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Opmerking: dit document werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld. 

Definities 

 

Auditeur Bevoegde afgevaardigde van de keuringsinstelling, belast met 
de audit. 

Aanvrager Fabrikant die een CE-certificaat aan BE-CERT, certificatie-
instelling, vraagt. 

Bouwproduct Elk product of kit dat wordt vervaardigd en in de handel wordt 
gebracht om blijvend te worden verwerkt in bouwwerken of 
delen ervan, en waarvan de prestaties gevolgen hebben voor de 
prestaties van het bouwwerk met betrekking tot de 
fundamentele eisen voor deze bouwwerken. 

Conformiteitscertificaat van de 
productiecontrole in de fabriek, of 
afgekort ‘CE-Certificaat’  

Document afgegeven in overeenstemming met de regels van 
een systeem van beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid en dat vertrouwen geeft dat de 
conformiteit van de productiecontrole in de fabriek, volgens de 
regels geïdentificeerd, conform is met een norm of een ander 
specifiek normatief document. 

Certificatie-Instelling Instelling die de certificatie verricht. 

Certificatiereglement voor de 
attestering van de conformiteit in 
het kader van de CE-markering 

Document dat de procedure- en beheerregels van het 
certificatiesysteem vastlegt. 

Europese technische beoordeling Gedocumenteerde beoordeling van de prestaties van een 
bouwproduct, met betrekking tot de essentiële kenmerken 
daarvan, in overeenstemming met het desbetreffende 
Europese beoordelingsdocument. 

Geharmoniseerde technische 
specificaties 

Geharmoniseerde normen en Europese 
beoordelingsdocumenten. 

Fabrikant Natuurlijke of rechtspersoon die een bouwproduct vervaardigt 
of laat ontwerpen of vervaardigen, en dit product onder zijn 
naam of merknaam verhandelt. 

Keuringsinstelling (KI) Instelling die keuringen uitvoert onder de verantwoordelijkheid 
van de Certificatie-Instelling. 

Laboratorium voor zelfcontrole Het laboratorium voor zelfcontrole kan toebehoren aan de 
fabrikant of een onafhankelijk laboratorium zijn dat in 
onderaanneming werkt voor het geheel of een deel van de 
zelfcontroleproeven. 

Het laboratorium voor zelfcontrole werkt onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de fabrikant en wordt dus beschouwd 
als integraal deel uitmakend van het productiebeheersysteem 
van de productie-eenheid. 
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Niet-conformiteit Wat niet conform is met de technische productspecificaties, de 
reglementaire bepalingen, of de voorschriften van de 
productiecontrole in de fabriek (FPC). 

  

Productiecontrole in de fabriek 
(FPC, ‘Factory Production Control’) 

De gedocumenteerde permanente interne productiecontrole in 
een fabriek, overeenkomstig, de toepasselijke geharmoniseerde 
technische specificaties. 

Producttype  Reeks representatieve klassen of niveaus van de prestaties van 
een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken 
ervan, dat is vervaardigd met een bepaalde combinatie van 
grondstoffen of andere elementen in een specifiek 
productieproces. 

Productie-eenheid/Fabriek De definitie is opgenomen ofwel in het toepassingsreglement 
(TRA CE) (voorbeeld granulaten) ofwel in de geharmoniseerde 
normen (hEN) (voorbeeld kalk). 

Sanctie Verplichte maatregel opgelegd aan de fabrikant door BE-CERT 
wanneer het geen vertrouwen meer heeft in het vermogen van 
de fabrikant om de continuïteit van de conformiteit van het 
product te waarborgen. 

Sector Group Sectorgroep van de groep van aangemelde instellingen (‘Group 
of Notified Bodies’) in het kader van de CPR. 

Typeonderzoek (‘Type Testing’) Alle proeven of andere procedures met als doel de prestaties 
op representatieve monsters van het producttype te bepalen. 
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Opmerking: Indien bij de volgende documenten geen datum vermeld wordt, wordt impliciet 
verwezen naar de meest recente versie.  

Referenties 

NBN EN ISO/IEC 17065 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die 
producten, processen en diensten certificeren (ISO/IEC 17065 :2012) 

EN 45020:2009 Normalisatie en aanverwante activiteiten - Algemene verklarende 
woordenlijst (ISO Guide/IEC Guide 2 : 2004) 

ISO/IEC Guide 99:2007 Internationale woordenlijst voor metrologie (voorheen VIM : 1993) 

EN ISO/IEC 17021 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en 
certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 1: Eisen 
(ISO/IEC 17021-1:2015) 

Afkortingen 

AVCP  Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (‘Assessment 
and Verification of Constancy of Performance’) 

BELAC Belgisch Accreditatiesysteem - Certificatie Producten-Systemen-
Personen 

BE-CERT Instelling voor de certificatie en de controle van bouwproducten, van 
beton en zijn bestanddelen 

CEPINA Belgisch Centrum voor Studie en Praktijk van Nationale en 
Internationale Arbitrage 

CPR  Bouwproductenverordening (‘Construction Product Regulation’) 

DoP Prestatieverklaring (‘Declaration of Performance’) 

EA European Cooperation for Accreditation 

ETAG European Technical Assessment Guideline Europese technische 
goedkeuringsrichtlijn.  

FPC  Productiecontrole in de fabriek (‘Factory Production Control’) 

KI Keuringsinstelling 

Referentiedocumenten 

Documenten met betrekking tot de CE-markering 

Verordening (EU) Nr. 305/2011 VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde 
voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot 
intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (CPR). 

Gedelegeerde verordening Teneinde het wegnemen en vermijden van beperkingen voor het op 
de markt aanbieden van bouwproducten en met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstelling van de CPR zijn een reeks 
handelingen gedelegeerd aan de Europese Commissie.   

Position Paper Aanbeveling die goedgekeurd is door de Adviescommissie 
(‘Advisory Group’) of door de bevoegde Sectorgroep (‘Sector 
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Group’) van de groep van aangemelde instellingen (‘Group of 
Notified Bodies’) in het kader van de CPR en voorgelegd is aan het 
permanent comité voor de bouw van de Europese Commissie 
(‘Standing Committee for Construction’). 

Andere documenten 

HR-CC Huishoudelijk Reglement van het Certificatiecomité van BE-CERT 

HR-BC Huishoudelijk Reglement van de Bestuurscomités van BE-CERT 

HR-SC Huishoudelijk Reglement van het Sturingscomité van BE-CERT 
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Art. 1 Toepassingsgebied en toepassingsreglementen 

Art. 1.1 Toepassingsgebied 

Art. 1.1.1 Dit document beschrijft de schikkingen die getroffen moeten worden voor de 
toepassing van de CE-markering door een fabrikant en voor het gebruik van deze 
markering door die fabrikant bij de beoordeling en de verificatie van de 
prestatiebestendigheid van bouwproducten in het kader van de CE-markering van 
het systeem 2+ zoals bepaald in punt 1.3 van de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 
568/2014 van de Commissie van 18 februari 2014 tot wijziging van bijlage V bij 
Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft 
de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van 
bouwproducten. 

Art 1.1.2 De fabrikant is verantwoordelijk voor zijn producten waarvan hij de prestaties 
verklaart op basis van de volgende elementen: 

 een beoordeling van de prestaties van het bouwproduct op basis van tests 
(inclusief bemonstering), berekening, getabelleerde waarden of een 
beschrijvende documentatie van dat product; 

 een productiecontrole in de fabriek (FPC); 

 tests van door de fabrikant in de productie-installatie genomen monsters 
volgens het voorgeschreven testprogramma. 

Art. 1.1.3 In het geval van het systeem 2+, beslist BE-CERT over de afgifte, de beperking, de 
schorsing of de intrekking van het conformiteitscertificaat van de productiecontrole 
in de fabriek op basis van de resultaten van de volgende door die instantie 
uitgevoerde beoordelingen en verificaties1:  
i) de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole 

in de fabriek;  
ii) doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in 

de fabriek. 

Art. 1.1.4 Bijkomende elementen die specifiek zijn voor een productfamilie kunnen worden 
geïntegreerd in het betrokken toepassingsreglement (TRA CE). 

Art. 1.2 Toepassingsreglementen 

Art. 1.2.1 Naargelang de herziening van de reglementen zal rekening gehouden worden met de 
richtsnoeren (« Guidances ») opgesteld door de Aangemelde Instanties en 
goedgekeurd door de "Advisory Group of the Notified Bodies" teneinde bij te dragen 
tot de gelijkwaardigheid van de certificatie- of CE-attesteringsprocedures door de 
verschillende Aangemelde Instanties. 

Art. 2 Certificatie-Instellingen 

Art. 2.1 Aanmeldingen  

Art. 2.1.1 De lijst van de sectoren, waarvoor BE-CERT door de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie werd aangemeld voor de organisatie en het beheer van de 
CE-markering, wordt bijgehouden door BE-CERT. BE-CERT beschikt over een 

                                                
1 Of onder haar verantwoordelijkheid: een fabrikant duidt een KI aan onder de onderaannemers van BE-CERT. 
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accreditatiecertificaat dat afgegeven is door BELAC (510-PROD) voor deze activiteit. 

Art. 2.1.2 Het Directoraat-Generaal Ondernemingen van de Europese Commissie heeft aan 
BE-CERT het identificatienummer 0965 toegekend in het kader van de aanmelding 
verwijzend naar de CPR, Verordening Nr. 305/2011. 

Art. 2.1.3 Het overzicht van de domeinen waarvoor BE-CERT aangemeld is kan opgevraagd 
worden bij BE-CERT. Een lijst van de aangemelde instellingen wordt door de 
Europese Commissie gepubliceerd op de website ‘NANDO’ (Engelse site) - de 
database van de aangemelde instellingen- van het Directoraat-generaal 
“Ondernemingen en Industrie” van de Europese Commissie 
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/). 

De FOD Economie beheert voor België de NANDO-database waarin de gegevens van 
de door de Belgische overheid aangemelde instellingen vermeld zijn. 

Art. 2.2 Rechtspersoonlijkheid 

Art. 2.2.1 BE-CERT bezit de rechtspersoonlijkheid van een vereniging zonder winstoogmerk 
naar Belgisch recht. 

Art. 2.3 Maatschappelijke zetel en secretariaat 

Art. 2.3.1 De maatschappelijke zetel van BE-CERT is gevestigd in de Edmond Van 
Nieuwenhuyselaan 6 te 1160 Brussel. 

Art. 2.3.2 Het secretariaat betreffende de bepalingen van dit reglement wordt verzorgd door 
BE-CERT. 

Art. 2.4 Briefwisseling 

Art. 2.4.1 Alle briefwisseling met betrekking tot de CE-markering wordt gericht aan BE-CERT, 
met uitzondering van de briefwisseling die betrekking heeft op: 

 de werkzaamheden en bevoegdheden waarvoor de Keuringsinstelling door de 
fabrikant gemandateerd werd en waarvoor de briefwisseling rechtstreeks wordt 
gericht aan de Keuringsinstelling, met kopie aan BE-CERT; 

 het beroep tegen een beslissing van BE-CERT, dat wordt betekend aan de 
bevoegde beroepsinstantie (Art. 12.3), met een kopie aan BE-CERT. 

Art. 2.4.2 De werktalen van BE-CERT zijn het Nederlands en het Frans. 

Behoudens bijzondere bepalingen, worden alle documenten opgesteld en 
gepubliceerd door BE-CERT in deze twee werktalen beschikbaar gesteld. BE-CERT is 
niet verantwoordelijk voor het niet beschikbaar zijn van de toepasselijke 
geharmoniseerde normen en de ‘Position Papers’ in de vermelde werktalen. 

De fabrikant mag de documentatie en de registraties in het kader van de beoordeling 
ten behoeve van de CE-certificatie opstellen in het Engels. 

Art. 2.5 Werking en structuur 

Art. 2.5.1 De werking en de structuur van BE-CERT met betrekking tot de organisatie en het 
beheer van de CE-markering worden beschreven in haar statuten, haar 
kwaliteitshandboek en de Huishoudelijke Reglementen van het Sturingscomité, van 
het Bestuurscomité en van het Certificatiecomité van BE-CERT. 
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Art. 2.5.2 De werking en de structuur van BE-CERT zijn in overeenstemming met de norm NBN 
EN ISO/IEC 17065: 2012 voor het toepassingsgebied vermeld in Art.1.1. 

Art. 2.6 Huishoudelijke reglementen en Reglement van Gehoor en Beroep 

Art. 2.6.1 De Huishoudelijke Reglementen van het Sturingscomité (HR-SC), van het 
Bestuurscomité (HR-BC) en van het Certificatiecomité (HR-CC) bepalen welke 
organen de beslissingen nemen of advies uitbrengen bij toepassing van dit 
reglement. 

Art. 2.6.2 Het Reglement van Gehoor en Beroep van BE-CERT bepaalt de procedures voor het 
behandelen van een beroep door een fabrikant tegen een certificatiebeslissing van 
BE-CERT dat door een fabrikant bij BE-CERT kan opgevraagd worden. 

Art. 2.7  Geheimhouding 

Art. 2.7.1 Behoudens schriftelijke toestemming van de fabrikant of een wettelijke verplichting 
terzake, verstrekt BE-CERT aan derden geen informatie over een specifiek product of 
een specifieke fabrikant die tijdens het verloop van de certificatie-activiteiten werd 
verkregen. 

Art. 2.7.2 Indien de wet vereist dat dergelijke informatie aan derden wordt meegedeeld, 
brengt BE-CERT de fabrikant op de hoogte van de informatie die verplicht moeten 
worden meegedeeld. 

Art. 2.7.3 Het personeel van BE-CERT, van de Keuringsinstelling of elke instantie waarmee BE-
CERT een samenwerkingsakkoord heeft gesloten of dat personeel ter beschikking 
stelt van BE-CERT, is aangaande de inhoud van de certificatiedossiers gebonden aan 
het beroepsgeheim. 

Art. 2.7.4 Leden die zetelen in de Comités van BE-CERT en die in het kader van de organisatie 
en werking van de certificatieschema’s kennis krijgen over de inhoud van 
certificatiedossiers, zijn onderworpen aan geheimhouding. 

Art. 2.7.5 BE-CERT brengt de autoriteiten die haar hebben aangemeld of de 
markttoezichtautoriteiten op de hoogte van elke weigering, beperking, opschorting 
of intrekking van een CE-certificaat en op verzoek van alle informatie aangaande de 
verrichte activiteiten in het kader van dit reglement (Artikel 53 van de CPR). 

Art. 2.7.6  BE-CERT verstrekt, op verzoek, tevens andere aangemelde instanties die 
vergelijkbare activiteiten verrichten, voor bouwproducten die onder dezelfde 
geharmoniseerde specificatie vallen, alle relevante informatie over negatieve en op 
verzoek ook over de positieve resultaten van de uitgevoerde beoordeling (Artikel 53 
van de CPR). 

Art. 2.7.7 De auditeurs van BELAC hebben inzage in de inhoud van individuele 
certificatiedossiers van de fabrikanten in het kader van de behandeling van het 
accreditatiedossier van BE-CERT. Deze zijn uiteraard ook onderworpen aan 
geheimhouding. 

Art. 3 Keuringsinstelling (KI) 

Art. 3.1 Algemeen 

Art. 3.1.1 BE-CERT verzekert zelf de functie van KI. Zij kan echter aan andere KI’s 
keuringsopdrachten toevertrouwen in onderaanneming. Dit beperkt geenszins de 
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eindverantwoordelijkheid van BE-CERT bij de certificatie. Wanneer elders in deze 
tekst naar BE-CERT verwezen wordt, betreft dit BE-CERT uitsluitend in haar functie 
van certificatie-instelling. 

Art. 3.2 Samenwerking met de keuringsinstellingen 

Art. 3.2.1 De lijst van de KI’s waarmee BE-CERT in bepaalde bijzondere omstandigheden een 
overeenkomst van onderaanneming heeft gesloten, is beschikbaar bij BE-CERT. 

Art. 3.2.2 Een fabrikant kiest een KI die is geaccrediteerd door een accreditatie-instelling 
erkend door de EA (European cooperation for Accreditation, http://www.european-
accreditation.org). De accreditatie van de KI moet verkregen zijn in overeenstemming 
met de norm EN ISO/IEC 17020 en deze KI moet onder zijn personeel over auditoren 
beschikken die opgeleid zijn voor de opgedragen taken. In alle gevallen zorgt BE-CERT 
ervoor dat de KI werkt in overeenstemming met de specificaties van de officiële 
goedkeuring en de aanmelding (norm of ETAG) en over de nodige deskundigheid 
beschikt om de inspecties uit te voeren.  

Art. 3.2.3 Indien een fabrikant beroep doet op een KI die niet opgenomen is in deze lijst, moet 
hij vooraf de schriftelijke toestemming bekomen van de KI voor het uitvoeren van 
deze inspecties voor de certificatie-instelling BE-CERT.  De keuze van de KI buiten 
deze lijst en de daarmee gepaard gaande onderzoeken door BE-CERT kunnen 
vertragingen en extra kosten met zich meebrengen ten laste van de fabrikant. 
Dergelijke KI dient in de regel door een lid van EA geaccrediteerd te zijn voor de 
toevertrouwde opdracht. Een dergelijke regeling maakt steeds het voorwerp uit van 
een bijzondere overeenkomst tussen BE-CERT en de fabrikant en BE-CERT en de KI 
anderzijds, in het bijzonder wat betreft de werktaal en het financieel stelsel. 

Art. 3.2.4 BE-CERT is niet aansprakelijk voor vertragingen die voortvloeien uit de keuze van een 
KI die niet opgenomen is in de lijst. De fabrikant is verplicht alle kosten door de 
aanvaarding van de KI die hij heeft aangeduid, te betalen aan 
BE-CERT zelfs indien blijkt dat de KI niet in staat is om aan de criteria van de norm EN 
ISO/IEC 17020 te voldoen en BE-CERT dus gedwongen wordt de instelling als 
onderaannemer te weigeren. 

Art 3.2.5 De KI rekent haar prestaties rechtstreeks door aan de fabrikant. 

Art. 3.2.6 Op basis van een gemotiveerd advies en voor een welbepaalde opdracht is BE-CERT 
gerechtigd de KI door een andere te vervangen. 

Art. 4 Aanvraag van een CE-certificaat door een nieuwe productie-eenheid 

Art. 4.1 Algemene bepalingen 

Art. 4.1.1 Het CE-certificaat kan aangevraagd worden door elke fabrikant of door zijn erkende 
vertegenwoordiger gevestigd in de EER. 

Art. 4.1.2 De werktalen die door BE-CERT aanvaard worden zijn bepaald in 2.4. 

Art. 4.1.3 De fabrikant beschikt over installaties die geschikt zijn voor het leveren van 
producten in overeenstemming met de van toepassing zijnde geharmoniseerde 
normen (hEN). 

Art. 4.1.4 De fabrikant heeft een productiecontrole in de fabriek of FPC (zie definitie) 
geïnstalleerd die hem toelaat zich op continue basis te vergewissen van de 
overeenkomstigheid van zijn producten aan de DoP door hem opgesteld in 
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overeenstemming met de van toepassing zijnde hENnormen. Deze heeft betrekking 
op de essentiële kenmerken waarvoor de fabrikant een prestatie verklaart. De FPC-
eisen zijn opgenomen in BIJLAGE B onder de vorm van een checklijst. Deze checklijst 
kan als leidraad bij de beoordeling van de FPC gehanteerd worden. De fabrikant 
registreert alle gegevens i.v.m. de FPC. De fabrikant is verantwoordelijk voor de 
organisatie van de FPC en de effectieve toepassing ervan. 

De fabrikant blijft als enige verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn producten 
met de aangegeven prestaties evenals alle bepalingen van de CPR met inbegrip van 
de aan de productie gerelateerde aspecten.  

Art. 4.1.5 De fabrikant bepaalt het producttype op basis van typeonderzoek. Deze proeven 
worden in de geharmoniseerde specificaties beschreven en nader omschreven in de 
kwaliteitsdocumenten van de fabrikant. De fabrikant registreert en evalueert de 
resultaten van deze proeven. 

Art. 4.1.6 De fabrikant moet beschikken over een procedure voor het beheer van de klachten. 

Deze omvat minstens: 

 een beschrijving van de klacht; 

 een onderzoek naar de oorzaken en een analyse van de omvang/reikwijdte; 

 een analyse van de oorzaak2 en de mogelijke oplossingen; 

 een plan met toe te passen correctieve maatregelen; 

 een verificatie van de doeltreffendheid van deze correctieve maatregelen.  

De fabrikant dient alle hierboven vermelde elementen te registreren in een 
klachtenregister en deze met bewijsstukken te staven. 

Art. 4.2 Informatieve aanvraag 

Art. 4.2.1 De fabrikant die een CE-certificaat wenst te bekomen kan bij BE-CERT een 
informatieve aanvraag indienen. Deze aanvraag omvat minstens de volgende 
gegevens: 

 de identiteit van de persoon die de aanvraag indient; 

 het postadres en/of e-mail adres voor het verzenden van het aanvraagdossier; 

 in voorkomend geval, de plaats en naam van de productie-eenheid; 

 de van toepassing zijnde hEN-normen en een lijst van de producten waarop de 
aanvraag betrekking heeft. 

Art. 4.2.2 Na ontvangst van de informatieve aanvraag, bezorgt BE-CERT een 
ondersteuningsdocument die de aanvrager informeert over de te volgen procedure 
voor de indiening van een formele aanvraag en over de toekenningsvoorwaarden van 
het CE-certificaat. Het ondersteuningsdocument omvat, met name, de volgende 
documenten: 

 een exemplaar van de van toepassing zijnde documenten (CRC CE – TRA CE) of 
de instructies voor het downloaden van de documenten beschikbaar op de 
website van BE-CERT; 

                                                
2 Voorbeelden: recente benoeming van een nieuwe Verantwoordelijke X die nog in opleiding is – niet strikte toepassing van de 
procedure Y wegens gebrek aan opleiding – ontbreken van de passende procedure … . 
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 een exemplaar van de overeenkomst; 

 een lijst van de geldende normen. 

Art. 4.2.3 Indien de fabrikant voorafgaand aan het indienen van zijn formele aanvraag nader 
geïnformeerd wil worden over de technische aspecten van het aanvraagdossier, kan 
hij daartoe een informatief bezoek aanvragen. In voorkomend geval, worden de 
hieraan verbonden kosten verhaald op de fabrikant. 

Art. 4.3 Formele aanvraag en overeenkomst voor een productie-eenheid 

Art. 4.3.1 De fabrikant stelt een aanvraag per productie-eenheid op. Deze wordt als formeel 
beschouwd zodra aan alle voorwaarden vermeld in artikel 4.3.2 is voldaan. 

Art. 4.3.2 De aanvrager stuurt een aanvraagdossier dat minstens de volgende documenten 
bevat: 

 twee originele exemplaren van de overeenkomst getekend door de aanvrager 
met vermelding van minstens: 

  - de hoedanigheid van de aanvrager; 

  - naam en adres van de productie-eenheid waarvoor het (de) CE-
certifica(a)t(en) wordt/worden aangevraagd; 

  - de verwijzing naar de technische specificaties van het/de product(en) waarop 
de aanvraag betrekking heeft; 

- de naam van de persoon die instaat voor de geprivilegieerde contacten met 
BE-CERT en de aanvrager in rechte vertegenwoordigt ten aanzien van BE-
CERT; 

  - de KI waarop de productie-eenheid beroep doet. 

 een kopie van het FPC-handboek en een lijst met documenten en procedures 
inzake FPC voor de betrokken productie-eenheid. Deze documenten moeten in 
één van de werktalen van BE-CERT opgesteld zijn of het Engels. 

Art. 4.3.3 De overeenkomst wordt per productie-eenheid opgesteld. 

Art. 4.3.4 Door ondertekening van genoemde overeenkomst verbindt de aanvrager zich ertoe 
aan de bepalingen van voorliggend reglement alsook van het/de geldende 
toepassingsreglement(en) m.b.t. de betrokken sector(en) (TRA CE) te voldoen. 

Art. 4.4 Ontvankelijkheid van de overeenkomst, initiële inspectie van de productie-eenheid en 
van de FPC 

Art. 4.4.1 Zodra het aanvraagdossier volledig is en daaruit geconcludeerd kan worden dat de 
fabrikant in aanmerking komt om een CE-certificaat aan te vragen, brengt BE-CERT de 
aanvrager op de hoogte van de ontvankelijkheid van de overeenkomst. Nadien stuurt 
BE-CERT een exemplaar van de overeenkomst ondertekend door de wettelijke 
vertegenwoordiger van BE-CERT terug naar de aanvrager. 

 BE-CERT geeft opdracht aan de KI, door de fabrikant gekozen, om de initiële inspectie 
van de productie-eenheid en van de FPC uit te voeren zodra de aanvrager haar 
financiële verplichtingen heeft vervuld. 

Art. 4.4.2 Het initieel bezoek is gebaseerd op de checklijst in BIJLAGE B en, in voorkomend 
geval, op de aanvullende punten vermeld in het toepassingsreglement (TRA CE) van 
de betrokken sector. 
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Art. 4.5 Importeurs en distributeurs – Artikel 15 van de CPR 

Art. 4.5.1  Een importeur of distributeur wordt beschouwd als fabrikant krachtens Artikel 15 
van de CPR en is onderworpen aan de verplichtingen van de fabrikant op grond van 
Artikel 11 van de CPR, wanneer hij een product onder zijn naam of merknaam in de 
handel brengt of een al in de handel gebracht bouwproduct zodanig wijzigt dat de 
conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang kan komen. 

Art. 4.5.2  De KI voert altijd een initieel bezoek uit dat tot de afgifte van het CE-certificaat zal 
leiden. Dit betekent dat de KI de productie-eenheid waar de fysieke productie 
daadwerkelijk plaatsvindt moet bezoeken. Een bezoek ter plaatse bij de 
importeur/distributeur is niet voldoende. 

Art. 4.5.3  Als de importeur/distributeur een opslag verricht of andere handelingen die de 
conformiteit van het product met de verklaarde prestaties ongunstig kunnen 
beïnvloeden moet hij dit opnemen in zijn FPC. Dientengevolge, moeten de plaatsen 
waar deze bewerkingen plaatsvinden worden onderworpen aan controlebezoeken.  

Art. 5 Aanvraag tot behoud van het CE-certificaat na de wijziging van de FPC van een 
bestaande productie-eenheid 

Art. 5.1 Aanvraag tot behoud van het CE-certificaat 

Art. 5.1.1 Indien de fabrikant zijn FPC op een significante manier wijzigt, brengt hij BE-CERT 
hierover binnen 3 maanden op de hoogte door het indienen van een schriftelijke 
kennisgeving waarin de wijzigingen m.b.t. de FPC expliciet vermeld worden en, indien 
nodig, een kopie van het gewijzigde FPC-handboek  

Elke wijziging in  

 de organisatie; 

 het personeel verantwoordelijk voor de productie en de kwaliteit; 

 het proces; 

 de uitrusting van de productie-eenheid; 

 de door het laboratorium gebruikte alternatieve proefmethodes 

is een voorbeeld van een belangrijke wijziging in de FPC die aan BE-CERT 
gecommuniceerd moet worden. Het niet communiceren van deze wijzigingen aan BE-
CERT kan resulteren in opmerkingen. 

De beslissing om de typeonderzoeken te herhalen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant. Echter, BE-CERT dient na te gaan of een 
procedure voor het beheer van de typeonderzoeken bestaat en wordt toegepast, en 
of de procedures en documenten inzake de FPC al dan niet aangepast werden ten 
gevolge van de resultaten van deze proeven.  

Art. 5.1.2 De fabrikant blijft aantonen dat zijn FPC overeenkomstig is. 

Art. 5. 1.3 Als de wijzigingen het rechtvaardigen, is BE-CERT bevoegd een bijkomend 
bewakingsbezoek van de productie-eenheid op te leggen. BE-CERT organiseert dit 
bezoek onmiddellijk en op kosten van de fabrikant.  
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Art 5.2 Aanvraag tot uitbreiding naar een andere toepassing of ander functie dat niet gedekt 
is door het CE-certificaat 

Art. 5.2.1 Indien de fabrikant een uitbreiding van het CE-certificaat wenst te bekomen naar een 
andere toepassing (bv. granulaten) of naar een andere functie (bv. hulpstoffen):  

 dient hij zich in overeenstemming te brengen met de algemene bepalingen van 
artikel 4.1 van voorliggend reglement; 

 stuurt hij naar BE-CERT een dossier met: 

- een voorstel voor een wijziging aan de overeenkomst ondertekend 
door de wettelijke vertegenwoordiger van de maatschappij met het 
toepassingsdomein; 

- een schriftelijke kennisgeving waarin expliciet wordt vermeld welke 
uitbreidingen werden uitgevoerd en hun gevolgen in het kader van 
de FPC en, in voorkomend geval, de typeonderzoeken.   

Art 5.3 Aanvraag tot uitbreiding naar een product dat niet gedekt is door het CE-certificaat  

Art. 5.3.1 Indien de fabrikant zijn CE-certificaat naar een ander product wenst uit te breiden:  

 dient hij zich in overeenstemming te brengen met de algemene bepalingen van 
artikel 4.1 van voorliggend reglement; 

 brengt hij BE-CERT ervan op de hoogte. 

Art 5.4 Scope van de producten gedekt door het CE-certificaat 

Art. 5.4.1. De lijst van de producten gedekt door het CE-certificaat wordt gecontroleerd tijdens 
elke audit en wordt in het auditverslag opgenomen. 

Art. 5.4.2. Ten minste aan het begin van het jaar en, in voorkomend geval, overeenkomstig de 
frequentie die is opgenomen in het TRA CE, communiceert de fabrikant aan BE-CERT 
de bijgewerkte lijst van de producten gedekt door het systeem 2+. 

Art. 6 Afsluiting van een dossier 

Art. 6.1.1 De fabrikant kan op elk moment schriftelijk afzien van de overeenkomst die hem met 
BE-CERT verbindt. Hij blijft echter aansprakelijk voor alle handelingen die uitgevoerd 
werden door alle instellingen die betrokken waren bij de behandeling van zijn 
dossier. BE-CERT bevestigt dus schriftelijk aan de fabrikant de einddatum van de 
overeenkomst volgens de daarin bepaalde modaliteiten. 

Art 6.1.2 De fabrikant dient BE-CERT te informeren indien hij voor een andere Aangemelde 
Instantie kiest. 

Art. 7 Keuringsbezoeken 

Art. 7.1 Initieel bezoek 

Algemeen: Het initieel bezoek bestaat uit de verificatie van de conformiteit van de aangegeven 
prestaties. Het doel van dit bezoek is om te verifiëren dat de fabrikant een passende 
productiecontrole in de fabriek heeft beschreven en uitvoert.  

Twee fundamentele voorwaarden moeten worden voldaan:  
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 de uitvoering van typeproeven voor alle essentiële kenmerken waarvoor de fabrikant een 
prestatie verklaart; 

 het bestaan van een ontwerp van DoP in overeenstemming met de resultaten van de 
typeproeven. 

Art 7.1.1 Zodra aan alle voorwaarden vermeld in artikel 4.4.1 is voldaan geeft BE-CERT 
opdracht aan de KI om de initiële inspectie van de productie-eenheid en van de FPC 
uit te voeren. 

Alle productie-eenheden zijn onderworpen aan een initieel bezoek zelfs als een 
bedrijf over verschillende productie-eenheden beschikt die door dezelfde FPC gedekt 
zijn. 

Art 7.1.2 De typeonderzoeken maken geen deel uit van de FPC maar moeten door de 
fabrikant, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, zijn uitgevoerd en volgens de 
proefmethodes beschreven in de geharmoniseerde normen. De fabrikant kan ook 
vroegere resultaten gebruiken. In voorkomend geval, zal de fabrikant in zijn FPC-
handboek de relatie bewijzen tussen deze proeven en degene die vervat zijn in de 
geharmoniseerde normen. De resultaten van deze proeven moeten beschikbaar zijn 
tijdens het initieel bezoek en de bewakingsbezoeken. 

Art. 7.1.3 Een beoordelingsprocedure van de proefresultaten dient deel uit te maken van het 
FPC-handboek. Dit impliceert ook de wijze waarop de fabrikant de waarden, die op 
de DoP verklaard worden, definieert.  

Art. 7.1.4 De door de fabrikant gebruikte proefmethodes, moeten de methodes zijn die 
beschreven zijn in de van toepassing zijnde technische specificatie. Alternatieve 
proefmethodes kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid bewezen werd 
en waarnaar verwezen wordt (methodologie, resultaten en geschiktheid van de 
criteria, …) in het FPC-handboek. Deze alternatieve methode is slechts effectief na 
akkoord van BE-CERT. Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt worden 
en gevalideerd in de tijd volgens een procedure die bepaald is door de fabrikant. In 
geval van twijfel of betwisting is enkel de referentiemethode doorslaggevend. 

Art. 7.1.5 De fabrikant is verantwoordelijk van de verificatie van de goede werking en van de 
nauwkeurigheid van de voor de proeven gebruikte uitrusting. Deze verificaties 
worden volgens de eisen vermeld in de relevante proefmethodes uitgevoerd. 

Art. 7.1.6 Het initieel bezoek wordt uitgevoerd in twee fasen. 

Fase 1 bestaat uit de controle van de documenten door de auditeur op basis van de 
voorafgaandelijke toegezonden documenten:  

 alvorens zich op de locatie van de klant te begeven of indien niet mogelijk op 
de locatie van de fabrikant, verifieert de auditeur dat het FPC-handboek 
voldoet aan de van toepassing zijnde hEN normen 

 op locatie van de fabrikant, verifieert de auditeur dat het FPC-handboek 
overeenstemt met de realiteit. 

Fase 2 bestaat uit het verifiëren van de toepassing van het FPC-systeem op locatie 
van de fabrikant aan de hand van gesprekken met het personeel en de beoordeling 
van de verschillende gegevens.  

De auditeur moet het auditprogramma communiceren aan de fabrikant. Hij legt het 
verloopt van de audit uit. 



Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de 
prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering 

onder AVCP 2+ door BE-CERT 

BE-CERT CRC CE 105/N 

blz 17/39 
2018/05/25 

 

BE-CERT 

 

Art. 7.1.7 De bevindingen van fase 1 worden schriftelijk meegedeeld aan de fabrikant 
waaronder de identificatie van elke vaststelling die in fase 2 kan leiden tot 
geclassificeerde niet-overeenkomstigheden. Op basis van de resultaten van fase 1, 
zal worden beoordeeld of fase 2 kan worden gestart, uitgesteld of geannuleerd. 

Art. 7.2 Bewakingsbezoeken 

Algemeen: Het bewakingsbezoek bestaat uit een verificatie waarbij nagegaan wordt of de fabrikant 
de productiecontrole in de fabriek, vastgelegd in het FPC-handboek, toepast om ervoor te zorgen dat 
de op de markt gebrachte producten in overeenstemming blijven met de prestatieverklaring.  

Art. 7.2.1 De bewakingsbezoeken worden normaliter één keer per kalenderjaar uitgevoerd of, 
in voorkomend geval, op een specifieke frequentie gedefinieerd in het TRA CE.  

Art. 7.2.2 Een bewakingsbezoek kan uitgevoerd worden in de gevallen vermeld in art. 5 van 
voorliggend document. 

Art. 7.2.3 Het bewakingsbezoek is gebaseerd op de checklist van BIJLAGE C of het betrokken 
TRA CE. 

Art. 7.3 Personen die de KI mogen vergezellen 

Art. 7.3.1  De KI kan vergezeld worden door waarnemers (BE-CERT en of accreditatieinstelling). 
De verantwoordelijkheid van de inspectie blijft bij de KI. De waarnemer is 
onderworpen aan een vertrouwelijkheidsclausule.  

Art. 7.4 Opvolging van de bezoeken van de KI 

Art. 7.4.1 Aan het einde van elk bezoek worden alle geklasseerde opmerkingen (type A, B of C) 
die van de fabrikant een corrigerende actie vereisen aan de verantwoordelijke van de 
fabrikant afgegeven. Opmerkingen kunnen zowel door de KI evenals door BE-CERT 
betekend worden. In voorkomend geval, betekent BE-CERT haar opmerkingen en 
bekrachtigt degene van de KI na onderzoek van het bezoekverslag volgens haar 
interne procedures en na eventuele raadpleging van de fabrikant. De fabrikant heeft 
de mogelijkheid om eventuele opmerkingen rechtstreeks op het formulier of middels 
een afzonderlijk schrijven te formuleren.  

Art. 7.4.2 Indien bij een bezoek een niet-overeenkomstigheid wordt vastgesteld m.b.t. de 
technische productspecificaties of de reglementaire bepalingen alsook de bijzondere 
bepalingen die door BE-CERT werden opgelegd, geeft dit aanleiding tot een 
opmerking.  

Art. 7.4.3  De fabrikant dient de oorzaken van de niet-overeenkomstigheid te achterhalen en de 
nodige corrigerende maatregelen te nemen teneinde het behoud of de herhaling van 
die niet-overeenkomstigheid te voorkomen. Een termijn dient bepaald te worden 
tussen de fabrikant en de Instelling die de opmerking geformuleerd heeft m.b.t. de 
tenuitvoerlegging van de eventuele corrigerende maatregelen volgens: 

 het reglement; 

 indien er geen termijn is opgenomen in het reglement, de jurisprudentie 
opgesteld binnen het Certificatiecomité van BE-CERT; 

 als er geen jurisprudentie bestaat binnen het Certificatiecomité van BE-CERT, 
een overeenkomst tussen partijen. 
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Een schriftelijk antwoord dient aan de KI gericht te worden binnen de maand na de 
datum van de slotvergadering vergezeld van het actieplan met corrigerende 
maatregelen en/of het overzicht van de maatregelen die reeds geïmplementeerd 
werden n.a.v. de inspectie-opmerkingen. Dit omvat minstens de oorzaakanalyse, de 
corrigerende maatregelen, de voorziene uitvoeringsdatum alsook de persoon 
aangeduid voor de uitvoering ervan. In voorkomend geval, moet een overzicht van de 
reeds uitgevoerde acties worden verstrekt en vergezeld van het bewijsmateriaal. 

Art. 7.4.4 Bij gebrek aan corrigerende maatregelen binnen de overeengekomen termijn, in 
geval van behoud of herhaling van de niet-overeenkomstigheid, is BE-CERT 
gerechtigd om het CE-certificaat niet te verlengen of in te trekken.  

Indien de ernst van de opmerkingen en/of de opvolging van de doeltreffendheid van 
de corrigerende maatregelen het rechtvaardigen, kan BE-CERT een nieuw bezoek, op 
kosten, van de fabrikant opleggen.  

Indien door BE-CERT geacht wordt dat de genomen en/of voorgenomen corrigerende 
maatregelen n.a.v. de opmerkingen gecommuniceerd op het einde van het initieel 
bezoek onvoldoende zijn, brengt zij de fabrikant hiervan schriftelijk op de hoogte en 
verzoekt hem te handelen. Bij het ontbreken van maatregelen voor het waarborgen 
van de overeenkomstigheid van de FPC ten opzichte met de bepalingen van het TRA 
CE, is BE-CERT gerechtigd om het certificatieproces en de overeenkomst eenzijdig te 
beëindigen, niet zonder de fabrikant er schriftelijk van op de hoogte te hebben 
gebracht en zijn argumenten onderzocht te hebben.  

Art. 7.5 Types opmerkingen die kunnen betekend worden 

De niet-overeenkomstigheden betreffen enkel de FPC en de uitvoering ervan. 

De aanwezigheid van één of meerdere resultaten van controleproeven buiten de 
verklaarde/aangegeven waarden wordt niet noodzakelijkerwijs als een niet 
overeenkomstigheid beschouwd. In voorkomend geval, is het gebrek aan 
corrigerende maatregelen een niet-overeenkomstigheid van type A, B of C in functie 
van het geval. 

Art. 7.5.1 Naargelang van de ernst van de vastgestelde niet-overeenkomstigheden kunnen drie 
types opmerkingen aan de fabrikant betekend worden: 

 Type A: niet-overeenkomstigheid die de werking en de doeltreffendheid van de 
FPC zodanig beïnvloedt dat producten, die niet conform zijn met de technische 
specificatie, op de markt kunnen gebracht worden. Dit type van niet-
overeenkomstigheid betekent normaliter dat een deel of het geheel van de 
keuring van de FPC op kosten van de fabrikant moet overgedaan worden. 
BE-CERT beslist of een deel of het geheel van de keuring al dan niet overgedaan 
moet worden. 

 Type B: niet-overeenkomstigheid die geen risico laat vermoeden voor de 
effectieve werking van de FPC indien ze binnen een beperkte termijn wordt 
behandeld (bv. twee maand). In voorkomend geval, dient de fabrikant schriftelijk 
aan BE-CERT en aan de KI te melden dat deze corrigerende maatregelen effectief 
gerealiseerd werden binnen de vastgestelde termijn. 

 Type C: niet-overeenkomstigheid die geen risico inhoudt m.b.t. de werking van de 
FPC maar die moet behandeld/aangepakt worden vóór de volgende 
bewakingsaudit van de FPC. 
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Art. 7.5.2 De opgelegde maatregelen hebben een bindend karakter. 

Herhaaldelijke vaststelling van dezelfde of gelijkaardige tekortkomingen kan 
aanleiding geven tot een strengere classificatie van de opmerking.  

Art. 7.5.3. Bij een aanzienlijk aantal opmerkingen van het type B en/of C, is BE-CERT gerechtigd 
te beslissen over de noodzaak of het ontbreken van noodzaak om een deel of het 
geheel van de inspectie op kosten van de fabrikant opnieuw uit te voeren. 

Art. 8 Verslagen van de Keuringsinstelling 

Art. 8.1.1 Aan het einde van elke audit, wordt aan de verantwoordelijke van de fabriek een 
formulier tijdens de slotvergadering door de auditor overhandigd waarin alle zijn 
schriftelijke opmerkingen heeft opgenomen. Door dit formulier te ondertekenen 
bevestigt de gemachtigde verantwoordelijke van de geauditeerde fabriek kennis te 
hebben genomen van de opmerkingen en de inhoud ervan te hebben begrepen.  

In het geval van het initiële bezoek moet de auditeur alle relevante gegevens en het 
bewijs verzameld tijdens fase 1 en fase 2 analyseren om de conclusies van de audit te 
kunnen bepalen. 

Art. 8.1.2 De verslagen m.b.t. een initiële of een bewakingsaudit worden door de KI opgesteld. 
In het verslag worden alle relevante vaststellingen opgenomen die het mogelijk 
maken de productiebeheersing te beoordelen. Uit het verslag moet blijken welke 
elementen onderzocht werden tijdens de audit (traceerbaarheid). 

Art. 8.1.3 De verslagen van de KI worden in overeenstemming met de regels van het 
kwaliteitssysteem van de betrokken instanties gevalideerd.  

Art. 9 Identificatie van de producten  

Art. 9.1.1 Bijlage ZA van de specificaties is van toepassing. 

Art. 9.1.2 Krachtens de harmonisatiewetgeving van de Unie, zou de CE-markering de enige 
markering moeten zijn m.b.t. de overeenkomstigheid van het bouwproduct met de 
aangegeven prestaties en de van toepassing zijnde regels. Andere markeringen 
kunnen echter gebruikt worden op voorwaarde dat zij bijdragen tot een betere 
bescherming van de gebruikers van bouwproducten en dat zij niet gedekt zijn door 
een bestaande harmonisatiewetgeving van de Unie (uittreksel « Handelend 33 » van 
de CPR, Verordening Nr. 305/2011).  

De genormeerde aanduiding van het product, buiten de CE-markering zoals vermeld 
in bijlage ZA 3 van de geldende geharmoniseerde norm (hEN), mag vergezeld zijn van 
de vermelding van bijkomende karakteristieken die niet gedekt zijn door de 
CE-markering voor zover geen verwarring tussen de gecertificeerde en de niet-
gecertificeerde karakteristieken mogelijk is. 

Art. 10 CE-certificaat 

Art. 10.1 Voorwaarden voor de toekenning van het CE-certificaat 

Art. 10.1.1 BE-CERT kent het CE-certificaat toe van zodra blijkt dat, op basis van de 
auditverslagen met een positieve beoordeling van het actieplan, de 
overeenkomstigheid van de FPC gewaarborgd is en dat alle eisen van technische, 
administratieve en financiële aard werden vervuld. 
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Art. 10.1.2 Het CE-certificaat wordt niet uitgereikt zolang de voorgestelde acties en corrigerende 
maatregelen niet als bevredigend worden geacht voor de opmerkingen van het type 
B en C. De opmerkingen van het type A dienen opgeheven te zijn binnen een vast te 
stellen termijn.  

Art. 10.2 Draagwijdte van het CE-certificaat 

Art. 10.2.1 Het CE-certificaat wordt aan de fabrikant per productie-eenheid uitgereikt.  

Art. 10.2.2 Door de toekenning van een CE-certificaat verklaart BE-CERT dat de productie-
eenheid over een FPC beschikt die voldoet aan de referentiedocumenten. 

Art. 10.2.3 De toekenning van een CE-certificaat ontslaat de fabrikant niet van zijn 
verantwoordelijkheden. Deze worden niet overgenomen door BE-CERT, de KI of 
enige andere bij de certificatie betrokken instantie. 

Art.10.2.4 In het kader van AVCP 2+, verklaart BE-CERT door het uitreiken van het CE-certificaat 
dat het vermelde product door de fabrikant onderworpen is aan typeproeven, alsook 
aan FPC en aan proeven van monsters genomen in de fabriek volgens een vastgelegd 
proefprogramma, dat BE-CERT de initiële inspectie van de fabriek en de FPC heeft 
uitgevoerd en belast is met de doorlopende bewaking, beoordeling en evaluatie van 
de FPC. 

Art. 10.3 Weigering van de toekenning van het CE-certificaat 

Art. 10.3.1 In geval van weigering van toekenning van het CE-certificaat brengt BE-CERT de 
fabrikant schriftelijk op de hoogte van haar beslissing, inclusief motivering. 

Art. 10.4 Geldigheidsduur van het CE-certificaat 

Art. 10.4.1 In het AVCP 2+, draagt het CE-certificaat een geldigheidsdatum en wordt in principe 
jaarlijks hernieuwd. 

Art. 10.4.2 De geldigheid van een CE-certificaat eindigt: 

 door de intrekking van het CE-certificaat door BE-CERT in geval van verzaking 
door de fabrikant (Art. 10.6), bij stopzetting van de productie, bij het 
ontbreken van de uitvoering van corrigerende maatregelen binnen de met de 
fabrikant vastgestelde termijnen of bij niet-naleving van de financiële 
verplichtingen.  

 na een termijn van maximum 12 maand volgend op een aanvraag tot vrijwillige 
opschorting van het certificaat. De vrijwillige opschorting die de termijn van 
één jaar overschrijdt wordt als een “feitelijke” verzaking beschouwd; 

 De stopzetting van het systeem van CE-markering. 

Art. 10.5 Kopieën van het CE-certificaat 

Art. 10.5.1 De fabrikant mag slechts volledige kopieën van het CE-certificaat verspreiden. 

De fabrikant verstrekt gratis een volledige kopie van het CE-certificaat aan elk 
rechtstreekse klant. 

Art. 10.6 Vrijwillige opschorting en verzaking door de fabrikant van het CE-certificaat 

Art. 10.6.1 Vrijwillige opschorting van het CE-certificaat  
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Algemeen: Schorsing van het CE-certificaat betekent dat het certificaat zijn geldigheid verliest voor 
een welomschreven termijn. 

 De fabrikant kan de opschorting van het CE-certificaat aanvragen. 

 De verwijzing naar het CE-certificaat is op geen enkel document meer 
toegestaan. 

 De fabrikant dient een schriftelijke aanvraag tot opschorting in, met vermelding 
van de gewenste duur van de opschorting.  

 BE-CERT verleent de opschorting op de datum van ontvangst van de 
aanvraag en voor een maximale periode van 12 maanden. Tijdens deze 
periode wordt de FPC-audit voortgezet. 

 De vrijwillige opschorting die meer dan één jaar duurt wordt als een 
‘feitelijke’ verzaking beschouwd. Indien de producent later beslist de 
toepassing van de CE AVCP 2+-markering te hernemen, zal hij de volledige 
procedure moeten herbeginnen. 

Art. 10.6.2 Verzaking van het CE-certificaat  

De fabrikant kan de verzaking van het CE-certificaat aanvragen. 

De fabrikant brengt BE-CERT per aangetekend schrijven op de hoogte van de 
verzaking. De brief bevat een gemotiveerde vermelding van de tijd die nodig is voor 
de liquidatie van de voorraad producten gedekt door de FPC. Op basis daarvan en 
rekening houdend met de clausules van de overeenkomst bepaalt BE-CERT de datum 
waarop het CE-certificaat wordt ingetrokken. Tijdens deze periode wordt de FPC-
audit voortgezet. 

De fabrikant brengt BE-CERT per aangetekende brief op de hoogte van de definitieve 
stopzetting van de productie. De definitieve stopzetting van de productie wordt door 
BE-CERT behandeld als een verzaking door de fabrikant (Art. 10.4.2). 

In geval van verzaking wordt de fabrikant van de lijst van fabrikanten geschrapt. 

Art. 10.7. Beperking, schorsing of de intrekking van het CE-certificaat  

Schorsing van het CE-certificaat betekent dat het certificaat zijn geldigheid verliest 
voor een welomschreven termijn. 

De verwijzing naar het CE-certificaat is op geen enkel document meer toegestaan in 
het geval van schorsing of intrekking.  

De schorsingen of intrekkingen worden schriftelijk aan de fabrikant meegedeeld met 
vermelding van ten minste de volgende elementen: 

 

 De datum waarop de schorsing of de intrekking van kracht wordt.  

 De gevolgen van de schorsing, waaronder het verbod om naar het CE-certificaat 
te verwijzen.  

 De reden van de schorsing of de intrekking.  

 De melding aan de aanmeldende autoriteit over de redenen van de schorsing of 
de intrekking.  
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 De beroepsprocedure van BE-CERT.  

 De mogelijkheid voor de fabrikant om een klacht in te dienen bij de 
aanmeldende autoriteit ingeval van een geschil. 

Art. 10.8. Niet-overeenkomstigheid van het type A (CPR, Article 52(4)) 

Een niet-overeenkomstigheid van het type A kan leiden tot een schorsing van het CE-
certificaat.  

Indien de voorwaarden voor het opnieuw verkrijgen van het CE-certificaat niet 
vervuld zijn binnen de gestelde termijnen, kan het CE-certificaat worden ingetrokken.  

Art. 10.9 Onderbreking van de productie 

Art. 10.9.1 Indien de productie onregelmatig is, weinig frequent is of tijdelijk onderbroken 
wordt, is de fabrikant verplicht de KI ervan op de hoogte te brengen zodat de audits 
georganiseerd kunnen worden. 

Art. 10.10 Wijziging van de technische specificaties van de gecertificeerde producten en 
van de certificatiereglementen 

Art. 10.10.1 BE-CERT brengt de fabrikant en de KI, ten gepaste tijde, op de hoogte van elke 
wijziging van een technische productspecificatie en van de reglementen met 
betrekking tot de certificatie, de inspectie en de beproeving van een product. In 
voorkomend geval, wordt er steeds melding gemaakt van een termijn waarover de 
verschillende partijen beschikken om zich aan de gewijzigde bepalingen aan te 
passen, tenzij het anders vermeld is in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Art. 10.10.2 BE-CERT kan eventueel beslissen dat, in voorkomend geval, een bijkomend bezoek 
ten koste van de fabrikant voorzien moet worden op basis van de aard van de 
wijzigingen. 

Art. 10.11 Lijst van de fabrikanten 

Art. 10.11.1 BE-CERT publiceert op haar website een bijgewerkte lijst van de fabrikanten die 
houders zijn van een CE-certificaat en desgevallend ook alle andere gegevens indien 
noodzakelijk geacht.  

Art. 10.11.2 Naast de gecertificeerde fabrikanten worden op deze lijst de lopende intrekkingen en 
opschortingen vermeld. De opschortingen worden duidelijk vermeld alsook hun 
datum van inwerkingtreding en de eventuele toepassingstermijn. Voor de 
intrekkingen wordt enkel de datum van inwerkingtreding vermeld. 

Art. 11 Klachten 

Art. 11.1 Klachten  

Art. 11.1.1 Elke schriftelijke klacht m.b.t. de beoordeling en de verificatie van de 
prestatiebestendigheid van de FPC ingediend bij BE-CERT wordt behandeld in 
toepassing van de gepaste procedure opgenomen in het kwaliteitssysteem van 
BE-CERT.  

Art. 12 Gehoor, beroep en hoger beroep 

Art. 12.1 Gehoor 



Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de 
prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering 

onder AVCP 2+ door BE-CERT 

BE-CERT CRC CE 105/N 

blz 23/39 
2018/05/25 

 

BE-CERT 

Art. 12.1.1 De fabrikant die het oneens is met een door BE-CERT genomen certificatiebeslissing, 
heeft het recht om gehoord te worden door BE-CERT. 

Art. 12.1.2 De vraag om gehoord te worden, wordt schriftelijk door de fabrikant ingediend en 
gemotiveerd. 

Art. 12.1.3 De door BE-CERT genomen beslissingen worden door een vraag tot gehoor niet 
opgeschort. 

Art. 12.1.4 Een gehoor wordt verleend tijdens de eerstvolgende vergadering van het 
Certificatiecomité na onderzoek van de aanvraag. 

Art. 12.2 Beroep 

Art. 12.2.1 De fabrikant die een door BE-CERT genomen certificatiebeslissing betwist die 
betrekking heeft op de opschorting of de intrekking met een sanctioneel karakter van 
zijn CE-certificaat, heeft het recht beroep aan te tekenen tegen deze beslissing bij 
een beroepscomité opgericht in de schoot van BE-CERT. 

Art. 12.2.2 Het aantekenen van beroep wordt uiterlijk tien werkdagen na de betekening van de 
certificatiebeslissing per aangetekend schrijven ingediend bij BE-CERT en wordt met 
redenen omkleed. 

Art. 12.2.3 Een sanctionele opschorting of intrekking wordt door het aantekenen van beroep 
niet opgeschort. 

Art. 12.3 Hoger beroep 

Art. 12.3.1 Het hoger beroep tegen een beslissing van BE-CERT die de geldigheid van een CE-
certificaat voorafgaand aan de geldigheidsdatum doet beëindigen, is mogelijk bij de 
overheid die BE-CERT heeft aangemeld, met name FOD Economie3. 

Art. 12.3.2 De beslissingen van BE-CERT worden niet opgeschort door het aantekenen van hoger 
beroep. 

Art. 13 Financieel stelsel 

Art. 13.1.1 De geldende tarieven en het financieel stelsel voor de certificatie worden door BE-
CERT vastgesteld. Zij worden na elke wijziging of op gewone aanvraag 
gecommuniceerd. 

De tarieven van de KI worden door elk van hen beheerd. 

Art. 14 Geschillen 

Art. 14.1.1 De fabrikant enerzijds, en BE-CERT anderzijds, verbinden zich ertoe elk geschil dat 
zou kunnen ontstaan in verband met de uitvoering of de interpretatie van de 
reglementaire bepalingen, te laten beslechten door institutioneel scheidsgerecht. De 
procedure verloopt in overeenstemming met het reglement CEPINA (zie 
www.cepina.be). Het Belgisch recht is van toepassing. De plaats van het 
scheidsgerecht is Brussel. De landstalen worden aanvaard als voertalen voor het 
scheidsgerecht. Het scheidsgerecht heeft plaats in eerste en laatste aanleg. 

                                                
3FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, City Atrium Vooruitgangstraat 50 te 1210 Brussel – België – Tel: +32 800 120 33 – e-mail: 
info.eco@economie.fgov.be 



Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de 
prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering 

onder AVCP 2+ door BE-CERT 

BE-CERT CRC CE 105/N 

blz 24/39 
2018/05/25 

 

BE-CERT 

Art. 15 Misbruik van de certificatie en de CE-certificaten 

Art. 15.1.1  Ongeacht de gebruikte media voldoet de fabrikant in zijn communicatie omtrent de 
CE-certificatie aan de eisen van dit document en van de CPR 

Art. 15.1.2  De DoP van de fabrikant is in overeenstemming met de draagwijdte van de CE-
certificatie. 

Art. 15.1.3  De fabrikant gebruikt de CE-certificatie niet op een manier die BE-CERT zou kunnen 
schaden en legt geen verklaringen af over de CE-certificatie die BE-CERT zou kunnen 
aanzien als misleidend of ongeoorloofd. 

Art. 15.1.4  In het geval van opschorting, intrekking of het einde van de geldigheid van de CE-
certificatie, stopt de fabrikant met alle verwijzingen naar de CE-certificatie. 

Art. 15.1.5  BE-CERT houdt zich het recht voor de fabrikant te wijzen op eventuele onjuistheden 
of onvolledigheden in de DoP die hij heeft opgesteld of in de informatie die de CE-
markering vergezelt en die voorzien zijn van het identificatienummer van BE-CERT als 
aangemelde instantie. 

Art. 15.1.6  BE-CERT houdt zich het recht voor een rechtsvordering in te stellen tegen elk 
onrechtmatig gebruik of vervalsing van zijn identificatienummer als aangemelde 
instelling of van een CE-certificaat dat door zijn diensten werd uitgereikt.  

Art. 16 Markttoezicht 

Art. 16.1.1  De fabrikant voldoet aan alle eisen van de CPR voor het gebruik van de CE-markering 
en het opstellen en meedelen van de DoP. 

Art. 16.1.2 BE-CERT is niet bevoegd voor het markttoezicht in het kader van de toepassing van 
de CPR. 

Art. 16.1.3  De bevoegde overheidsinstantie van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor het 
markttoezicht in het kader van de toepassing van de CPR. 

 

 

______________________ 
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BIJLAGE A Type-Overeenkomst 
 

Op   2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIENSTOVEREENKOMST VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID VAN DE 

CONFORMITEIT VAN DE PRODUCTIECONTROLE IN DE FABRIEK (FPC)  

IN HET KADER VAN DE CE-MAKERING «  » 
 

OVEREENKOMST N° 0965-CPR - XXX 
 

 
 
 

tussen 
 
 

BE-CERT 
 
 

en 
 
 

……………..……………………………………………………………………………………….. 
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TUSSEN 
 
1.- BE-CERT, met zetel te 1160 Brussel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 6, 

hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door  
hierna ‘BE-CERT’ genoemd 

 
en  
 
 

2.- …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………... 

 

 hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………… 
 hierna ‘de Aanvrager’ genoemd 
beiden hierna samen ‘de Partijen’ genoemd 
 
 
WORDT VOORAFGAAND UITEENGEZET : 
 
 
1- De Aanvrager is 

- (*) een fabrikant van    

- (*) de erkende vertegenwoordiger gevestigd in de Europese Unie van 

………………………………………………., fabrikant van . 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 
2- De Aanvrager wenst een conformiteitscertificaat te bekomen voor zijn productiecontrole in 

de fabriek (‘Factory Production Control’ of ‘FPC’) (‘CE-certificaat’) dat betrekking heeft op 

zijn productie-eenheid gelegen te  (‘de Productie-eenheid’), overeenkomstig het 
« Reglement voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in 
het kader van de CE-markering onder AVCP 2+  », bij deze gevoegd als Bijlage 1 ( ‘CRC CE 105’) 
en, in voorkomend geval, het « Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering 

onder het systeem AVCP 2+ van  conform de Europese norm(en) EN  » (‘TRA CE ’), bij 
deze gevoegd als Bijlage 2 ; 

 
3- BE-CERT, in zijn hoedanigheid van certificatie-instelling, werd door FOD Economie, K.M.O., 

Middenstand en Energie genotificeerd voor het uitvoeren van de taken die vallen onder de 
procedure de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het 

kader van de CE-markering onder AVCP 2+, met name, in de sector, krachtens de 
Europese Verordening 305/2011/EU (de ‘Bouwproducten Verordening’ of ‘CPR’) en kreeg 
van het Directoraat-Generaal Ondernemingen van de Europese Commissie het 
identificatienummer 0965 toegekend;  

 



Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de 
prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering 

onder AVCP 2+ door BE-CERT 

BE-CERT CRC CE 105/N 

blz 27/39 
2018/05/25 

 

BE-CERT 

4- De Aanvrager wenst een beroep te doen op BE-CERT voor het bekomen van het CE-
certificaat met betrekking tot de Productie-eenheid (PE): 
(Naam PE)   …………………………………………………………………………………… 

 (Adres) …………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………… 

 
 
EN WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 
 

Artikel 1 – VOORWERP  
 
 
1.1 De Aanvrager wendt zich tot BE-CERT voor het bekomen van het CE-certificaat met 

betrekking tot de Productie-eenheid, voor de producten opgesomd in Bijlage 3. 
 
1.2 BE-CERT aanvaardt om als Certificatie-Instelling op te treden krachtens het  

CRC CE 105 en, in voorkomend geval, het TRA CE  en om de daarin voorziene prestaties te 
leveren. 

 
 

Artikel 2 – CONTRACTUEEL KADER 
 
 
2.1 De Partijen verklaren uitdrukkelijk zich te gedragen overeenkomstig de volgende normen en 

documenten (de ‘Referentienormen en Referentiedocumenten’): 
 

(i) de « VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 
9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen 
van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad » (de 
‘Bouwproducten Verordening’ of ‘CPR’) alsook de Gedelegeerde handelingen; 

 

(ii) de Norm EN , waarbij de laatste versie van toepassing is; 
 

(iii) het « Reglement voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de 
FPC in het kader van de CE-markering onder AVCP 2+ » (‘CRC CE 105’); 

 
(iv) in voorkomend geval, het « Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering 

onder het systeem ACVP 2+ van  conform de Europese norm(en) EN  » (‘TRA CE ’); 
 
2.2 De voorliggende overeenkomst en haar bijlagen alsook de Referentienormen en 

Referentiedocumenten regelen de verhouding tussen BE-CERT en de Aanvrager, met 
uitzondering van elk ander document. 
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In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van voorliggende overeenkomst enerzijds en 
de Referentienormen en Referentiedocumenten anderzijds zijn het deze laatste die voorrang 
hebben. 

 
2.3 De voorliggende overeenkomst verbindt de Partijen volgens haar bepalingen en de voorwaarden 

die van kracht zijn op het moment van de ondertekening. Zij kan gewijzigd en/of aangevuld 
worden door aanhangsels mits schriftelijke toestemming van beide Partijen. 

 
2.4 De voorliggende overeenkomst is enkel geldig voor de Productie-eenheid.  
 

Artikel 3 – KEURINGSINSTELLING 
3.1 Zonder afbreuk te doen aan artikel 3 van CRC CE 105 verklaart de Aanvrager als 

keuringsinstelling (‘de Keuringsinstelling’) te kiezen: 
 

Naam : ………………………………………………………………………. 

Adres : ………………………………………………………………………. 

Naam van de wettelijke 
vertegenwoordiger : 

………………………………………………………………………. 

Titel : ………………………………………………………………………. 

Telefoon : ………………………………………………………………………. 

Fax : ………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………. 

 

Artikel 4 – DUUR 
 
4.1 De voorliggende overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur. 
 
4.2 Ze treedt in werking vanaf de datum van ondertekening door BE-CERT, na ontvangst door 

laatstgenoemde van het dossier bedoeld in artikel 4.3.2 van CRC CE 105 en, in voorkomend 

geval, van TRA CE , met inbegrip van twee exemplaren indien verzonden per post, van het 
FPC-handboek van de Aanvrager alsook een lijst van de gerelateerde documenten opgesteld 
in het Engels, Frans of Nederlands. 

Artikel 5 - BEËINDIGING 
 
5.1 De voorliggende overeenkomst eindigt, ofwel: 
 

a) op initiatief van de Aanvrager: 
 
(i) vóór de toekenning van het CE-certificaat, door verzaking van de Aanvrager aan zijn 

aanvraag, betekend per aangetekende brief aan BE-CERT overeenkomstig artikel 6 van 

CRC CE 105 en, in voorkomend geval, van TRA CE , in welk geval de overeenkomst 
eindigt 30 werkdagen na de verzendingsdatum van de aangetekende brief; of 

(ii) na de toekenning van het CE-certificaat, per aangetekende notificatie van de Aanvrager 
aan BE-CERT, in welk geval de overeenkomst eindigt op het einde van de zesde 
kalendermaand volgend op de verzendingsdatum van de aangetekende notificatie. 
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b) op initiatief van BE-CERT: 

 
(i) vóór de toekenning van het CE-certificaat, door verzaking van BE-CERT aan de 

voorliggende overeenkomst, betekend per aangetekende brief aan de Aanvrager 

overeenkomstig artikel 6 van CRC CE 105 en, in voorkomend geval, van TRA CE , in 
welk geval de overeenkomst eindigt 30 werkdagen na de verzendingsdatum van de 
aangetekende brief; of 

 
(ii) na de toekenning van het CE-certificaat, per aangetekende notificatie van BE-CERT aan 

de Aanvrager, in welk geval de overeenkomst eindigt op het einde van de zesde 
kalendermaand volgend op de verzendingsdatum van de aangetekende notificatie. 

 
 
5.2 Elke factuur uitgegeven door BE-CERT met betrekking tot prestaties uitgevoerd in het kader van 

de voorliggende overeenkomst en vóór het effectieve einde ervan, blijft verschuldigd ondanks de 
beëindiging van de overeenkomst. 

 

Artikel 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE AANVRAGER 
 
6.1 De Aanvrager verbindt er zich toe: 
 

 de facturen te betalen van BE-CERT met betrekking tot de diensten geleverd voor de beoordeling 
en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC en uitgegeven overeenkomstig de 
geldende tarieven, die jaarlijks gepubliceerd worden. Deze tarieven zijn exclusief BTW, accijnzen 
of andere soortgelijke taksen, die ten laste van de Aanvrager zijn; 
 

 de facturen te betalen van de keuringsinstelling met betrekking tot de diensten geleverd voor de 
keuring van het FPC-systeem, uitgegeven overeenkomstig de geldende tarieven. Deze tarieven 
worden door de Keuringsinstelling meegedeeld exclusief BTW, accijnzen of andere soortgelijke 
taksen, die ten laste van de Aanvrager zijn. 

 

 zich zonder beperking of voorbehoud te schikken naar de beslissingen genomen door de 
bevoegde overheden inzake certificatie bij toepassing van de Referentienormen en 
Referentiedocumenten; 
 

 alle middelen aan te wenden teneinde de conformiteit van de FPC met de Referentienormen en 
Referentiedocumenten te waarborgen; 

 

 BE-CERT in te lichten in geval van wijzigingen van de gecertificeerde FPC; 
 

 zonder beperkingen de toegang tot zijn installaties en documenten met betrekking tot de FPC te 
verlenen en de taak van de inspecteurs tijdens hun opdrachten te vergemakkelijken, onder meer 
door het verstrekken van de diensten van een tolk indien de gebruikte taal verschilt van één van 
de werktalen van BE-CERT zoals bepaald in artikel 4.1.2 van het CRC CE 105, namelijk, naar keuze 
van de Aanvrager, het Frans, het Nederlands of het Engels; 
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 toegang te verlenen tot zijn installaties en documenten met betrekking op de FPC aan de leden 
van de keuringsinstelling, van BE-CERT alsook aan de personen die hen begeleiden in het kader 
van hun functies; 

 

 op aanvraag elk promotiedocument te verstrekken dat rechtstreeks of onrechtstreeks verwijst 
naar de CE-markering. 

 

Artikel 7 – BEPERKING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID 

 
7.1 BE-CERT en zijn eventuele onderaannemers dragen geen enkele verantwoordelijkheid noch 

ontslaan ze de Aanvrager van elke verantwoordelijkheid voor rekening van derden. 
 
7.2 BE-CERT zal niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van vertragingen of de niet-

uitvoering van een taak uitgezonderd indien de vertraging of de niet-uitvoering het gevolg is 
van grove nalatigheid of van een opzettelijke daad van BE-CERT. 

 
7.3 BE-CERT is vrij van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot verliezen, schade en/of 

boeten die het gevolg zijn van overmacht 
 
7.4 BE-CERT zal niet verantwoordelijk zijn voor elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies aan 

inkomsten, contracten, cliënteel, vervroegde ontvangsten noch voor enig ander rechtstreeks 
of onrechtstreeks economisch verlies voor de Aanvrager. 

 
7.5 BE-CERT zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de conformiteit of gelijk welk 

ander aspect van het/de product(en) van de Aanvrager. 
 

Artikel 8 - SCHADELOOSSTELLING 
 
8.1 De Aanvrager zal BE-CERT vergoeden voor elk verlies, elke uitgave en/of schade, hierbij 

inbegrepen de redelijke erelonen van advocaten, geleden als gevolg van het niet respecteren 
door de Aanvrager en/of elke persoon die voor zijn rekening optreedt van de voorliggende 
overeenkomst en/of de Referentienormen en Referentiedocumenten. 

 

Artikel  9 – VERTROUWELIJKHEID 
 
9.1 BE-CERT zal zich onthouden van de overdracht aan derden van welke vertrouwelijke 

informatie dan ook, die hem door de Aanvrager werd meegedeeld of betrekking heeft op 
deze, onder om het even welke vorm, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming 
van de Aanvrager. 

 
9.2 Het artikel 9.1 is niet van toepassing 
 

(i) in de betrekkingen tussen BE-CERT en de keuringsinstelling; 
(ii) in de betrekkingen tussen BE-CERT en de notificerende instantie; 
(iii) op inlichtingen die openbaar zijn of gemaakt zijn op een andere manier dan door 

overtreding van artikel 9.1.; noch;  
(iv) op inlichtingen met betrekking tot de openbare veiligheid. 
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9.3 BE-CERT verbindt er zich toe alle informatie bedoeld in artikel 9.1 uitsluitend voor te 

behouden aan de leden van het Certificatiecomité alsook aan hun assistenten of 
secretarissen en deze informatie te bewaren op een plaats waarvan de toegang beperkt is 
tot deze personen. 

 
9.4 De Aanvrager machtigt BE-CERT om naar eigen goeddunken de inlichtingen die op hem 

betrekking hebben te kopiëren. Deze duplicaten worden aan dezelfde verplichtingen 
onderworpen als de oorspronkelijke informatie. 

 
9.5 De Aanvrager is uitsluitend verantwoordelijk voor de overdracht en wijze van overdracht van 

vertrouwelijke gegevens aan BE-CERT. 
 

Artikel 10 - GESCHILLEN 
 
10.1 De Partijen komen uitdrukkelijk overeen om zich te schikken naar het artikel 14.1.1 van CRC 

CE 105 voor wat betreft de beslechting van geschillen overeenkomstig het CEPINA-reglement 
en in toepassing van het Belgisch recht. 

 

Artikel 11 – BRIEFWISSELING 
 
11.1 Zonder afbreuk te doen aan artikel 5 zal alle briefwisseling per e-mail (fax) en bevestigd door 

een schrijven rechtsgeldig zijn gebeurd indien als volgt geadresseerd: 
 

voor de Aanvrager: 
 

Firma 

Naam van de firma  

Adres  

 

Telefoon/GSM  

Fax  

E-mail  

Naam wettelijke vertegenwoordiger  

Titel wettelijke vertegenwoordiger  

 
 

Productiezetel 

Naam productiezetel  

Naam verantwoordelijke  

Titel verantwoordelijke  

Adres  
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Productiezetel 

Telefoon/GSM  

Fax  

E-mail  

Normale werkdagen  

Normale werkuren  

 

Facturatieadres – In te vullen indien verschillend van de Firma 

Facturatieadres . 

 

BTW-nr.  

 

Verantwoordelijke voor alle contacten met BE-CERT 

Naam verantwoordelijke  

Titel verantwoordelijke  

Naam van plaatsvervanger  

Adres  

 

Telefoon/GSM  

Fax  

E-mail  

Normale werkdagen  

 
voor BE-CERT: 
 
naam:  BE-CERT 

adres:  Edmond Van Nieuwenhuyselaan 6 
  B-1160 Brussel    BELGIE  

e-mail:  

Telefoon: +32.2.234.67.60 (algemeen) 

ter attentie van:  Sectorsdeskundige 

 

11.2 De kennisgevingen worden geacht te zijn gemaakt, indien verstuurd per e-mail (fax), op de 
verzendingsdatum van de e-mail (fax) en, indien verstuurd per brief, tien werkdagen na de 
verzendingsdatum. 
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Gedaan te Brussel, op , in twee originele exemplaren, waarvan elke Partij één exemplaar heeft 
ontvangen. 
 
 
 
Voor de Aanvrager (handtekening van de gemachtigde vertegenwoordiger) 
 
 
 
 
Naam:   …………………………………………. 
 
Titel:  …………………………………………. 
 
Datum: …………………………………………. 

 
 
 
Voor BE-CERT (handtekening van de gemachtigde vertegenwoordiger) 
 
 
 
Naam: …………………………………………. 
 
Titel:  Directeur 
 
Datum: ………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen beschikbaar op de website van BE-CERT:  

1.  « Reglement voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 
van de FPC in het kader van de CE-markering onder AVCP 2+ » (‘CRC CE 105’). 

 
2. in voorkomend geval, « Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-

markering onder het systeem AVCP 2+ van  conform aan de norm(en) EN 

 » (le ‘TRA CE ’) 
 
Bijlage 3, de lijst van de producten. 
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Bijlage 3: Lijst van de producten 
 

Deze bijlage is integraal onderdeel van de “dienstovereenkomst” nr. 0965 - CPR -  
 

Geldende normen voor dit 
product 

Productidentificatie Commerciële naam 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Voor de Aanvrager (handtekening van de gemachtigde vertegenwoordiger) 
 
 
 
Naam   …………………………………………. 
 
Titel   …………………………………………. 
 
Datum …………………………………………. 
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BIJLAGE B: Voorbeeld van een checklist te gebruiken tijdens een initiële inspectie van de 
productie-installaties en van de productiecontrole in de fabriek  

 

De initiële inspectie van de fabriek identificeert en documenteert het productieproces en de FPC. Op 
basis daarvan beoordeelt de aangemelde instantie de naleving van de eisen van de technische 
specificaties. 

 

De checklist is bestemd voor algemeen gebruik en dient, in voorkomend geval, voor elke specifieke 
sector vervolledigd te worden.  

 

Tijdens het initieel bezoek, moet rekening gehouden worden met de volgende 
minimumcriteria: 

Algemene vragen 

 

 Vragen Fasen 

1 Voor welk product/welke familie van producten werd de productiecontrole in de fabriek 
ingevoerd?  

Fase 1 

Werd een typeonderzoek van het product uitgevoerd? Fase 1 

Werd een batch van de betrokken producten ten minste geproduceerd?  

 Worden de procedures goed toegepast? 

Fase 1 

Fase 2 

Zijn de resultaten vergelijkbaar en geloofwaardig ten opzichte van de resultaten van de 
typeonderzoeken? 

Fase 2 

2 Bestaat er reeds een ander kwaliteitssysteem (bv. ISO 9000) dat in de productie-eenheid 
ingevoerd werd? Indien ja, is het gecertificeerd? Sedert wanneer en door wie? 

Fase 1 

Ingeval er reeds een kwaliteitssysteem bestaat, houdt dit systeem rekening met de 
specifieke vereisten van de geharmoniseerde normen ? 

Fase 1 

3 Welke activiteiten worden in onderaanneming gegeven? Fase 1 

Zijn de werkzaamheden die in onderaanneming gegeven werden, de modaliteiten voor de 
uitvoering of de ontvangst geformaliseerd in een schriftelijke overeenkomst? 

Fase 1 

Is de uitwisseling van informatie, consignes, instructies enz. traceerbaar tussen de fabrikant 
en de onderaannemer en geïntegreerd in het systeem van productiecontrole? 

Fase 1 

Is er een spoor van het toezicht van de onderaannemers? Fase 2 

4 Bestaan er procedures voor het exploitatie- en productieproces? Fase 1 

Bestaan er schriftelijke instructies voor het gebruik, de regeling en de controle doorheen de 
productieketen? 

Fase 1 
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 Vragen Fasen 

Zijn deze bijgewerkt? Fase 2 

Zijn er dagrapporten die de naspeurbaarheid verzekeren van de interventies, de 
geproduceerde hoeveelheden, de incidenten,...? 

Fase 1 

5 Bestaan er opleidingsprocedures voor alle personeelsleden betrokken bij de 
productiecontrole? 

Fase 1 

Zijn de registraties (intern/extern) beschikbaar ? Fase 2 

Verzekert de fabrikant, indien nodig, de opleiding of informatie van de onderaannemers die 
onder zijn verantwoordelijkheid werken m.b.t. de eisen van zijn productiecontrolesysteem 
of de normeisen? 

Fase 2 

6 Worden de productieprocessen beschreven? Fase 1 

Worden de productieprocessen beheerd? Fase 2 

Zijn de registraties beschikbaar?  Fase 2 

7 Is er een beschrijving van het grondstoffenbeheer? Fase 1 

Is er een controle van de inkomende grondstoffen en indien ja, hoe en hoe vaak?  Fase 1 

 Zijn de registraties beschikbaar? Fase 2 

8 Wordt de controle van de kenmerken van de halffabrikaten/eindproducten beschreven? Fase 1 

Zijn de registraties beschikbaar? Fase 2 

Komen de kenmerken overeen met de specificaties? Fase 2 

Komen de manier, het toepassingsgebied en de frequentie van de productiecontrole in de 
fabriek overeen met het documentatiesysteem? 

Fase 2 

9 Bestaat er een controleplan dat de natuur en de frequentie van de controles, de 
monsternames en de proeven bepaalt? 

Fase 1 

Bestaat er een procedure voor het beheer van de beproevings-en controleuitrusting 
(methode, een programma voor de kalibratie, de ijking en het onderhoud)? 

Fase 1 

Zijn de toegepaste methoden diegene vermeld in de normen? Of indien het alternatieve 
methodes betreft, zijn deze methodes behoorlijk gedocumenteerd? 

Fase 1 

 Zijn de registraties beschikbaar? Fase 2 

10 Komen de proefresultaten overeen met de eisen van de technische specificatie voor het 
typeonderzoek?  

Fase 2 

11 Bestaat er een procedure voor het beheer van de niet-overeenkomstigheden? Fase 1 

Wanneer een niet-overeenkomstigheid werd vastgesteld, heeft men de oorsprong ervan 
onderzocht? Heeft dit onderzoek aanleiding gegeven tot de gepaste correctieve 
maatregelen?  Is dit naspeurbaar? 

Fase 2 

Indien de fabrikant een niet-overeenkomstigheid vaststelt nadat het product in de handel is 
gebracht, voorziet de procedure dat hij de klant hiervan in kennis stelt? 

Fase 1 
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 Vragen Fasen 

12 Beschikt de fabrikant over een klachtenregister? Fase 1 

 

Vermelden de registraties de oorsprong van de klacht, de inhoud, het gevolg dat eraan 
gegeven werd, de afsluitingsdatum? 

Fase 2 

 

Bevat het dossier alle documenten met betrekking tot de klacht  (briefwisseling, instructies, 
nota’s, correctieve maatregelen,…)? 

Fase 2 
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BIJLAGE C: Voorbeeld van een checklist te gebruiken voor de permanente bewaking, 
beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek (FPC)  

 

De bewaking van het productieproces impliceert: 

- de verificatie van de documentatie van de productiecontrole in de fabriek met het oog op de 
voortdurende naleving van de eisen van de technische specificatie  

- de identificatie van veranderingen door vergelijking met de gegevens van het initieel bezoek of 
van het laatste evaluatiebezoek, en 

- de verificatie door de KI van de gepaste beoordeling van de wijzigingen die zijn aangebracht. 

 

De checklist is bestemd voor algemeen gebruik en dient, in voorkomend geval, voor elke specifieke 
sector vervolledigd te worden. 

 

Tijdens het bewakingsbezoek, moet rekening gehouden worden met de volgende 
minimumcriteria: 

 

Algemene vragen naast deze specifiek opgesomd tijdens het initieel bezoek (cf. BIJLAGE B) 

 

 Vragen 

1 Zijn de productie en/of de technische specificatie van de producten/familie producten 
gewijzigd sinds het laatste bewakingsbezoek? 

Indien ja, heeft de fabrikant de documentatie dienovereenkomstig aangepast? 

Komen de gemeten waarden tijdens de productiecontrole in de fabriek nog steeds overeen 
met de waarden bepaald tijdens het typeonderzoek? 

2 Wat zijn de veranderingen aangebracht in het productiecontrolesysteem? 

3 Zie « BIJLAGE B » van de vragenlijst voor de punten 2 t.e.m. 12. 
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BIJLAGE D: Voorbeeld van een CE-certificaat onder AVCP 2+ 

 BE-CERT 

www.be-cert.be 

certif@be-cert.be 

Tel. : + 32 2 234 67 60 
 

Certificaat van de Productiecontrole in de Fabriek (FPC) met bewaking 

 

In overeenstemming met VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 9 maart 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), is dit certificaat van toepassing op het 
bouwproduct: 

de geldende geharmoniseerde norm (hEN) « EN XXX:YYY » 

geproduceerd door 

Naam van de fabrikant of mandataris 

Adres 

en vervaardigd in de productielocatie 

Naam van de productielocatie 

Adres 

 
Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de productiecontrole in de 
fabriek (AVCP) beschreven in Annex ZA van de hierboven vermelde norm(en) op systeem 2+ worden toegepast en dat de 
productiecontrole in de fabriek wordt beoordeeld in overeenstemming met de toepasselijke vereisten. 

Dit certificaat werd voor het eerst op (=datum van de eerste uitreiking) uitgereikt en blijft geldig behoudens de 
geharmoniseerde Europese norm, het bouwproduct, de methode voor de beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid, de productieomstandigheden in de fabriek niet significant worden gewijzigd, tenzij geschorst of 
ingetrokken door de aangemelde certificatie-instantie voor productiecontrole en ten laatste op (=limiet 
geldigheidsdatum). 

 

31/01/lopende jaar+1 

 Brussel, (datum) 

Handtekening  

 

CERTIFICAAT NR. 

0965 - CPR - XXX 

Naam, functie CE NOTIFIED BODY 
CPR 0965 

 

   

   

   

 

mailto:certifgranul@be-cert.be
http://www.be-cert.be/

