
 

VERKLARING CE MARKERING 
 

 
Onder de Europese Verordening bouwproducten nr. 305/2011 en onderliggende 
EN1090-1, -2 en -3 productnormen dienen vanaf 1 juli 2014 alle constructiedelen met 
lastdragende eigenschappen CE-gemarkeerd te gaan worden. Dit geldt voor zowel 
aluminium, staal als roestvaststaal. Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard, 
enerzijds om de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen en anderzijds om de 
veiligheid in het gebruik van producten te verhogen. 
 
Hoe kan Kloeckner Metals ODS Nederland u als afnemer helpen om aan deze 
wettelijke verplichting te voldoen? 
Onze processen zijn beschreven en geborgd in ons ISO 9001 gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem. Jaarlijks toetst Lloyd’s Register Nederland ons systeem. 
Betreffend EN1090 norm zijn de volgende relevante aspecten voorzien: een database 
met zorgvuldig geselecteerde en goedgekeurde materiaalfabrikanten, volledige 
herleidbaarheid van materialen naar de betreffende keuringsrapporten, CE-labels en 
Prestatieverklaringen (Declaration of Performance – DoP) vanaf inkoop, opslag tot aan 
het transport.  

 
 

Indien wij het door u bestelde materiaal bewerken (zagen, stralen en/of meniën) worden 
deze volgens de daarvoor specifieke EN1090-2 eisen uitgevoerd. 
Ook deze processen zijn beschreven en geborgd in ons kwaliteitsmanagementsysteem. 
Een FPC (Factory Production Control) certificering is daarvoor niet van toepassing. Deze 
certificering geldt alleen voor materiaalfabrikanten en voor bedrijven die deze materialen 
verwerken. 

 

Om aan de EN 1090 norm te voldoen is er minimaal een 2.2 fabriekscontrole-attest 
met DoP noodzakelijk dit is zichtbaar in de onderstaande tabel met gegevens uit de 
norm. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODS kan u desgewenst voorzien van de keuringsdocumenten en DoP’s behorende bij 
het materiaal.  
Ons documentbeheer en SAP computersysteem zijn erop ingericht om deze vraag 
geautomatiseerd uit te voeren. 

 
 
 
 

Overzicht benodigde materiaal certificaten volgens  
EN 1090-2 tabel 1 en EN 10025-1 tabel B.1 

EXC. 1 EXC. 2 EXC. 3-4 
 Constructiestaal 

   
 S235 2.2 2.2 2.2 
 S275 2.2 2.2 2.2 
 S355JR-J0 2.2 3.1 3.1 
 Roestvaststaal 3.1 3.1 3.1 
 Aluminium 3.1 3.1 3.1 
 



   

 

  

 

 
 
 
Wat houdt dit voor u in als klant?  
U dient bij uw bestelling of aanvraag aan te geven of de materialen voorzien 
moeten zijn van een CE-markering en voor welke executie klasse u de materialen 
wilt ontvangen, zodat wij u kunnen voorzien van de juiste documenten. 
 
Achteraf verzenden van keuringsdocumenten en DoP verklaringen is in de meeste 
gevallen mogelijk, maar dat kunnen wij niet garanderen. 
 
Kloeckner Metals ODS Nederland wil u als klant nog beter ontzorgen. Wij kunnen voor u 
de administratieve last die de EN 1090 norm met zich meebrengt verminderen. Binnen 
onze nieuwe online shop is daarvoor een documentenbeheersysteem opgenomen.  
 
Door in te loggen in onze online shop kunt u deze toepassing benaderen. Hierin kunt u 
zelf op ieder gewenst moment de attesten en verklaringen oproepen die u in het verleden 
van Kloeckner Metals ODS Nederland heeft ontvangen.  
Op deze manier bent u bij het aanmaken van technische dossiers of bij een audit altijd 
verzekerd van het voorhanden hebben van de relevante stukken. 
 
Tot slot vermelden wij dat materialen die niet onder geharmoniseerde normen vallen niet 
geleverd kunnen worden met een CE-markering. Om te achterhalen of CE-markering op 
een bouwproduct in uw situatie noodzakelijk is, controleert u dit via de Nando website 
van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-
standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm) of het 
bouwproduct in kwestie onder een geharmoniseerde Europese norm valt. 
 
Mocht u nog vragen hebben, kunt u natuurlijk contact opnemen met uw contactpersoon 
binnen Kloeckner Metals ODS Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Raimond Geenen 
Managing Director Kloeckner Metals ODS Nederland 


