
CE markering 

Veel producten die in de Europese Unie op de markt worden gebracht, moeten zijn voorzien van CE-

markering. CE staat voor Conformité Européenne. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant 

om een conformiteitsbeoordeling uit te voeren, een technisch dossier samen te stellen, de 

conformiteitsverklaring op te stellen en de CE-markering op het product aan te brengen. Brengt de 

fabrikant een CE-markering aan, dan verklaart hij dat het product is getest en voldoet aan alle ervoor 

geldende Europese richtlijnen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Tot de 

productgroepen waarvoor CE-markering vereist is, behoren onder meer machines, gastoestellen, 

drukapparatuur, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, bouwproducten, 

elektrische apparatuur, elektronische apparatuur, pleziervaartuigen en speelgoed.  

Alle materiaalleveringen geschieden volgens NEN-EN 1090 (1-2-3) indien van toepassing en gewenst 

door u als klant. U dient dit bij bestelling aan te geven aan de verkoop met vermelding van welke 

executieklasse van toepassing is (1 t/m 4) + aanvullende eisen (hardstempel etc.) 

De norm NEN-EN 1090 is onderdeel van een reeks normen die in het leven zijn geroepen om te 

kunnen voldoen aan de Construction Products Regulations (CPR) ofwel de verordening 

bouwproducten. De norm EN 1090 heeft gevolgen voor bedrijven die zich met de bouw en 

constructies bezig houden. Aan welke eisen een bedrijf moet voldoen, hangt af van de rol die het 

bedrijf in de toeleveringsketen heeft. 

Voor fabrikanten is het een harde eis dat zij Fabriek Productie Controle (FPC) gecertificeerd zijn door 

een erkende instantie. Bovendien moet een fabrikant een Declaration of Performance (DoP) uit 

kunnen geven. Een DoP geeft informatie over de eigenschappen van het product, de conformiteit 

van het soort product en de prestatie hiervan. Deze verklaring hoeft niet met elke levering 

meegestuurd te worden. Het is voldoende als de fabrikant voor elke norm/kwaliteit combinatie 

éénmalig een DoP verstrekt. Fabrikanten moeten ook een materiaalcertificaat (volgens EN10204) 

kunnen verstrekken.  

 

Kloeckner Metals ODS Nederland dient er als leverancier voor te zorgen dat de producten die in 

constructies gebruikt worden herleidbaar zijn en kunnen worden geleverd met de juiste certificaten. 

Kloeckner Metals ODS Nederland hoeft, als leverancier, niet NEN-EN 1090 gecertificeerd te zijn. De 

herleidbaarheid van de geleverde materialen door Kloeckner Metals ODS Nederland is geborgd in de 

ISO 9001. 



Om ervoor te zorgen dat zowel onze klanten als wijzelf aan de eisen van de NEN-EN 1090 kunnen 

voldoen, bieden wij u de volgende diensten c.q. garanties aan.  

1. Inkoop / Approved Manufacturers List  

Wij kopen alleen materialen bij goedgekeurde fabrikanten, die zorgvuldig zijn geselecteerd en 

volledig voldoen aan alle eisen. In de Approved Manufacturer List worden onze fabrikanten 

bijgehouden. De relevante certificaten van de fabrikanten, zoals de ISO 9001 en DoP Verklaring 

houden wij actueel.  

Kloeckner Metals ODS Nederland koopt in volgens de richtlijnen: Code of Conduct Klöckner 

2. DoP verklaringen digitaal beschikbaar in uw persoonlijke omgeving (Medio 2016) 

De DoP verklaringen van onze fabrikanten worden bij ODS opgeslagen en up-to-date gehouden. 

Deze DoP's zijn beschikbaar in onze online certificaten portal. Vooralsnog kunt u deze vinden op 

deze internetsite. 

3. Materiaalcertificaten digitaal beschikbaar in persoonlijke omgeving 

De certificaten worden u nu per mail toegezonden, medio 2016 kunnen wij uw de actuele 

orderhistorie, inclusief de materiaalcertificaten van de door u bestelde producten permanent online 

aanbieden.  

4. Herleidbaarheid / administratie 

Kloeckner Metals ODS Nederland maakt gebruik van een geavanceerd ERP-systeem dat het gehele 

proces van aankoop, aanvoer, opslag en magazijnwerkzaamheden, verkoop en transport 

administratief ondersteunt. Hiermee kunnen wij volledige herleidbaarheid garanderen. 

5. Overstempelen van zaagstukken 

Voor gezaagde materialen waarvoor herleidbaarheid vereist is, kunnen wij de zaagstukken 

hermerken. Dit gebeurt door geautoriseerde medewerkers. Een hermerkverklaring kan worden 

meegeleverd met details over fabrikant, chargenummer, staalkwaliteit. Hiermee blijft volledige 

herleidbaarheid gegarandeerd.  

6. Overige maatregelen en diensten 

Andere maatregelen die Kloeckner Metals ODS Nederland getroffen heeft zijn, het aanbrengen van 

aanvullende markering op de voorraad-producten (barcode) en het op een veilige manier verwerken 

en distribueren van onze producten om permanente vervorming te voorkomen en oppervlakte 

beschadiging te minimaliseren. Chargenummers worden afgedrukt op alle facturen zodat materiaal 

herleidbaar naar de producent is 

Heeft u nog vragen dan kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon of u kunt uw vraag via deze 

website stellen 

 

 

 


