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Vanaf juli 2014 is CE markering voor staalconstructies een wettelijke eis. Om een 

CE- markering te kunnen verstrekken is certificatie volgens de NBN EN 1090 nodig.

 
NBN EN 1090-1 geeft de eisen aan voor de CE-markering van 

stalen en aluminium dragende constructiedelen met 

verwijzingen voor de uitvoering naar de NBN EN 1090-2 en de 

NBN EN 1090-3. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

uitgangspunten voor de berekeningen zoals die aangegeven zijn 

in de betreffende delen van de NBN EN 1993 reeks “Ontwerp en 

berekening van staalconstructies” dan wel de NBN EN 1090 

reeks “Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies”. 

Samen met de NBN EN 1990 “Grondslagen van het constructief 

ontwerp” en de NBN EN 1991 serie waarin de belastingen op 

constructies worden beschreven, wordt zo een sluitende 

normering voor het ontwerp, de berekening, de uitvoering en de 

levering van dragende stalen en aluminium constructies 

verkregen. 

 

Met de publicatie in het “Publicatieblad van de Europese Unie”, 

waarin de datum van de inwerkingtreding en de einddatum van 

de coëxistentieperiode (juli 2014) van de EN 1090-1 als 

geharmoniseerde norm wordt aangegeven, zal deze norm als de 

bindende grondslag voor de CE-markering van stalen en 

aluminium constructies gelden. 

 

 

Aan een CE-markering is een conformiteitsverklaring 

verbonden. NBN EN 1090-1 geeft aan waar deze verklaring aan 

moet voldoen en welke zaken in deze verklaring moeten zijn 

vermeld.  

 

De producent verklaart daarmee dat het product de 

eigenschappen heeft die hij in zijn verklaring (volgens NBN EN 

1090-1) heeft opgenomen en dat de productie voldoet aan de eisen 

gesteld in NBN EN 1090-1. Met die verklaring stelt hij zich 

verantwoordelijk voor zijn product, mits het gebruikt wordt voor 

wat het bedoeld is. 
 

Deze Conformiteitsverklaring (ZA 2.3 in de norm EN 1090-1 of 

ook genoemd Certificate of Performance) is anders dan de CE-

markering (ZA 3 in dezelfde norm). Ook van toepassing is de 

Regulation (EU) No 305/2011 in plaats van de Council Directive 

89/106/EEC. De organisatie dient twee verklaringen op te stellen 

(1 algemeen en 1 gerelateerd aan het betreffende product 

(CE-markering). Deze CE-markering moet in de gehele Europese 

Gemeenschap geaccepteerd worden, waarbij het volgens de 

Europese “Richtlijn Bouwproducten 89/106/EEG”, verboden is om 

toegesneden nationale kwaliteitsverklaringen te eisen of verplicht 

te stellen. 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

EN 1090-1 beschrijft tevens de voorwaarden waar de 

beheersing van een productieproces aan moet voldoen om aan 

een producent een certificering te kunnen verstrekken die hem 

het recht geeft om een CE-markering aan zijn stalen en/of 

aluminium componenten of bouwpakketten voor 

draagconstructies te verbinden. 

 

FPC en het managementsysteem 

Hoewel de NBN EN 1090 een productcertificatie is, is deze 

norm geschikt om in een managementsysteem op te nemen. 

Combinaties met normen zoals ISO 9001, VCA, ISO 14001 en 

anderen zijn dan ook goed mogelijk. 

 

Opzetten van het systeem 

Hieronder volgt een eenvoudig stappenplan voor het invoeren 

van de NBN EN 1090. Daarin worden de meest voorkomende 

valkuilen genoemd plus een oplossing geboden om die te 

omzeilen. Let op: de hieronder genoemde stappen zijn geen 

concrete achtereenvolgende stappen, maar eerder overlappende 

activiteitenblokken in een planningsschema. 

 

Stap1. Bestudeer de NBN EN 1090 

Valkuil 1: Soms begint een organisatie met het invoeren van 

een managementsysteem zonder een duidelijk begrip te hebben 

van wat de norm eigenlijk eist. De norm wordt dan gezien als 

een soort checklist met eisen, die men moet aflopen om het 

systeem op te zetten. Deze aanpak houdt het reële gevaar in, dat 

veel tijd besteed wordt aan het schrijven van allerlei 

documentatie, die de NBN EN 1090 in principe niet vereist, 

terwijl essentiële normeisen onvoldoende worden ingevuld. 

Ook kan een verzameling losse activiteiten en documenten 

ontstaan, die geen systeem vormen, omdat de samenhang 

ontbreekt. 

 

Lees niet alleen de norm goed, maar ook andere normen 

waarnaar verwezen wordt, om de essentie van het management 

systeem te begrijpen. 

 

DNV GL biedt workshops aan, waarin ingegaan wordt op de 

eisen van de NBN EN 1090-1 waar ook de belangrijke 

uitgangspunten van deze norm behandeld worden. Voor meer 

informatie over inhoud en data: neem contact op  

met   trainingenbelgie@dnvgl.com 

 

Stap 2. Stel een plan op 

Valkuil 2: Soms start men met het ontwikkelen van een 

managementsysteem, zonder dat er is nagedacht over de 

belangrijkste stappen, fasering en de betrokkenen. De 

invoering kost daarom onnodig veel tijd, in het bijzonder voor 

het bepalen van de execution klasse. Deze klasse is zeer 

belangrijk. Ze bepaalt namelijk welke onderdelen in welke maten 

moeten worden beheerst in het systeem. 

 

De lascoördinator speelt een cruciale rol in het systeem en zal 

bij alle stappen in het lasproces betrokken moeten zijn. Zijn 

kennis moet aansluiten bij de complexiteit van de 

lasprocessen. 

 

 

 

 

 

Stel een globaal plan op voor ontwikkeling en uitvoering met 

mijlpalen en de daarbij behorende concrete output. Bedenk dat 

activiteiten ook parallel aan elkaar kunnen lopen, indien meerdere 

personen bij de ontwikkeling van systeemelementen betrokken 

worden. De verantwoordelijkheden dienen dan wel tijdig 

gedelegeerd te worden. Plan daarom tijdige informatie en 

trainingssessies in voor de betrokkenen. 

 

 
 

Stap 3. Stel een beleid op 

Valkuil 3: Vaak kiest de directie voor het invoeren van een 

managementsysteem, zonder een heldere visie te hebben op het 

grotere doel. Wat willen we als organisatie met het systeem 

bereiken? Wat zijn de ambities voor de organisatie, welke normen 

zou men gecertificeerd willen zien? Wat wordt door de klant 

gevraagd? Als die vragen niet beantwoord worden, ontstaat er een 

systeem dat vooral op de norm en niet op de organisatie gericht is. 

Een gemiste kans voor een doelgericht systeem met meerwaarde 

voor de organisatie, haar klanten en andere belanghebbenden. 

 

De norm vereist in ieder geval het managen van de naleving 

van de eisen met name uit de NBN EN normen die genoemd 

worden in de NBN EN 1090-2. 

 

Stap 4. Definieer het FPC voor uw organisatie 

Valkuil 4: Het is een misverstand, dat het opzetten van een 

FPC veel tijd vraagt voor het schrijven van documenten, zoals 

hoofdstukken van het handboek, procedures en 

werkinstructies. Indien u al een management systeem heeft 

dan kan dat al volledig worden benut. Er is immers al sprake 

van een (formeel) functionerend management systeem. Het 

huidige systeem zal alleen aangepast moeten worden, in 

duurzame termen noemen we dat “upgraden”. 

 

Het bedrijf of de organisatie moet bewerkstelligen dat bij het 

inrichten, implementeren en onderhouden van haar FPC 

rekening wordt gehouden met de gewenste certificeringen. 

 

Het opzetten van een effectief systeem start met het 

beantwoorden van een aantal essentiële vragen. Bijvoorbeeld: 

Welke FPC indicatoren zijn verbonden aan onze 

bedrijfsactiviteiten, onze producten en/of diensten? Welke 

“situaties” zijn denkbaar? Hoe controleren we de beheersing 

van de relevante FPC indicatoren? Welke informatie wordt 

hierover naar het management gerapporteerd? 
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Naast de FPC indicatoren zijn de wettelijke en overige eisen 

voor de organisatie van belang. Welke wetgeving is van 

belang en wat staat er concreet in? Hoe hebben we de 

naleving van deze eisen geregeld?  

 

Hoe controleren we de naleving van deze eisen? Welke 

informatie wordt hierover naar het management 

gerapporteerd? 

 

Zorg ervoor dat iedereen binnen de organisatie de voor 

hem/haar relevante kennis over deze onderwerpen krijgt 

door middel van inwerktrajecten, informatiesessies en 

trainingen. 

 

Stap 5. Voer een GAP analyse uit 

Valkuil 5: Soms onderschat men, dat het FPC al de nodige 

aandacht heeft gehad binnen de organisatie en dat er al veel 

geregeld is. Vaak weet men ook niet welke activiteiten nu al 

aan de NBN EN 1090-1 voldoen en waar de belangrijkste 

afwijkingen zijn. 

 

Begin met het in kaart brengen van wat er al geregeld is 

binnen de organisatie, welke documenten er zijn en welke 

registraties er worden bijgehouden. Laat een GAP analyse 

uitvoeren t.o.v. de NBN EN 1090-1. Daarmee wordt duidelijk 

waar er nog tekortkomingen zijn. 

 

Laat DNV GL tijdig een Quick Scan Gap analyse uitvoeren: 

neem contact op met dnv.certificationbelgium@dnvgl.com 

 

 

Stap 6. Leid interne auditoren op 

Valkuil 6: Vaak wacht men veel te lang met het plannen en 

uitvoeren van interne audits. Daardoor worden de audits de 

bottleneck in het certificatieproces. Nog belangrijker is het feit dat 

onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de toegevoegde waarde 

van audits bij het invoeren en verbeteren van het systeem. 

 

Het organiseren van effectieve audits vergt meer dan het 

integreren van het systeem in de bestaande auditprocedure. 

Definieer de bekwaamheidseisen voor de interne auditors. Zet op 

basis daarvan een opleidingsprogramma op voor deze doelgroep. 

Laat u daarbij inspireren door de ISO 19011. 

 

Start de interne audits tijdig op, zodat de audits de invoering 

van het systeem ondersteunen. Plan circa één à twee 

maanden na invoering van een systeemelement een audit 

van dit onderdeel in. 

 

Beoordeel op die manier of het element ook geïmplementeerd is 

en of de uitvoering in de praktijk effectief is. Zo kunnen audits 

parallel lopen aan het proces van invoering van het systeem en is 

het systeem eerder klaar voor certificatie. Bovendien is de 

systematische opvolging van afwijkingen en verbeterpunten 

direct een invulling aan de normeis van continue verbetering. 

Bedenk dat auditgesprekken ook bijdragen aan 

bewustwording bij de geauditeerden m.b.t. de voor hen 

belangrijke zaken!  

 
 

 

 

Stap 7. Voer het managementsysteem in 

Valkuil 7: Vaak wordt invoering als een concrete stap gezien, 

volgend op de stap systeemontwikkeling. Men wacht met 

invoering, totdat het gehele systeem is ontwikkeld. Daardoor 

duurt invoering vaak onnodig lang.  

 

Plan bewust tijd en activiteiten in voor bewustwording op alle 

niveaus van de organisatie. Geef de organisatie voldoende tijd 

voor de invoering van nieuwe activiteiten en veranderingen in 

bestaande procedures. Bedenk ook dat communicatie en 

participatie van groot belang zijn voor een effectieve invoering.  

 

Houd er rekening mee, dat het systeem minimaal drie 
maanden voorafgaand aan de certificatie-audit ingevoerd moet 
zijn en dat de gehele Deming cyclus (Plan-Do- Check-Act) 
moet zijn doorlopen. 
 
Ook het interne auditplan dient geheel te zijn uitgevoerd, 
d.w.z.: alle relevante indicatoren, alle systeemelementen, alle 
normelementen en alle relevante afdelingen/ processen dienen 
te zijn geauditeerd en gerapporteerd.  
 
De managementcyclus dient geheel te zijn afgerond, dat wil 
zeggen dat doelstellingen opgesteld moeten zijn, vertaald in 

een actieplan en het actieplan voor een belangrijk deel 
uitgevoerd moet zijn. De directiebeoordeling(en) dient te zijn 
uitgevoerd en gerapporteerd.  
 
Beoordeling van naleving van de relevante wettelijke en 
andere eisen dient formeel te hebben plaatsgevonden, inclusief 
rapportage. 

 

Stap 8. Start het certificatietraject  

Valkuil 8: Soms realiseert men zich niet dat het 

certificatietraject ook enkele maanden kan vergen vanaf de 

aanvraag van offertes tot aan de uitgevoerde audit. Hierdoor 

kan onnodige vertraging ontstaan.  

 

Neem tijdig contact op voor een offerte voor het 

certificatietraject: dnv.certificationbelgium@dnvgl.com  
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Stap 9. Laat een proefaudit uitvoeren 

Valkuil 9: Er wordt veel energie besteed aan het 

perfectioneren van redelijk goede systeemelementen, 

terwijl andere essentiële elementen onvoldoende aandacht 

krijgen. 

 

Plan enkele maanden voor de start van de certificatieaudit 

een externe proefaudit in, ook al weet u dat het systeem 

nog niet klaar is. Hierdoor kunnen de voor certificatie 

essentiële verbeteracties, geïdentificeerd worden, zodat u 

de resterende maanden gericht naar het certificaat kunt 

toewerken. 

 

Bedenk dat het systeem bij een eerste audit niet perfect 

hoeft te zijn, mits alle door de norm vereiste elementen 

maar operationeel zijn. 

 

Bij DNV GL kan meer....  

Alleen de NBN EN 1090-01  

Met deze certificatie kan uw organisatie CE-markering 

uitvoeren, het systeem wordt getoetst aan zowel de NBN EN 

10901-1 en 2 en zal worden gecertificeerd op de NBN EN 

1090-1. Hierdoor is CE-markering van de staalproducten 

mogelijk. 

 

NBN EN 1090-01 en het SNS keurmerk 

NBN EN 1090-1 en het SNS Keurmerk: Met deze 

certificatie kan uw organisatie een CE-markering 

uitvoeren en voldoet het aan het SNS keurmerk. In dit 

keurmerk worden naast technische onderwerpen ook zaken 

als verzekering, ketenverantwoordelijkheid en uitbesteding 

getoetst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBN EN 1090-01, ISO 3834 en SNS keurmerk 

Met deze certificatie kan uw organisatie CE-markering 

uitvoeren, voldoen aan het SNS keurmerk, en ook voldoen aan 

de ISO 3834 certificatie voor het lasproces. Er zijn momenteel 

opdrachtgevers die de ISO 3834 als selectiecriteria hanteren. 

 

NBN EN 1090-01, ISO 3834, ISO 9001 en SNS keurmerk 

De ISO 9001-certificering geeft aan dat u in staat bent om alle 

processen in het managementsysteem te beheersen en te 

verbeteren en daardoor in staat bent om aan de 

gestelde eisen te voldoen. 

 

Zodra u kunt inschatten wanneer uw systeem voldoet aan de 

eisen van de standaard, kunt u vrijblijvend een offerte 

aanvragen. De offerte is de eerste stap in ons 

certificatietraject. Voor een offerte of meer uitleg over de 

unieke DNV GL werkwijze,  

Risk Based Certification®, kunt u contact opnemen met: 

 

 

DNV GL  

Tel: +32 (0)3 206 65 30  

Fax: +32 (0)3 206 65 11  

E dnv.certificationbelgium@dnvgl.com 
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