CE markering voor de verticale signalisatie.
Veel gestelde vragen

1. Wat is een CE markering?
Een CE markering op een product geeft aan dat
het betreffende product in overeenstemming is
met al de Europese regelgeving die betrekking
heeft op dat product.
De producent (degene die het eindproduct op de
markt brengt) dient een aantal maatregelen te
nemen die hem toelaten de CE markering op zijn
product aan te brengen. In het geval van de
verticale verkeerstekens dient hij o.a. een CEcertificaat te bekomen.

2. Op welke producten is de CE markering van
toepassing, en op welke niet?
Alle producten die onder de norm EN12899-1
vallen en die vanaf 1/1/2013 op de markt
gebracht worden moeten de CE markering
dragen. In ons geval zijn dat onderdelen en
samenstellingen van vaste verkeerstekens.
Ongeacht de klant (gewest, stad, bedrijven,
particulieren, …) aan wie geleverd wordt.
Signalisatie die op de markt gebracht wordt en
die expliciet bedoeld is voor tijdelijke toepassing
dient geen CE-markering te dragen.
Let op, via de PTV 662 eisen beide Gewesten wel
dat tijdelijke verkeerstekens aan dezelfde eisen
moeten voldoen als de vaste.

4. Wie moet gecertificeerd zijn?
Iedereen die het product op de markt brengt.
Dit zijn niet alleen fabrikanten maar even goed
samenstellers en verdelers. Alleen zal dan de
nadruk liggen op hun controlesysteem voor
inkoop en verdeling.
Enkel in het uitzonderlijke geval dat de verdeler
zonder meer doorverkoopt en niets toevoegt of
wijzigt aan het product (dus ook het CE
certificaat of de sticker van zijn leverancier niet
verwijdert), mag hij volledig steunen op de
certificering van zijn leverancier en moet hij dus
zelf niet gecertificeerd zijn. Hij mag dan in dit
geval ook geen conformiteitsverklaring (zie
verder onder 6) in zijn naam uitschrijven,
daarvoor moet hij die van zijn leverancier
voorleggen.

5. Wat eist de PTV en wat eist de norm EN
12899?
De norm legt de kenmerken vast die moeten
verklaard worden via de conformiteitsverklaring
(zie verder onder 6), naargelang het product dat
op de markt gebracht wordt. Dat kan heel
summier zijn (zie bv. Annex ZA4 in de norm) of
zeer uitgebreid (zie bv. Annex ZA6 in de norm).
De norm bepaalt eveneens volgens welke
proefmethodes en/of procedures deze kenmerken
bepaald dienen te worden (fysische testen of
berekeningen).
De PTV geeft daar meer inhoud aan door bv.
grenswaarden vast te leggen en door bijkomende
eisen te stellen.

3. Wie mag deze CE markering aanbrengen?
Algemene regel: gecertificeerd zijn. De
voorwaarden daarvoor zijn:
1. Bepalen van de prestaties voor de
geharmoniseerde kenmerken.
2. Implementatie en handhaving van een
controlesysteem dat er dient voor te zorgen dat
de producten blijven voldoen aan de bepaalde
prestaties (FPC systeem).
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3. Certificatie door een aangemelde instelling
("notified body" – OCBS in België) op basis van
audits, uitgevoerd door een inspectieorganisme
(de afdelingen Staalstructuren van de Vlaamse
en Waalse gewesten).
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Het onderscheid tussen de norm en de PTV is
belangrijk omdat de CE markering enkel gebeurt
op basis van de norm, en niet op basis van de
PTV. De PTV legt de klassen vast die in de norm
voorzien zijn en neemt de eisen over die de
Gewesten stellen.

8. Wat verstaan we onder initieel
typeonderzoek (ITT) en hoe gaat dat in de
praktijk?
Het initieel typeonderzoek (ITT) dient om de
prestaties van de geharmoniseerde kenmerken te
bepalen (die nadien in de conformiteitsverklaring
staan). De ITT kan gebeuren door proeven,
berekeningen, computersimulaties, enz.

6. Wat is een conformiteitsverklaring (straks
prestatieverklaring)?
Een conformiteitsverklaring is een verklaring die
elk CE gemarkeerd product moet vergezellen. Het
verstrekt aan de klant informatie over de
prestaties van het product volgens de in de norm
voorziene terminologie. Let op, een
conformiteitsverklaring, net zoals de CE
markering, is geen kwaliteitsgarantie.
De conformiteitsverklaring kan slaan op één
enkel product of op een familie van producten die
onder dezelfde noemer te vatten zijn.
Elke conformiteitsverklaring moet opgesteld
worden volgens een van de modellen die in de
annexen ZA van de norm voorzien zijn.
Vanaf 1/7/2013 wordt de conformiteitsverklaring
vervangen door de prestatieverklaring. De inhoud
en de strekking blijft dezelfde, de woordenschat
wordt aangepast volgens de woordenschat van
de nieuwe Bouwproductenverordening.

7. Wat onderscheidt een certificering van een
conformiteitsverklaring?

Volgens de norm moet de aangemelde instelling
de ITT uitvoeren. In de praktijk wordt de
methode waarmee de ITT gebeurt geëvalueerd
door het controleorganisme en gevalideerd door
de aangemelde instelling.

9. Wat mogen de bordenbouwers vragen aan
hun leverancier van folies?
De producenten/leveranciers van folies zijn aan
de dezelfde regels gebonden. Ook zij moeten een
conformiteitsverklaring afleveren overeenkomstig
de technische specificaties die op hun producten
van toepassing zijn (EN 12899, CUAP, …). Deze
conformiteitsverklaring mogen de bordenbouwers
gewoon overnemen voor zover zij aan de folies
niets veranderen en deze gebruiken zoals
voorgeschreven door de folieleveranciers

10. Wat mogen de opdrachtgevers (gewesten,
steden, gemeenten, hoofdaannemers) in
hun bestekken eisen?

In wezen moet de 'producent' (degene die het
eindproduct op de markt brengt) twee attesten
kunnen voorleggen: een attest van certificatie
afgeleverd door de aangemelde instelling (het
CE-certificaat) en een attest van conformiteit van
het product (de conformiteitsverklaring).

In theorie alles wat niet in strijd is met de wet.
Merk op dat een CE markering niet moet geëist
worden: de CE markering is in ons geval sinds
1/1/2013 wet geworden en is dus zonder meer
verplicht.

Het CE-certificaat (opgesteld door de aangemelde
instelling), hoort bij de producent en bewijst dat
hij een CE markering mag aanbrengen. Zie ook 3
hierboven. De inhoud is beschreven in de norm
onder ZA 2.2.

Opdrachtgevers die binnen het toepassingsgebied
van de wetgeving over openbare aanbestedingen
vallen dienen hun eisen wel te formuleren door
gebruik te maken van de terminologie van de
toepasselijke norm.

De conformiteitsverklaring (opgesteld door de
producent), moet het product vergezellen en
vermeldt de productprestaties. De inhoud ervan
is weergegeven in de norm eveneens onder ZA
2.2.
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11. Welke etikettering moet men aanbrengen op
het product?
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produits non pourvus du CE sur le marché. Donc, il serait utile
de nous informer que nous leur rendions visite!

Op het product moet minstens voorkomen (zie
ZA3 van de norm):
− "CE" symbool;
− naam of identificatiemerk van de producent;
− nummer en jaar van de Europese norm.

o Hoe lang is een certificering geldig?
Een certificering is drie jaar geldig en elk jaar is
er een controle-audit. De certificering kan om de
drie jaar hernieuwd worden.
Er staat geen limiet op de geldigheidsduur van
een CE certificaat zolang de producent verklaart
dat zijn productie niet gewijzigd is.

Op de meegeleverde commerciële documenten
moet deze overige informatie voorkomen:
− alle informatie over het product of de
verpakking;
− identificatie van het product, bijvoorbeeld
"steunpaal";
− geregistreerd adres van de producent;
− laatste twee cijfers van het jaar waarin het
product vervaardigd werd;
− verwijzing naar de aangemelde instelling en
nummer van het CE certificaat;
− aanduiding van de productkenmerken.
De figuren ZA.1 tot ZA.6 in de norm geven
voorbeelden van de informatie die op het
product, het etiket, de verpakking en/of
commerciële documenten moet worden verstrekt.

o Wat met geïmporteerde producten?
Deze producten zijn zoals elke toelevering een
onderdeel van het controlesysteem van de
'producent' (degene die het eindproduct op de
markt brengt), en zijn dus onderworpen aan
onder andere steekproeven en certificaten.
Als de ingevoerde producten echter geen CE
markering hebben moet de 'producent' de gehele
procedure voor zijn rekening nemen.
Het spreekt voor zich dat de attestering van deze
ingevoerde producten nauwlettend onderzocht
moet worden. Niet-conforme certificaten zijn
geen zeldzaamheid.

12. Wordt de norm binnenkort gewijzigd?
De norm is inderdaad in herziening maar het is
aan de ene kant niet voor onmiddellijk en aan de
andere kant zal voor de bordenbouwers wezenlijk
niet veel veranderen.

PTV 662 :

13. Bijkomende nota's

http://www.ocab-ocbs.com/nl/pdf/662n.pdf

o Bestekken van vóór 1/1/2013:
Elke signalisatie die geleverd wordt nà 1/1/2013
dient CE gemarkeerd te zijn, zelfs indien de
bestelling gebeurde vóór 1/1/2013.
De overgangsperiode van 4 jaar heeft overigens
de producenten de tijd gegeven zich aan te
passen aan de wijzigende reglementering.

Lijst van de geharmoniseerde normen en hun
datum van verplichte toepassing:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/i
ndex.cfm?fuseaction=cpd.hs
(zoeken op 12899)
Lijst van de aangemelde instellingen voor EN
12899:

Hoe kan men reageren als vastgesteld
wordt dat niet-conforme producten op de
markt zijn?
Inbreuken worden best aan de FOD Economie
gemeld (eventueel via SIGNEQ, OCBS, EVT, …).
Ten geleide, het uittreksel uit een antwoord van
de SPF Economie:
o

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/i
ndex.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs&hs_id=133069

Nous disposons de la loi de 96 pour la surveillance de marché:
c'est nous qui en sommes en charge. (… Nous pouvons
cependant déjà agir, ne serait-ce que de manière dissuasive. Il
faudrait dans ce cas nous communiquer les noms et adresse
des fabricants fautifs. (…) ils ne peuvent plus mettre de
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14. Links
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