Cursus
Bouwproducten en CE-markering
Cursuscode: 60140

Overzicht

Locatie

Themag B.V.
Delftechpark 26
2626 XH Delft
Tel +31 (0)10 - 59 28 456
www.themag.nl

Duur

Een dag

Docent

Ir.ing. Frank Poot, Safety Consultant, Themag B.V.

Kosten

€ 520,-- excl. BTW (2015)

Inbegrepen

– Lunch
– Naslagwerk
– Digitaal: gehele cursusinhoud en meer

Meenemen

Eigen voorbeelden

Vooraf

Een week van tevoren insturen van informatie over eigen
producten die in het cursuskader passen. Twee van de
ingezonden voorbeelden worden in ieder geval behandeld.

Aanmelden

Via het aanmeldingsformulier op www.themag.nl.

Doelgroep

Ieder die zelf bouwproducten fabriceert, inkoopt of verkoopt.

Kort

Deze cursus gaat over de CE-markering van bouwproducten
onder de EU-verordening 305/2011 (CPR). Er wordt gekeken
hoe deze wetgeving praktisch gehanteerd wordt, waarbij ook
een overzicht van de eisen voor ten minste twee specifieke
productnormen worden bekeken.
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Inhoud cursus

De overgang van de oude richtlijn bouwproducten 89/106/EEG naar de EU-verordening
305/2011 (Construction Product Regulation, CPR) heeft zijn invloed op de
CE-markering van bouwproducten. Niet alleen nieuwe producten maar ook de
producten die onder de oude richtlijn vielen, moeten sinds 1 juli 2013 volgens de nieuwe
regels worden CE-gemarkeerd.
De CPR is sinds de eerste publicatie voortdurend onderwerp van studie, met als gevolg
dat er regelmatig verduidelijkingen en kleine aanpassingen worden gemaakt door de
verantwoordelijke EU-commissie.
Enkele wijzigingen ten opzichte van de oude regelgeving zijn een uitbreiding van de
Fundamentele eisen voor bouwwerken met die voor Duurzaam gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en de vervanging van de Conformiteitsverklaring door de
Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP).
Voor de CE-markering van bouwproducten op basis van de CPR zijn de normen die op
uw producten van toepassing zijn, leidend. Grofweg kan worden gesteld: Geen Norm?
Dan geen CE-markering! Wel een norm? Dan CE-markering verplicht!
Er komen voortdurend nieuwe normen uit. Echter, lang niet alle productnormen voor
bouwproducten zijn aangepast aan de nieuwe verordening, wat lastig kan zijn voor de
technische documentatie.
Naast de verplichte CE-markering van bouwproducten volgens de geharmoniseerde
normen is er ook een vrijwillige weg te bewandelen, namelijk via een Europese
Technische Beoordeling (European Technical Assessment, ETA). Hiervoor worden
zogenaamde Europese beoordelingsdocumenten die zijn ontwikkeld voor een beperkt
aantal productgroepen.
Hoewel bouwproducten van uiteenlopende aard kunnen zijn, voorziet de
EU-verordening in een vrij algemene methode om deze te voorzien van CE-markering.
De invloed van de externe deskundige instantie Notified Body kan echter verschillen van
in het geheel geen bemoeienis tot aan certificering van een volledig kwaliteitssysteem
voor de productie.
Deze cursus geeft een overzicht van de eisen voor bouwproducten volgens de laatste
stand van zaken met ook een blik in de toekomst. Er wordt op een praktische manier
uitgelegd hoe de EU-verordening gehanteerd wordt. En er wordt samen nagegaan op
grond van welke norm uw product CE-gemarkeerd moet worden. Ook komt aan de orde
hoe met typekeuringen of typeberekeningen moet worden omgegaan (Initial Type
Testing, ITT) en op welke wijze de productiecontrole kan worden ingericht (Factory
Production Control, FPC). Daarbij wordt ook de rol van de Notified Body uitgediept en
krijgen de Prestatieverklaring en de etikettering veel aandacht.
Het is voor een geslaagde deelname aan deze cursus van belang om van tevoren uw
eigen specifieke producten aan te geven en indien bekend onder welke norm of welk
beoordelingsdocument deze CE-gemarkeerd zouden moeten worden.
De bedoeling is om tijdens de cursus ten minste twee cases door te lopen, aan de hand
waarvan de regelgeving op een praktische manier wordt verduidelijkt.
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Cursusprogramma

Ochtend

9.00 uur

Ontvangst met koffie / thee

9.30 uur

Inleiding
Het Nieuwe Wetgevingskader van de EU
Belangrijkste definities en eisen in de CPR
Prestatieverklaring (DoP) en CE-markering
Verplichtingen van de marktdeelnemers
Geharmoniseerde normen, Eurocodes en
Europese beoordelingsdocumenten
Case 1: Bij voorkeur eigen inbreng

Middag

12.15 uur

Lunch en benen strekken

13.15 uur

Kort overzicht van de ochtend
Rollen van de toezichthoudende instanties
Typeonderzoek of typeberekening (ITT)
Productiecontrolesysteem (FPC)
Voorwaarden voor vereenvoudigde procedures
Case 2: Bij voorkeur eigen inbreng
Discussie

16.00 uur

Afsluiting

