
Sinds 1 juli 2013 is de Europese 
bouwproductenverordening (CPR) 
van toepassing voor bouwproducten. 
Deze wet zorgt ervoor dat veel 
bouwproducten in heel Europa op 
dezelfde wijze worden getest en geeft 
aan of een product moet worden 
voorzien van CE-markering en op 
welke wijze. De eisen rondom het 
testen en beoordelen zijn vastgelegd in 
geharmoniseerde normen.

WAT IS CE-MARKERING?

Met een CE-markering verklaart een 
producent dat het product dat hij levert 
voldoet aan de wettelijke eisen op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en 
milieu. EU-lidstaten mogen een product 
niet van hun markt weren als dit product 
is voorzien van een correcte CE-
markering. Het voeren van CE-markering 
op bouwproducten is verplicht als het 
voldoet aan twee richtlijnen:

FPC-CERTIFICERING: ONDERDEEL VAN CE-MARKERING

 • Als het product onder de CPR valt;

 • Als een geharmoniseerde norm van 
toepassing is op het product.

Alle producten, genoemd in deze 
leaflet, vallen onder de CPR en op deze 
producten is een geharmoniseerde norm 
van toepassing. CE-markering is voor 
deze producten dus verplicht.

WAT IS FPC-CERTIFICERING?

Factory Production Control (FPC) 
certificering betreft controle over de 
kwaliteit van procedures en keuringen 
van het product. Na een succesvolle 
audit door een erkende externe 
partij, een zogeheten Notified Body 
(NoBo), ontvangt de producent een 
FPC-certificaat dat aantoont dat de 
procedures en keuringen voldoen aan 
de Europese norm. Per bouwproduct is 
bepaald of een FPC-certificaat verplicht 
is om CE-markering te voeren.

WWW.SGS.COM

WANNEER FPC-CERTIFICERING?

De CPR kent vier verschillende 
controleniveaus betreffende CE-
markering. Per norm is vastgelegd 
welke niveaus gelden. Niveau 4 is 
het minst strenge controleniveau en 
niveau 1 het hoogste. Bij niveau 1 en 
2 is certificatie van de FPC verplicht. 
Er zijn verschillende redenen waarom 
een bepaald niveau aan de orde is of 
gekozen kan worden:

 • De norm biedt geen mogelijkheid 
om een lager niveau te kiezen.

 • De norm biedt wel keuze tussen 
meerdere controleniveaus. Redenen 
hiervoor zijn:
 • De producent kiest bewust 

voor een hoger controleniveau 
om vertrouwen te creëren;

 • De producent verwacht dat 
klanten vragen naar een hoog 
controleniveau;

 • Een hoger controleniveau 
maakt een breder 
toepassingsgebied van het 
product mogelijk.

http://www.sgs.com
http://WWW.SGS.COM


HOE GAAT SGS TE WERK?

SGS is als Notified Body gerechtigd om FPC-audits uit te voeren. Als onafhankelijke 
organisatie gaan wij praktisch en met deskundigheid te werk. Wij brengen voor u de 
prestaties in kaart en/of verzorgen het benodigde FPC-certificaat na het voldoen aan 
de gestelde eisen. Dit doen wij voor zowel grote als kleine organisaties.

BOUWPRODUCTEN WAAR EEN FPC-AUDIT VAN TOEPASSING IS

SGS verzorgt FPC-auditing voor een veelvoud aan normen en producten.

EUROPESE NORMEN AGGREGATEN / TOESLAGSTOFFEN

EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton

EN 13043 Toeslagmateriaal voor asfalt en oppervlakbehandeling 
van wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

EN 13383-1 Waterbouwsteen

EN 13242 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch 
gebonden materialen voor civieltechnische – en 
wegenbouw

EN 13055-2 Lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels 
en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en 
gebonden toepassingen

MEMBRANEN EN DAKBEDEKKINGEN

EN 13707 Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen

EN 13956 Kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichting van 
daken

EN 13969 Bitumen banen tegen optrekkend vocht inclusief 
bitumen banen voor kelder en fundatie afdichtingen

EN 13967 Kunststof en rubber banen tegen optrekkend vocht 
inclusief kunststof en rubber banen voor kelder en 
fundatie afdichtingen

VERKEERSPRODUCTEN

EN 12899-1 Vast opgestelde, verticale verkeerstekens – 
verkeersborden

EN 12966-1 Verticale verkeerstekens – variabele verkeersborden

BETONBESCHERMING

EN 1504-2 Oppervlakte beschermingssystemen voor beton

EN 12271 Oppervlakbehandeling van verhardingsoppervlakken
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SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.

Venusstraat 2 
4105 JH Culemborg

T: +31 (0)88 214 51 33

E-mail: nl.intron@sgs.com
Web: www.sgs.com/intron-certificatie

EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE

SGS biedt de best mogelijke 
oplossingen in CE-markering en FPC 
certificatie. SGS is wereldleider op 
gebied van inspectie, controle, analyse 
en certificering en staat bekend als 
de global benchmark voor kwaliteit en 
integriteit. SGS onderhoudt wereldwijd 
een netwerk van ca. 2.600 kantoren 
en laboratoria met meer dan 97.000 
werknemers. Dit maakt ons een 
sterke partner in Nederland en in het 
buitenland.

Neem voor meer informatie gerust 
contact met ons op. Wij helpen u graag 
verder.

mailto:nl.intron%40sgs.com?subject=
http://www.sgs.com/intron-certificatie 

