Bouwproductenverordening
Van kracht
vanaf 1 juli 2013

- markering
De CE - markering is het "paspoort"
van een product, dat aangeeft dat
het verhandeld mag worden in om
het even welke lidstaat.
Vanaf 1 juli 2013 zal de CE - markering
aantonen dat een product voldoet
aan de Bouwproductenverordening
305/2011 (BPV) en dat het dus
beantwoordt aan de 7 basisvereisten
voor bouwwerken:

Mechanische sterkte en stabiliteit
Veiligheid bij brand
Hygiëne, gezondheid en milieu
Veiligheid en toegankelijkheid
Bescherming tegen lawaai
Energiebesparing en warmtevasthouding
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

BOUWPRODUCTENVERORDENING 305/2011
Met ingang van 1 juli 2013 vervangt de Bouwproductenverordening (BPV)
305/2011 de Bouwproductenrichtlijn 89/106 en wordt de CE - markering in alle
lidstaten verplicht voor alle structurele bouwproducten die vallen onder een
geharmoniseerde Europese norm of waarvoor een ETA is afgeleverd.

VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN
Naast de instrumenten ontwikkeld in het kader van de BPR 89/106, voert de
Bouwproductenverordening 305/2011 verantwoordelijkheden in op elk niveau
van de toeleveringsketen, evenals striktere en transparantere procedures om
technische belemmeringen in de bouwproductenhandel weg te werken.
Hoofddoelen:
l
l

l

l

harmoniseren van de beoordelings- en testmethodes
v astleggen van gemeenschappelijke regels om
de prestaties van bouwproducten aan te geven
b ieden van een structuur van Aangemelde instanties,
geaccrediteerd door de EU om test- en
certificatie-activiteiten te verrichten
d e CE - markering van producten
mogelijk maken.
Vanaf 1 juli 2013
wordt de BPV direct
van toepassing in
elke lidstaat.

Aangepaste labeling
De importeur, distributeur of gemachtigde moet erop
toezien dat de producten die hij koopt en verkoopt in
overeenstemming zijn met de BPV en dus de CE-markering
dragen. Onze verpakkingen zullen overeenkomstig de BPV worden
gelabeld en bijkomende en nauwkeuriger informatie bevatten om
een grotere transparantie te verzekeren.

VOORBEELD: PRODUCT GEDEKT DOOR ETA

ABR 105-R

Versterkt hoekijzer

0836

Simpson Strong-Tie
artikelcode en beschrijving.

PCS: 50

Beoogd gebruik:
Zie ETA-06/0106

CE-symbool en nummer van de
aangemelde instantie die toeziet op
de productiecontrole in de fabriek.

PCS: 50

ABR 105-R

0836

07

B

07

5

701953

351052

Laatste 2 cijfers
van het jaar waarin
de CE-markering
voor het eerst
werd aangebracht

EAN PCE:

ETA-06 /0106
ETAG015

Essentiële eisen:
Zie ETA-06/0106

ETA-06/0106
ETAG015

C

A

DoP-e06/0106

Vervaardigd door een gecertificeerde productie-eenheid
van Simpson Strong-Tie. Contact: www.strongtie.eu

0836-CPD-06/F007

< 5 701953 360573

<

A = 90 mm
B = 105 mm
C = 105 mm

Prestatieverklaring Certificatienummer Informatie over
productiecontrole het beoogd
nummer (DoP
in de fabriek.
gebruik van
beschikbaar
het product en
op verzoek).
essentiële eisen.

< 5 701953 360573

Technische norm
waaraan het product
voldoet.

<

Wat verandert er?
Wijzigingen in de

- markeringsprocedure
Vanaf 1 juli 2013

Tot 30 juni 2013

Bouwproductenrichtlijn 89/106

Product gedekt
door hEN

hen

Geharmoniseerde
Europese norm

Bouwproductenverordening 305/2011

Product niet gedekt door hEN

ETAG

Richtsnoer voor
Europese
technische
goedkeuring

CUAP

Gemeenschappelijke
beoordelingsprocedure

Product gedekt
door hEN

Product niet
gedekt door hEN

hen

EAD

Geharmoniseerde
Europese norm

Europees
beoordelingsdocument

ITT

ETA

ITT

Initieel
typeonderzoek

ETA

Europese
technische
goedkeuring

DoC

DoC

DoP

DoP

Initieel
typeonderzoek

Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring

Prestatieverklaring

Europese
technische
beoordeling

Prestatieverklaring

Opgelet: alle bestaande Europese technische goedkeuringen die werden uitgereikt onder de BPR, blijven geldig en conform met
de BPV tot de voorziene vervaldatum.

WIJZIGINGEN IN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE
MARKTDEELNEMERS
De BPV legt de verantwoordelijkheid
bij alle marktdeelnemers in de
toeleveringsketen*
Om een betrouwbare informatieoverdracht
van de bron tot de eindgebruiker
te verzekeren, voorziet de
BPV in een aantal bijkomende
verantwoordelijkheden. In het kader van
hun wettelijke verantwoordelijkheid zijn de
marktdeelnemers gehouden:
T e zorgen dat het product de
CE-markering draagt en bij ontvangst
vergezeld is van de vereiste documentatie,

T e garanderen dat de fabrikant voldoet
aan de BPV-eisen,
T e zorgen dat het product conform
blijft met de DoP tijdens de opslag en
verdeling,
A lle nuttige documentatie te verstrekken
bij verkoop van het product,
A lle relevante informatie te verstrekken
op verzoek van een bevoegde nationale
autoriteit.
*Marktdeelnemers worden gedefinieerd als de fabrikant,
de importeur, de distributeur of de gemachtigde.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE MARKTDEELNEMERS

Importeur of
DISTRIBUTEUR

FABRIKANT

PRESTATIEVERKLARING
Vanaf 1 juli 2013 moeten bouwproducten
die vallen onder een geharmoniseerde norm
(hEN) of een ETA, verplicht vergezeld gaan
van een Prestatieverklaring (DoP) wanneer ze
in de handel gebracht worden. De DoP is het
grondbeginsel van de BPV en laat toe om de
CE-markering op het product aan te brengen.
De fabrikant, importeur of distributeur is
er wettelijk verantwoordelijk voor dat het
bouwproduct voldoet aan de in de DoP
bepaalde prestaties.
Samen met de technische specificaties, bevat
de DoP alle nodige informatie (prestaties,
eigenschappen, ...) om te oordelen of het
product in overeenstemming is met de
toepasselijke regelgeving in de lidstaat waar
het op de markt wordt gebracht.

www.strongtie.eu

DoP's kunnen in elektronisch formaat worden
gedownload van onze website of worden
aangevraagd op: +33 2 51 28 44 00

Simpson Strong-Tie
verbintenis
VEILIGHEID
Simpson heeft zich altijd ingezet om sterkere en veiliger structuren te
helpen bouwen.

Conformiteit
Als fabrikant en pionier van de CE-markering van houtverbinders, hebben wij
dankzij onze financiële draagkracht en technische bekwaamheid een leidende
positie verworven wat betreft het naleven van bouwnormen en voorschriften in
heel Europa. Veelal doen onze producten het zelfs beter dan de normen.

Kwaliteit
Al meer dan 50 jaar focussen wij op kwaliteit en prestaties, transparantie
en traceerbaarheid van onze producten. Ons Europees testlaboratorium,
gecertificeerd volgens EN ISO/IEC 17025:2005, is voor u een extra garantie
van het belang dat wij hechten aan het testen van de productprestaties.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING
Wij hebben altijd aanzienlijke middelen ingezet voor onderzoek en ontwikkeling
en blijven onverminderd doorgaan met de uitwerking van vernieuwende ideeën
waar u als eerste van profiteert.

BETROUWBAARHEID
Kiezen voor een Simpson Strong-Tie product betekent zekerheid dat aan de
eisen van de BPV is voldaan.
Heeft u nog vragen, bel dan: +33 2 51 28 44 00

www.strongtie.eu

