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Gebruikelijke administratieve route van staalprofielen van de handelaar naar klant.

Het is bijna zover: per 1 juli 2014
moeten stalen en aluminium constructieve onderdelen voorzien zijn
van een CE-markering. Ook moet van
elk apart product dat door een staalhandelaar wordt geleverd een Prestatieverklaring (kortweg DoP)
beschikbaar zijn.
ing. M.C. Pauw
Marco Pauw is bouwkundig ingenieur en
hoofdredacteur van Bouwen met Staal.

Dit kan de prestatieverklaring van de oorspronkelijke fabrikant zijn, maar gezien de
grote verscheidenheid aan staalproducenten
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en -producten en de soms bijbehorende
navolgbaarheid (traceerbaarheid), betekent
dit een behoorlijke papierwinkel voor handel
en klant. Maar dat kan vaak worden ondervangen met één enkele CE-markering op de
vrachtbrief, en één DoP per norm (ongeacht
vrachtsamenstelling) dankzij pionierswerk
van staalhandelaren Geurts-Janssen en
Bressers Metaal. De redenering is simpel: als
alle ingaande producten gewaarborgd zijn
(volgens CE-norm), dan zijn alle uitgaande
producten dat ook. Mits geen (be)handelingen hebben plaatsgevonden die de kenmerken of eigenschappen van het product veranderen. De voorraad mag dan worden
gemengd, gesorteerd en uitgeleverd naar

goeddunken, aldus de filosofie van Bressers
Metaal en Geurts-Janssen. De twee staalhandelsondernemingen bundelden hun krachten
om te komen tot een geaccordeerd kwaliteitssysteem. Zo kunnen ze zelf hun Prestatieverklaring (DoP, Declaration of Performance)
uitgeven en hun producten voorzien van
CE-markering.
Essenties
Door zich te verdiepen in de essenties van de
Europese regelgeving (CPR, Construction
Products Regulation) vonden de beide
bedrijven een weg om slechts één enkele
DoP (per norm) te legitimeren. Met steun
van de Staalfederatie Nederland (SFN) is dat
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Vereenvoudigde route CE-gemarkeerde staalproducten.

gelukt en vorm gegeven. Ze maakten een
voorbeeld-kwaliteitshandboek dat gratis
beschikbaar is voor alle SFN-handelaren.
Deze systematiek heeft met name voor partijen die (veel) standaardmateriaal (S235/
S275) verwerken enorme voordelen: minder
administratieve lasten en daarmee een aanzienlijke financiële besparing. Van alle hogesterktestalen producten (≥ S355) moet
sowieso een apart kwaliteitsdocument
beschikbaar zijn (‘3.1-certificaat’).
Normering
Voor staalhandelaren golden al vier speciale
Europees harmonisatienormen: EN 10025-1,
10210-1, 10219-1 en 10255. Per 1 juli 2013
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moest al bij elke levering worden verklaard
dat daaraan wordt voldaan via een DoP. Per
1 juli 2014 wordt (NEN-)EN 1090-1 van
kracht en verplicht daarnaast nog eens de
CE-markering voor constructies of constructieonderdelen.
Handelbaar
De CPR regelt via de normen een aantal
essentiële kenmerken van stalen basisproducten. De achterliggende gedachte is dat ‘de veiligheid van mens en dier wordt gewaarborgd,
goederen worden beschermd en schade aan
het milieu wordt beperkt’. Bij de gangbare
opslag van en bewerkingen aan deze producten bij een staalhandelaar wordt aan de essen-

tiële kenmerken niet getornd. Dus door uitsluitend gewaarborgde CE-gemarkeerde
producten (met DoP) het magazijn in te laten
gaan, is ook zeker gesteld dat de uitgaande
producten overeenstemmen met de DoP.
Zo beredeneerden Geurts-Janssen en Bressers Metaal. Waarop met een accrediterende
kwaliteitsinstelling (KIWA) een kwaliteitssysteem is opgezet waarmee aantoonbaar is
dat bij binnenkomst de conformiteit van de
producten gewaarborgd is en dat opslag en
logistiek binnen het bedrijf daaraan geen
afbreuk doet. Bressers Metaal en GeurtsJanssen ontvingen beide hun certificaat van
KIWA op de Nationale Staalbouwdag in
oktober 2013. •
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