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         Oudenaarde, 24 juni 2013. 
 
 
 
 
Beste relatie, 
 
 
Zoals u waarschijnlijk al weet zal op 1 juli 2013 de Europese verordening EU n°305/2011 inzake 
het verhandelen van bouwproducten van kracht zijn. Gevolgen omtrent deze verordening zijn 
enerzijds het merken van de producten met een CE-label en anderzijds het afleveren van een 
prestatieverklaring (de zgn. DoP ‘Declaration of Performance’). 
 
Deze verordening betreft alleen producten die onderhevig zijn aan een geharmoniseerde 
technische specificatie (zijnde een geharmoniseerde Europese Norm [hEN] of een Europese 
technische beoordeling (European Assessment Document [EAD])). 
 
Op het moment van schrijven is het echter zo dat geen enkel type betonstaal onderhevig is aan 
zulks een geharmoniseerde technische specificatie. 
 
De verplichting opgelegd door het CPR (Construction Products Regulation) aan de producent om 
zijn producten dus op de Europese markt te zetten met CE-markering en met overhandiging van 
een DoP slaat dus NIET op standaard betonstaal producten (zoals Rollen / Staven / 
Constructieliggers / Afstandhouders / Netten).  
 
Doch, voor de Sigmafor Lintvoegwapening, die u van ons afneemt, bestaat deze 
geharmoniseerde norm wel (NBN EN845-3+A1 (2008)). U kan daarom in bijlage en/of op onze 
website de desbetreffende prestatieverklaringen (DoP) terug vinden van zowel de ronde als de 
platte Sigmafor muurwapening. Weet dat al onze pakken een uniek ID n° dragen (vermeld op het, 
naar deze verordening aangepaste, label) en daarmee volledig traceerbaar zijn zodat wij te allen 
tijde het volledige productieproces terug in kaart kunnen brengen (ten voordele van uw en onze 
kwaliteit). 
 
Mocht u hierover nog bijkomende vragen hebben, dan staan wij uiteraard steeds tot uw dienst. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Frank Larue 
Zaakvoerder 
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