
Waar op te letten als EN1090 FABRIKANT ? 
Bestelling & ingangscontrole van basismaterialen 
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MATERIAALCERTIFICATEN en DoP’s 



Bestelling 
 Bestel uitsluitend de materialen genoemd in hoofdstuk  5 van 

de EN 1090-2, -3 en de toekomstige -4 en -5 
 Vermeld ALTIJD dat het basismaterialen betreft voor 

constructieve doeleinden volgens de CPR 
 Verwijs ALTIJD naar de CE plicht voor de aan te kopen 

basismaterialen 
 Vraag ALTIJD (eventueel mits betaling) naar 

– toepasselijk materiaalcertificaat van de “producent” 
– toepasselijke DoP van de “producent” 

 Vermeld ALTIJD dat je geen DoP’s en/of materiaalcertificaten 
van een handelaar aanvaard. 
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Inganscontrole 

 Een volledige ingangscontrole bestaat uit 
volgende 4 checks  
– Is de levering conform de bestelling? 
– Is er al dan niet fysische schade aanwezig? 
– Zijn de ontvangen materiaalcertificaten en DoP’s 

inhoudelijk correct? 
– Is er een eenduidige traceerbaarheid tussen de DoP’s, 

materiaalcertificaten en het geleverde materiaal? 
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Waar op te letten bij de controle van  
een CE materiaalcertificaat ? 
 Is een correcte       aanwezig? 

– Let op de specifieke vormgeving  
– Vergewis u dat het geen China Export symbool is 
 

 
 Is het wel het gewenste type certificaat (EN 10204) ? 

– 2.1, 2.2, 3.1, … 
 Is er een heat, lot, coulé, … of andere traceerbaarheid ? 
 Mogelijkerwijze is het materiaalcertificaat tegelijk DoP 

– Zie hierna 
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Waar op te letten bij de controle van  
een DoP ? 
 De DoP, of een verwijzing naar, “kan” een direct onderdeel 

zijn van een materialencertificaat (vaak onderaan). 
 Maar het kan ook een “extra” bladzijde aan het 

materialencertificaat zijn (vaak laatste bladzijde). 
 Een DoP heeft een uniek DoP nummer 

– Dit is niet het FPC certificaatnummer (4 cijfers-CPR-yyyyyy) 
 Een DoP moet volledig traceerbaar zijn naar het  

“bij de fabrikant geleverde” materiaal 
– Via het bijgeleverde materialencertificaat waar het DoP nummer, 

of de volledige DoP op vermeld staat. 
– De inhoud van de DoP zelf is vaak enkel via een webpagina 

raadpleegbaar 
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