
FPC-certificatie 
Factory Production Control of FPC waarborgt aan de hand van een aantal procedures consequent de 
kwaliteit van uw producten door niet-conforme processen en materialen systematisch weg te filteren. U bent 
verplicht om FPC te implementeren in uw productieomgeving als u een CE-markering om toegang te krijgen 
tot de Europese markt wilt ontvangen.
Hiervoor kunt u een beroep doen op Vinçotte. Als erkend FPC-auditeur adviseren, controleren en 
certificeren wij en bent u zeker van de conformiteit van uw goederen. 

Your tailor-made solution

Meer over FPC-certificatie:

Iedere producent die binnen de EU producten op de markt wil brengen, moet hiervoor een CE-markering kunnen voorleggen. 
In het geval van staal, aluminium en inox kan maar een CE-markering worden toegekend wanneer er aan de EN 1090-norm
is voldaan. Deze norm stelt niet alleen eisen aan het eindproduct, maar ook aan de toeleveranciers en aan de 
productieomgeving.
Om ervoor te zorgen dat uw productieomgeving conform is aan de EN 1090-norm, moet u een factory production control-
systeem of FPC opzetten. 

Your result

Voordelen FPC-certificatie

Wanneer u een audit laat uitvoeren door Vinçotte zullen wij u na een positieve evaluatie een FPC-certificatie uitreiken. Onze 
experten zijn niet alleen getraind in het detecteren van technische problemen, zij zijn ook op de hoogte van de legale 
vereisten. Mocht uw productieproces dus afwijkingen vertonen, adviseren wij u ineens ook over de maatregelen die u kunt 
nemen om ze te verhelpen.
Een FPC-certificatie is een belangrijke opstap om zowel aan de ISO 9001-norm als aan de EN 1090-norm, die specifiek geldt 
voor fabrikanten die producten van staal, inox en aluminium vervaardigen, te voldoen.
Voorts kunt u in het kader van EN 1090 ook voor volgende diensten een beroep doen op Vinçotte:

EN ISO 3834-certificatie 
laskwalificaties
niet-destructief onderzoek met zowel traditionele als geavanceerde technieken

Please note

Normen en wetgeving

EU Nr. 305/2011: Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde 
voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van de Richtlijn 89/106/EEG van de Raad
EN 1090-1: Uitvoering van staal- en aluminiumconstructies – Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de constructieve 
onderdelen
EN 1090-2: Uitvoering van staalconstructies en aluminiumconstructies – Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies
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https://www.vincotte.be/nl/maakindustrie-logistiek/kwaliteitscontrole-testen-materiaal-metal-industryv/iso-3834-laskwaliteitsmanagementsystemen
https://www.vincotte.be/nl/maakindustrie-logistiek/lasonderzoek-laskwalificaties/laskwalificaties


EN 1090-3: Uitvoering van staalconstructies en aluminiumconstructies – Deel 3: Technische eisen voor 
aluminiumconstructies

In which situation?

Toepassing FPC-certificatie

Producenten van stalen, aluminium en inox bouwproducten
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