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De voorzitter aan het woord

2017 werd gekenmerkt door vele 

veranderingen binnen BE-CERT.

In september vertrok de directeur, de 

heer Jean Wustenberghs op pensioen 

en werd de fakkel overgenomen door 

mevrouw Caroline Ladang. Mevrouw 

Ladang is burgerlijk bouwkundig 

ingenieur van opleiding en is reeds een 

begrip in de wereld van stortklaar beton 

door haar verleden als hoofd van de 

R&D-afdeling voor cementtoepassingen 

bij CBR en als hoofdcoördinator van 

de inspectiedienst voor beton en haar 

grondstoffen bij SECO. 

De Raad van Bestuur heeft er dan ook 

alle vertrouwen in dat met de nieuwe 

directeur de organisatie in bekwame 

handen is en dat de continuïteit in de 

certificatie-, inspectie- en metrologie-

activiteiten in de betonsector en 

zijn componenten voor de toekomst 

verzekerd is.

Daarnaast werd in 2017 ook een 

nieuwe kwaliteitsmanager aangesteld 

en werd een nieuwe deskundige 

voor de sector beton aangeworven. 

Deze functiewissels zijn broodnodig 

om het niveau van competentie en 

dienstverlening hoog te houden en 

zullen gevolgd worden door een 

optimalisatie van de interne organisatie 

door verdere verschuivingen en 

aanwervingen.

Op financieel vlak werd het werkjaar 

opnieuw afgesloten met een ruime 

winst, hoofdzakelijk te wijten aan 

het personeelstekort in 2017. 

Het beoordelingsverslag van de 

bedrijfsrevisor BDO is positief en geeft 

enkel kleine aandachtspunten voor een 

optimaal beheer.

Een project dat in 2017 succesvol werd 

uitgerold, is de certificatie van het 

transport van beton. Daarnaast legt 

BE-CERT zich ook toe op het creëren 

van een draagvlak en platform voor 

het verantwoorde hergebruik van 

materialen. Zo werd in 2017 zeer actief 

meegewerkt aan de herziening van de 

betonnormen, die de basis leggen voor 

het gebruik van recyclagegranulaten 

in constructief beton. Ook de volgende 

jaren zal de voortrekkersrol van BE-CERT 

in deze materie een prioriteit blijven.

De bestuursorganen wensen de 

personeelsleden te bedanken voor hun 

inzet gedurende het ganse jaar.

Ir. Paul Godart

Voorzitter
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De accreditatie en de notificatie van 

BE-CERT vormen de hoekstenen 

van de activiteiten van BE-CERT. 

01.01 I Strategisch plan

De strategische basis van de vereniging 

is het Businessplan 2016-2020.

Het strategisch plan zal in 2018 worden 

geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

01.02 I Kwaliteitsbeleid, accreditatie 

en notificatie

De accreditatie en de notificatie van 

BE-CERT vormen de hoekstenen van de 

activiteiten van BE-CERT.

Op 22 december 2016 heeft BE-CERT 

een nieuwe BELAC-accreditatie voor een 

verbrede scope ontvangen. In de scope 

werd de kalibratie van zeven volgens 

ISO 3310-1 & ISO 3310-2 opgenomen. 

De kalibratie van de zeven heeft een 

vliegende start genomen vanaf 5 januari 

2017.

01.03 I Evolutie van het BENOR-merk

De openbare gebruikers evenals de 

private gebruikers zijn vragende partij 

voor duidelijke en goed toegankelijke 

informatie en communicatie omtrent 

certificatiegegevens, met de bedoeling 

deze informatie aan te wenden bij 

het voorschrijven, het selecteren en 

keuren van producten. Binnen de 

vzw BENOR werd in 2017 gewerkt 

aan een ontwikkelingsstrategie 

voor de gegroepeerde publicatie 

van certificatiegegevens met 

gecentraliseerde toegang voor 

raadpleging door de gebruikers. In 

het belang van de geldigheid en 

betrouwbaarheid van de informatie 

is het van groot belang dat de 

gepubliceerde informatie te allen 

tijde door de OCI wordt beheerd en/of 

gevalideerd. 

Dit beginsel is ook voorzien in de 

accreditatie. 

Eind 2016 werd een werkgroep “steun 

aan de voorschrijvers” opgericht om 

de voorschrijvers te helpen om een 

verwijzing naar het BENOR-merk in hun 

typebestekken op te nemen. Inmiddels 

heeft in 2017 overleg plaatsgevonden.

Een belangrijk onderwerp betrof de 

harmonisering van de berekening van 

de financiële bijdragen van de OSO’s aan 

de vzw BENOR en het in werking treden 

ervan.

Personeelsleden van BE-CERT zijn 

actief in de instanties van de vzw 

BENOR: van de beheerorganen tot de 

werkgroepen die o.a. aanbevelingen 

voor de ontwikkeling van het BENOR-

merk voorstellen.
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01.04 I Evolutie van de CE-markering

Sommige documenten werden 

aangepast, rekening houdend met 

de nieuwe richtlijnen ontwikkeld 

door de bevoegde autoriteit. Nieuwe 

overeenkomsten werden ondertekend 

en andere, bestaande overeenkomsten 

zullen worden aangepast rekening 

houdend met de gewijzigde 

omstandigheden.

01.05 I Samenwerking met andere 

certificatie-instellingen

BE-CERT staat open voor het aangaan 

van synergiën met andere certificatie-

instellingen en dat met respect voor 

het principe van uniciteit, wat inhoudt 

dat voor een bepaald product maar één 

enkel certificatieschema kan bestaan. 
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01.06 I Evolutie van de afdeling 

inspectie

De opdrachten die certificatie-

instellingen aan het inspectie-

organisme toevertrouwen worden 

alsmaar specifieker en eisen voor 

elke activiteitensector een gedegen 

competentie.

Enerzijds heeft BE-CERT de ambitie 

om deze doorgedreven competentie op 

peil te houden binnen de organisatie, 

door de opleiding van auditeurs en 

monsternemers voor alle sectoren.

Anderzijds doet BE-CERT graag beroep 

op competente auditeurs van buiten 

de organisatie, wat leidt tot een 

synergie met externe partners, die 

bijkomende kennis en competenties 

leveren met betrekking tot de productie 

en de controle van de gecertificeerde 

materialen.

01.07 I Evolutie van de afdeling 

metrologie

Door het geïntegreerd IT-beheer van de 

activiteiten zijn in 2017 99,1% van de 

certificaten verwerkt binnen een termijn 

van 10 werkdagen na uitvoering van de 

kalibratie/verificatie.

Het voltallige personeel van de afdeling 

is op het terrein actief en zorgt ervoor 

zo snel en zo goed mogelijk aan de eisen 

en verwachtingen van de klanten te 

voldoen met respect van de geldende 

eisen (accreditatie, van toepassing 

zijnde normen). 

BE-CERT onderscheidt zich op de markt 

van andere partijen die kalibraties 

aanbieden door een doorgedreven 

dienstverlening aan de klanten.

In combinatie met de affiniteit voor 

certificatie en controle van onze 

techniekers, vanuit de kruisbestuiving 

met de certificatie- en inspectie-afdeling, 

vormt dit een belangrijke meerwaarde 

voor de efficiënte dienstverlening aan 

onze klanten.

De kwaliteit van de opleiding van 

de techniekers blijft een belangrijke 

maatstaf voor de flexibiliteit en de 

klanttevredenheid binnen Metrologie.

99,1% van de certificaten is verwerkt 

binnen een termijn van 10 werkdagen 
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02.01 I Keuringsinstelling 

De Keuringsinstelling van BE-CERT voert 

keuringsopdrachten uit in volgend kader:

• de CE-certificatie AVCP 1+: Cement,  

 vliegas en gemalen hoogovenslak;

• de CE-certificatie AVCP 2+:   

 Bouwkalk, granulaten, hulpstoffen en  

 metselmortel;

• de BENOR-certificatie van cement en 

 van vrije kalk voor bodembehandeling;

• de NF- en KOMO-certificatie van   

 cement;

• de technische goedkeuring ATG van 

 gemalen hoogovenslak (LMA) en 

 vliegas.

De keuringsinstelling van BE-CERT is 

zowel in België als in het buitenland 

actief.

In 2017 werden in het buitenland enkele 

tientallen opdrachten uitgevoerd, met 

name audits, kalibraties/verificaties, 

monsternemingen, evenals de 

statistische beoordelingen.

In België heeft BE-CERT een 800 

monsternames van verschillende 

producten uitgevoerd.

Metrologie geeft ondersteuning 

aan de keuringsinstelling door de 

monsternames van verschillende 

producten uit te voeren voor het 

BENOR-merk en de CE-markering. Dat 

resulteerde in 2017 in ongeveer 173 

staalnamemissies waarvan een 60-tal 

monsternames in het buitenland.

Een belangrijke activiteit binnen de 

keuringsinstelling is de statistische 

verwerking en beoordeling van de 

proefresultaten van de zelfcontrole en 

de externe controle voor cement, vliegas 

en gemalen hoogovenslak. Meer dan 

70.000 proefresultaten werden in 2017 

ingevoerd in het verwerkingsprogramma 

ter beoordeling van de conformiteit met 

de gestelde eisen.
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02.02 I Metrologie 

Metrologie heeft in 2017 ongeveer 

1400 interventies bij 200 klanten 

uitgevoerd.

De helft van deze controles betreffen 

BELAC-geaccrediteerde kalibraties van 

verschillende toestellen, met name:

De andere controles die binnen 

Metrologie uitgevoerd worden, zijn de 

volgende:

De verificatie van de uitrusting van de 

cementlaboratoria voor zelfcontrole 

geeft de klanten een zekerheid dat de 

uitrusting voldoet aan de geldende 

normeisen en zodoende geen aanleiding 

geeft tot ongewenste afwijkingen van  

de proefresultaten bij het uitvoeren van 

de zelfcontrole. 

Metrologie is in staat om een 30-

tal verschillende toestellen te 

verifiëren in het laboratorium van 

een klant, gecombineerd tijdens 

één meetcampagne. Indien nodig 

worden meerdere techniekers ingezet. 

Dit betekent lagere kosten en een 

aanzienlijke tijdsbesparing voor de klant.

Deze diversiteit vormt een belangrijk 

voordeel ten opzichte van andere 

bedrijven en wordt jaarlijks verder 

uitgebreid om zoveel mogelijk te 

voldoen aan de eisen opgelegd door de 

verschillende attesteringen.

Een jaarlijkse groei van 5 tot 10% van 

het aantal verificaties is een stimulans 

voor de verdere uitbouw van de 

diversiteit van de dienstverlening van de 

afdeling Metrologie.

De beperkte tijd - 10 werkdagen - 

tussen de uitvoering van de verificatie 

en het afleveren van de certificaten leidt 

tot een zeer grote mate van 

klantentevredenheid.

Gecontroleerd 
toestel

Aantal 
uitgevoerde 

controles

Drukpersen 281

Weegschalen 283

Droogovens 109

Zeefgroepen 43

Controles of 
nazicht van de  

volgende 
toestellen

Aantal 
uitgevoerde 

controles

Werkvijzels 7

Sclerometers 19

Ovens 38

Dynamometrische 
ringen 29

Luchtgehalte-
meters 47

Krachtomzetters 170

Proctorhamers 5

Andere 134
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02.03 I Certificatie

Beheersactiviteiten

Werking van het Sturingscomité 

De leden van het Sturingscomité zijn de 

Voorzitter en Ondervoorzitter van elk 

Bestuurscomité dat certificatieschema’s 

in zijn sector ontwikkelt. Dit Comité 

waakt in de eerste plaats over het 

behoud van de onpartijdigheid 

van de activiteiten van BE-CERT 

en heeft daarnaast ook specifieke 

verantwoordelijkheden in het kader 

van de certificatie. De doelstelling 

van het Sturingscomité inzake 

certificatie is tweeledig: bijdragen 

aan de harmonisatie ten aanzien van 

de horizontale aspecten enerzijds en 

verbeteren van de werking van de 

Bestuurscomités anderzijds. 

Het sturingscomité kwam in 2017 

tweemaal samen.  De vzw BENOR heeft 

de co-existentie van de verplichte CE-

markering en het vrijwillige BENOR-merk 

verder bestudeerd zodat het BENOR-

merk niet aan enige vorm van kritiek 

zou kunnen blootgesteld worden. Eind 

2017 is de Technische Adviescommissie, 

opgericht in de schoot van de vzw 

BENOR, gestart met de registratie 

van de certificatieschema’s die in 

overeenstemming zijn met de interne 

aanbevelingsdocumenten van de vzw 

BENOR.

Werking van het Bestuurscomité en 

stand van zaken per certificatie 

Elk Bestuurscomité van BE-CERT 

vormt een open platform dat alle 

belanghebbende partijen verenigt en 

betrekt bij het beheer van BENOR-

certificatieschema’s die onder de 

bevoegdheid van BE-CERT vallen.

Doelstelling van de Bestuurscomités 

is de ontwikkeling, het beheer en het 

onderhoud van de certificatieschema’s 

binnen het bevoegdheidsdomein en de 

sector waarvoor zij werden opgericht. 

Ten aanzien van de implementering 

van de certificatieschema’s neemt 

dit orgaan ook beslissingen over 

interpretatie- of uitvoeringsproblemen 

van de certificatieschema’s die door de 

certificatie-instelling worden voorgelegd.
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Deelname van BE-CERT in andere commissies/instanties

• BE-CERT volgde actief de Belgische en Europese normalisatie op o.a. door het lidmaatschap van een tiental nationale   

 norm(spiegel)commissies (E51, E104, E125, E154, …) en van verschillende Europese normalisatiecomités (in het bijzonder CEN/

 TC 51, CEN/TC 104 en CEN/TC 154). 

• BE-CERT volgde de ontwikkelingen op het gebied van de CE-markering op door deelname aan de Technische Commissie van 

 Notified Bodies van BUCP die de werkzaamheden van de ‘Advisory Group’ van de ‘Group of Notified Bodies voor de Construction 

 Products Regulation’ opvolgt. Meer specifiek informeert BE-CERT Sectorgroep SG02/WG4 - als ‘animator’ - over de 

 werkzaamheden van CEN/TC 154 en beantwoordt vragen gesteld vanuit de Europese markt. 

• BE-CERT werd aangeduid als Vertegenwoordiger van BUCP (Belgian Union of Certification and Attestation Bodies for   

 Construction Products) bij de Technische commissie voor de Bouw, die als adviescommissie bevoegd is voor de toepassing van de 

 Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde  

 voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad.

• BE-CERT neemt het voorzitterschap waar van de Gespecialiseerde Groep ‘Grondstoffen voor beton’ binnen BUTgb in het kader 

 van de Technische Goedkeuring (ATG).

• BE-CERT volgde de ontwikkelingen op van de vrijwillige certificatie onder het BENOR-merk door actieve deelname aan 

 verschillende instanties van de vzw BENOR. 

• In het kader van het BENOR-merk en andere merken neemt BE-CERT deel aan de werkzaamheden van verscheidene 

 adviesraden/sectorale organisaties en certificatiecomités/certificatieraden van Sectorale  Organisaties en Certificatie-instellingen 

 die actief zijn in aanverwante domeinen. 
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Stand van zaken binnen de 

verschillende certificatiesectoren

Bestuurscomités

Beton

Het Bestuurscomité ‘Beton’ kwam in 2017 

viermaal samen. In 2017 werden vijf 

nieuwe rondzendbrieven gepubliceerd 

die de bepalingen van het TRA 550 

vervolledigen en/of verbeteren. Tevens 

werd de uitgave 3.2 van TRA 550 

gepubliceerd, waarin reeds een deel van 

de inhoud van de eerder gepubliceerde 

rondzendbrieven werd opgenomen.

Voor de herziening van de punten van 

de reglementering, kwam de Beperkte 

Werkgroep in 2017 zesmaal samen. 

Naast een verder actualisering van TRA 

550 naar aanleiding van ervaringen 

uit de praktijk, werd ook gestart aan de 

herwerking van TRA 550 naar versie 

4.0 toe. In versie 4.0 van TRA 550 wordt 

de nieuwe uitgave van NBN B 15-001, 

nationale aanvulling bij NBN EN 206 van 

toepassing gesteld. Ten opzichte van de 

vorige versie zal het toepassingsdomein 

uitgebreid worden met zelfverdichtend 

beton. Belangrijk is ook dat er een ruimer 

gebruik van gerecycleerde granulaten 

in stortklaar beton voorzien is. Dit zal in 

de TRA 550 versie 4.0 aanleiding geven 

tot een aparte betoncategorie, het type 

R(ecyclage). 

De specificatie van beton wordt verder 

uitgebreid met de maatregelen op 

betontechnologisch vlak genomen ten 

aanzien van de alkali-silica-reactie. De 

Beperkte Werkgroep streeft ernaar versie 

4.0 van TRA 550 klaar te hebben bij 

publicatie van NBN B 15-001 (voorzien in 

de loop van 2018).

Quality@First
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In mei 2017 werd de erkenning van 

het opleidingscentrum ERSA (European 

Road Stars Academy) uitgebreid tot 

opleidingen gegeven in het Nederlands. 

De werkgevers dienen hun nog op te 

leiden medewerkers daadwerkelijk in te 

schrijven bij de betrokken instantie (cf. 

§ 2.4.1 van TRA 550/P). Het bewijs van 

inschrijving geldt als de voorwaarde om 

leveringen van beton onder het BENOR-

merk te mogen blijven uitvoeren in 

afwachting van deelname en het behalen 

van het slaagattest. Ondertussen dient de 

betoncentrale, gebruiker van het BENOR-

merk, de aanmeldingslijst systematisch 

up-to-date te houden.

De werkgroep ’Certificatie van 

verhuurbedrijven‘ werd belast met 

het opstellen van een reglement 

voor de BENOR-certificatie van de 

huurmixerbedrijven die stortklaar 

beton, met behoud van de BENOR-

garantie, vervoeren en leveren, onder de 

verantwoordelijkheid van een BENOR-

gecertificeerde productie-eenheid. De 

werkgroep kwam in 2017 viermaal 

samen. Het reglement werd afgewerkt en 

na goedkeuring door het Bestuurscomité 

gepubliceerd op 13.10.2017, 

waardoor de BENOR-certificatie van de 

verhuurbedrijven van start kan gaan. 

Vanaf 01.10.2018 zal een BENOR-

gecertificeerde betoncentrale die voor 

het vervoeren en leveren van BENOR-

beton een beroep wenst te doen op 

een onderaannemer, hiervoor enkel nog 

gebruik kunnen maken van een BENOR-

gecertificeerd verhuurbedrijf.

De werkgroep ‘Certificatie van Beton 

met gerecycleerde granulaten’ is belast 

met het vastleggen van de specifieke 

bepalingen in het TRA550 voor beton 

met gerecycleerde hoogwaardige 

betongranulaten. De werkgroep kwam 

in 2017 driemaal samen. Regels werden 

uitgewerkt voor betonsamenstellingen in 

de categorieën RS en RD. Deze bepalingen 

zijn klaar en worden opgenomen in TRA 

550 v4.0.

Op vlak van normalisatie is BE-CERT 

zeer actief in het Belgisch spiegelcomité 

E104 van CEN/TC 104 en een aantal 

werkgroepen die hieruit voortvloeien. 

Er werd actief deelgenomen aan het 

verwerken van de commentaar ontvangen 

na de publicatie ter kritiek van NBN B 

15-001 en NBN B 15-100. BE-CERT heeft 

ook het voorzitterschap aanvaard van 

de nieuwe werkgroep ‘NBN B 15-101’, 

die zich buigt over de methodiek om 

de gebruiksgeschiktheid aan te tonen 

van alternatieve inerte grondstoffen in 

beton. De verschillende commissies en 

werkgroepen kwamen in 2017 zesmaal 

samen.
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Granulaten

Het Bestuurscomité ‘Granulaten’ kwam 

in 2017 driemaal samen. Een nieuwe 

Ondervoorzitter moet nog benoemd 

worden.

Op 26.01.2017 werden TRA 411 

uitgave 2.2, PTV 411 uitgave 2.3 en 

RNR 01 uitgave 1.3 goedgekeurd en 

vervolgens gepubliceerd op 18.04.2017. 

De voornaamste wijziging betreft 

de uitvoerige beschrijving van de 

statistische verwerking volgens de 

methode voorzien in NF P 18-545 

en de opname van een deel van de 

inhoud van de eerder gepubliceerde 

rondzendbrieven. De checklijst 

compatibiliteit voor de individuele 

schema’s werd onderzocht.

Volgende werkgroepen zijn actief:

• Werkgroep ‘Beperkt’ met als continue  

 opdracht/taak het actueel houden

 van het reglement. Eén van de

 taken van deze werkgroep bestond  

 erin een antwoord te bieden op de

 vraag van de sector beton om 

 werkelijk gemeten waarden te 

 verklaren voor het chloridegehalte  

 van zanden. De werkgroep kwam in

 2017 driemaal samen. Specifieke   

 taken werden toevertrouwd aan en

 voorbereid door een subwerkgroep.   

 Deze subwerkgroep kwam in 2017

 viermaal samen.

• Werkgroep ‘Distributeurs’ is belast  

 met de ontwikkeling van een nieuw

 reglement voor de distributie van

 granulaten. Het document dat   

 de eisen van BENOR-distributeurs  

 algemeen omschrijft werd afgewerkt.

 Aan de opstelling van het TRA 412

 in zijn definitieve vorm dient nog

 verder gewerkt te worden. In 2017

 heeft hiervoor nog geen vergadering

 kunnen plaatsvinden.

Voor alle eigenschappen waarvoor de 

afwijkingsvoorwaarden nog niet zijn 

gedefinieerd in bijlage A van deel P van 

TRA 411 en waarvan de proeffrequentie 

één per maand is, werd beslist om 

dezelfde afwijkingsregels zoals deze 

momenteel van kracht zijn voor de 

eigenschappen LA en MDE aan te 

nemen. 

Het Bestuurcomité ‘Granulaten’ 

bevestigde op vraag van het Agentschap 

Wegen & Verkeer (AWV) dat gekleurde 

granulaten kunnen gecertificeerd 

worden onder het BENOR-merk. De 

technische eigenschappen kunnen 

volgens PTV 411 beoordeeld worden.

Het TRA CE 410 uitgave 4.1, werd 

op 26.01.2017 goedgekeurd en 

gepubliceerd op 11.04.2017. Naast de 

bepalingen van CRC CE 105 verschaft 

het TRA CE 410 aanvullende en 

bijkomende elementen die specifiek 

zijn voor granulaten. Deze twee 

documenten, met name CRC CE 105 en 

TRA CE 410 vormen samen één geheel.

BE-CERT is zeer actief in de Europese 

(sub/werk)groepen van CEN/TC 154 en 

in het Belgisch spiegelcomité E154 en 

bepaalde mee het Belgisch standpunt 

met betrekking tot de onderwerpen 

die in dat verband aan de orde waren. 

De EN-normen met nummers 12620, 

13043, 13139, 13242, 13383-

1, 13450 en 16236, waarvan de 

herzieningswerkzaamheden werden 

gestart in 2007, werden nog steeds 

niet vermeld in het Publicatieblad van 

de Europese Unie. Om aan deze situatie 

een oplossing  te bieden, werd in 

2017 beslist om een ‘delegated act’ te 

produceren.
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Metselmortel

Het Bestuurscomité ‘Metselmortel’ 

kwam in 2017 tweemaal samen. 

Een nieuwe ondervoorzitter werd 

benoemd tijdens de vergadering van 

12.05.2017.

TRA 651, uitgave 2.1 werd goedgekeurd 

op 25.11.2016 en werd gepubliceerd 

op 10.01.2017. De voornaamste 

wijzigingen waren het gevolg van de 

toepassing van de ontwikkelde leidraden 

door de vzw BENOR met betrekking tot 

de compatibiliteit BENOR/CE. TRA 651, 

uitgave 2.1 trad onmiddellijk in werking. 

Voor de aanpassing van de BENOR-

fiches werd een overgangsperiode 

toegestaan zodat deze dienden te zijn 

aangepast aan de nieuwe eisen uiterlijk 

op 30 april 2017. 

De werkgroep ‘Hechtsterkte’ heeft 

tot taak/doel een plan van aanpak 

betreffende de hechtsterkte te 

definiëren. Er hebben inmiddels 

vier vergaderingen plaatsgevonden 

waarvan één in 2017. Op basis van de 

vaststellingen werden door deze 

werkgroep enkele eerste voorzichtige 

conclusies met betrekking tot de 

hechtsterkte geformuleerd. 

De werkgroep ‘Beperkt’ heeft volgende 

opdrachten:

• Opstelling van een PTV 651.   

 Overeenkomstig de beslissing van de

 vzw BENOR moeten de technische

 eisen uit het TRA 651 gehaald

 worden en in een PTV opgenomen

 worden.

• Integratie van de conclusies van de

 werkgroep hechtsterkte in het TRA

 651 en PTV 651.

De werkgroep ‘Beperkt’ kwam in 2017 

viermaal samen.

Het TRA CE 660, uitgave 2.0, werd op 

10.01.2017 gepubliceerd.

Op 11.08.2017 werd een nieuwe versie 

van de geharmoniseerde norm EN 

998-2 vermeld in het Publicatieblad van 

de Europese Unie (OJEU) No. 2017/C 

267/04. De overgangsperiode loopt 

van 11.08.2017 tot 11.08.2018. Een 

fundamentale wijziging ten opzichte van 

de vorige versie  betreft het volgende: 

“Declarations based on these tabulated 

values remain the responsibility of the 

manufacturer using them and are to 

be supported by Appropriate Technical 

Documentation.” Dit betekent dat indien 

de fabrikant gebruik maakt van de 

verklaarde waarden voor de hechting bij 

afschuiving van bijlage C van NBN EN 

998-2, hij steeds moet kunnen aantonen 

dat aan deze waarden voldaan wordt. 

Hulpstoffen

Het Bestuurscomité ‘Hulpstoffen’ kwam 

in 2017 tweemaal samen.

TRA 500, uitgave 6.1 en PTV 502, 

uitgave 2.0 werden goedgekeurd op 

25.10.2016 en werden gepubliceerd 

op 23.01.2017. TRA 500, uitgave 

6.1 van 25.10.2016 en PTV 502, 

uitgave 2.0 van 25.10.2016 traden 

onmiddellijk in werking. Voor de 

aanpassing van de BENOR-fiches werd 

een overgangsperiode toegestaan zodat 

deze dienden te zijn aangepast aan de 

nieuwe eisen uiterlijk op 30.04.2017. 

De werkgroep ‘Beperkt’ is in 2017 

éénmaal samengekomen. Uit de 

ontvangen opmerkingen ten aanzien van 

de PTV 501 (Nabehandelingsproducten) 

werden de essentiële elementen (niet-

limitatieve lijst) gedistilleerd.  Diverse 

moeilijkheden werden ondervonden bij 

de uitvoering van de proef volgens PTV 

501.
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Een werkgroep (WG PTV 501) 

werd gecreëerd om zich over de 

nabehandelingsproducten te buigen, 

met als opdracht:.

• Het vinden van een betaalbare en een

 vrij eenvoudig realiseerbare oplossing

 om de verdampingsvoorwaarden te

 kunnen naleven. 

• Het  aanpassen van PTV 501. 

WG PTV 501 is nog niet bijeengekomen 

sinds zijn oprichting. Er is nochtans 

vanuit het standpunt van de bouwheren 

een hoge nood aan de beschikbaarheid 

van BENOR-gecertificeerde 

nabehandelingsproducten. 

De proefmethode over de traditionele 

bepaling van het droge-stofgehalte 

van de hulpstoffen werd verfijnd (NBN 

EN 480-8 met weging op 4u en op 8u 

en NBN EN 480-8 met meting op een 

zandlaag/zandbed – d.i. een alternatief 

toegestaan door de norm - eveneens 

met weging op 4u en 8u). Hiermee 

rekening houdend werd een nieuwe 

interlaboratorium-proefcampagne voor 

de bepaling van het droge-stofgehalte 

georganiseerd (incluis de alternatieve 

proefmethodes). 

Er werden meerdere problemen 

vastgesteld bij een controlelaboratorium, 

zoals het niet naleven van de 

proefmethodes zoals voorgeschreven 

in de beproevingsmethoden, het zeer 

lang wachten om proefresultaten te 

communiceren, ...

Het Bestuurscomité heeft aan de 

sectorale operator CRIC-OCCN gevraagd 

om E10403 te heractiveren.

De voorzitter van het Bestuurscomité 

Hulpstoffen heeft haar ontslag 

aangeboden. Er werd nog geen nieuwe 

voorzitter benoemd.

Toevoegsels type II voor beton  

Het Bestuurscomité ‘Toevoegsels type 

II voor beton’ kwam in 2017 tweemaal 

samen. Het BENOR-merk werd verleend 

aan een nieuw dossier betreffende 

vliegas met bijstook. In 2017 werd het 

startsignaal gegeven aan de certificatie 

in het kader van de CE-markering voor 

gemalen gegranuleerde hoogovenslak.

Bouwkalk

Het Bestuurscomité ‘Bouwkalk’ kwam in 

2017 eenmaal samen.

De werkgroep ‘Reproduceerbaarheid’ 

kwam zesmaal samen. Haar opdracht 

bestaat erin om eerst een harmonisering 

van de “modus operandi” te verzekeren 

voor de verschillende proeven die 

in PTV 459 worden opgenomen 

en daarna aan het Bestuurscomité 

een voorstel te formuleren voor de 

reproduceerbaarheidsintervallen van 

deze proeven. De werkzaamheden 

lopen ten einde en een 

interlaboratoriaproefcampagne zal begin 

2018 uitgevoerd worden.

Cement

Het Bestuurscomité ‘Cement’ kwam in 

2017 tweemaal samen.

Het nieuwe Toepassingsreglement 

TRA 600 (versie 6, Deel C en Deel P+E) 

en PTV 603 (versie 3.2) werden op 

12.12.2016 gepubliceerd.

Het TRA CE 600 (versie 5) is op 

7.11.2017 in werking getreden. 

De werkgroep ‘Herziening van de 

Reglementen’ kwam in 2017 driemaal 

samen. Haar opdracht bestaat erin om 

het certificatieschema uit te breiden 

onder andere voor de ontwikkeling van 

de technische fiche van cement en te 

zorgen voor de ontwikkeling van een 

certificatieschema voor de hydraulische 

bindmiddelen voor wegenbouw (HRB).

De norm NBN EN 413-2:2016 werd op 

11.05.2017 in het Publicatieblad van de 

Europese Unie gepubliceerd (OJEU).
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Certificatiecomité 

Bij toepassing van de norm EN 17065 

worden certificatiebeslissingen genomen 

door het personeel van de certificatie-

instelling zelf. Bij BE-CERT gebeurt 

dat in een intern orgaan genaamd 

‘Certificatiecomité’. Het is een comité dat 

rapporteert aan en verantwoording aflegt 

bij de verschillende Bestuurscomités. 

In normale omstandigheden komt het 

Certificatiecomité maandelijks bijeen. 

In 2017 kan men vaststellen dat het 

aantal behandelde dossiers door het 

Certificatiecomité, zie tabellen 1 en 2, 

globaal op hetzelfde niveau lag als in het 

vorige jaar.

Tabellen 3 en 4 geven een overzicht van 

het aantal behandelde dossiers in het 

kader van het BENOR-merk en de CE-

markering. 

Tabel 5 geeft een overzicht van het 

aantal afgeleverde certificaten.

Tabel 1 I Evolutie van het aantal BENOR-vergunninghouders in 2017*

Tabel 2 I Evolutie van het aantal CE-certificaathouders in 2017*

BENOR-Certificatie Sectoren

Beton HGM Cement Vliegas Granulaten Hulpstoffen Kalk Mortels

Toekenning van het merk 8 0 0 0 6 0 0 0

Opschorting (sanctie en vrijwillig) 4 1 0 1 2 0 0 0

Verzaking 4 1 3 2 2 1 0 0

Aantal BENOR-vergunninghouders 
op 31/12/2017 137 6 36 8 136 9 2 4

CE-Certificatie Sectoren

Cement Vliegas Granulaten Hulp-
stoffen Kalk Mortels Pigmenten HRB

Toekenning van het merk 0 0 5 1 0 0 0 0

Opschorting (sanctie en vrijwillig) 0 0 0 0 0 0 0 0

Verzaking 3 0 0 1 0 0 0 0

Aantal CE-certificaathouders op 
31/12/2017 11 5 127 4 3 5 1 2
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Tabel 3 I Overzicht van de beslissingen van het Certificatiecomité betreffende BENOR-certificatie per sector in 2017*

Tabel 4 I Overzicht van de beslissingen van het Certificatiecomité betreffende CE-certificatie per sector in 2017*

Beslissingen Certificatiecomité 2017 Sectoren 

 Beton HGM Cement Vliegas Granulaten Hulpstoffen Kalk Mortels

Afwijkingen 25 0 0 0 22 0 1 1

Uitbreiding van het merk / wijziging certificaat 6 3 7 2 48 19 0 2

Toekenning van het merk 8 0 1 0 7 0 0 0

Opschorting (sanctie en vrijwillig) 9 1 4 1 10 0 0 0

Verzaking 4 2 5 3 18 3 0 0

Sancties 163 0 2 3 27 1 0 1

Andere 59 0 4 0 36 31 0 3

Aantal behandelde CC-fiches in 2017 274 6 23 9 168 54 1 7

Aantal behandelde CC-fiches in 2016 322 1 21 7 181 26 2 13

Beslissingen Certificatiecomité 2017 Sectoren (CE)

 Cement Vliegas Granulaten Hulpstoffen Kalk Mortels Pigmenten HRB

Afwijkingen 0 0 1 0 0 0 1 0

Uitbreiding van het merk / wijziging certificaat 5 0 2 0 0 0 0 0

Toekenning van het merk 0 0 5 1 0 0 0 1

Opschorting (sanctie en vrijwillig) 1 0 0 0 0 0 0 0

Verzaking 5 0 0 1 0 0 0 0

Sancties 3 0 0 0 0 0 0 0

Andere 0 0 9 1 0 0 0 0

Aantal behandelde CC-fiches in 2017 14 0 19 3 0 0 1 1

Aantal behandelde CC-fiches in 2016 10 5 27 0 0 3 0 2

In 2017 is de daling van de beslissingen van het Certificatiecomité voor de betonsector hoofdzakelijk te wijten aan het verdwijnen van de beslissingen betreffende de toekenning van de 

certificaten in de categorieën S, D en H in navolging van de inwerkingtreding van het TRA 550 Uitgave 3.1.
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Tabel 5 I Evolutie van de uitgereikte certificaten in 2016 en 2017

Geleverde certificaten Sectoren

 Beton HGM Cement Vliegas Granulaten Hulpstoffen Kalk Mortels Pigmenten HRB

Uitgereikte BENOR-certificaten einde 2017 138 31 135 10 630 217 3 62

Uitgereikte BENOR-certificaten einde 2016 139 36 84 12 581 200 3 62

Uitgereikte CE-certificaten einde 2017 71 5 127 4 3 5 1 2

Uitgereikte CE-certificaten einde 2016 70 5 124 5 3 5 1 2

*Opmerking bij Tabellen 1 tot en met 4: verschillen kunnen waargenomen worden tussen de waarden opgenomen in de tabellen 1 en 3 alsook 2 en 4 voor eenzelfde onderwerp aangezien, 

bijvoorbeeld, de opzeggingen de productie-eenheden (PE) in de tabellen 1 en 2 betreffen, terwijl de tabellen 3 en 4 tegelijkertijd de opzeggingen van de PE en de aan een product gebonden 

certificaten vermelden.

In 2017 heeft de aanzienlijke stijging van het aantal uitgereikte BENOR-certificaten in de cementsector te maken met het feit dat BE-CERT voor de eerste maal de BENOR-certificaten aan de 

Duitse bedrijven heeft uitgereikt terwijl de certificaten vroeger door de certificatie-instelling FIZ uitgereikt werden.



02.04 I Communicatie en informatie

Promotie 

Doelstelling van BE-CERT is haar visie 

en missie kenbaar maken. Dit laatste 

omvat onder meer het ondersteunen 

en het aanmoedigen van de kwaliteit 

in de sectoren van stortklaar beton, 

metselmortel en hun bestanddelen.

Alle werknemers van BE-CERT dragen 

deze missie uit, door de dagelijkse 

contacten met producenten en 

belanghebbenden en door hun 

aanwezigheid op het terrein bij tal van 

activiteiten.

Daarnaast heeft BE-CERT de volgende 

promotionele initiatieven gerealiseerd:

• Deelname aan de Betondag

 Doelstelling is de meerwaarde van  

 het BENOR-kwaliteitsmerk in de   

 kijker te zetten. Tijdens de workshop  

 met als titel ‘Certificatie van BENOR- 

 beton in ‘facts and figures’ werd de  

 positieve impact van het BENOR-merk 

 en van de evolutie van TRA 550

 op de samenstelling en    

 eigenschappen van stortklaar beton  

 duidelijk aangetoond.

• Zichtbaarheid tijdens congressen

• Update van het publicitaire drieluik  

 met een aantal nieuwe accenten voor  

 het geheel van de entiteiten.

Informatica 

Omwille van de zeer snelle evolutie 

van de informatica laat BE-CERT zich 

bijstaan door verschillende experten in 

dit domein.

Een belangrijke taak van een 

dienstverlener als BE-CERT is ervoor te 

zorgen dat alle belanghebbenden op 

een makkelijke en gebruiksvriendelijke 

wijze toegang krijgen tot betrouwbare 

informatie over certificaathouders

en gecertificeerde producten, 

referentiedocumenten, externe 

laboratoria en sectorale gegevens. 

De gegevens op de BE-CERT-website 

worden aangeleverd vanuit de 

verschillende databases. 

Certibase is de referentiedatabase 

die voor het beheer van de 

certificatiedossiers wordt gebruikt. Deze 

database is constant in evolutie en 

ondergaat een grondige vernieuwing, 

met bijkomende mogelijkheden voor 

de specifieke certificatie van de 

verhuurbedrijven. 

De activiteiten van de afdeling 

Metrologie worden eveneens beheerd 

via een database, die toelaat om alle 

certificaten op een transparante en 

veilige manier te beheren. Dezelfde 

werkwijze wordt voorzien voor de 

afdeling Inspectie.

De ontwikkeling van een extranet werd 

in de steigers gezet. Deze zal in 

eerste fase toelaten om op een zeer 

interactieve manier de certificatie van 

de verhuurbedrijven te organiseren, 

door directe beschikbaarheid van de 

informatie van de certificaathouder voor 

de keurings- en certificatie-instelling.

In tweede fase wordt deze interactieve 

werkwijze uitgebreid naar alle 

certificaathouders en zelfs naar de leden 

van de verschillende Bestuurscomités. Er 

is eveneens interactie voorzien met het 

online platform dat uitgebouwd wordt 

tussen de verschillende certificatie-

instellingen.

Op alle computers en laptops werd in 

2017 overgeschakeld naar Microsoft 

Office 2016 als meer duurzame 

oplossing.

De activiteiten I 02
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Administratieve ondersteuning

BE-CERT kiest ervoor om de 

administratieve taken tot een minimum 

te herleiden, door een doorgedreven 

digitalisering en een vereenvoudiging 

van de processen. De administratieve 

taken zullen zoveel mogelijk in 

de technische processen worden 

geïntegreerd, zodat de uitvoering 

ervan betrouwbaar en efficiënt is. Deze 

omschakeling vormt een uitdaging voor 

2018.

02.05 I Directie en beheersorganen

Beheersorganen

De Algemene Vergadering van BE-

CERT is éénmaal bijeengekomen op 

20.04.2017. Zij heeft de rekeningen van 

2016 goedgekeurd en de samenstelling 

van de Raad van Bestuur bekrachtigd. 

Tijdens deze bijeenkomst werd mevrouw 

Caroline Ladang aangesteld als nieuwe 

directeur, met aanvang op 01.09.2017.

De Raad van Bestuur en het 

Directiecomité zijn in 2017 viermaal 

bijeengekomen. Het Directiecomité heeft 

de onderwerpen voorbereid die door de 

Raad van Bestuur behandeld moesten 

worden. 



Personeelsbestand op 07 juni 2018 (met hoofdfunctie) 

Directeur

Mevrouw Caroline LADANG

Kwaliteitsverantwoordelijke

Mevrouw Hanife DURSUN

Verantwoordelijke Sectorale 

Organisatie

Mevrouw Ann VAN GUCHT

Verantwoordelijke Certificatie-

instelling

De heer Yves DUGAUQUIER

Verantwoordelijke 

Keuringsinstelling

Mevrouw Pascale DE KESEL 

(ad interim)

Verantwoordelijke Metrologie

De heer Koen DERBOVEN

Interlabo en statistische 

verwerking

De heer Eric ANGHEBEN

Dossierbeheerders

De heer Martin CROON 

Mevrouw Pascale DE KESEL 

De heer Yves DUGAUQUIER

Mevrouw Hanife DURSUN

Mevrouw Ann VAN GUCHT

Vertaler

De heer Mike NIEGHO

Verantwoordelijke data/

IT/logistiek

De heer Dimitri PEETERS 

Technici van de 

Afdeling Metrologie

De heer Kjell DE COSTER 

De heer Koen DERBOVEN

De heer Olivier PAUL

De heer Dimitri PEETERS
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Leden van de verschillende Comités/Raden

Directiecomité

Sectordeskundigen Leden van de Raad van Bestuur

Voor al uw vragen, opmerkingen, dossiers, 
… kunt u terecht voor een deskundige 

aanpak bij
Sectordeskundige

Mevrouw Pascale DE KESEL Beton

Mevrouw Caroline LADANG Cement

Mevrouw Ann VAN GUCHT Granulaten

Mevrouw Ann VAN GUCHT Hulpstoffen

De heer Yves DUGAUQUIER Kalk

Mevrouw Ann VAN GUCHT Metselmortel

Mevrouw Caroline LADANG Toevoegsel type II voor beton

Naam Bedrijf

Paul GODART, Voorzitter INFRABEL

Johan BAETEN, Ondervoorzitter FEDBETON

Ludo PANIS, Ondervoorzitter FEBE

Alain BROES, ontslagnemend bestuurder
ILSE WUYTS, nieuwe bestuurder BRUSSELS GEWEST

Michel CALOZET FEDIEX

Didier CARTAGE Confederatie Bouw

Etienne DANNIAU FEBELCEM

Benny DE BLAERE SECO

André JASIENSKI FEBELCEM

Regis LORANT, ontslagnemend bestuurder
Olivier PILATE, nieuwe bestuurder FEDIEX

Paul MEEKELS MOW

Sabine ROEGIERS FIPAH

Dirk TIELEMANS FIPAH

Dirk VAN LOO COPRO

Naam Bedrijf

Paul GODART, Voorzitter INFRABEL

Johan BAETEN, Ondervoorzitter FEDBETON

Ludo PANIS, Ondervoorzitter FEBE

Benny DE BLAERE SECO

Caroline LADANG BE-CERT
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