
 

 

FAQ BENOR-certificatie ‘Levering in onderaanneming’ 
 

 

Voor welke bedrijven is de BENOR-certificatie ‘Levering in onderaanneming’ van toepassing?  

Alle bedrijven die BENOR-beton vervoeren voor een BENOR-gecertificeerde centrale dienen zich te 

laten certificeren: alle bedrijven (alle juridische vormen) met als activiteit  

- het verhuren van bestuurders zonder trekker en zonder mixer of kipwagen 

- het verhuren van bestuurders met trekker 

- het verhuren van bestuurders met trekker en mixer of kipwagen  

- het verhuren van mixers of kipwagens zonder bestuurders.  

Bedrijven met een organisatorisch verband met een BENOR-gecertificeerde betoncentrale, maar die 

een aparte juridische eenheid vormen (verschillend BTW-nummer), dienen zich eveneens te laten 

certificeren. 

 

Is de BENOR-certificatie ‘Levering in onderaanneming’ ook van toepassing voor 

betonpompbedienaars?  

Op dit moment is de BENOR-certificatie ‘Levering in onderaanneming’ niet van toepassing voor 

betonpompbedienaars. De regels voor deze certificatie worden later uitgewerkt. 

 

Welke regels zijn in het kader van de BENOR-certificatie ‘Levering in onderaanneming’ van 

toepassing voor kipwagens?  

Alle regels beschreven in TRA 550 delen PL, EL en bijlage VII van deel C zijn van toepassing. Specifieke 

bepalingen voor de kipwagens zelf worden later uitgewerkt. 

 

Voor welke bedrijven is de BENOR-certificatie ‘Levering in onderaanneming’ NIET van toepassing?  

BENOR-betoncentrales (met BENOR-nummer onder TRA 550) moeten zich niet apart laten 

certificeren. 

 

Moet interim-personeel worden opgenomen in het BENOR-dossier? 

Interims worden gelijkgeschakeld aan interne werknemers (met alle bijhorende verplichtingen van 

interne opleiding etc. zoals voorzien in het HPC), voor zover het contract een minimumduur van 3 

maanden heeft. De ‘datum van indiensttreding’ in beschouwing te nemen voor de externe 

opleidingsverplichting, is in dit geval de startdatum van het eerste contract (bv. in geval van 

verlenging van contracten). 

 

Mag een BENOR-betoncentrale vanaf 1 oktober 2018 nog chauffeurs verhuren aan een andere 

BENOR-betoncentrale? 

In dit geval kunnen de verhuuractiviteiten uitgevoerd worden onder het BENOR-nummer van de 

productie-eenheid. De verhurende BENOR-productie-eenheid dient deze activiteiten op te nemen in 

haar KHB en erop toe te zien dat aan alle eisen van TRA 550 PL voldaan is. De externe controle omvat 

ook de elementen opgenomen in TRA 550 EL. Indien een BENOR-gecertificeerde productie-eenheid 

ook verhuuractiviteiten heeft, dient dit aan BE-CERT gemeld te worden. De hurende BENOR-

productie-eenheid past voor de leveringen uitgevoerd door ingehuurde chauffeurs de bepalingen van 

6.4.2 en 6.8 van TRA 550, deel P toe, waarbij ‘verhuurbedrijf’ dient gelezen te worden als 

‘verhurende BENOR-betoncentrale’. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kan mijn bedrijf nog gecertificeerd worden als de aanvraag niet ingediend is voor 31 maart 2018? 

Uw bedrijf kan nog gecertificeerd worden, maar wij kunnen niet garanderen dat u het certificaat zal 
ontvangen voor 1 oktober 2018. 
 
Hoe lang duurt het vanaf de aanvraag van de certificatie tot het verkrijgen van het certificaat? 
Deze doorlooptijd is afhankelijk van een aantal factoren: volledigheid van het dossier bij aanvraag, 
snelheid van betaling van de factuur voor het inkomrecht en de initiële audit, in geval van een audit 
ter plaatse termijn waarbinnen de afspraak voor de initiële audit kan vastgelegd worden, … BE-CERT 
streeft ernaar om de doorstroming van de dossiers zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
 
Hoe kan ik de certificatie aanvragen? 
De certificatie wordt aangevraagd door het formulier ‘Formele aanvraag tot gebruiksrecht van het 
BENOR-merk voor een verhuurbedrijf met verklaring van verbintenis en identificatiefiche’ volledig 
ingevuld, ondertekend en vergezeld van de noodzakelijke bijlagen in te dienen bij BE-CERT. 
 
Hoeveel kost de certificatie? 
De bepalingen van het ‘financieel reglement voor de BENOR-certificatie beheerd door BE-CERT – 
Sector: Beton – Verhuurbedrijven’ zijn van toepassing. Voor de initiële periode is een forfaitair tarief 
inkomrecht per bedrijf en een forfaitair tarief initiële audit per bedrijf verschuldigd. In het forfaitair 
inkomrecht is de retributie voor het lopende kalenderjaar inbegrepen. De tarieven zijn 
gediversifieerd afhankelijk van het aantal betonmixerchauffeurs in het bedrijf. Het Financieel 
reglement kan bij BE-CERT worden opgevraagd. 
 
Alle chauffeurs in mijn bedrijf hebben al het slaagattest Betonmixerchauffeur behaald. Moet ik als 
bedrijf nog bijkomend de certificatie aanvragen? 
De opleiding van de betonmixerchauffeurs is slechts één element van de BENOR-certificatie. U moet 
de certificatie inderdaad aanvragen. 
 
Alle chauffeurs in mijn bedrijf hebben al het slaagattest Betonmixerchauffeur behaald. Moeten 
mijn chauffeurs opnieuw de opleiding volgen en examen afleggen? 
Neen, de slaagattesten die reeds behaald werden zijn geldig binnen de BENOR-certificatie. 
 
De chauffeurs in mijn bedrijf hebben nog geen slaagattest Betonmixerchauffeur gehaald. Kan ik de 
certificatie aanvragen? 
U kan de certificatie aanvragen. U dient binnen de zes maanden het bewijs voor te leggen dat de 
nodige schikkingen getroffen werden zodat de chauffeurs binnen maximum één jaar over de gepaste 
opleidingen en diploma’s zullen beschikken. 
 
Moeten alle chauffeurs in mijn bedrijf opgenomen worden in de certificatie? 
Neen, enkel de chauffeurs die BENOR-beton vervoeren en leveren moeten opgenomen worden in 
het BENOR-dossier. 
 
Moeten alle mixers in mijn bedrijf opgenomen worden in de certificatie? 
Neen, enkel de mixers waarmee BENOR-beton vervoerd en geleverd wordt, moeten opgenomen 
worden in het BENOR-dossier. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Niet alle chauffeurs in mijn bedrijf hebben het slaagattest Betonmixerchauffeur. Er is momenteel 
geen opleiding beschikbaar. Kan ik de certificatie aanvragen? 
U kan de certificatie aanvragen. U dient de chauffeurs die nog niet beschikken over een slaagattest 
aan te melden bij BE-CERT. U dient binnen de zes maanden het bewijs voor te leggen dat de nodige 
schikkingen getroffen werden zodat de chauffeurs binnen maximum één jaar over de gepaste 
opleidingen en diploma’s zullen beschikken. 
 
 
Waar kan ik bijkomende informatie verkrijgen over de BENOR-certificatie ‘Levering in 
onderaanneming’? 
Bijkomende informatie kan u vinden op de website van BE-CERT: www.be-cert-be. Indien u daar de 
informatie niet vindt, kan u BE-CERT contacteren: certifbeton@be-cert.be of 02/234.67.60. 
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