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Afkortingen 

 
NBN  Bureau voor Normalisatie 
OCI  Certificatie-Instelling 
OSO  Sector-Organisme 
PCR  Productcertificatiereglement van BE-CERT 
RG  Reglement op het Gebruik en het toezicht op het gebruik van het BENOR-merk 

1 TOEPASSINGSGEBIED 
Voorliggend reglement is van toepassing op het gebruik van het BENOR-merk of op iedere verwijzing1 naar het 
BENOR-merk door de vergunninghouders en door de OSO/OCI die gemandateerd zijn de vergunning te verlenen. 
 

2 WETTELIJK DEPOT EN BESCHERMING TEGEN ELK MISBRUIK 
 

2.1 Wettelijk depot 
 
Het BENOR-merk maakt voorwerp uit van verschillende wettelijke depots, zoals bepaald in het RG. 
 

2.2 Bescherming tegen elk misbruik 

 
Als eigenaar van het merk, ageert het NBN tegen elk misbruik van het merk, met inbegrip van het gebruik van het 
merk door een derde partij die niet gemachtigd is om het te gebruiken.  
 
De OSO/OCI zijn door het NBN gemachtigd op te treden in hun sector tegen elk misbruik van het BENOR-merk en van 
de verwijzing naar het BENOR-merk. 
 

3 HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK EN DE VERWIJZING NAAR HET BENOR-
MERK DOOR DE VERGUNNINGHOUDER 
 

3.1 Algemeen 
 
Het BENOR-merk dient indien mogelijk, op het product zelf te worden aangebracht overeenkomstig de bepalingen van 
Art 3.2. Indien dit onmogelijk is, bvb. in het geval van bulkgoederen, wordt het BENOR-merk minstens op de 
leveringsbon aangebracht overeenkomstig de bepalingen van Art. 3.3. Het BENOR-merk mag ook op andere 
handelsdocumenten en publicaties worden aangebracht overeenkomstig de bepalingen van Art 3.4. 
 
Het aanbrengen van het BENOR-merk mag nooit aanleiding geven tot verwarring m.b.t. de producten waarop de 
certificatie van toepassing is en de productiezetel waaraan de vergunning werd verleend. 
 
De afmetingen van het BENOR-merk hebben minstens de orde van grootte van de andere vermeldingen die op het 
product of document voorkomen. 
 

                                                 

 
1 onder "verwijzing" moet worden verstaan, elke vermelding of aanduiding andere dan het BENOR-merk, in documenten vanwege de 

vergunninghouder die aangeeft of de indruk schept dat een product BENOR-gecertificeerd is. 
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Het aanbrengen van het BENOR-merk op het product, op de leveringsbon of op andere handelsdocumenten en 
publicaties verhindert geenszins het aanbrengen of het gebruik van een ander individueel of collectief merkteken, 
voor zover hierbij elke dubbelzinnigheid is uitgesloten. 
 
De wijze waarop het BENOR-merk op het product wordt aangebracht is aan de voorafgaande goedkeuring van de 
OSO/OCI onderworpen. 
 
De vergunninghouder geeft de OSO/OCI op eenvoudig verzoek inzage van alle leveringsbons, van alle 
handelsdocumenten andere dan de leveringsbon en van alle andere publicaties waarop het BENOR-merk is 
aangebracht of naar het BENOR-merk wordt verwezen. De bedoelde handelsdocumenten en andere publicaties 
worden steeds voorzien van een uitgiftedatum. 
 
Na opschorting of intrekking van het BENOR-merk wordt het BENOR-merk op het betreffende product, en/of op de 
handelsdocumenten of andere die op het product betrekking hebben, verwijderd of op een duidelijk waarneembaar 
en onuitwisbare wijze doorschrapt.  
 

3.2 Het aanbrengen van het BENOR-merk op het product 
 
Het BENOR-merk dat wordt aangebracht op het product wordt steeds aangevuld met de aanwijzer van de norm of de 
technische referentiespecificatie en het identificatienummer van de productiezetel. De aanvullingen worden bij 
voorkeur als volgt vermeld : 
 
- hetzij in de onmiddellijke omgeving van het BENOR-merkteken, 

- hetzij op de volgende wijze: 

° in het vakje aan de linkerzijde van het BENOR-merkteken, de aanwijzer van de norm of de technische 
referentiespecificatie of tenminste het volgnummer van de norm in de normreeks of de technische 
referentiespecificatie; 

° in het vakje aan de rechterzijde, het identificatienummer van de productiezetel. 
 
Het BENOR-merk moet in principe aangebracht worden op elke eenheid van het product zelf. Indien deze werkwijze 
onmogelijk of onpraktisch is, wordt het BENOR-merk ofwel aangebracht op elke individuele verpakking of wikkeling 
van het product, ofwel op een etiket dat aan het product wordt bevestigd. 
 
Behoudens andersluidende bepaling in het PCR of afwijking toegestaan door de OSO/OCI, wordt het BENOR-merk op 
het product aangebracht zodra dit technisch mogelijk is en in elk geval vooraleer het product klaar voor levering wordt 
opgeslagen. 
 

3.3 Het aanbrengen van het BENOR-merk op de leveringsbon 
 
Indien het BENOR-merk op de leveringsbon wordt aangebracht en de leveringsbon betrekking heeft op BENOR- en 
niet-BENOR-producten, dienen de BENOR-producten op de leveringsbon eenduidig geïdentificeerd te zijn. Dit kan 
geschieden door in elke rubriek van de leveringsbon die de hoeveelheden en omschrijving van een BENOR-product 
aangeeft de vermelding BENOR toe te voegen, gevolgd door de aanwijzer van de norm of de technische 
referentiespecificatie en het identificatienummer van de productiezetel (zie ook 3.2). 
 
Indien het BENOR-merk niet kan worden aangebracht op het product (zie 3.2) is het aanbrengen van het BENOR-merk 
op de leveringsbon verplichtend en heeft de leveringsbon uitsluitend betrekking op het betreffende BENOR-product. 
Het BENOR-merk wordt op de leveringsbon in dit geval aangevuld door de aanduidingen zoals vermeld in 3.2. 
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Indien een leveringsbon voorzien van het BENOR-merkteken wordt aangewend voor uitsluitend niet-BENOR-
producten, moet de vergunninghouder het BENOR-merkteken verwijderen of op een duidelijk waarneembare en 
onuitwisbare wijze schrappen. In voorkomend geval, zal de OSO/OCI de nodige maatregelen nemen voor de 
verwijdering van het BENOR-merkteken. 
 

 
3.4 Het gebruik van het BENOR-merk en de verwijzing naar het BENOR-merk op andere 
handelsdocumenten dan de leveringsbon en in publicaties 
 
Het BENOR-merk mag aangebracht worden op een ander handelsdocument dan de leveringsbon en op andere 
publicaties, en dit in alle vormen van media en op alle soorten dragers voor zover het handelsdocument of de 
publicatie duidelijk en éénduidig verwijst naar de productiezetel en het (de) product(en) waarvoor de vergunning van 
toepassing is. Dezelfde voorwaarden gelden voor de verwijzing naar het BENOR-merk op deze documenten. 
 
Het gebruik van het BENOR-merkteken vereist dat: 
 
- hetzij het BENOR-merkteken aangevuld wordt met de aanwijzer van de norm of de technische 

referentiespecificatie en het identificatienummer van de productiezetel zoals aangegeven in 3.2, indien het 
handelsdocument of de publicatie slechts hierop betrekking hebben; 

- hetzij in de onmiddellijke nabijheid van het BENOR-merkteken, de genormaliseerde benaming van het (de) 
product(en) alsmede het (de) adres(sen) van de productiezetel(s) worden vermeld; 

 
Beide mogelijkheden kunnen ook samen toegepast worden. 
 

4. HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERKTEKEN DOOR DE OSO/OCI 
 
Het BENOR-merkteken mag op alle publicaties en documenten van de OSO/OCI, en dit in alle vormen van media en op 
alle soorten dragers, aangebracht worden voor zover de naam en/of het eigen logo van de OSO/OCI er ook op 
voorkomt. 
 

5. HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK EN DE VERWIJZING NAAR HET BENOR-
MERK DOOR DERDEN 
 

5.1 Informatie door de vergunninghouder 
 
Indien een BENOR-gecertificeerd product door een leverancier die niet de vergunninghouder is op de markt wordt 
gebracht, dient deze laatste de leverancier ervan in kennis te stellen dat: 
 
a hij de koper op diens eenvoudig verzoek, de nodige bewijzen dient te verstrekken van de BENOR-certificatie van 

het geleverde product; deze bewijzen kunnen verstrekt worden door de BENOR-identificatie op het product indien 
voorhanden, het BENOR-certificaat en de leveringsbon van de vergunninghouder aan de leverancier; 

 
b hij ertoe gehouden is de BENOR-identificatie van de gecertificeerde producten ongewijzigd in stand te houden; 
 
c hij op voorraad en bij behandeling de nodige voorzorgen moet nemen om de overeenkomstigheid van de 

gecertificeerde producten te blijven verzekeren; 
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d het BENOR-merk nationaal en internationaal gedeponeerd is en dat: 

- het gebruik van het BENOR-merkteken en de verwijzing naar het BENOR-merk in overeenstemming dient te zijn 
met het onderhavig reglement (zie 5.2) 

- onrechtmatig gebruik of verwijzing aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke vervolging. 
 

 
5.2 Voorschriften 
 
A Gebruik van het BENOR-merk 
 
Een leverancier die geen vergunninghouder is, mag het BENOR-merk slechts gebruiken na voorafgaandelijk  akkoord 
van de OSO/OCI. Het aanbrengen van het BENOR-merk op leveringsbons, briefhoofdingen of welkdanig ander 
document van de leverancier met veranderlijke inhoud, is in geen geval toegelaten. 
 
B Verwijzing naar het BENOR-merk 
 
De verwijzing naar het BENOR-merk in commerciële documenten of een andere drager van informatie, is enkel 
toegelaten indien ze eenduidig op BENOR-producten betrekking heeft. De verwijzing naar het BENOR-merk op 
leveringsbons is enkel toegelaten in de posten die op BENOR-producten slaan. 
 
C Levering onder het BENOR-merk 
 
Producten die door opslag of verhandeling tekortkomingen vertonen waardoor de overeenstemming met de 
technische specificatie niet meer gewaarborgd is, mogen niet onder het BENOR-merk gecommercialiseerd worden. 
 

6 TYPOGRAFISCHE BESCHRIJVING 
 

6.1 Beschrijving van het BENOR-merkteken 
 
De typografische beschrijving van het logo wordt gegeven in het RG en is opgenomen in bijlage 1. Het lettertype voor 
het woord BENOR is Helvetica. Het logo is monochroom. 
 

6.2 Aanvullende gegevens 
 
Het lettertype voor het identificatienummer van de productiezetel en van het product (zie 3.2) is Helvetica. De kleur 
van de aanvullende gegevens bij het logo is dezelfde als die van het logo zelf. 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen : 
04.02.2014 : In overeenstemming gebracht met de reglementen van de vzw BENOR. 
Sturingscomité 11.05.2017: aanpassing van de gegevens van BE-CERT. 
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Bijlage 1 - BENOR-LOGO 
 

  
 


