
JAAR- 
VERSLAG
2020

www.probeton.be



01 | Inleiding

04 | CE-markering

02 | Instanties

05 | Onderaanneming

03 | BENOR-merk

06 | Normalisatie



01
Inleiding



#04/23 

PROBETON | Jaarverslag 2020 01 | Inleiding

Voorzitter aan het woord
 | Hoewel het ernaar uitzag dat 2020 een vervolg zou zijn op voor-

gaande jaren, waarbij toch een aantal grote projecten, met name op 
het gebied van digitalisering, dienden te worden uitgevoerd, bleek 
het in meer dan één opzicht een buitengewoon jaar te zijn.

 | Dit kwam in de eerste plaats door de corona-pandemie waaronder 
de hele wereld heeft geleden en nog steeds lijdt. Op het niveau van 
PROBETON is deze crisis natuurlijk niet zonder gevolgen. Telewer-
ken, soms verplicht, soms sterk aanbevolen, vergde op zich geen 
grote aanpassingen omdat PROBETON haar werknemers net één 
structurele telewerkdag per week had toegekend. De technische 
middelen waren beschikbaar en operationeel. Veel fabrieken 
hebben na de befaamde lockdown de toegang voor derden tijde-
lijk verboden of hun activiteiten een tijdlang verminderd of volle-
dig stopgezet. Er moesten snel passende externe controleproce-
dures worden ingevoerd. In overleg met de keuringsinstellingen is 
besloten bezoeken op afstand te organiseren, een digitale waar-
merkingsprocedure voor de technische dossiers en BENOR-bijlagen 
in te voeren en de regels voor monsterneming aan te passen.

 | Nauwelijks terug op koers na de eerste versoepelingen van de 
overheid, daags na het Pinksterverlof, vernamen de personeelsle-
den dat de directeur onverwacht voor onbepaalde tijd afwezig zou 
zijn. Nogmaals reageerde PROBETON zeer snel en adequaat om met 
deze ingrijpende verandering om te gaan. Het personeel heeft, met 
de steun van de Ondervoorzitter en mijzelf, een aantal aanpas-
singen doorgevoerd om de continuïteit van de werkzaamheden te 
waarborgen. Ik ben elke medewerker van PROBETON dan ook zeer 
dankbaar voor de constructieve medewerking.

 | Ten slotte hebben alle medewerkers, in het vooruitzicht van de 
pensionering van een technisch personeelslid in de maand de-
cember, samen gezocht naar oplossingen om de interne werking 
te verbeteren en om, met een kleiner personeelsbestand, de fa-
brikanten en de leden van PROBETON de best mogelijke service te 
blijven bieden.

 | In deze bijzonder gecompliceerde context voor PROBETON zijn we 
verheugd te kunnen aankondigen dat het jaar 2020 eindigt met een 
quasi stabiel aantal BENOR- en CE-certificaten. Op financieel vlak 
sluiten we het jaar af met een positief resultaat.  

 | Nu we het jaar 2020 achter ons laten, staat PROBETON op een 
keerpunt in haar geschiedenis. In 2021 zullen belangrijke beslissin-
gen worden genomen. In het licht van deze terugblik wijst alles er 
echter op dat PROBETON in het algemeen en haar werknemers in 
het bijzonder in staat zullen zijn de komende uitdagingen aan te 
gaan.

 | Laten we vertrouwen hebben in een betere toekomst!

Pieter De Winne 
Voorzitter van het Bestuursorgaan
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Samenstelling Bestuursorgaan

SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
 → Didier Block 
 → Tom Bulcke 
 → Peter De Pauw 
 → Pieter De Winne* (Voorzitter)
 → Eli Desmedt
 → Lieve Didden
 → François Dister
 → Jean-Baptiste Lansival
 → Stef Maas* (Ondervoorzitter) 

 → Ludo Panis
 → Danny Roosens
 → Stefan Van Buggenhout
 → Gert Van Cauwenbergh
 → Pierre Vandenbosch
 →Marc Vanherle
 → Johan Vyncke*
 → Ilse Wuyts

* leden Personeelscomité

WERKZAAMHEDEN VAN 
HET BESTUURSORGAAN

HET BESTUURSORGAAN:

 | vervulde de taken die haar volgens het wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen (WVV) en de statuten toekomen

 | nam afscheid van de heren Jochen De Fauw, Robert Somers en 
Bart Velleman als bestuurders en verwelkomde de heer Peter De 
Pauw en Mevrouw Lieve Didden

 | nam kennis van de toekenning, opschorting en intrekking van ver-
gunningen, certificaten en attesten door het Certificatiecomité

 | volgde de technische werkzaamheden van PROBETON in het kader 
van de certificatie op en nam kennis van de werkzaamheden van 
de normalisatiecommissies die door PROBETON beheerd worden

 | gaf advies aangaande de aanvaarding van een nieuwe afgevaar-
digde in STC1 en bekrachtigde de samenstelling van de Technische 
Comités en Technische Bureaus

 | bekrachtigde de aanduiding van een nieuwe Voorzitter van STC2

 | nam kennis van de beoordeling door het secretariaat van de com-
patibiliteit van de nieuwe uitgaven van de documenten die beho-
ren tot BENOR-certificatieschema’s voor betonproducten met de 
Europese harmonisatiewetgeving, voornamelijk op het gebied van 
de CE-markering voor bouwproducten

 | bekrachtigde een aantal technische en reglementaire documenten

 | onderzocht de impact van de coronacrisis op de vooruitzichten 
van PROBETON

 | volgde de financiële toestand van PROBETON op en verzocht het 
secretariaat een budgetprognose 2021-2024 op te maken

 | besliste om de liquide middelen van PROBETON op korte termijn 
niet te beleggen

 | volgde de voorbereidingen op aangaande de verhuis van PROBE-
TON en de huisvesting op dezelfde locatie als BE-CERT in Evere 

 | volgde de inspanningen op van de vereniging inzake digitalise-
ring, in het bijzonder de ontwikkeling van een extranet PROBETON 
en van een overkoepelend web-platform met het oog op de publi-
catie van de prestaties van de gecertificeerde producten

 | nam kennis van de langdurige afwezigheid van de directeur vanaf 
juni en belastte de Voorzitter en Ondervoorzitter te waken over de 
goede werking van de vereniging, o.a. door regelmatige contacten 
met het team

 | keurde een nieuwe uitgave van het Huishoudelijk Reglement goed

 | nam verschillende taken waar in het kader van het kwaliteitsbeleid 
van PROBETON, met name de kennisname van de directiebeoorde-
ling van het kwaliteitssysteem, de opvolging van de procedure voor 
de beheersing van belangenconflicten, de werking als mechanisme 
dat toezicht houdt op de onpartijdigheid van PROBETON en de goed- 
keuring van de behandeling van klachten over de eigen werking

 | volgde in het bijzonder de procedure voor de klachtenbehande-
ling in het kader van het BENOR-merk op
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Secretariaat

SAMENSTELLING VAN HET SECRETARIAAT

Het secretariaat telde 6 voltijdse en 3 deeltijdse personeelsleden. 
In 2020 heeft 1 personeelslid gebruik gemaakt van deeltijdse co-
vid-werkloosheid en 1 personeelslid was langdurig afwezig door 
ziekte. Bovendien is de heer Hans De Mont op 1 december 2020 op 
pensioen gegaan na ruim 17 jaar in dienst van PROBETON te zijn 
geweest.

In totaal werden 7,55 voltijdse betrekkingen gepresteerd in 2020.

Eind 2020 waren 8 personeelsleden in dienst van PROBETON:
 → Paul Bauweraerts, Technisch Adviseur
 → Yenka Degrande, Directie-assistente
 → Johan Horckmans, Directeur
 →Mireille Mammerickx, Technisch Adviseur
 → Laurent Mbumbia, Technisch Adviseur
 → Sylviane Pé, Directie-assistente
 → Virginie Van Caeneghem, Administratief Verantwoordelijke
 → Alana van Eijkelenburg, Technisch Adjunct

WERKZAAMHEDEN VAN HET SECRETARIAAT 

DOSSIERBEHEER

 | het secretariaat beheerde
 241 BENOR-certificatiedossiers
 11 BENOR-toelatingsdossiers
 118 CE-certificatiedossiers
 6 CE-aanvraagdossiers
 1 PROBETON-attest

 | behandelde
 12 informatieve aanvragen voor het BENOR-merk
 5  informatieve aanvragen voor certificatie in het kader van de 

CE-markering

 | legde 2 oriëntatiebezoeken af in het kader van informatieve aan-
vragen van het BENOR-merk en/of van de CE-markering 

 | organiseerde 12 keer overleg met een fabrikant in het kader van 
zijn certificatiedossier

 | nam kennis van 10 uitgevoerde partijkeuringen

 | verifieerde en reikte attesten uit voor 4 collectieve milieupres-
tatieverklaringen (EPD’s) met betrekking tot geprefabriceerde be-
tonproducten volgens het Belgisch EPD-programma (B-EPD). Eind 
2020 was de verificatie van 5 nieuwe collectieve EPD’s met betrek-
king tot geprefabriceerde betonproducten nog in uitvoering

VERGADERINGEN

 | het secretariaat verzekerde de organisatie en de verslaggeving 
van volgende 20 vergaderingen van haar eigen instanties:

Algemene Vergadering 1
Bestuursorgaan 3
Comité voor Personeelszaken 1
Coördinatiegroep 1
Algemeen Technisch Comité 0
Sectoraal Technisch Comité 1 0
Technisch Bureau 1 2
Sectoraal Technisch Comité 2 1
Technisch Bureau 2 1
Sectoraal Technisch Comité 3 0
Expertgroepen 2
Beperkte groepen 6
Normalisatiecommissies 2

OPVOLGING INSTANTIES

 | het secretariaat volgde de ontwikkelingen op van de vrijwillige 
certificatie onder het BENOR-merk en daarbuiten door actieve 
deelname aan verschillende instanties in de schoot van BENOR 
vzw en door opvolging van of deelname aan de werkzaamheden 
van verscheidene adviesraden en certificatiecomités van sectorale 
organisaties en certificatie-instellingen die actief zijn in domeinen 
die aanverwant zijn aan de betonindustrie

 | volgde de ontwikkelingen op het gebied van de CE-markering op, 
o.a. via deelname aan de Technische Commissie van Notified Bo-
dies van BUCP. De heer J. Horckmans is Belgisch vertegenwoordiger 
in de ‘Advisory Group’ van de ‘Group of Notified Bodies voor de 
Construction Products Regulation’ en lid van een aantal relevante 
Technische comités van CEN. Verder volgt het secretariaat de werk-
zaamheden op van de sectorgroepen SG03, SG04, SG10, SG13 en 
SH02

 | volgde de Belgische en Europese normalisatie op o.a. door het 
lidmaatschap van een 15-tal nationale normalisatiecommissies en 
van een 5-tal Europese normalisatiecommissies

 | hield zich op de hoogte van Technische Goedkeuring (ATG) door 
de opvolging van de adviescommissie

 | ondersteunde de secretariaten van CEN/TC229/WG1 en van CEN/
TC177/WG1

DIGITALISERING

 | het secretariaat liet enkele verbeteringen doorvoeren aan het 
geïmplementeerde ‘Customer Relationship Management’ (CRM) en 
werkte verder aan de automatische koppeling van de gegevens uit 
de CRM en de briefwisseling aan de hand van typebrieven. Tegen het 
jaareinde heeft het secretariaat een verplichte Microsoft-upgrade 
moeten uitvoeren waardoor een aantal functionaliteiten zijn weg-
gevallen, maar andere zijn toegevoegd
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 | het secretariaat heeft actief deelgenomen aan de ontwikkeling 
van het gezamenlijke web-platform in de schoot van BUCP en pa-
rallel hiermee de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van 
een eigen extranet

KWALITEITSBELEID, ACCREDITATIE EN NOTIFICATIE

 | het kwaliteitsbeleid van PROBETON was er zoals steeds op ge-
richt om de accreditatie en de notificatie in stand te houden en 
het kwaliteitssysteem up-to-date te houden. Er werden een aantal 
aanpassingen doorgevoerd rekening houdend met de langdurige 
afwezigheid van een directeur

 | in 2020 vond geen BELAC-audit plaats

PROMOTIE

 | mede omwille van de coronacrisis stonden de promotieacti-
viteiten op een laag pitje in 2020

 | er werden enkele PROBETON-Flashs verstuurd en een aantal ad-
vertenties gepubliceerd in de bouwpers

 | in samenwerking met haar zusterinstellingen nam PROBETON deel 
aan het Salon des Mandataires in het voorjaar. Wegens de pande-
mie werd de Concrete Day omgevormd tot een digitaal evenement

Technische Comités en Expertgroepen
ALGEMEEN TECHNISCH COMITÉ

 | Behandelde en/of gepubliceerde documenten:

 — schriftelijke goedkeuring van uitgave 6 van het CE-certificatiere-
glement (CECR)

SECTORAAL TECHNISCH COMITÉ 1 
‘PRODUCTEN VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN’

 | Behandelde en/of gepubliceerde documenten:

 — uitgave 3 van TR 11A – Betonproducten voor verhardingen

 — addendum 3 van uitgave 1 van NBN B 21-101 – Toegangs- en ver-
bindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en 
van gewapend beton – Nationale aanvulling bij NBN EN 1917:2002 
(voor normalisatiecommissie E165, beheerd door NBN)

 — NBN/DTD B 21-101, de geconsolideerde versie van uitgave 1 van 
NBN B 21-101, addenda 1 en 2 en het corrigendum (voor normali-
satiecommissie E165, beheerd door NBN)

 — addendum 2 van uitgave 1 van NBN B 21-106 – Buizen en hulp- 
stukken van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van 
gewapend beton – Nationale aanvulling bij NBN EN 1916:2002 
(voor normalisatiecommissie E165, beheerd door NBN)

 — ontwerp van uitgave 2 van PTV 105 – Geprefabriceerde betonnen 
bakken voor waterafvoer en -infiltratie

 — ontwerp van uitgave 2 van TR 105 – Geprefabriceerde betonnen 
bakken voor waterafvoer en -infiltratie

 — uitgave 2 van ATR 100 – Betonproducten

 | Enkele andere behandelde aangelegenheden:

 — bespreking van opmerkingen en vragen over mogelijke aanpas-
singen aan de huidige normen (voor normalisatiecommissie 
E165, beheerd door NBN)

• NBN B 21-101 ‘Toegangs- en verbindingsputten van ongewa-
pend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton – 
Nationale aanvulling bij NBN EN 1917:2002’ en 

• NBN B 21-106 ‘Buizen en hulpstukken van ongewapend be-
ton, van staalvezelbeton en van gewapend beton – Nationale 
aanvulling bij NBN EN 1916:2002’

SECTORAAL TECHNISCH COMITÉ 2 
‘BETONNEN BOUWELEMENTEN VOOR GEBOUWEN’

 | Behandelde en/of gepubliceerde documenten:

 — uitgave 2 van TR 21-603 - Geprefabriceerde betonproducten – 
Geribde vloerelementen

 — uitgave 2 van TR 21-604 - Geprefabriceerde betonproducten – 
Lijnvormige dragende elementen

 — uitgave 3 van TR21-605 - Geprefabriceerde betonproducten – 
Holle vloerelementen

 — uitgave 2 van TR 21-606 - Geprefabriceerde betonproducten – 
Breedplaten

 — uitgave 2 van TR 21-612 - Geprefabriceerde betonproducten – 
Wandelementen

 | Enkele andere behandelde aangelegenheden:

 — bespreking van de problematiek van het beheer van initiële type-
proeven bij een wijziging van grondstoffen of leverancier

 — opstellen van een instructie voor instructienota IN 0CB/A om 
te verduidelijken dat in het geval van tijdelijk gebruik van an-
dere grondstoffen, of zelfs andere leveranciers, de fabrikant zijn 
voorstel van prioritair uit te voeren ITT-proeven ter goedkeuring 
voorlegt aan PROBETON

 — bespreking van de problematiek van het gebruik van tralieliggers 
met een hoogte van minder dan 90 mm en een hoek van de dia-
gonaaldraad lager dan 45°

 — opstellen van een omzendbrief om de overgangsperiode van 6 
maanden voor de aanvaarding voor gebruik van tralieliggers type 
4 met een hoogte van minder dan 90 mm, maar waarvan de hoek 
α niet aan het minimum van 45° voldoet, te verlengen

 — aanpassingen aan PTV 305 met betrekking tot tralieliggers type 4 
en het overmaken ervan aan OCBS
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 — verderzetten van de werkzaamheden voor de herinvoering van 
de certificatie van de gebruikskenmerken (mechanische sterkte 
en brandweerstand) van de holle vloerelementen

SECTORAAL TECHNISCH COMITÉ 3 
‘KLEINE PRODUCTEN VOOR GEBOUWEN’

 | Behandelde en/of gepubliceerde documenten:

 — ontwerp van uitgave 4 van de PTV 21-001, -002 en -003 en de 
bijbehorende ontwerpen van uitgave 5 van de TR 21-001, -002 
en -003, respectievelijk voor de betonmetselstenen, cellenbe-
tonmetselstenen en metselstenen van kalkzandsteen

EXPERTGROEPEN

De volgende expertgroepen waren actief in 2020:
 — EGE12 ‘Leidingselementen’
 — EGE20 ‘Herziening van het ATR 21-600
 — EGE21 ‘Holle vloerelementen’

Certificatiecomité en Technische Bureaus
 | De Technische Bureaus verstrekten voorafgaand advies aan het 

Certificatiecomité aangaande het verlenen van de BENOR-vergun-
ningen en het toekennen van de CE-certificaten. De Bureaus namen 
kennis van de overige beslissingen van het Certificatiecomité en 
gaven waar nodig advies.

 | In het kader van het BENOR-merk nam het Certificatiecomité de 
volgende beslissingen:

 — verlenen van 6 vergunningen

 — 1 opheffing van opschorting van een vergunning en 2 verleng- 
ingen van opschortingen 

 — intrekking van 9 vergunningen op vraag van de vergunninghou-
der

 — 6 gunstige beoordelingen van een IZC-systeem of een uitbreiding 
ervan

 — verlening van 8 verminderingen van het aantal periodieke 
controlebezoeken

 — goedkeuring van 38 afwijkingen of alternatieve controles

 — verlenen van 2 vrijstellingen van vervaardiging en levering onder 
het BENOR-merk van productiedelen

 — betekenen van 4 uitzonderlijke controlebezoeken, geen aan-
vullend beoordelingsbezoek, 9 waarschuwingen waarvan er 3 
verlengd werden, 0 vermeerderingen van het aantal periodieke 
controlebezoeken op jaarbasis

 — betekenen van 13 terechtwijzingen

 — betekenen van 0 opschortingen van autonome levering

 — behandeling van klachten: 3 klachten die eind 2019 nog in be-
handeling waren werden afgehandeld (2 klachten werden onge-
grond verklaard en 1 klacht werd gedeeltelijk gegrond verklaard); 
2 klachten werden onontvankelijk verklaard, maar voor 1 klacht 
werd er wel een onderzoek in de fabriek uitgevoerd

 — verdere behandeling van 1 melding van bedrieglijke publicaties 
aangaande de certificatie onder het BENOR-merk

 | In het kader van de CE-certificatie nam het Certificatiecomité de 
volgende beslissingen:

 — toekenning van 3 CE-certificaten

 — intrekking van 5 CE-certificaten op verzoek van de fabrikant

 — het Certificatiecomité heeft geen vermindering van het aantal 
keuringsbezoeken toegekend en geen opschorting van CE-certi-
ficaten betekend

Evolutie van de ontvankelijke klachten 
over productconformiteit sinds 1994

in behandeling
geheel of gedeeltelijk gegrond
ongegrond
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BENOR-MERK
In 2020 werden 6 volledig nieuwe vergunningen toegekend waar-
van 3 in de infrastructuursector en 3 voor de bouwelementen. Een 
opgeschorte vergunning werd terug opgestart en 9 vergunningen 
werden ingetrokken.

Eind 2020 waren er 230 actieve vergunningen tegenover 232 eind 
2019. De afname doet zich voor in de infrastructuursector en in de 
sector van de kleine producten voor gebouwen. Het aantal vergun-
ninghouders verminderde met 4 tot een totaal van 112.

BENOR-merk – Infrastructuur

LIJST VAN DE BENOR-BETONPRODUCTEN 
VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN

DIVERSEN

100
producten van ongewapend, gewapend 
en staalvezelbeton voor infrastruc-
tuurwerken

PTV 100

107 betonnen kabelbeschermers, ka-
belsleuven en deksels PTV 107

108 betonnen grachtelementen en talud-
goten PTV 108

114

geprefabriceerde bekuipingen van be-
ton voor septische tanks, zuiveringsins-
tallaties van huishoudelijk afvalwater 
en regenwaterputten

PTV 114

WEGENIS

123 draineer- en/of doorgroeiplaten voor 
grond- en/of taludbekleding PTV 123

124 betonnen elementen voor afscher-
mende constructies voor wegen PTV 124

125 betonstraatstenen met gekliefd zicht-
vlak PTV 125

126 betonproducten voor waterdoorla-
tende bestratingen PTV 126

211 betontegels NBN B 21-211

311 betonstraatstenen NBN B 21-311

411 betonboordstenen NBN B 21-411

LEIDINGEN

101 toegangs- en verbindingsputten van 
beton

NBN B 21-101 
PTV 21-101

104 draineerbuizen PTV 104

105 betonnen bakken voor waterafvoer PTV 105

106

betonbuizen  
106F staalvezelbetonbuizen 
106J  betonbuizen van gewapend beton 

voor doorpersingen
106R gewapende betonbuizen 
106U ongewapende betonbuizen

NBN B 21-106 
PTV 21-106

 | Er werden 3 nieuwe vergunningen toegekend aan reeds bestaande 
vergunninghouders. 

 | Eind 2020 bevond 1 vergunninghouder zich in de toelatingspe-
riode voor producten voor infrastructuurwerken (product 100). 

 | Er werden 8 nieuwe informatieve aanvragen BENOR geregistreerd 
voor producten voor infrastructuurwerken. 

 | In 2020 werden er 5 vergunningen ingetrokken op verzoek van de 
fabrikant. Eind 2020 waren er 2 vergunningen in opschorting, waar-
van 1 reeds sinds 2018 en 1 sinds 2019. 

 | Het totaal aantal vergunningen daalde met 1 (totaal = 115). Het 
totaal aantal vergunninghouders daalde met 2 (totaal = 39).

Evolutie van het aantal actieve BENOR-vergunningen 
Infrastructuur

Leidings-elementen
Wegenisproducten
Diversen (100/107/108/114)

Noot 1:

-

De discontinuïteit in het aantal vergunningen voor leidingselementen vanaf 2010 is het gevolg van het 
samennemen van de vergunningen voor de ongewapende, gewapende en staalvezelversterkte buizen evenals de 
doorpersbuizen in één vergunning.

Noot 2: De discontinuïteit in het aantal vergunningen voor wegenisproducten vanaf 2018 is het gevolg van de 
overschakeling van 2 afzonderlijke vergunningen voor grasbetontegels en voor waterdoorlatende 
betonstraatstenen en -tegels naar 1 vergunning voor betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen. 
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BENOR-merk - Kleine producten voor gebouwen

LIJST VAN DE BENOR-PRODUCTEN VOOR 
KLEINE PRODUCTEN VOOR GEBOUWEN

KLEINE PRODUCTEN VOOR GEBOUWEN

001 Betonmetselstenen PTV 21-001

002 Cellenbetonmetselstenen PTV 21-002

003 Kalkzandstenen PTV 21-003

490 Betondakpannen NBN EN 490

 | In 2020 werden geen vergunningen toegekend en werden er 2 ver-
gunningen ingetrokken. Er werden geen vergunningen opgeschort. 

 | Eind 2020 bevond zich 1 aanvrager in de toelatingsperiode. 

 | In 2020 werden geen nieuwe informatieve aanvragen BENOR gere-
gistreerd voor kleine producten voor gebouwen. 

 | Het totaal aantal vergunningen daalde met 2 (totaal = 26). Het to-
taal aantal vergunninghouders bedraagt 25.

Evolutie van het aantal actieve BENOR-vergunningen 
Kleine producten voor gebouwen
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BENOR-merk - Bouwelementen

LIJST VAN DE BENOR-PRODUCTEN 
VOOR BOUWELEMENTEN

BOUWELEMENTEN

004 gewapende elementen van gewapend 
geautoclaveerd cellenbeton NBN B 21-004

006 betonnen potten voor combinatie-
vloeren

NBN EN 
15037-2

102 rechthoekige grote kokerelementen NBN B 21-102 
PTV 21-102

131 straat- en tuinmeubilair NBN EN 13198

132 keermuurelementen NBN B 21-132

600 geprefabriceerde betonproducten NBN B 21-600

601 elementen van sierbeton PTV 21-601

603 geribde vloerelementen NBN B 21-603

604 lijnvormige dragende elementen NBN B 21-604

605 holle vloerelementen NBN B 21-605

606 breedplaten voor vloersystemen NBN B 21-606

609 funderingselementen NBN B 21-609

611 trappen NBN B 21-611

612 wandelementen NBN B 21-612

613 funderingspalen NBN B 21-613

616 balken voor combinatievloeren NBN B 21-616

620 agrarische betonproducten PTV 21-620

 | Er werden 3 nieuwe vergunningen toegekend aan 3 verschillende 
vergunninghouders. 2 beschikten reeds over BENOR-vergunningen 
voor andere producten, 1 betreft een nieuwe vergunninghouder. 

 | Eind 2020 bevonden 3 aanvragers zich in de toelatingsperiode 
voor 3 bouwelementen.

 | In het afgelopen werkjaar registreerden we 4 nieuwe informatieve 
aanvragen BENOR voor producten voor bouwelementen.

 | Op verzoek van de fabrikant werden in 2020 2 vergunningen in-
getrokken. Beide intrekkingen gebeurden in het kader van een 
overname van een productiezetel. Er werden geen vergunningen 
opgeschort. 

 | Het totaal aantal actieve vergunningen steeg met 1 (totaal = 89). 
Het totaal aantal vergunninghouders bedraagt 61.

Evolutie van het aantal actieve BENOR-vergunningen 
Bouwelementen
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CE-MARKERING
PROBETON is erkend en door de FOD-Economie aangemeld bij de 
Europese Commissie onder het nummer 1176 voor de certificatie in 
het kader van de CE-markering onder AVCP-systeem 1 en 2+. 

In 2020 werden 3 formele aanvragen voor CE-certificatie ontvangen 
voor 3 verschillende productgroepen (00M, 0RW en 00S). Deze wer-
den allen ontvankelijk verklaard. 

Er werden 3 CE-certificaten uitgereikt (2 voor structuurelementen 
en 1 voor producten voor weguitrustingen). 3 CE-certificaten wer-
den uitgebreid.

Er werden 5 CE-certificaten ingetrokken op verzoek van de fabri-
kant:

 — 1 CE-certificaat voor producten voor weguitrustingen wegens ver-
plaatsing van de productie naar een andere productiezetel

 — 1 CE-certificaat voor schoorsteenelementen wegens stopzetting 
van de productie 

 — 2 CE-certificaten voor metselstenen wegens stopzetting van de 
productie of sluiting van de productiezetel

 — 1 CE-certificaat voor structuurelementen wegens stopzetting van 
de productie.

Op verzoek van een buitenlandse fabrikant werd 1 initiële inspectie 
stopgezet.

Evolutie van de CE-certificaten
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Groep hEN Productbenaming Beslissing 
van de EC

AVCP-
systeem

Aantal pro-
ducten

Aantal certi-
ficaten

Producten voor 
weguitrustingen 

0RW

EN 1317-5 afschermende constructies voor wegvoertuigen
96/579/EC 1

2
2

EN 40-4 lichtmasten van beton -

Schoorsteen- 
elementen 

0CS

EN 1857 betonnen rookgangen
95/467/EC 2+

0
0EN 1858 enkelwandige en meerwandige betonkokers 0

EN 12446 betonnen buitendelen -

Metselstenen 
00M

EN 771-3 betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten)

97/740/EC 2+

17

18
EN 771-4 geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen 1
EN 771-2 metselstenen van kalkzandsteen 1
EN 771-5 metselstenen van kunststeen -

Structuur- 
elementen 

00S

EN 15037-2 betonnen potten voor combinatievloeren

99/94/EC 2+

7

92

EN 14844 rechthoekige kokerelementen 6
EN 15258 keermuurelementen 16
EN 1520 geprefabriceerde gewapende elementen van licht beton met open structuur -
EN 12843 masten en palen 1
EN 13224 geribde vloerelementen 4
EN 13225 lijnvormige dragende elementen 35
EN 1168 holle vloerplaten 31
EN 13747 breedplaten voor vloersystemen 20
EN 12737 roostervloerelementen voor stalgebouwen 5
EN 13693 bijzondere dakelementen -
EN 14991 funderingselementen -
EN 15050 brugelementen 6
EN 14843 trappen 17
EN 14992 wandelementen 33
EN 12794 funderingspalen -

EN 13978-1 garages van gewapend beton, monolithisch of bestaande uit individuele 
elementen met kamerafmetingen -

EN 15037-1 balken voor combinatievloeren 4
Diverse bouw- 
elementen 0DS EN 12602 geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton 99/94/EC 2+ 1 1
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Onderaanneming

KEURINGSINSTELLINGEN
 | In 2020 traden COPRO en SECO op als keuringsinstelling voor PRO-

BETON. In het kader van wederzijdse overeenkomsten werden ook 
aan Kiwa en aan SKG-IKOB keuringsopdrachten toegewezen.

 | Teneinde de door overheid genomen maatregelen tegen de ver- 
spreiding van de coronavirus na te leven, werd een groot deel van 
de bezoeken volledig remote of deels remote, deels ter plaatse uit-
gevoerd sinds de eerste lockdown.

 | In het kader van het BENOR-merk werden 1293 periodieke 
controlebezoeken uitgevoerd met een gemiddelde duur van 3,52 
uur (21 % volledig remote). Er werden 42 beoordelingsbezoeken 
(waarvan 29 % volledig remote) uitgevoerd van het IZC-systeem 
waaronder 3 aanvullende beoordelingsbezoeken in het kader van 
de attestering van de gebruikskenmerken van de holle vloerele-
menten. Tevens werden er 3 informatieve bezoeken en 46 overige 
bezoeken (waarvan 9 % volledig remote) uitgevoerd waaronder 21 
periodieke bezoeken in de BENOR-toelatingsperiode.

 | Er werden 2 attesteringsbezoeken in het kader van de RN 022 uit-
gevoerd. 

 | Er werden 2 periodieke bezoeken in de vergunningsperiode uit-
gevoerd in het kader van het attest instandhouding van BENOR-ge-
certificeerde elementen die bestemd zijn voor niet-permanente 
afschermende constructies voor wegen (product 124).

 | In het kader van de CE-certificatie werden in totaal 219 (3 initiële, 
3 aanvullende en 213 periodieke) keuringsbezoeken uitgevoerd met 
een gemiddelde duur van 3,66 uur (29 % volledig remote). Er werd 
tevens 1 informatief bezoek uitgevoerd.

 | In het kader van de overeenkomst met Kiwa werden 22 bezoeken 
uitgevoerd in het kader van het KOMO-merk en 12 bezoeken in het 
kader van het NL-BSB-certificaat.

 | In het kader van de overeenkomst met SKG-IKOB werden 4 pe-
riodieke bezoeken uitgevoerd in het kader van het KOMO-merk. 
Tevens werden er 4 systeembezoeken uitgevoerd. 
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Infrastructuur
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Gebouwen

CONTROLELABORATORIA

PROBETON heeft een overeenkomst afgesloten met een twintig-
tal laboratoria betreffende de uitvoering van controleproeven in 
het kader van het BENOR-merk voor betonproducten. Een actuele 
lijst van controlelaboratoria wordt bijgehouden op de website van 
PROBETON. Begin 2020 werd 1 overeenkomst afgesloten met een 
nieuw labo.

SAMENWERKING MET ANDERE 
CERTIFICATIE-INSTELLINGEN
 | De samenwerking met Kiwa voor de holle vloerelementen en de 

breedplaten werd verdergezet.

 | De samenwerking met SKG-IKOB voor metselstenen van kalk-
zandsteen en geautoclaveerd cellenbeton werd verdergezet.
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Normalisatie
PROBETON treedt op als sectorale normalisatie-operator voor het 
NBN en beheert de normalisatiecommissies E177, E178 en E229 die 
optreden als nationale schaduwcommissies van:

 — CEN/TC177: ‘Prefabricated reinforced components of autoclaved 
aerated concrete or light-weight aggregate concrete with open 
structure’

 — CEN/TC178: ‘Paving units and kerbs’
 — CEN/TC229: ‘Precast Concrete Products’

PROBETON stelt daarnaast verschillende van zijn Sectorale Tech-
nische Commissies en expertgroepen ter beschikking van norma-
lisatiecommissies.

Er werden 8 onderzoeken verricht en 17 stemmen uitgebracht in het 
kader van verschillende normalisatiewerkzaamheden.

De secretarissen van de verschillende normalisatiecommissies 
volgden ook de ontwikkelingen in aanverwante normalisatie-
domeinen actief op.

In tal van kwesties die aan de orde waren in het kader van de Eu-
ropese normalisatiewerkzaamheden werd het Belgisch standpunt 
bepaald.

E177 ‘Elementen van geautoclaveerd cellenbeton en van 
beton met lichte granulaten en een open structuur‘
 | heeft het normalisatieprogramma voor 2021 opgesteld, de werk-

zaamheden van CEN/TC177 opgevolgd en de Belgische positie be-
paald aangaande onderwerpen die in dat verband aanhangig waren

 | heeft de evoluties aangaande de start van de herziening van EN 
12602:2016 verder opgevolgd 

 | heeft de problematiek van de ‘Regulated Dangerous Substances 
(RDS)’ in het kader van de herziening van mandaat M/100 ‘Precast 
concrete products’ verder opgevolgd

 | heeft een antwoord overgemaakt aan het secretariaat van CEN/
TC177 aangaande de herziening van EN 679:2005 ‘Determination 
of the compressive strength of autoclaved aerated concrete’. Het 
Belgische antwoord streeft naar een afstemming van de conditio-
nering van monsters geautoclaveerd cellenbetonelementen ten 
behoeve van drukproeven op de geldende eisen voor metselstenen

 | nam kennis van de definitieve publicatie van uitgave 3 van NBN B 
21-004 voor geprefabriceerde gewapende elementen van geauto-
claveerd cellenbeton

E178 ‘Bestratingsproducten’ 
 | volgde de werkzaamheden van CEN/TC178 op en bepaalde het 

Belgisch standpunt m.b.t. onderwerpen die in dat verband aan de 
orde waren

 | heeft de Belgische stem uitgebracht voor raadplegingen en onder- 
zoeken die door CEN/TC 178 georganiseerd werden 
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E229 ‘Geprefabriceerde betonproducten‘
 | heeft het normalisatieprogramma voor 2021 opgesteld, de werk-

zaamheden van CEN/TC229 opgevolgd, het Belgisch standpunt be-
paald m.b.t. punten die in dat verband aan de orde waren en heeft 
de nationale normalisatie in aanverwante domeinen opgevolgd

 | heeft het 4de ontwerp van uitgave 2 van NBN B 21 605 – Gepre-
fabriceerde betonproducten – Holle Vloerelementen – Nationale 
Toepassingsnorm bij NBN EN 1168+A3: 2011 definitief goedgekeurd 
na de publicatie ter kritiek

 | heeft het 6de ontwerp van uitgave 2 van NBN B 21-612 – Geprefa-
briceerde betonproducten – Wandelementen – Nationale Toepas-
singsnorm bij NBN EN 14992+A1:2012 besproken met het oog op het 
overmaken aan het NBN ter publicatie ter kritiek

 | nam kennis van de definitieve publicatie van een corrigendum bij 
NBN B 21-603:2015/AC:2020 voor geribde vloerelementen

 | nam kennis van de strategie voor de ontwikkeling van geharmo-
niseerde normen van CEN/TC229

 | nam kennis van de inrichting van een ad-hocgroep tussen CEN/
TC229 en CEN/TC147 om de verschillen tussen prEN 13155 en CEN/
TR 15728 weg te werken

 | nam kennis van de evolutie van de werkzaamheden met betrek-
king tot de herziening, na publicatie van EN 15804/A2:2019, van de 
norm EN 16757 ‘Sustainability of construction works – Environmen-
tal product declarations – Product category Rules for concrete and 
concrete elements’

 | heeft de Belgische stem uitgedrukt voor 4 enquêtes en 3 rondvra-
gen die door CEN/TC229 werden georganiseerd

 | heeft de werkzaamheden van de normalisatiecommissie E25002 
aangaande de nieuwe uitgave van Eurocode 2 (prEN 1992-1-1:2017-
04) opgevolgd
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