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Evolutie van het BENOR-merk
 | In 2019 verminderde het aantal actieve BENOR-vergunningen 

die door PROBETON beheerd worden, na de globale status quo in 
2017, voor het tweede jaar op rij, deze keer met 3 eenheden. Deze 
vermindering is bijna volledig op het conto te schrijven van de in-
frastructuursector, waar het aantal vergunningen afnam met 8 een-
heden. De redenen voor de intrekkingen zijn divers en betreffen 
een belangrijk faillissement, consolidaties binnen grotere groepen 
en verlies aan interesse in het BENOR-merk van buitenlandse fabri-
kanten. Voor de kleine producten voor gebouwen nam het aantal 
vergunningen door een faillissement bijkomend af met 1 eenheid. 
In de sector van de structuurelementen nam het aantal vergun- 
ningen dan weer toe met 6 eenheden.

 | Op niveau van het algemeen beheer van het BENOR-merk kwam 
de portaalsite die moet toelaten de gegevens van BENOR-gecer-

tificeerde bouwproducten in de databanken van de verschillende 
BENOR-certificatie-instellingen te raadplegen in de loop van 2019 
nog niet tot stand.

 | PROBETON ging in de loop van 2019 op zoek naar een geschikte 
partner om een eigen databank voor de gegevens van de BE-
NOR-gecertificeerde betonproducten op te richten, maar heeft deze 
nog niet gevonden.

 | In de loop van 2019 werden gesprekken opgestart om de 
klachtenprocedures van de verschillende BENOR-certificatie-ins-
tellingen op elkaar af te stemmen en deze procedure voor de ge-
bruiker zo toegankelijk mogelijk te maken om zo het vertrouwen 
in het BENOR-merk te verstevigen. Deze werkzaamheden zijn nog 
niet afgerond.

Evolutie van de CE-markering
 | In de loop van 2019 kende het aantal CE-certificaten dat door 

PROBETON werd uitgereikt opnieuw een beperkte toename van 4 
eenheden. Er werden 6 nieuwe certificaten uitgereikt voor struc-
tuurelementen, maar er werd 1 certificaat voor metselstenen inge-
trokken wegens faillissement en 1 voor betonnen potten, op vraag 
van de fabrikant.

 | In 2019 bleef de onduidelijkheid over de toekomst van de 
Bouwproductenverordening (BPV) bestaan. De installatie van de 
nieuwe Europese Commissie heeft nog niet geleid tot enige verbe-

tering op dat vlak. Het werk van de zogenaamde HAS-consultants 
heeft ook in 2019 geenszins bijgedragen tot enige substantiële voor- 
uitgang m.b.t. de publicatie van nieuwe uitgaven van de geharmo-
niseerde normen. Er doken in de loop van 2019 enkele schuchtere 
tekens op dat het opsplitsen van de geharmoniseerde productnor-
men in een eerste deel dat enkel en alleen betrekking zou hebben 
op de essentiële kenmerken en tweede deel dat uitsluitend vrijwil-
lige bepalingen zou bevatten een uitweg uit de huidige impasse zou 
kunnen bieden. Er werd hieromtrent evenwel nog geen absolute 
zekerheid verkregen.

Kwaliteitsbeleid, accreditatie en notificatie
 | Het kwaliteitsbeleid van PROBETON was er ook in 2019 zoals 

steeds op gericht om de accreditatie en de notificatie in stand te 
houden en het kwaliteitssysteem up-to-date te houden.

 | Wegens een wat ongelukkige spreiding van de audits over de ac-
creditatieperiodes onderging PROBETON in 2019 zowel een 3de toe-
zichtsaudit als een verlengingsaudit. De 3de toezichtsaudit volgde 
op zich ook op minder dan een jaar de voorgaande toezichtsaudit, 
waardoor de tijd om aan sommige tekortkomingen tegemoet te ko-
men heel beperkt was. De huidige frequentie van audits is voor een 
kleine organisatie als PROBETON een zware last.

 | De algemene indruk van het auditteam over de werking van 
PROBETON blijft evenwel zeer positief. In het bijzonder wordt de 
bekwaamheid van het personeel vermeld. Tijdens het 3de toezichts- 
audit werden 7 belangrijke (B-) tekortkomingen vastgesteld en naar 
aanleiding van de verlengingsaudit 8 (waarvan 1 het behouden van 
een tekortkoming van de vorige audit betreft).

 | De verlengingsaudit werd met gunstig gevolg afgesloten en PRO-
BETON kan een hernieuwd accreditatiecertificaat verwachten.

Promotie
De volgende promotionele activiteiten werden bestendigd:

 | de PROBETON-Flash

 | publiciteit en informatie over PROBETON en het BENOR-merk voor 
betonproducten in de bouwpers

 | deelname aan de Concrete Day en aan Municipalia (Salon des 
Mandataires)

 | deelname aan de werkgroep promotie van BENOR vzw.
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Raad van Bestuur 

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
 → Didier Block
 → Tom Bulcke
 → Jochen De Fauw
 → Pieter De Winne (Voorzitter)*
 → Eli Desmedt 
 → François Dister
 → Jean-Baptiste Lansival
 → Stef Maas* (Ondervoorzitter)
 → Ludo Panis

 → Danny Roosens
 → Robert Somers
 → Stefan Van Buggenhout
 → Gert Van Cauwenbergh
 → Pierre Vandenbosch
 →Marc Vanherle
 → Bart Velleman
 → Johan Vyncke*
 → Ilse Wuyts

* leden Personeelscomité

WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR

DE RAAD VAN BESTUUR:

 | vervulde de taken die haar volgens de Wet en de Statuten toe-
komen

 | nam wegens hun pensionering afscheid van de heren Alain Broes 
en Marcel De Brael als bestuurder en verwelkomde mevrouw Ilse 
Wuyts en de heer Bart Velleman als hun respectieve plaatsvervan-
gers

 | benoemde de heer Pieter De Winne tot nieuwe Voorzitter van de 
vereniging

 | droeg het secretariaat op de zittende bestuurders naar hun in-
tenties te vragen m.b.t. hun eventuele kandidatuur voor een ver-
derzetting van hun huidig bestuursmandaat dat in 2020 eindigt en 
besliste in dat verband geen voorstel van statutenwijziging op te 
stellen met het oog op de beperking van het aantal bestuursleden

 | 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, 
in het bijzonder met betrekking tot de herziening van Eurocode 2

 | bekrachtigde de samenstelling van de Technische Comités en 
Technische Bureaus

 | zag af van zijn bevoegdheid om de toekenning, opschorting en 
intrekking van vergunningen, certificaten en attesten te bekrachti-
gen en nam er genoegen mee om voortaan enkel geïnformeerd te 
worden over deze beslissingen van het Certificatiecomité

 | nam kennis van het feit dat mevrouw Marie-Renée Roisin en de 
heer Claude Bleiman niet langer beschikbaar waren om op te tre-
den als controleurs van de rekeningen en dat de heren Filip Van 
Rickstal, Directeur van het OCCN, en Alain Broes, oud-Voorzitter van 
PROBETON, bereid bevonden zijn deze taak op zich te nemen voor 
het boekjaar 2019

 | volgde de aanpassingen van het personeelsbeleid op naar aanlei-
ding van het advies uit 2018 van de FOD Arbeid Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg dat PROBETON ressorteert onder PC219 
‘Erkende Controleorganismen’

 | volgde de registratie van zijn leden op in het UBO-register (‘ulti-
mate benificial owner’)

 | nam kennis van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en van de gewijzigde verplich-
tingen die daaruit voortvloeien en besliste om zonder overhaas-
ting een statutenwijziging voor te bereiden die aangepast is aan de 
nieuwe situatie

 | nam kennis van de nieuwe wetgeving inzake de aansprake- 
lijkheidsverzekering voor intellectuele arbeid in de bouw en het 
voorbehoud van de Directeur of deze wetgeving wel van toepassing 
is op PROBETON

 | volgde de inspanningen op van de vereniging inzake digitalisering 
in het algemeen en de publicatie van de prestaties van de gecerti-
ficeerde producten in het bijzonder

 | gaf opdracht aan de Directeur om de nodige stappen te zetten om 
een gezamenlijke huisvesting van PROBETON en BE-CERT tot stand 
te brengen en de voorwaarden te onderzoeken voor een meer ver-
regaande samenwerking, onder andere op het gebied van de digi-
talisering

 | besliste een vraag van de keuringsinstellingen SECO en COPRO 
voor een verhoging van de tarieven af te wijzen en in de loop van 
2020 te behandelen

 | nam een afwijzend standpunt in t.o.v. het initiatief van SECO om 
af te stappen van de toepassing van de index van de conventionele 
lonen (ICL04) en over te stappen op de index van de conventionele 
lonen in de bedrijfstak van de rechtskundige en boekhoudkundige 
dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus, architecten en 
ingenieurs, technische testen en toetsen (ICL10MA)

 | volgde de financiële toestand van PROBETON en nam in overwe-
ging om een deel van de fondsen van de vereniging te beleggen

 | keurde een nieuwe uitgave goed van het Huishoudelijk Reglement

 | 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

 | 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
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Secretariaat

SAMENSTELLING VAN HET SECRETARIAAT

Eind 2019 waren 9 personeelsleden in dienst, die samen 8,35 vol-
tijdse betrekkingen vertegenwoordigden: 

 → Paul Bauweraerts, Technisch Adviseur
 → Yenka Degrande, Directie-assistente
 → Hans De Mont, Technisch Adjunct
 → 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

Het secretariaat:

 | beheerde
 246 BENOR-certificatiedossiers
 18 BENOR-toelatingsdossiers
 116 CE-certificatiedossiers
 10 CE-aanvraagdossiers

 | behandelde
 17 informatieve aanvragen voor het BENOR-merk
 6  informatieve aanvragen voor certificatie in het kader van de 

CE-markering

 | legde 5 oriëntatiebezoeken af in het kader van informatieve aan-
vragen van het BENOR-merk en/of van de CE-markering en nam ten 
titel van waarnemer steekproefsgewijs deel aan 2 bezoeken in het 
kader van het BENOR-merk en/of de CE-markering

 | organiseerde 15 keer overleg met een fabrikant in het kader van 
zijn certificatiedossier

 | verzekerde de organisatie en de verslaggeving van volgende 
33 vergaderingen

Statutaire Algemene Vergadering 1
Bijzondere Algemene Vergadering 0
Raad van Bestuur 3
Comité voor Personeelszaken 2
Coördinatiegroep 1
Algemeen Technisch Comité 1
Sectoraal Technisch Comité 1 1
Technisch Bureau 1 1
Sectoraal Technisch Comité 2 2
Technisch Bureau 2 2
Sectoraal Technisch Comité 3 0
Expertgroepen 7
Beperkte groepen 10
Normalisatiecommissies 2

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

 | 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

 | volgde de ontwikkelingen op het gebied van de CE-markering op. 
De heer J. Horckmans trad op als voorzitter van de Technische Com-
missie van Notified Bodies van BUCP en als Belgisch vertegenwoor-
diger in de ‘Advisory Group’ van de ‘Group of Notified Bodies voor 
de Construction Products Regulation’. Het secretariaat nam verder 
actief deel aan of volgde de werkzaamheden op van de sector-
groepen SG03, SG04, SG10, SG13 en SH02 en onderhield informele 
contacten met de diensten van FOD Economie

 | volgde de ontwikkelingen op van de vrijwillige certificatie onder 
het BENOR-merk en daarbuiten door actieve deelname aan ver-
schillende instanties in de schoot van BENOR vzw en door opvol-
ging 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

 | werkte verder aan de ontwikkeling van het ingevoerde ‘Customer 
Relationship Management’ (CRM), in het bijzonder aan de automa-
tische koppeling van de gegevens uit de CRM en de briefwisseling 
aan de hand van typebrieven.

Daarnaast werd in samenwerking met FEBE voor het administratief 
personeel een opleidingsdag georganiseerd waarbij 5 fabrieksbe-
zoeken werden verricht bij 5 BENOR-vergunninghouders

Het Secretariaat beschikt met de heer Laurent Mbumbia voortaan 
over een verifiërend persoon voor de verificatie van milieupresta-
tieverklaringen (EPD’s) met betrekking tot geprefabriceerde beton- 
elementen, stortklaar beton en werfbeton volgens het Belgisch 
EPD-programma (B-EPD).
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Technische Comités en Expertgroepen
ALGEMEEN TECHNISCH COMITÉ

 | Behandelde documenten:

 — ontwerp van uitgave 6 van het CECR - CE-certificatiereglement

 — ontwerp van uitgave 2 van RN 017 - Controle, kalibratie en ijking 
van fabricage-, meet- en beproevingsuitrustingen

 — ontwerp van uitgave 1 van VREPD - reglement voor het nazicht 
van EPD

SECTORAAL TECHNISCH COMITÉ 1 
‘PRODUCTEN VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN’

 | Behandelde documenten:

 — ontwerp van uitgave 3 van TR 11A – Betonproducten voor verhar-
dingen

 — Addendum 2 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)

 — ontwerp van Addendum 3 van uitgave 1 van NBN B 21-101 – Toe-
gangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staal-
vezelbeton en van gewapend beton – Nationale aanvulling bij 
NBN EN 1917:2002 (voor normalisatiecommissie E165, beheerd 
door NBN)

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

 — ontwerp van Addendum 2 van uitgave 1 van NBN B 21-106 – Bui-
zen en hulpstukken van ongewapend beton, van staalvezelbe-
ton en van gewapend beton – Nationale aanvulling bij NBN EN 
1916:2002 (voor normalisatiecommissie E165, beheerd door NBN)

 — ontwerp van uitgave 3 van TR 21-132 – Geprefabriceerde beton-
producten – Keermuurelementen

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

 — ontwerp van uitgave 1 van PTV 110 – Geprefabriceerde betonnen 
perronproducten

 — ontwerp van uitgave 2 van ATR 100 – Betonproducten

 | Enkele andere behandelde aangelegenheden:

 — invloed van een eventuele bekleding op het betonoppervlak en 
een eventuele bescherming van de wapening op de eisen op de 
betondekking van de wapening

 — opnemen van gegevens en kenmerken van gecertificeerde pro-
ducten in een publiek toegankelijke gecentraliseerde databank

 — invloedszone van de verkeersbelasting bij de verantwoording 
van de mechanische sterkte volgens PTV 108

 — problematiek van het garanderen en de beproeving van de wa-
terdichtheid van kokerelementen (product nr. 102)

 — bespreking van opmerkingen en vragen over mogelijke aanpas-
singen aan de huidige normen 

• 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’ 

(voor normalisatiecommissie E165, beheerd door NBN)

 — aanduiding van de heer Philippe Keppens (Vlaamse Overheid – 
AWV) als voorzitter van STC1 ter vervanging van de heer Marcel 
De Brael (Vlaamse Overheid – VMSW) die met pensioen is gegaan

 — eventuele uitbreiding van PTV 108 ‘Betonnen grachtelementen 
en taludgoten’ naar doorlatende grachtelementen met poreus 
beton

 — problematiek van de toelaatbare afwijkingen op de schikking van 
de wapeningen vooral bij de centrale wapening van dunwandige 
elementen

 — vraag om voortaan bij elke herziening van normen, PTV’s en an-
dere documenten stil te staan bij de voorwaarden om het ge-
bruik van ‘nieuwe’, kunstmatige en gerecycleerde materialen 
maximaal te faciliteren

SECTORAAL TECHNISCH COMITÉ 2 
‘STRUCTUURELEMENTEN VOOR GEBOUWEN’

 | Behandelde documenten:

 — ontwerp van uitgave 2 van TR 21-603 - Geprefabriceerde beton-
producten – Geribde vloerelementen

 — ontwerp van uitgave 2 van TR 21-604 - Geprefabriceerde beton-
producten – Lijnvormige dragende elementen

 — ontwerp van uitgave 3 van TR21-605 - Geprefabriceerde beton-
producten – Holle vloerelementen

 — ontwerp van uitgave 2 van TR 21-606 - Geprefabriceerde beton-
producten – Breedplaten

 — ontwerp van uitgave 2 van TR 21-612 - Geprefabriceerde beton-
producten – Wandelementen

 | Enkele andere behandelde aangelegenheden:

 — opstellen van een document, los van Reglementaire Nota RN 003, 
dat in aanvulling op de bepalingen in de documenten van OCBS 
aspecten van de keuring van tralieliggers behandelt die door de 
fabrikanten van betonproducten zelf worden vervaardigd en die 
toegepast worden in hun eigen BENOR-gecertificeerde betonpro-
ducten

 — bespreking van nieuwe instructies in de instructienota IN 0CB/A 
in verband met de mechanische sterkte en de brandweerstand 
van holle vloerelementen 



#010/24 

PROBETON | Jaarverslag 2019 02 | Instanties

 — antwoord van OCBS naar aanleiding van de verduidelijking die 
het secretariaat van PROBETON gevraagd had dat haar leden 
geen aanpassing wensen door te voeren in de huidige definities 
en eisen in PTV 305 ‘Betonstaal – Tralieliggers’ aangaande het 
gebruik van tralieliggers met onderbroken diagonalen

 — bespreking en overleg tussen PROBETON en FEBE over een geza-
menlijk standpunt aangaande de toepassing van de recente uit-
gaven van NBN EN 13369 (Algemene bepalingen voor geprefabri-
ceerde betonproducten, uitgaven 2013 en 2018) en de betonnorm 
(NBN EN 206:2013+A1:2016 en NBN B 15 001:2018) in het kader van 
het BENOR-merk

 — verderzetten van de werkzaamheden voor de herinvoering van 
de certificatie van de gebruikskenmerken (mechanische sterkte 
en brandweerstand) van de holle vloerelementen

 — bepalen van de strategie voor de herziening van het ATR 21-600 
(algemeen BENOR-toepassingsreglement voor geprefabriceerde 
betonproducten volgens NBN B 21-600 en NBN EN 13369)

 — aanduiding van mevrouw P. De Kesel als nieuwe Voorzitter van 
het Sectoraal Technisch Comité 2

SECTORAAL TECHNISCH COMITÉ 3 
‘KLEINE PRODUCTEN VOOR GEBOUWEN’

 | Behandelde documenten:

 — eerste ontwerpen 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, cellen-
betonmetselstenen en metselstenen van kalkzandsteen

 | Andere behandelde aangelegenheid:

 — technische bevraging betreffende de vijfjaarlijkse herziening 
van de Europese beproevingsnormen voor de metselstenen: 
EN 772-10

EXPERTGROEPEN

De volgende expertgroepen waren actief in 2019:
 — EGE 12 ‘Leidingselementen’
 — EGE 21 ‘Holle vloerelementen’
 — EGE 25 ‘Wandelementen’

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 10 vergunningen

 — opschorting van 1 vergunning + verlenging van 1 opschorting 

 — intrekking van 8 vergunningen op vraag van de vergunninghou-
der + ambtshalve intrekking van 4 vergunningen

 — 11 gunstige beoordelingen van een IZC-systeem

 — verlening van 6 verminderingen van het aantal periodieke con-
trolebezoeken

 — goedkeuring van 62 afwijkingen of alternatieve controles

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

 — betekenen van 1 uitzonderlijk controlebezoek, geen aanvullend 
beoordelingsbezoek, 4 waarschuwingen, 0 vermeerderingen van 
het aantal periodieke controlebezoeken op jaarbasis

 — betekenen van 52 terechtwijzingen

 — betekenen van 2 opschortingen van autonome levering

 — behandeling van klachten: 1 klacht die betrekking had op de 
producten van 3 zetels werd ontvankelijk verklaard maar is nog 
in behandeling; 2 klachten werden onontvankelijk verklaard, 

1 omdat ze betrekking had op niet BENOR-gecertificeerde pro-
ducten en 1 omdat de klager afzag van de klachtenbehandeling 
door PROBETON

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

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

 — toekenning van 6 CE-certificaten
 — opschorting van 0 CE-certificaten
 — intrekking van 1 CE-certificaat op verzoek van de fabrikant
 — ambtshalve intrekking van 1 CE-certificaat
 — toekenning van 4 verminderingen van het aantal keuringsbezoe-
ken

Evolutie van de ontvankelijke klachten 
over productconformiteit sinds 1994 

concernant la conformité des produits depuis 1994
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BENOR-merk
Eind 2019 waren er 232 actieve vergunningen tegen 235 eind 2018. 
De afname doet zich uitsluitend voor in de infrastructuursector. 
Het aantal vergunninghouders vermeerderde met 2 tot een totaal  
van 116. 

In 2019 werden 10 volledig nieuwe vergunningen toegekend waar-
van 2 in de infrastructuursector en 8 voor de bouwelementen. 

BENOR-merk – Infrastructuur

LIJST VAN DE BENOR-BETONPRODUCTEN 
VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN

DIVERSEN

100
producten van ongewapend, gewapend 
en staalvezelbeton voor infrastructuur-
werken

PTV 100

107 betonnen kabelbeschermers, kabels-
leuven en deksels PTV 107

108 betonnen grachtelementen en talud-
goten PTV 108

114

geprefabriceerde bekuipingen van be-
ton voor septische tanks, zuiveringsin-
stallaties van huishoudelijk afvalwater 
en regenwaterputten

PTV 114

WEGENIS

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

124 betonnen elementen voor afschermen-
de constructies voor wegen PTV 124

125 betonstraatstenen met gekliefd zicht-
vlak PTV 125

126 betonproducten voor waterdoorlaten-
de 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

104 draineerbuizen PTV 21-101

105 betonnen bakken voor waterafvoer PTV 104

106

betonbuizen  
106F staalvezelbetonbuizen 
106J  betonbuizen van gewapend beton 

voor doorpersingen
106R gewapende betonbuizen 
106U ongewapende betonbuizen

PTV 105 
NBN B 21-106 
PTV 21-106

 | In 2019 werden er 6 vergunningen ingetrokken op verzoek van de 
fabrikant. Eind 2019 waren er 2 vergunningen in opschorting, waar-
van 1 reeds eind 2018. Ambtshalve werden er 3 vergunningen inge-
trokken van 1 vergunninghouder. 

 | Er werden 2 nieuwe vergunningen toegekend waarvan 1 aan een 
nieuwe vergunninghouder. 

 | Eind 2019 bevonden 3 vergunninghouders zich in de toelatings-
periode voor producten voor infrastructuurwerken (product 100). 

 | Er werden 6 nieuwe informatieve aanvragen BENOR geregistreerd 
voor producten voor infrastructuurwerken. 

 | Het totaal aantal vergunningen daalde met 8 (totaal = 116). Het 
totaal aantal vergunninghouders daalde met 3 (totaal = 41). 

Evolutie van het aantal actieve BENOR-vergunningen 
Infrastructuur
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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 2019 werden geen vergunningen toegekend en werd er 1 ver-
gunning ambtshalve ingetrokken. Er werden geen vergunningen 
opgeschort. 

 | Eind 2019 bevinden zich geen aanvragers in de toelatingsperiode. 

 | In 2019 werden geen nieuwe informatieve aanvragen BENOR gere-
gistreerd voor kleine producten voor gebouwen. 

 | Het totaal aantal vergunningen daalde met 1 (totaal = 28). Het to-
taal aantal vergunninghouders bedraagt 27.

Evolutie van het aantal actieve BENOR-vergunningen 
Kleine producten voor gebouwen
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Metselstenen Dakpannen

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 combinatievloe-
ren

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

 | Op verzoek van de fabrikant werden in 2019 2 vergunningen inge-
trokken. Er werden geen vergunningen opgeschort. 

 | Er werden 8 nieuwe vergunningen toegekend aan 8 vergunnin-
ghouders waarvan 5 nieuwe. Hierbij werden er 3 vergunningen toe-
gekend voor holle vloerelementen en 2 voor wandelementen. 

 | Eind 2019 bevonden 4 aanvragers zich in de toelatingsperiode 
voor 4 bouwelementen.

 | In het afgelopen werkjaar bedroeg het aantal nieuwe informa-
tieve aanvragen BENOR voor producten voor bouwelementen 11.

 | Het totaal aantal actieve vergunningen steeg met 6 (totaal = 88). 
Het totaal aantal vergunninghouders bedraagt 62.

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+.

NOTIFICATIES VAN PROBETON EN UITGEREIKTE 
CE-CERTIFICATEN

In 2019 werden 6 formele aanvragen voor CE-certificatie ontvangen 
voor structuurelementen. Deze werden allen ontvankelijk verklaard. 

Er werden 6 CE-certificaten uitgereikt voor structuurelementen. 
3 CE-certificaten werden uitgebreid.

Op verzoek van de fabrikant werd 1 CE-certificaat voor structuur- 
elementen ingetrokken. Ambtshalve werd 1 CE-certificaat voor met-
selstenen ingetrokken. 

Evolutie van de CE-certificaten
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0RW - Producten voor weguitrustingen
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Product en productgroep CE-certificatie

Groep hEN Productbenaming Beslissing 
van de EC

AVCP-sys-
teem

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+

1

1EN 1858 enkelwandige en meerwandige betonkokers 1

EN 12446 betonnen buitendelen -

Metselstenen 
00M

EN 771-3 betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten)

97/740/EC 2+

19

20
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+

8
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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 33

EN 1168 holle vloerplaten 32

EN 13747 breedplaten voor vloersystemen 17

EN 12737 roostervloerelementen voor stalgebouwen 5

EN 13693 bijzondere dakelementen -

EN 14991 funderingselementen -

EN 15050 brugelementen 6

EN 14843 trappen 16

EN 14992 wandelementen 32

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 2019 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.

 | In het kader van het BENOR-merk werden 1262 periodieke 
controlebezoeken uitgevoerd met een gemiddelde duur van 3,59 
uur. Er werden 45 beoordelingsbezoeken uitgevoerd van het IZC-
systeem waaronder 4 aanvullende beoordelingsbezoeken in het 
kader van de attestering van de gebruikskenmerken van de holle 
vloerelementen. Tevens werden er 103 overige bezoeken uitgevoerd 
waaronder 42 periodieke bezoeken in de BENOR-toelatingsperiode.

 | Er werden 2 informatieve bezoeken uitgevoerd in het kader van 
het BENOR-merk en geen in het kader van de CE-certificatie.

 | 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. 

 | 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 226 keuringsbezoeken 
uitgevoerd.
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BEHEER VAN PARTIJKEURINGEN 
IN DE FABRIEK

Er werden in 2019 slechts 3 partijkeuringen uitgevoerd.
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SAMENWERKING MET ANDERE 
CERTIFICATIE-INSTELLINGEN
 | De samenwerking met Kiwa voor de holle vloerelementen en de 

breedplaten werd verder gezet.

 | De samenwerking met SKG-IKOB voor metselstenen van kalk-
zandsteen en geautoclaveerd cellenbeton werd verder gezet.
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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 Techni-
sche Commissies en expertgroepen ter beschikking van normalisa-
tiecommissies.

Er werden 32 raadplegingen of onderzoeken verricht in het kader 
van verschillende normalisatiewerkzaamheden.

De secretarissen van de verschillende normalisatiecommissies 
volgden ook de ontwikkelingen in aanverwante normalisatiedo-
meinen 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 2020 opgesteld, de werk-

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

 | heeft het ontwerp van uitgave 3 van NBN B 21-004 ‘Geprefa-
briceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton 
- Nationale Toepassingsnorm bij NBN EN 12602:2016’ goedgekeurd 
voor definitieve publicatie 

 | 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 de Belgische stem bepaald aangaande ‘‘Future of CR 13962: 
2000 – Guidelines for the application of LAC-components in struc-
tures’’

E178 ‘Bestratingsproducten’ 
 | stelde het normalisatieprogramma voor 2020 op, volgde de werk-

zaamheden van CEN/TC178 op en bepaalde het Belgisch standpunt 
m.b.t. onderwerpen die in dat verband aan de orde waren

 | heeft een wijziging van de Belgische vertegenwoordigers voor 
CEN/TC/WG5 voor de tactiele bestratingsproducten doorgevoerd

 | heeft bijkomende inlichtingen en opmerkingen verzameld betref-
fende de tactiele bestratingsproducten voor CEN/TC178/WG5 in het 
kader van de herziening van CEN/TS 15209

 | heeft de Belgische stem uitgebracht voor 1 bevestiging van een 
Europese norm voor 5 jaar en 2 rondvragen voor CEN/TS-docu-
menten die door CEN/TC 178 georganiseerd werden 
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PROBETON | Jaarverslag 201906 | Normalisatie

E229 ‘Geprefabriceerde betonproducten‘
 | heeft het normalisatieprogramma voor 2020 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 nationale voorwoord bij NBN EN 1168+A3:2011 
goedgekeurd

 | heeft uitgave 2 van NBN B 21 605 – Geprefabriceerde betonpro-
ducten – Holle Vloerelementen – Nationale Toepassingsnorm bij 
NBN EN 1168+A3: 2011 definitief goedgekeurd na de publicatie ter 
kritiek

 | heeft het 5de ontwerp van uitgave 2 van NBN B 21-612 – Geprefa-
briceerde betonproducten – Wandelementen – Nationale Toepas-
singsnorm bij NBN EN 14992+A1:2012 goedgekeurd om overgemaakt 
te worden aan het NBN voor publicatie ter kritiek

 | heeft kennis genomen van de definitieve publicatie van 3 nor-
men: NBN B 21-612:2010/A1:2019 voor de wandelementen, NBN B 21-
606:2019 (uitgave 2) voor de breedplaten en NBN B 21 102:2012/A1: 
2019 voor de kokerelementen

 | heeft de uitbreiding van het toepassingsgebied van NBN B 21 102 
– Geprefabriceerde betonproducten – Kokerelementen – Nationale 
Toepassingsnorm bij NBN EN 14844+A2:2012 tot de hoekverdraaiin-

gen en andere bijzondere kokerelementen die momenteel niet tot 
het toepassingsgebied van NBN EN 14844 behoren, goedgekeurd

 | heeft het principe goedgekeurd dat bij de herziening van product- 
normen steeds nagegaan wordt of de uitvoeringsnormen (NBN EN 
13670 + NBN B 15-400) geen bepalingen bevatten die relevant zijn 
voor het betreffende product en naar deze normen te verwijzen 
indien dit nodig is

 | heeft de benoeming van de heer L. Mbumbia als Belgisch afge-
vaardigde in CEN/TC229/WG4/AHG RDS ‘Regulated Dangerous Subs-
tances’ goedgekeurd en heeft aan FEBE gevraagd een andere afge-
vaardigde voor te stellen ter vervanging van de heer E. Dano

 | heeft de Belgische stem bepaald in het kader van 13 onderzoeken 
en 12 raadplegingen die door CEN/TC229 georganiseerd werden

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