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Gebruikte afkortingen:

CC Certificatiecomité
TB Technisch Bureau

* * *

Te raadplegen documenten:

De meest recente uitgaven van de vermelde documenten zijn van kracht, met inbegrip van hun eventue-
le addenda en/of errata.

CECR Reglement voor de EG-conformiteitscertificatie in het kader van de CE-attesteringssystemen
van overeenstemming 1+, 1 en 2+ in de betonindustrie

HR Huishoudelijk Reglement van PROBETON
PCR BENOR-Productcertificatiereglement in de sector van de betonindustrie
PRR 001 PROBETON-reglement voor partijkeuringen van betonproducten
Statuten van PROBETON
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TITEL I - ALGEMEENHEDEN

Art. 1 Dit Reglement heeft betrekking op de behandeling van:

a het gehoor (zie Titel II) dat wordt verleend aan een fabrikant die aanvrager of een vergunning-
houder is van het BENOR-merk in toepassing van het PCR of een aanvrager of houder van een
EG-conformiteitscertificaat in toepassing van het CECR;

b het beroep (zie Titel III) dat wordt aangetekend door een fabrikant die aanvrager of een ver-
gunninghouder is van het BENOR-merk in toepassing van het PCR of een aanvrager of houder
van een EG-conformiteitscertificaat in toepassing van het CECR;

c het gehoor (zie Titel II)dat wordt aangevraagd door een fabrikant die aanvrager is van een par-
tijkeuring in toepassing van het PRR 001. .

Art. 2 Het verlenen van gehoor of het aantekenen van beroep schort de beslissing die aanleiding heeft
gegeven tot het gehoor of beroep niet op.

TITEL II - GEHOOR

Art. 3 Een verzoek tot gehoor wordt door de fabrikant schriftelijk en met redenen omkleed ingediend.

Art. 4 De fabrikant wordt gehoord door het TB dat bevoegd is in het domein waarop het gehoor be-
trekking heeft. De samenstelling van het TB is vastgelegd in het HR van PROBETON.

Art. 5 Een gehoor wordt verleend tijdens de eerstvolgende vergadering van het bevoegde TB, in de
regel binnen de maand na ontvangst van het verzoek. De fabrikant wordt ten laatste 5 werkda-
gen vóór de zitting schriftelijk opgeroepen.

Art. 6 Na het gehoor en beraadslaging verstrekt het TB advies aan het CC aangaande het betreffende
certificatiedossier en desgevallend betreffende het behoud of de herziening van de beslissing die
de aanleiding was tot het gehoor. Het CC neemt vervolgens een beslissing.

Art. 7 De Directeur deelt in de regel binnen de 5 werkdagen na het gehoor de beslissing van het CC
mee aan de fabrikant, vergezeld van het advies van het TB.

TITEL III - BEROEP

Art. 8 Het beroep van een aanvrager, certificaat- of vergunninghouder tegen een beslissing van PRO-
BETON wordt met redenen omkleed en per aangetekend schrijven ingediend op het Secretariaat
van PROBETON, uiterlijk 10 werkdagen na de betekening van de beslissing.

Art. 9 Het beroep wordt behandeld door een ‘ad hoc’-Beroepscomité dat samengesteld is uit:

- de Voorzitter van PROBETON of een door hem aangeduide bestuurder die behoort tot dezelf-
de statutaire groep en die optreedt als Voorzitter van het Beroepscomité;

- de Ondervoorzitter van PROBETON of een door hem aangeduide bestuurder die behoort tot
dezelfde statutaire groep;

- een vertegenwoordiger van elk van de aldus nog niet vertegenwoordigde statutaire groepen
in PROBETON, aangeduid door de groepsverantwoordelijke (zie Art. 10.2 van de Statuten).

Geen van de leden van het Beroepscomité heeft in de afgelopen periode van twee jaar gewerkt
in opdracht van de indiener van het beroep. Geen van de leden van het Beroepscomité zetelt in
het TB dat advies verstrekte met betrekking tot de beslissing waartegen beroep wordt aangete-
kend of vertegenwoordigt een individuele aanvrager of certificaat- of vergunninghouder. Alle le-
den van het Beroepscomité hebben één stem.

Art. 10 De Voorzitter duidt een onafhankelijk jurist aan als Secretaris van het Beroepscomité. De Secre-
taris heeft geen stemrecht.
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Art. 11 De Secretaris onderzoekt het ingediende beroep en brengt bij de Voorzitter advies uit met be-
trekking tot de ontvankelijkheid ervan. De Voorzitter beslist over de ontvankelijkheid van het
beroep en de Secretaris stelt de fabrikant hiervan schriftelijk in kennis uiterlijk 10 werkdagen na
ontvangst van het beroep. Indien het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard wordt dit om-
standig gemotiveerd.

Art. 12 Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard, bereidt de Secretaris in overleg met de Voorzit-
ter de zitting van het Beroepscomité voor en stelt een dossier samen dat alle stukken bevat die
relevant zijn voor de beraadslaging. De Secretaris nodigt de fabrikant en de Directeur van PRO-
BETON uit alle nuttige informatie of elementen tot hun verdediging kenbaar te maken en toe te
voegen aan het dossier.

Art. 13 Het Beroepscomité zetelt ten laatste 20 werkdagen na de verklaring van de ontvankelijkheid op
een daartoe door de Voorzitter van het Beroepscomité bepaalde datum en plaats. De leden van
het Beroepscomité, de fabrikant en de Directeur van PROBETON worden door de Secretaris ten
laatste 5 werkdagen vóór de zitting schriftelijk opgeroepen. Het dossier dat door de Secretaris
ten behoeve van het Beroepscomité is opgesteld wordt aan alle berokkenen overgemaakt.

Art. 14 De fabrikant kan zich ter zitting laten bijstaan door een raadsman.

Art. 15 De leden van het Beroepscomité dienen zich vanaf hun aanduiding te onthouden van elk contact
met de fabrikant. De leden van het Beroepscomité en de Secretaris eerbiedigen volledige ge-
heimhouding van het dossier en de beraadslagingen ten aanzien van niet-leden van het Be-
roepscomité.

Art. 16 Het Beroepscomité hoort en wederhoort ter zitting de fabrikant, de Directeur van PROBETON en
de eventuele getuigen, onderzoekt de stukken van het dossier en beraadslaagt.

Art. 17 Indien het Beroepscomité oordeelt dat niet alle nodige elementen beschikbaar zijn om een uit-
spraak te doen, geeft het opdracht aan de Secretaris het dossier te vervolledigen en zetelt het
uiterlijk na 10 werkdagen een tweede en laatste maal volgens dezelfde procedure.

Art. 18 Na beraadslaging doet het Beroepscomité uitspraak bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is het beroep verworpen en blijft de beslissing waartegen beroep werd aangete-
kend, behouden. Het Beroepscomité kan het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren en
de beslissing waartegen beroep werd aangetekend geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Art. 19 De Secretaris stelt de fabrikant en de Directeur uiterlijk 10 werkdagen na de zitting per aange-
tekend schrijven in kennis van de uitspraak van het Beroepscomité.

Art. 20 De beslissingen van het Beroepscomité worden bekrachtigd door de Raad van Bestuur.


