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•  T R O U W  A A N  K W A L I T E I T  •



BENOR,  
vertrouwen in kwaliteit
Sinds meer dan 40 jaar is het BENOR-merk uw  

belangrijkste kwaliteitsgarantie voor de gebruikte 

bouwmaterialen voor uw openbare en privéprojecten. 

Uw bouwproject verdient een integraal kwaliteits-

beheer, van grondstof tot afgewerkt product. Eis dus 

dat de bouwproducten die u voor uw project gebruikt 

gecertificeerd zijn en dring erop aan dat ze over het 

BENOR-merk beschikken.



In de bouw gaat steeds meer aandacht naar 

kwaliteit en veel opdrachtgevers eisen BENOR-

gecertificeerde producten. Zij geven de voorkeur 

aan productcertificatie boven partijkeuringen 

omdat certificatie eenvoudiger is en meer 

zekerheid biedt. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

het merk meer en meer opdrachtgevers uit de 

openbare en de privésector aanspreekt. 

De Belgische bouwreglementering verplicht 

niemand om normen of technische voorschriften 

(PTV) na te leven. Ook het BENOR-merk is niet 

verplicht. Het BENOR-merk beantwoordt wel 

aan de verwachtingen van de markt door op 

een onafhankelijke en betrouwbare wijze de 

overeenkomstigheid van bouwproducten met 

relevante technische voorschriften te bevestigen 

dat ze geschikt zijn voor gebruik. 

Als het bestek van een bouwproject bepaalt dat 

alleen producten mogen worden gebruikt die 

voldoen aan de normen en de PTV en beschikken 

over het BENOR-merk, gaat het om een 

contractuele verplichting. 

Het BENOR-merk:  
40 jaar strijd voor kwaliteit!



Het BENOR-logo wordt aangebracht op het product 

zelf, op de verpakking of op de documenten die de 

levering vergezellen.

•	 BENOR	is	een	gekend	én	erkend	Belgisch	 

kwaliteitsmerk.

•	 Het	BENOR-merk	wordt	beheerd	en	gecontro-

leerd door alle betrokken partijen: openbare en 

privé- opdrachtgevers, producenten van gecer-

tificeerde materialen, aannemers, architecten, 

verzekeraars, ingenieursbureaus, projectontwik-

kelaars, collectieve onderzoekscentra, onafhan-

kelijke keurings- en certificatie-instellingen, …

•	 Het	BENOR-merk	geeft	u	de	zekerheid	dat	de	

geleverde bouwproducten een grondige interne 

kwaliteitscontrole hebben ondergaan, onder toe-

zicht van een onafhankelijke, externe certificatie-

instelling.

•	 Een	BENOR-product	geeft	de	projectverant-

woordelijke de vrijheid om zich volledig te 

 concentreren op de verwerking van de geleverde 

producten.

•	 De	kwaliteit	van	de	bouwmaterialen	is	essentieel	

voor de stabiliteit, de veiligheid en de duurzaam-

heid van bouwwerken. BENOR-materiaal biedt in 

dit opzicht alle gewenste waarborgen.

Het BENOR-merk biedt 
bijgevolg talrijke voordelen

Hoe herkent u  
een BENOR-materiaal 
of -product?



De vergunning voor het gebruik van het BENOR-

merk voor een bouwproduct is gebaseerd op 

productcertificatie: 

•	 De	fabrikant	waarborgt	de	overeenkomstigheid	

met productnormen op basis van productcontrole 

in de fabriek. 

•	De	certificatieorganisatie	garandeert	als	onafhanke-

lijke partij op basis van periodieke externe controles 

dat de verklaring van de fabrikant gewettigd is.  

De productiecontrole van de fabrikant heeft betrek-

king op de gebruikte grondstoffen en materialen, 

op het productieproces en op het eindproduct.  

Ook de meet- en beproevingsuitrustingen voor  

de producten worden in deze controle betrokken. 

De periodieke externe controle heeft tot doel de 

geldigheid en betrouwbaarheid van de zelfcontrole 

door de fabrikant na te gaan. Hierbij worden  

tevens monsters genomen voor de uitvoering  

van controleproeven in een extern laboratorium. 

Bij het toekennen van een vergunning voor het 

gebruik van het BENOR-merk wordt steeds een 

certificaat uitgereikt. Dit document bevat alle 

relevante informatie over de vergunninghouder  

en het gecertificeerde product. 

Hoe verloopt het 
BENOR-certificatieproces?



BENOR vzw

Vereniging voor het beheer van het merk BENOR

Lombardstraat 42, 1000 Brussel

W www.benor.be	 •			 E info@benor.be 

T 02	511	65	95	 •			 F 02 514 18 75

Meer informatie?

•	 Afschermende	con-

structies voor wegen

•	 Beton

•	 Betonherstelling

•	 Geprefabriceerde	 

betonproducten

•	 Brandblussers	en	

brandwerende deuren

•	 Cement

•	 Dakproducten

•	 Gietijzer

•	 Glas

•	 Granulaten

•	 Hulpstoffen

•	 Hydraulisch	gebonden	

mengsels

•	 Kalk

•	 Gresbuizen

•	 Kleine	waterzuiverings-

installaties

•	Kunststoffen

•	 Kunststofleidingsys-

teem en aanverwante 

producten

•	 Mortels

•	 Natuursteen	 

voor gebouwen

•	 Natuursteen	 

voor wegenis

•	 Keramische	producten	

•	 Betonstaalbeton

•	 Producten	in	 

vezelcement

•	 Tankbouw

•	 Verkeerssignalisatie

•	 Vliegas

•	 Voorspanstaal

•	 Waterafvoer

•	 Wegmarkeringen

Overzicht van producten 
die in aanmerking komen 
voor BENOR-certificatie:


