
 

ASBL VERENIGING VOOR HET BEHEER VAN HET MERK BENOR VZW 

Afgekort “asbl BENOR vzw” 
 

OPRICHTING 

 

DE OPRICHTERS: 

 

1) Federatie van de Betonindustrie (FEBE), vzw (0407 408 809), met zetel te 1170 Watermael-
Bosvoorde, Vorstlaan 68 vertegenwoordigd door Ludo PANIS, Voorzitter en Eddy DANO, 
Directeur 

 

2) Verbond van Ontginningsbedrijven in Belgie (FEDIEX), vzw (0403 031 040), met zetel te 1435 
Mont-Saint-Guibert, Rue Edouard Belin, 7 vertegenwoordigd door Jean MARBEHANT, 
Voorzitter 

 

3) Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM), vzw (0407 590 634) met zetel te 
1170 Brussel, Vorstlaan 68 vertegenwoordigd door Lukas EPPLE, Voorzitter en André 
JASIENSKI, Directeur 

 

4) Federatie van de Technologische Industrie (AGORIA), vzw (0406 605 390), met zetel te 1030 
Brussel, Diamant Building - Boulevard A. Reyers 80 vertegenwoordigd door Christ’l JORIS, 
Voorzitter en Paul SOETE, Gedelegeerd-bestuurder 

 

5) Belgische Baksteenfederatie vzw (0407 780 773), met zetel te 1000 Brussel, Kartuizerstraat 
19 Bus 19 vertegenwoordigd door Burt NELISSEN, Voorzitter en Jozef VAN DEN BOSSCHE, 
Directeur 

 

6) Federatie voor Stortklaar Beton (Fedbeton), vzw (0409 023 957) met zetel te 1170 Brussel, 
Vorstlaan 68 vertegenwoordigd door René VAN DENBROECK en Luc HENS, Directeur 

 

7) Fereb Belgium, vzw (0448 938 863), met zetel te 1150 Brussel - Grootveldlaan148 
vertegenwoordigd door Michaël MARTENS, Voorzitter en Guido VAN DER BORGH, 
Beheerder 

 

8) Belgische Bouwmaterialen Producenten (BMP) vzw (0453 369 518), met zetel te 1170 
Brussel, Vorstlaan 68 vertegenwoordigd door Johan VAN DER BIEST, Voorzitter 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

9) Confederatie Bouw vzw (0406 479 092), met zetel te 1000 Brussel, Lombardstraat 34-42 
vertegenwoordigd door Johan WILLEMEN, Voorzitter en Robert DE MÛELENAERE, 
Gedelegeerd-bestuurder 
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10) Organisatie van de Raadgevende Ingenieurs en engineeringsbureaus (ORI) vzw (0447 649 
852), met zetel te 1030 Brussel, Kolonel Bourgstraat 105 vertegenwoordigd door Bernard 
GILLIOT, Voorzitter en Anya DE BIE, Secretaris-generaal 
 

11) Federatie van de Architectenverenigingen van Belgïe (FAB), Beroepsvereniging (0408 742 
459), met zetel te Rue Ernest Allard 21/1 à 1000 Bruxelles vertegenwoordigd door DELEUZE 
Luc, Voorzitter en WACHTELAER Philémon, Secretaris Generaal 

 

12) Federale Verzekeringen, Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen ongevallen, 
Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en diverse Risico’s, cvba (0403 257 506) met zetel te 
1000 Brussel, Stoofstraat 12 vertegenwoordigd door Francis VROMAN, Gedelegeerd-
bestuurder 

 

xxxxxxxxxxx 

 

13) Onpartijdige instelling voor de Controle van de Bouwproducenten (COPRO) vzw (0424 377 
275), met zetel te 1731 Zellik, Z.I Researchpark - Kranenberg 190 vertegenwoordigd door 
Fernand DE SMYTER, Voorzitter en Erik BARBE, CEO 

 

14) Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen (SECO), vzw (0400 418 275) met zetel te 
1040 Brussel, Aarlenstraat 53 vertegenwoordigd door Frank GOES, Voorzitter en Eric VAN 
CELST,  

 

15) Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid 
(OCCN), vzw met zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 68 vertegenwoordigd door Luc VAN CAMP, 
Voorzitter et Billy LEBON, Directeur-generaal 

 

16) Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) vzw (0407 695 057), 
met zetel te 1000 Brussel, Lombardstraat 42 vertegenwoordigd door Jacques GHEYSENS en 
Jan VENSTERMANS, Directeur-generaal 

 

17) Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), vzw (0407 571 927), met zetel te 1200 
Sint-Lambrechts- Woluwe, Woluwedal 42 vertegenwoordigd door Jean-Claude MOUREAU, 
Voorzitter en Claude VAN ROOTEN, Directeur-generaal 

 

18) Belgian Construction Certification Association (BCCA), vzw (0449 439 701), met zetel te 1040 
Brussel, Aarlenstraat 53, vertegenwoordigd door Georges KLEPFISCH, Ondervoorzitter en 
Benny DE BLAERE, Directeur-generaal 

 

19) Institut interuniversitaire des Siliclaes, Sols et Matériaux (INISMA) vzw (0413 106 271), met 
zetel te 7000 Mons, avenue Gouverneur Cornez, 4 vertegenwoordigd door André DE HAAN, 
Voorzitter en Francis CAMBIER, Directeur-generaal 

 

20) Beheersorganisme voor de Controle van de Betonproducten (PROBETON) vzw (0425 977 
478), met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 53 B9 vertegenwoordigd door 
vertegenwoordigd door Alain BROES, Voorzitter en Johan HORCKMANS, Directeur 

 

21) Association nationale pour la protection contre l'incendie et le vol (ANPI), asbl (0881 685 
755), dont le siège est sis à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Parc Scientifique Fleming - rue 
Granbonpré 1 vertegenwoordigd door Alain VERHOYEN, General Manager  

http://www.fab-arch.be/fr/fab
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22) Organisme voor de Controle van Beton-Staal (OCBS), vzw (0417 507 596) met zetel te 1050 
Brussel, Pleinlaan 5 vertegenwoordigd door Jacques DEFOURNY, Voorzitter 

 

23) Onafhankelijke certificatie- en keuringsinstelling van VITO, NV  (CERTIPRO) (0244 195 916), 
met zetel te 2400 Mol, Boeretang 200 vertegenwoordigd door Dirk FRANSAER, Gedelegeerd-
bestuurder 

 

24) Association des Propriétaires de Récipients à Gaz comprimés liquéfiés ou dissous (APRAGAZ) 
vzw (0407 199 070), met zetel te 1120 Brussel, Vilvoordsesteenweg 156 vertegenwoordigd 
door Yves DUFRANE, Voorzitter en Christian LEPLAT, Directeur-generaal 

 

25) Controleorganisme - Opslag gevaarlijke producten (CORCON BVBA) (0471 957 458), met 
zetel te 9300 Aalst, Molendreef 43 vertegenwoordigd door Francine VAN MOORTER, 
Zaakvoerder 

 

 

 
Verklaren hierbij een vereniging zonder winstoogmerk op te richten (“de Vereniging”), 
overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de 
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (zoals gewijzigd, onder andere 
door de wet van 2 mei 2002) en de onderhavige statuten die de werking ervan regelen aan te 
nemen: 

 

 

STATUTEN 

I. NAAM 

Artikel 1. De Vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk die wordt opgericht met als naam 
“Vereniging voor het beheer van het merk BENOR”, afgekort “asbl BENOR vzw”. 

 

II. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 

Artikel 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging wordt gevestigd te 1000 Brussel, 
Lombardstraat 42, in het gerechtelijk arrondissement Brussel.  De maatschappelijke zetel kan 
worden verplaatst door een beslissing van de Raad van Bestuur. 

 

III. DOEL 

Artikel 3.1. De Vereniging streeft zonder enig winstbejag de volgende doelstellingen na: 

 de invoering, ontwikkeling, installatie en controle van een organisatiekader voor het beheer van 
het collectieve merk van overeenkomstigheid BENOR, dat steunt op de vrijwillige certificatie 
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door onafhankelijke organisaties van de overeenkomst met de Europese en Belgische normen of 
met bij consensus goedgekeurde normatieve documenten; 

 de bescherming van het algemeen belang van het collectieve merk BENOR en de compatibiliteit 
van het certificatiesysteem met de principes van een open interne markt, zoals bepaald door de 
Europese Verdragen en de Europese richtlijnen en verordeningen; 

 de publicatie van de doelstellingen van het reeds genoemde collectieve merk BENOR, het 
bevorderen van de voordelen ervan voor het algemeen belang en de kwaliteitsbeheersing in de 
domeinen waarop het merk van toepassing is; 

 de controle van de geharmoniseerde toepassing van het collectieve merk BENOR op 
verscheidene sectoren, producten, processen of diensten. 

 

Artikel 3.2. Om haar doelstellingen te bereiken, zal de Vereniging: 

 het collectieve merk van overeenkomstigheid BENOR beheren, zodat gecertificeerde 
producenten en leveranciers kunnen aantonen dat hun producten en/of processen en diensten 
conform zijn met normatieve technische specificaties; 

 op basis van het Reglement voor het gebruik en voor de controle op het gebruik van het merk 
BENOR, dat werd gedefinieerd bij het indienen van het collectieve merk BENOR, een algemeen 
reglement opstellen voor het beheer van het merk BENOR en van het certificatiesysteem, de 
toepassingsmodaliteiten ervan bepalen en een aanvullende referentiedocumentatie opstellen; 

 onafhankelijke en onpartijdige sectororganisaties erkennen en deze het recht verlenen om het 
systeem van het collectieve merk van overeenkomstigheid BENOR toe te passen voor de 
betrokken certificatieschema’s, volgens de voorschriften van het algemeen beheerreglement en 
andere, hogervermelde documenten. Elke sectororganisaties is gestructureerd op de manier die 
het meest geschikt is voor de betrokken sector en voor alle betrokken partijen, op voorwaarde 
dat ze zonder winstoogmerk functioneert en dat haar juridische aansprakelijkheid duidelijk 
vaststaat. Elke organisatie richt intern één of verscheidene sectorcommissies op die 
representatief zijn voor haar sector en alle betrokken partijen; 

 alle andere activiteiten mogen ontwikkelen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het 
verwezenlijken van haar doel, zoals omschreven in artikel 3.1, met inbegrip van 
nevenactiviteiten die binnen de door de wet opgelegde beperkingen inkomsten opbrengen, met 
dien verstande dat de inkomsten uit dergelijke nevenactiviteiten aan het verwezenlijken van 
haar doel worden besteed. 

 

Artikel 3.3. Bij het vervullen van haar doelstellingen en activiteiten mag de Vereniging alle wettelijke 
daden stellen. Dit omvat onder andere het aanwerven van personeel, het verwerven, huren of 
verhuren, verkopen, overdragen of ruilen van alle roerende of onroerende goederen, het sluiten van 
overeenkomsten, geld uitlenen of lenen, hypotheken, borgstellingen of elke andere vorm van pand 
of garantie op haar goederen verlenen. 
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IV. DUUR 

Artikel 4. De Vereniging wordt voor onbepaalde tijd opgericht. 

 

V. LEDEN 

Artikel 5.1. Er zijn twee soorten leden: effectieve leden en aangesloten leden. 

 

Artikel 5.2. De effectieve leden van de Vereniging zijn de stichtende leden en degenen die door de 
Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering werden toegelaten na de oprichting van de 
Vereniging en die tot een van de volgende vier categorieën behoren: 

 Categorie A: de openbare gebruikers 

Deze categorie omvat de openbare voorschrijvers en gebruikers van producten, diensten of 
processen met BENOR-certificatie of, als een dergelijke openbare voorschrijver of gebruiker geen 
rechtspersoonlijkheid heeft, een hoge vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) hiervan. 

 Categorie B: de privé-gebruikers 

Deze categorie omvat de vertegenwoordigende organisaties van privé-voorschrijvers en -gebruikers 
van producten, diensten of processen met BENOR-certificatie en meer bepaald organisaties die 
consumenten, aannemers, projectontwikkelaars, raadgevend ingenieurs of verzekeraars 
vertegenwoordigen en als een dergelijke organisatie geen rechtspersoonlijkheid heeft, een hoge 
vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) hiervan. 

 Categorie C: de vertegenwoordigende organisaties van producenten en/of leveranciers van 
producten en/of diensten met BENOR-certificatie of, als een dergelijke organisatie geen 
rechtspersoonlijkheid heeft, een hoge vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) hiervan. 

 Categorie D: de onafhankelijke certificatieorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de certificatie en de onderzoekscentra. 

Deze categorie omvat de certificatieorganisatie(s), die ofwel deel uitmaakt/uitmaken van een 
sectororganisatie, ofwel zelfstandig werkt/werken en die tot taak heeft/hebben om de certificatie te 
organiseren en het gebruiksrecht op het merk  BENOR in specifieke sectoren te verlenen, of als een 
dergelijke organisatie geen rechtspersoonlijkheid heeft, een hoge vertegenwoordiger (natuurlijke 
persoon) hiervan. 
 
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de voorwaarde(n) van een van de hogervermelde 
categorieën vervult, kan een effectief lid worden, op voorwaarde dat hij toegelaten wordt door de 
Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering, overeenkomstig Artikel 7 van de onderhavige 
statuten. Elk lid dat niet langer de voorwaarde(n) van één van de bovenstaande categorieën vervult, 
verliest automatisch zijn hoedanigheid van effectief lid. 
 

Artikel 5.3. Een effectief lid kan slechts tot één categorie behoren. 
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Artikel 5.4. De aangesloten leden van de Vereniging zijn natuurlijke of rechtspersonen die 
belangstelling hebben voor of steun verlenen aan de doelstellingen van de Vereniging. 

 

VI. TOEGANGSRECHTEN EN BIJDRAGEN  

Artikel 6.1. De Raad van Bestuur bepaalt per lid van elke categorie een toegangsrecht dat moet 
worden betaald binnen één maand, respectievelijk voor de effectieve leden vanaf de ondertekening 
van de onderhavige statuten en voor de aangesloten leden vanaf hun toetreding. Deze eenmalige en 
niet-terugbetaalbare initiële storting bedraagt maximaal EUR 10.000. 

 

Artikel 6.2. De Algemene Vergadering kan beslissen om aan de effectieve leden van de categorieën C 
en D en aan de aangesloten leden de betaling van een jaarlijkse bijdrage op te leggen, volgens een 
bijdragenschaal met verschillende bijdragen, afhankelijk van de soort en categorie. Deze bijdrage 
geldt slechts voor het betrokken jaar en mag niet meer bedragen dan EUR 10.000. 

 

Artikel 6.3. Deze bijdragen zijn verschuldigd op de eerste dag van het boekjaar of op elke andere 
datum zoals bepaald door de Raad van Bestuur. Ze zijn betaalbaar binnen de acht weken. Na deze 
termijn is van rechtswege de wettelijke intrest verschuldigd. Na deze termijn worden bovendien het 
stemrecht van de effectieve leden die hun bijdragen niet betaald hebben, opgeschort. 

 

Artikel 6.4. De aan de vereniging verschuldigde vergoedingen voor het gebruik van het BENOR-merk 
zijn betaalbaar binnen de 8 weken vanaf hun facturatiedatum. Aan het einde van deze termijn is de 
wettelijke intrest van rechtswege verschuldigd. Na deze termijn is het stemrecht van de effectieve 
leden die hun voorschot niet hebben betaald, bovendien opgeschort. 

 

VII. LIDMAATSCHAP 

Artikel 7.1. Open karakter van de Vereniging  

Elke natuurlijke of rechtspersoon die beantwoordt aan de toetredingsvoorwaarden die de 
onderhavige statuten opleggen, afhankelijk van de categorie waartoe hij behoort, kan als effectief lid 
toetreden tot de Vereniging. Het lidmaatschap als aangesloten lid staat open voor elke natuurlijke of 
rechtspersoon, met inbegrip van elke vertegenwoordiger van de openbare gebruikers. 

 

Artikel 7.2. Toetredingsaanvraag  

7.2.1 Elke kandidaat voor toetreding als aangesloten lid dient een aanvraag in bij de Vereniging. 
Deze aanvraag omvat minimaal: 
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- de vermelding van de naam, voornamen en domicilie van de kandidaat of, als het om een 
rechtspersoon gaat, de maatschappelijke benaming, de rechtsvorm en het adres van de 
maatschappelijke zetel; 

- een uiteenzetting van de redenen waarom de kandidaat belang stelt in de doelstellingen van 
de Vereniging of deze steunt. 

7.2.2 Behalve voor de leden van de categorie A, dient elke kandidaat voor toetreding als effectief 
lid door middel van een initieel dossier een aanvraag in bij de Vereniging. Dit initieel dossier omvat 
minimaal: 

- de vermelding van de naam, voornamen en domicilie van de kandidaat, of, als het om een 
rechtspersoon gaat, de maatschappelijke benaming, de rechtsvorm en het adres van de 
maatschappelijke zetel, alsook de laatste versie van de statuten; 

- de opgave van de ledencategorie waartoe de kandidaat wenst te behoren; 

- een schriftelijke uiteenzetting van de belangrijkste redenen van de kandidaat om zijn 
kandidatuur in te dienen, met inbegrip van de aspecten betreffende het algemeen belang. 

 

Artikel 7.3. Behandeling van de toetredingsaanvragen 

7.3.1 De Raad van Bestuur onderzoekt de toetredingsaanvraag als aangesloten lid en beslist over 
de toetredingsaanvraag. 

7.3.2 De Raad van Bestuur onderzoekt de aanvraag tot toetreding als effectief lid en het 
bijgevoegde initieel dossier en neemt de nodige maatregelen om te onderzoeken of de kandidaat 
volgens de onderhavige statuten, het Reglement voor het gebruik en de controle op het gebruik van 
het merk BENOR en het Algemeen Reglement voor het beheer van het merk BENOR voldoet aan de 
voorwaarden om te behoren tot de ledencategorie waartoe hij wenst toe te treden. Als de kandidaat 
aan deze voorwaarden voldoet, dient de Raad van Bestuur zijn kandidatuur in op de volgende 
Algemene Vergadering, die hierover beslist en haar beslissing motiveert. Als de Raad van Bestuur 
weigert om de kandidatuur in te dienen, dan kan de kandidaat vragen om door de Algemene 
Vergadering gehoord te worden, die hierover beslist en haar beslissing motiveert. Als de Algemene 
Vergadering de toetreding weigert of als de Raad van Bestuur weigert om de kandidatuur in te 
dienen op de volgende Algemene Vergadering, dan kan de kandidaat beroep aantekenen bij het 
Arbitragecomité, dat definitief zal beslissen over de aanvraag tot toetreding en zijn beslissing zal 
motiveren. 

 

Artikel 7.4. Uittredingsvoorwaarden  

7.4.1 Een lid kan op elk ogenblik de Vereniging verlaten door naar de Raad van Bestuur een 
aangetekende brief te sturen. De uittreding wordt van kracht op 1 januari van het jaar dat volgt op 
de verzendingsdatum van de aangetekende brief indien deze vóór 30 september van het lopende 
jaar werd verzonden. Is dit niet het geval, dan wordt de uittreding van kracht op 1 januari van het 
jaar dat volgt op het volledige kalenderjaar na de verzendingsdatum van de aangetekende brief. 

7.4.2 Het uittredende lid is verplicht om alle verschuldigde bijdragen en eventueel alle andere 
verbintenissen na te komen die de Algemene Vergadering voor het lopende jaar heeft opgelegd. 
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Artikel 7.5. Uitsluiting van een lid 

7.5.1 De Algemene Vergadering beslist over de uitsluiting van een lid wegens zware of herhaalde 
inbreuken op de onderhavige statuten of wanneer zijn houding niet verzoenbaar is met het doel van 
de Vereniging zoals bepaald in artikel 3.1. Het niet-betalen van bijdragen of goedgekeurde financiële 
verplichtingen vormt een zware inbreuk. 

7.5.2 De Algemene Vergadering beslist over de uitsluiting van een lid op voorstel van de Raad van 
Bestuur. Dit voorstel dient samen met de eventuele rechtvaardigingsdocumenten uiterlijk één 
maand vóór de datum van de Algemene Vergadering te worden bezorgd. De Algemene Vergadering 
motiveert haar beslissing. Vóór de Raad van Bestuur de uitsluiting voorstelt, hoort hij het betrokken 
lid.  

7.5.3 Het lid dat voor uitsluiting aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld, heeft het recht 
om door deze gehoord te worden. Indien de Algemene Vergadering besluit een lid uit te sluiten, dan 
kan dit lid beroep aantekenen bij een Arbitragecomité dat definitief over de uitsluiting beslist en zijn 
beslissing motiveert. 

 

Artikel 7.6. Minimaal aantal leden  

De Vereniging heeft minimaal drie leden per categorie, behalve categorie A, waarvoor geen 
minimum geldt.   

 

VIII. ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 8.1. Samenstelling 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de Vereniging, zonder onderscheid naar 
soort of categorie. 

 

Artikel 8.2. Stemrecht, meerderheidsregels en quorum 

8.2.1 Alleen effectieve leden die hun bijdrage hebben betaald, hebben stemrecht.  De stemmen 
worden als volgt verdeeld over de categorieën: 

 - Categorie A = 25% 
 - Categorie B = 25% 
 - Categorie C = 25% 
 - Categorie D = 25 % 
 
Als categorie A uit minder dan drie leden bestaat, dan wordt het aantal stemmen waarover elk lid 
van deze categorie beschikt, bepaald volgens Artikel 8.2.2. 

8.2.2 De totale beschikbare stemmen per categorie worden per hoofdelijk aandeel verdeeld 
tussen de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de zitting van de Algemene Vergadering, 
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waarbij geen enkel lid alleen meer dan 10% van de totaliteit van de stemrechten mag uitoefenen. In 
dat geval worden de stemmen die niet door een bepaalde ledencategorie kunnen worden 
uitgeoefend afgetrokken van het totaal aantal beschikbare stemmen. 

8.2.3 De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn slechts geldig als ze werden goedgekeurd 
door een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, rekening houdend met de 
eventuele uitzonderingen die in de onderhavige statuten worden bepaald. 

8.2.4 Zonder afbreuk te doen aan elk door de wet opgelegd quorum kan de Algemene Vergadering 
slechts geldig beraadslagen als de vier categorieën van effectieve leden vertegenwoordigd zijn. 

8.2.5  Als de opgelegde voorwaarden bij een eerste Algemene Vergadering niet vervuld zijn, dan 
wordt een tweede Algemene Vergadering ten vroegste vijftien dagen na de datum van de eerste 
Algemene Vergadering bijeengeroepen. Deze tweede Algemene Vergadering kan beslissingen 
nemen volgens dezelfde meerderheidsregels, maar zonder dat het quorum moet bereikt zijn. 

 

Artikel 8.3. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering  

De Algemene Vergadering kan beslissingen nemen over de volgende materies:  

 - statutenwijzigingen; 

 - aanstelling en afzetting van leden van de Raad van Bestuur; 

 - aanstelling en afzetting van Commissarissen;  

 - decharge aan Bestuurders en Commissarissen; 

 - rekeningen goedkeuren; 

 - budgetten en bijdragen bepalen; 

 - de Vereniging ontbinden of wijzigen;  

 - lidmaatschap van nieuwe effectieve leden; 

 - leden uitsluiten;  

 - het Huishoudelijk Reglement en het Algemeen Reglement voor het beheer van het 
collectief merk BENOR goedkeuren; 

 - de Technische Adviescommissies en het Arbitragecomité oprichten en ontbinden; 

- elke andere materie of beslissing die de wet of de onderhavige statuten voorbehouden 
voor de Algemene Vergadering. 

 

Artikel 8.4. Vergaderingen 

8.4.1 De Algemene Vergadering vergadert minstens één keer per jaar op een datum die door de 
Raad van Bestuur wordt bepaald en binnen zes maanden na het afsluiten van de jaarrekeningen. 
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8.4.2 De Raad van Bestuur kan op eigen initiatief of op verzoek van één vijfde van de leden of 
twee derde van de leden van een categorie beslissen om een buitengewone Algemene Vergadering 
bijeen te roepen. 

8.4.3 De Raad van Bestuur bepaalt de agenda van de Algemene Vergadering. De convocaties voor 
de Algemene Vergadering en de agenda ervan worden uiterlijk 15 werkdagen vóór de datum van de 
Algemene Vergadering door de Secretaris-generaal van de Vereniging langs elektronische weg 
verstuurd. 

8.4.4 De Voorzitter van de Raad van Bestuur of, als hij afwezig is, de Ondervoorzitter, leidt de 
werkzaamheden van de Algemene Vergadering, bijgestaan door de Secretaris-generaal van de 
Vereniging. 

8.4.5 De leden stellen hun vertegenwoordiger(s) bij de Algemene Vergadering aan en melden deze 
namen schriftelijk en uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering aan de 
Secretaris-generaal. De vertegenwoordiger van een lid kan zich door maximaal twee deskundigen 
laten bijstaan. 

8.4.6 De Secretaris-generaal stelt binnen 10 werkdagen na de datum van de Algemene 
Vergadering gedetailleerde notulen van de Algemene Vergadering op. De notulen worden bewaard 
in een speciaal register dat door elk lid en door het Bureau voor Normalisatie kan worden 
geraadpleegd. Bovendien kunnen de beslissingen van de Algemene Vergadering worden 
gepubliceerd. 

 

Artikel 8.5. Statutenwijzigingen  

8.5.1 De Algemene Vergadering kan beslissen om de statuten te wijzigen, op voorwaarde dat deze 
wijziging uitdrukkelijk werd vermeld in de agenda van de vergadering en dat twee derde van de 
effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De wijzigingsbeslissing wordt genomen met een 
meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen, behalve indien de wet een ruimere 
meerderheid oplegt. 

8.5.2 Als de door artikel 8.5.1 opgelegde voorwaarden niet vervuld zijn tijdens een eerste 
Algemene Vergadering, dan kan ten vroegste vijftien dagen na de datum van de eerste Algemene 
Vergadering een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede Algemene 
Vergadering kan volgens dezelfde meerderheidsregels beslissen over de statutenwijziging, maar 
zonder dat het quorum moet bereikt zijn. 

 

IX. RAAD VAN BESTUUR  

Artikel 9.1. Samenstelling 

De Raad van Bestuur bestaat minimaal uit 8 Bestuurders en maximaal uit 16 Bestuurders, waarbij 
het aantal Bestuurders in elk geval kleiner moet zijn dan het aantal effectieve leden. De Bestuurders 
worden verkozen op voordracht door de effectieve leden van categorie A, B, C en D. Onder de 
kandidaten van elke categorie wordt een identiek aantal Bestuurders aangesteld. 
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Artikel 9.2. Aanduiding van de kandidaten  

De Algemene Vergadering stelt de leden van de Raad van Bestuur aan uit de kandidaten die, in 
principe bij consensus, werden voorgesteld door de leden van een categorie van effectieve leden. 
Indien er binnen de betrokken categorie geen consensus werd bereikt, kunnen de leden uit deze 
categorie elk verscheidene kandidaten aanduiden. De Bestuurders worden dan door de Algemene 
Vergadering aangesteld met drie vierde van de uitgebrachte stemmen van alle categorieën samen.  

 

Artikel 9.3. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur  

9.3.1 Alle bevoegdheden die door de onderhavige statuten of door de wet niet aan de Algemene 
Vergadering worden toegekend, behoren tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur, met 
uitzondering van de bevoegdheden die de Algemene Vergadering rechtstreeks en formeel toekent 
aan de Commissies en Comités die door haar worden opgericht. De Raad van Bestuur oefent zijn 
bevoegdheden collegiaal uit. 

9.3.2 De Raad van Bestuur oefent onder andere de bevoegdheden van de onderstaande, niet-
exhaustieve lijst uit: 

- Opstellen van het ontwerp van Algemeen Reglement voor het beheer van het 
collectieve merk BENOR en van het Huishoudelijk Reglement, die ter goedkeuring 
aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd; 

- Administratieve bekrachtiging van de door de Commissies en Comités bekrachtigde 
documenten; 

- Opstellen van een contract met de in artikel 3.2 beschreven sectororganisaties; 

- Erkenning van de in artikel 3.2 beschreven gemachtigde organisaties, op advies van 
de bevoegde Technische Adviescommissies; 

- Kandidaturen van nieuwe effectieve leden aan de Algemene Vergadering voorstellen 
(behalve voor de leden van de categorie A); 

- Nieuwe aangesloten leden toelaten; 

- De Secretaris-generaal van de Vereniging aanstellen en afzetten; 

- Een budget aan de Algemene Vergadering voorstellen, uiterlijk twee maanden vóór 
het einde van het boekjaar dat voorafgaat aan boekjaar van het budget; 
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Artikel 9.4. Stemrecht, meerderheidsregels en quorum 

9.4.1 De Raad van Bestuur vergadert geldig als minstens de helft van de Bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd is en als minstens één Bestuurder uit elk van de vier categorieën van effectieve 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

9.4.2 Elke Bestuurder beschikt over één stem.  

9.4.3 De Raad van Bestuur neemt beslissingen bij consensus, of als dit niet mogelijk is, met een 
meerderheid van drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

 

Artikel 9.5. Voorzitter, Ondervoorzitter  

De Algemene Vergadering duidt onder de Bestuurders een Voorzitter en een Ondervoorzitter aan. 
Beiden dienen tot verschillende ledencategorieën te behoren. 

 

Artikel 9.6. Duur van de mandaten 

De mandaten van Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van de Raad van Bestuur worden 
onbezoldigd uitgeoefend, voor een duur van 3 jaar. De mandaten van de leden van de Raad van 
Bestuur zijn onbeperkt hernieuwbaar, met uitzondering van de mandaten van Voorzitter en 
Ondervoorzitter, die slechts één keer hernieuwbaar zijn. 

 

Artikel 9.7. Ontslag, afzetting en ambtshalve ontslag van een Bestuurder 

9.7.1 Een Bestuurder wordt ambtshalve ontslagnemend als hij de hoedanigheid verliest waarvoor 
hij werd verkozen. Elke ontslagnemende Bestuurder wordt door een beslissing van de Algemene 
Vergadering vervangen om het mandaat te voltooien. Het aantal Bestuurders per categorie dient 
altijd te worden nageleefd. Dezelfde regels zijn van toepassing bij het openvallen van een mandaat, 
om welke reden dan ook. 

9.7.2 De Algemene Vergadering kan op elk ogenblik het mandaat van een Bestuurder beëindigen. 
Tegen deze beslissing kan geen beroep worden aangetekend. In de vervanging wordt voorzien 
volgens de hierboven beschreven vacatieregels. 

 

Artikel 9.8. Vergaderingen 

9.8.1 De Raad van Bestuur vergadert minstens drie keer per jaar, na een bijeenroeping door de 
Voorzitter of op verzoek van drie Bestuurders. 

9.8.2 De Secretaris-generaal van de Vereniging roept de Raad van Bestuur bijeen en bezorgt de 
agenda van de vergadering uiterlijk 10 werkdagen vóór de datum van de vergadering langs 
elektronische weg. 
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9.8.3 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter of, als hij 
afwezig is, door de Ondervoorzitter. 

9.8.4 De Secretaris-generaal stelt binnen 10 werkdagen na de datum van de Raad van Bestuur 
gedetailleerde notulen van de Raad van Bestuur op. De notulen van de Raad van Bestuur worden 
bewaard in een speciaal register dat door elk lid en door het Bureau voor Normalisatie kan worden 
geraadpleegd. Bovendien kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden gepubliceerd. 

 

9.9 Transparantie 

De door de Raad van Bestuur goedgekeurde documenten worden openbaar gemaakt of toch 
minstens meegedeeld aan de leden van de Algemene Vergadering, in de vorm die door het 
Huishoudelijk Reglement wordt bepaald en binnen vijftien dagen na de goedkeuring ervan. Zij 
kunnen door het Bureau voor Normalisatie worden geraadpleegd. 

 

 X. COMITES, WERKGROEPEN EN COMMISSIES 

Artikel 10.1. Technische Adviescommissies 

10.1.1. De Algemene Vergadering richt vanaf de oprichting van de Vereniging een Technische 
Adviescommissie per belangrijk activiteitendomein op. Elke Technische Adviescommissie heeft de 
volgende verantwoordelijkheden: 

- bekrachtiging van de door de sectororganisaties ontwikkelde certificatieschema’s op basis 
van een onderzoek van de overeenstemming met het Algemeen Reglement en de 
referentiedocumentatie, opgesteld door de Vereniging. 

- adviezen aan de Raad van Bestuur betreffende:  

 de erkenning van sectororganisaties in het betrokken domein;  

 de opstelling van referentiedocumentatie voor het beheer van het merk BENOR, ter 
aanvulling van het Algemeen Reglement voor het beheer. 

10.1.2. De Technische Adviescommissies bestaan uit alle leden die betrokken zijn bij het bedoelde 
activiteitendomein. Elke Technische Adviescommissie kiest uit haar eigen rangen een Voorzitter en 
Twee Ondervoorzitters  die behoren tot de verschillende ledencategorieën. 

10.1.3 De Technische Adviescommissie kan ad hoc deskundigencomités aanstellen om bepaalde 
elementen te onderzoeken die deel uitmaken van haar opdracht om een advies uit te brengen. 

10.1.4. De Technische Adviescommissie beheert autonoom haar bevoegdheden. Zij legt elk jaar aan 
de Algemene Vergadering rekenschap af van haar activiteiten. Zij wordt hiervoor bijgestaan door de 
Secretaris-generaal. 

10.1.5. De Algemene Vergadering kan aan elke Technische Adviescommissie extra opdrachten 
verlenen die eventueel verschillend zijn per Technische Adviescommissie. 
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Elke Technische Adviescommissie bezorgt de Raad van Bestuur adviezen over de verschillende 
onderwxerpen waarvoor zij bevoegd is, zodat de Raad van Bestuur deze adviezen kan bekrachtigen 
of goedkeuren. 

10.1.6  De sectororganisaties en certificatieorganisaties die lid zijn van een Technische 
Adviescommissie of van een ad hoc deskundigencomité hebben geen stem in de adviezen en 
beslissingen die op hun eigen werking betrekking hebben. 

10.1.7  Elke Technische Adviescommissie vergadert minstens twee keer per jaar na bijeenroeping 
door haar Voorzitter of wanneer drie effectieve leden dit vragen. De convocatie wordt via e-mail 
minstens tien werkdagen vóór de vergadering bezorgd. Bij voldoende gemotiveerde 
hoogdringendheid kan deze termijn tot 5 dagen worden teruggebracht. 

10.1.8. De Voorzitter of, als hij afwezig is, de Ondervoorzitter die hij aanduidt, zit de vergaderingen 
voor. 

10.1.9. Van de besprekingen en beslissingen tijdens de vergaderingen worden notulen opgesteld die 
binnen 10 werkdagen na de vergadering langs elektronische weg aan alle leden worden bezorgd. 

 

Artikel 10.2. Opdracht en samenstelling van het Arbitragecomité 

10.2.1. Zodra de Algemene Vergadering is samengesteld, richt zij een Arbitragecomité op. Het 
Arbitragecomité heeft de volgende verantwoordelijkheden: 

 Allerhande problemen en klachten van juridische aard behandelen, zoals: 

o de werking van de sectororganisaties en de certificatieorganisaties; 

o het ontwerpen van certificatieschema’s; 

 Problemen behandelen die te maken hebben met de toepassing van het Algemeen 
Reglement voor het beheer van het merk en van andere documenten voor het beheer van 
het merk; 

 Het beroep behandelen dat wordt ingesteld tegen de beslissingen van de sectororganisaties 
en de certificatieorganisaties; 

 Het beroep behandelen dat wordt ingesteld tegen de beslissingen van de Algemene 
Vergadering betreffende de verzoeken tot aansluiting en uitsluiting van een lid; 

 Arbitreren in belangenconflicten tussen de leden en specifiek de sectororganisaties en de 
certificatieorganisaties. 

10.2.2. De beslissingen van het Arbitragecomité zijn bindend voor de sectororganisaties, de 
certificatieorganisaties en de Technische Adviescommissies. De beslissingen van het Arbitragecomité 
zullen altijd overeenstemmen met de regels van het concurrentierecht en meer bepaald de 
Richtlijnen op de horizontale samenwerkingsovereenkomsten van de Europese Commissie. 

De Algemene Vergadering bepaalt de regels voor de samenstelling en de werkingsprocedures van dit 
Comité. De samenstelling van het Arbitragecomité moet de neutraliteit van zijn beslissingen 
garanderen. Meer bepaald de sectororganisaties, de certificatieorganisaties, de gecertificeerde 
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fabrikanten of leveranciers en de natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrokken zijn bij de directie van of het toezicht op de gecertificeerde fabrikanten of leveranciers 
hebben geen stem in de adviezen en beslissingen met betrekking tot hun eigen sectoren. 

Het Arbitragecomité kan ad hoc deskundigencomités oprichten om zaken die tot zijn bevoegdheden 
behoren gedetailleerd te onderzoeken. 

De adviezen en beslissingen van het Arbitragecomité worden geregistreerd en uitgevoerd onder het 
gezag van de Raad van Bestuur. Bij een conflict tussen beide instanties beslist in laatste instantie de 
Algemene Vergadering, nadat alle partijen werden gehoord. 
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XI SECRETARIS-GENERAAL BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 11.1. De Vereniging wordt bestuurd door een Secretaris-generaal, die geen Bestuurder 
mag zijn en geen lid mag vertegenwoordigen of er banden mee hebben. Hij leidt het personeel van 
de Vereniging, volgt de werking ervan op en neemt het secretariaat van de Raad van Bestuur en de 
Algemene Vergadering voor zijn rekening. 

 

Artikel 11.2. De Raad van Bestuur delegeert aan de Secretaris-generaal het dagelijks bestuur van 
de Vereniging. De Raad van Bestuur bepaalt de draagwijdte van deze bevoegdheidsdelegatie, alsook 
de modaliteiten voor de wijziging of intrekking ervan. 

 

Artikel 11.3. De Secretaris-generaal woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de 
Algemene Vergadering bij, zonder stemgerechtigd te zijn, en hij stelt de notulen op. 

 

Artikel 11.4. Op verzoek van een lid of van het Bureau voor Normalisatie bezorgt de Secretaris-
generaal hen, in een vorm die door het Huishoudelijk Reglement zal worden bepaald, alle notulen of 
beslissingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur of elke commissie die binnen de 
Vereniging werd opgericht. 

 

Artikel 11.5. De Vereniging wordt geldig vertegenwoordigd door de Voorzitter en de 
Ondervoorzitter die alleen handelen of door de Secretaris-generaal die samen met de Voorzitter of 
de Ondervoorzitter handelt. Voor zover het louter om het dagelijks bestuur gaat, wordt de 
Vereniging ook geldig vertegenwoordigd door de Secretaris-generaal die alleen handelt. De 
betalingen door de Secretaris-generaal die boven een bedrag gaan dat door het Huishoudelijk 
Reglement zal worden bepaald, moeten mede worden ondertekend door de Voorzitter of de 
Ondervoorzitter. 

 

XII. LEDENREGISTER 

Artikel 12.1. De Raad van Bestuur houdt op de zetel van de Vereniging een ledenregister bij. Het 
register vermeldt de naam, voornamen en domicilie van elk lid of, als het om een rechtspersoon 
gaat, de maatschappelijke benaming, juridische vorm en adres van de maatschappelijke zetel ervan. 
Het register wordt bijgehouden door de Secretaris-generaal die er elke wijziging in noteert, binnen 
acht dagen na de ontvangst van de informatie over deze wijziging. 

Artikel 12.2. Het register kan door elk lid dat dit aanvraagt, worden geraadpleegd op de zetel van 
de Vereniging. 
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XIII. JAARREKENINGEN EN COMMISSARISSEN 

Artikel 13.1.  Elk jaar legt de Raad van Bestuur uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar 
aan de Algemene Vergadering de volgens de wettelijke voorschriften voorbereide jaarrekeningen 
voor. Binnen een termijn van dertig dagen na hun goedkeuring door de Algemene Vergadering legt 
de Secretaris-generaal de jaarrekeningen neer zoals de wet dit voorschrijft. 

 

Artikel 13.2.  Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december, met uitzondering van 
het eerste boekjaar, dat begint op de datum waarop de Vereniging de rechtspersoonlijkheid 
verwerft en eindigt op 31 december 2012. 

 

Artikel 13.3.  De Algemene Vergadering stelt twee commissarissen aan, die een jaarverslag 
opstellen, dat aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd. 

 

XIV. ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 14.1. De Algemene Vergadering kan beslissen om over te gaan tot de vrijwillige ontbinding 
van de Vereniging. De Algemene Vergadering doet hierover geldig uitspraak met een meerderheid 
van vier vijfde van de uitgebrachte stemmen, voor zover minstens één effectief lid van elke categorie 
van effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover minstens twee derde van de 
effectieve leden van alle categorieën van effectieve leden samen aanwezig of vertegenwoordigd is. 

 

Artikel 14.2. Als de voorwaarden van artikel 14.1 tijdens een eerste Algemene Vergadering niet 
vervuld zijn, dan kan ten vroegste zestig dagen na de datum van de eerste Algemene Vergadering 
een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen. Deze tweede Algemene Vergadering 
kan volgens dezelfde meerderheidsregels beslissen om over te gaan tot de ontbinding, maar er moet 
dan geen specifiek quorum worden bereikt. 

 

Artikel 14.3. De Algemene Vergadering of, bij ontstentenis, de rechtbank stelt één of 
verscheidene vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden en de vereffeningsvoorwaarden. 

 

Artikel 14.4. Na aanzuivering van de schulden worden de vereffeningsactiva overgedragen aan 
een vereniging zonder winstoogmerk die analoge doelstellingen als de Vereniging nastreeft. De met 
de overdracht begunstigde vereniging wordt aangeduid door de Algemene Vergadering die de 
beslissing tot ontbinding heeft genomen. 
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OVERGANGSBEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN 

Nadat de Algemene Vergadering besloten heeft om de Vereniging op te richten, besluit zij met 
eenparigheid van stemmen: 

 om MEEKELS Paul, gedomicilieerd te Heerbaan 46 te 3472 Kersbeek-Miskom als van 
Voorzitter aan te stellen; 

 om DANO Eddy, gedomicilieerd te rue des Champs du Bois 62 te 1421 Braine-l'Alleud als 
Ondervoorzitter aan te stellen;  

 

 om BROES Alain, gedomicilieerd te Kerkweg 27 à 3020 Herent, als Bestuurder aan te stellen;  

 om VAN DER HAAR Didier, gedomicilieerd te Chevron 56 à 4987 Stoumont, als Bestuurder 
aan te stellen; 

 

 om DE BIE Anya, gedomicilieerd te Mereldreef 132B à 3140 Keerbergen, als Bestuurder aan 
te stellen; 

 om DRESSE Patrice, gedomicilieerd te Godetialaan 35 à 1702 Groot-Bijgaarden, als 
Bestuurder aan te stellen; 

 om DESMET Eli, gedomicilieerd te Dunberg 47 à 3210 Lubbeek, als Bestuurder aan te stellen; 

 om VROMAN Francis, gedomicilieerd te Goede Aardelaan (Odk) 1/0303 à 8670 Koksijde, als 
Bestuurder aan te stellen; 

 

 om JASIENSKI André, gedomicilieerd te rue de Fernelmont 156 à 5020 Champion, als 
Bestuurder aan te stellen; 

 om PAUWELS Jacques, gedomicilieerd te Lange Haagstraat 60 à 1700 Dikbeek, als Bestuurder 
aan te stellen; 

 om VEN Petri, gedomicilieerd te Emiel Verellenlaan 6 à 2990 Wuustwezel, als Bestuurder aan 
te stellen; 

 om VAN DEN BOSSCHE Jozef, gedomicilieerd te Smisstraat 3, 9200 Dendermonde als 
Bestuurder aan te stellen; 

 

 om BARBE Erik, gedomicilieerd te Polderken 5 à 2547 Lint, als Bestuurder aan te stellen; 

 om DE BLAERE Benny, gedomicilieerd te Windekekouter 33 à 9860 Oosterzele, als 
Bestuurder aan te stellen; 
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 om KLEPFISCH Georges, gedomicilieerd te Ahornenlaan 5 à 2610 Wilrijk, als Bestuurder aan 
te stellen; 

 om WUSTENBERGHS Jean, gedomicilieerd te Moorselsteenweg 84 à 1933 Sterrebeek, als 
Bestuurder aan te stellen; 

 om niettegenstaande het artikel 11.1, Patrice Gérard Otton, Dresse, gedomicilieerd in de 
Godetialaan 35 te 1702 Groot-Bijgaarden als Secretaris generaal a.i. aan te stellen; 

Gedaan te Brussel, op 26 november 2012 in evenveel originele exemplaren, waarbij elke 
ondertekenaar erkent dat hij zijn exemplaar heeft ontvangen. Een exemplaar wordt bewaard in de 
registers van de Vereniging en een ander zal worden gebruikt voor neerlegging ter griffie. 

 

 Federatie van de Betonindustrie (FEBE) 

Ludo PANIS, Voorzitter  Eddy DANO, Directeur 

 

 

 

 

 Verbond van Ontginningsbedrijven in Belgie (FEDIEX) 

Jean MARBEHANT, Voorzitter 

 

 

 

 

 Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM) 

Lukas EPPLE, Voorzitter André JASIENSKI, Directeur 

 

 

 

 

 Federatie van de Technologische Industrie (AGORIA) 

Christ’l JORIS, Voorzitter  Paul SOETE, Gedelegeerd-bestuurder 

 

 

 

 

 Belgische Baksteenfederatie  

Burt NELISSEN, Voorzitter Jozef VAN DEN BOSSCHE, Directeur 
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 Federatie voor Stortklaar Beton (Fedbeton) 

René VAN DENBROECK  Luc HENS, Directeur 

 

 

 

 

 Fereb Belgium 

Michaël MARTENS, Voorzitter Guido VAN DER BORGH, Beheerder 

 

 

 

 

 Belgische Bouwmaterialen Producenten (BMP) 

Johan VAN DER BIEST, Voorzitter 

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 Confederatie Bouw  

Johan WILLEMEN, Voorzitter  Robert DE MÛELENAERE, Gedelegeerd-bestuurder 

 

 

 

 

 Organisatie van de Raadgevende Ingenieurs en engineeringsbureaus (ORI) 

Bernard GILLIOT, Voorzitter Anya DE BIE, Secretaris-generaal 

 

 

 

 

 Federatie van de Architectenverenigingen van Belgïe (FAB) 

DELEUZE Luc, Voorzitter     WACHTELAER Philémon, Secretaris-generaal 

 

 

 

 

 Federale Verzekeringen 

Francis VROMAN, Gedelegeerd-bestuurder 

  

 

 

 

xxxxxxxxxxx 

 

http://www.fab-arch.be/fr/fab
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 Onpartijdige instelling voor de Controle van de Bouwproducenten (COPRO)  

Fernand DE SMYTER, Voorzitter Erik BARBE, CEO 

 

 

 

 

 Technisch Controlebureau voor het Bouwwezen (SECO) 

Frank GOES, Voorzitter  Eric VAN CELST, Bestuurder 

 

 

 

 

 Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der Cementnijverheid (OCCN) 

Luc VAN CAMP, Voorzitter  Billy LEBON, Directeur-generaal 

 

 

 

 

 Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) 

Jacques GHEYSENS  Jan VENSTERMANS, Directeur-generaal 

 

 

 

 

 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) 

Jean-Claude MOUREAU, Voorzitter  Claude VAN ROOTEN, Directeur-generaal 

 

 

 

 

Belgian Construction Certification Association (BCCA) 

Georges KLEPFISCH, Ondervoorzitter  Benny DE BLAERE, Directeur-generaal 

 

 

 

 

 Institut interuniversitaire des Siliclaes, Sols et Matériaux (INISMA) 

André DE HAAN, Voorzitter  Francis CAMBIER, Directeur-generaal 

 

 

 

 

 Beheersorganisme voor de Controle van de Betonproducten (PROBETON) 

Alain BROES, Voorzitter Johan HORCKMANS, Directeur 
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 Association nationale pour la protection contre l'incendie et le vol (ANPI) 

Alain VERHOYEN, General Manager  

 

 

 

 

 Organisme voor de Controle van Beton-Staal (OCBS), 

Jacques DEFOURNY, Voorzitter 

 

 

 

 

 Onafhankelijke certificatie- en keuringsinstelling van VITO (CERTIPRO),  

Dirk FRANSAER, Gedelegeerd-bestuurder 

 

 

 

 

 Association des Propriétaires de Récipients à Gaz comprimés liquéfiés ou dissous (APRAGAZ)  

Yves DUFRANE, Voorzitter Christian LEPLAT, Directeur-generaal 

 

 

 

 

 Controleorganisme - Opslag gevaarlijke producten (CORCON BVBA)  

Francine VAN MOORTER, Zaakvoerder 
 
 
 

********************************* 


