
Het BENOR-merk : een waardevolle hulp voor de architect ... 

Tijdens opdrachten wordt de architect regelmatig geconfronteerd met geschillen in verband met het 

bouwmateriaal of de uitvoering ervan. In sommige gevallen is het zelfs moeilijk om na te gaan hoe de 

vork precies in de steel zit, als alle partijen, die elk worden bijgestaan door hun expert(s), de 

verantwoordelijkheid op elkaar afschuiven. 

De complexiteit van de bouwsector neemt trouwens voortdurend toe, met wettelijke eisen die 

steeds technischer worden, bijvoorbeeld op het vlak van akoestiek, thermische isolatie of 

brandwerendheid, om maar enkele voorbeelden op te noemen ... 

De Europese commissie heeft een nieuwe verordening uitgevaardigd over het in handel brengen van 

bouwproducten, die op 1 juli 2013 integraal in werking is getreden. In deze verordening worden de 

voorwaarden verduidelijkt waaronder de CE-markering van toepassing is. Het BENOR-merk, dat meer 

dan 40 jaar geleden in het leven werd geroepen, is een vrijwillig kwaliteitslabel, ter aanvulling van de 

CE-markering. De bedoeling van dit label is de kwaliteit van genormaliseerde producten verder te 

ontwikkelen, en dit meer in het bijzonder voor bouwmateriaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CE-markering : Paspoort voor producten die in de handel worden gebracht 

De CE-markering is geen kwaliteitsmerk, aangezien het kwaliteitscontrolesysteem voor de fabricatie 

meestal volledig aan de verantwoordelijkheid van de fabrikant wordt overgelaten.  De toepassing van 

het merk geeft aan dat de fabrikant bevestigt dat zijn product beantwoordt aan de minimale eisen 

van het geharmoniseerde (en dus bindende) gedeelte van de desbetreffende Europese norm, en 

levert hiervoor een “prestatieverklaring” als begeleidend document. 

Men kan veronderstellen dat dit begeleidend document en het attest te goeder trouw zijn opgesteld 

door de ernstige producenten, maar dit vermoeden kan niet worden veralgemeend naar alle 

Europese producenten toe of zelfs naar producenten van buiten Europa die een vertegenwoordiger 

hebben in Europa. Om de zaak nog wat ingewikkelder te maken, bestaat er een erg gelijklopend CE-

logo, dat moeilijk te onderscheiden is van het officiële Europese logo, maar niet volledig hetzelfde is, 

en dat staat voor "China Export". Blauwstenen ingevoerd uit China hebben bijvoorbeeld al veel 

geschillen in ons land veroorzaakt.  



De eisenniveaus van de CE-markering vormen over het algemeen een minimale basis van 

harmonisering, aangezien niet alle landen van de Unie dezelfde kwaliteitseisen hanteren.  

Strikt genomen vormt de CE-markering niet meer of niet minder dan een soort van toelating om een 

product in de handel te brengen: de producten die beschikken over een geharmoniseerde norm 

kunnen in heel Europa circuleren. Dat betekent niet dat ze geschikt zijn voor gebruik in alle 

omstandigheden. Deze markering vormt dus nooit een voldoende kwaliteitswaarborg voor een 

welbepaald overwogen bouwwerk. 

Het is ten slotte aan de architect om er zich geval per geval van te vergewissen dat het product of het 

materiaal dat hij wenst te gebruiken beantwoordt aan de eisen van zijn bouwproject. Deze 

procedure kan al snel tijdrovend worden, maar indien men er zich niet aan houdt, neemt het risico 

op een slechte levering toe, en later op geschillen als het werk in aanbouw is, of, erger nog, voltooid 

is.  Deze belangrijke verantwoordelijkheid valt dus moeilijk waar te nemen voor al het geleverd 

materiaal. 

Aangezien er bovendien weinig garanties zijn wat betreft de kwaliteit van het product geleverd op de 

werf, kan een product met CE-markering dan ook zelden vrijgesteld worden van opleveringskeuring 

per partij, wat extra werklast met zich meebrengt. 

 

Het BENOR-merk, waardevolle aanvulling van de CE-markering 

Elke generatie normen opnieuw zorgde het vrijwillig BENOR-kwaliteitslabel er voor dat de algemene 

kwaliteit van genormaliseerde bouwproducten toenam. Het is het enige merk dat het bewijs levert 

dat de producent (statistisch gezien) producten fabriceert die conform zijn, niet alleen aan de norm 

maar ook aan één bepaald technisch voorschrift waarin de bijkomende eisen van de certificering 

worden verduidelijkt. Via een regelmatige externe controle, die eveneens op voorhand bepaald is, 

kan men de kwaliteit door een onafhankelijke externe instelling laten controleren.  Deze controle 

heeft betrekking op een groot aantal parameters, zoals de kwaliteit van de grondstoffen, de interne 

kwaliteitscontroleprocedures ingesteld door de producent (de zogenaamde “zelfcontrole”), de 

controle van de nauwkeurigheid van de resultaten behaald tijdens deze zelfcontrole, het nazicht van 

het eindproduct, indien van toepassing door destructieve proeven ter plaatse of in een 

gespecialiseerd laboratorium. De externe instelling gaat dus in detail na of het product geheel 

conform de norm en eventuele nationale aanvullende bepalingen is. Deze procedures worden 

toegepast tijdens periodieke bezoeken aan de fabriek, maar ook aan de opslagruimte van de 

eindproducten. 

Bij geen enkele procedure op de werf kan een dergelijk niveau van controle bereikt worden, als er al 

werkelijk een voorafgaande keuring wordt uitgevoerd, wat nochtans aanbevolen is.  

Voor de architect vormt de BENOR-markering dus een wezenlijke kwaliteitswaarborg. Geen enkele 

architect kan er zeker van zijn dat hij alle kwalitatieve aspecten van het materiaal onder controle 

heeft, hoe uitgebreid zijn kennis ook is. Voor een BENOR-product opteren, is dus kiezen voor 

veiligheid. Het BENOR-merk is overigens zelf onderworpen aan de controle door de voornaamste 



organisaties die de architecten vertegenwoordigen (FAB-UWA-NAV-BVA-AriB), hetzij via de vzw 

belast met het beheer van het merk, hetzij via de certificatie-instellingen ervan. 

 

Wat als er een geschil plaatsvindt ?  

Geschillen zijn schering en inslag in de bouw. Het is evident dat als een rechter zich moet uitspreken 

nadat experts met elkaar in de clinch zijn gegaan, deze geneigd zal zijn om producten waarvan de 

kwaliteit op voorhand is bewezen, op basis van een systeem als BENOR, gunstig gezind te zijn.  

Geschillen onder het BENOR-merk zijn evenwel schaars. Ernstige geschillen zijn nog schaarser, maar 

ze kunnen zich voordoen. Daarom schrijft het BENOR-systeem voor dat alle betrokken partijen 

correct moeten verzekerd zijn, en/of in staat moeten zijn om financieel hun verantwoordelijkheden 

op te nemen om de gebruiker te beschermen. Deze procedure, beschreven in het reglement van 

sublicentie, ondertekend door de instelling die instaat voor de certificatie, biedt de voorschrijver, de 

architect of ingenieur een extra zekerheid :  de financiële impact van een geschil wordt gedekt.  

 

Een BENOR-merk tegen welke kostprijs ? 

Aan het aanbrengen van het BENOR-merk zijn kosten verbonden, dat valt niet te ontkennen. Deze 

meerkosten, die zeer redelijk zijn, ook al hangen ze af van sector tot sector, met schommelingen van 

enkele fracties van procenten en enkele procenten, geven per slot van rekening de betrokken 

partijen een hoge kwaliteitswaarborg van het geleverde materiaal en vermijden dan ook dat er een 

voorafgaande opleveringskeuring per partij, met alle verplichtingen en tijdsverlies van dien, moet 

gebeuren. Bij een geschil kan door de aanwezigheid van het merk het bouwmateriaal bovendien 

meestal uitgesloten worden van elke aansprakelijkheid. Als een geschil veroorzaakt blijkt te zijn door 

het bouwmateriaal, wat mogelijk is maar zelden voorvalt, kan de aansprakelijkheidsverzekering en/of 

de financiële dekking tot slot de veroorzaakte schade dekken. 

 

Een BENOR met verschillende snelheden of tegen kruissnelheid?  

De eisen van het BENOR-merk voor de verschillende materiaalsoorten zijn evenwichtig. In het 

verleden, toen het merk beheerd werd door het Belgisch Instituut voor Normalisatie, viel deze taak 

onder de verantwoordelijkheid van het Comité van het Merk, een orgaan dat alle betrokken partijen 

vertegenwoordigde en het enige dat een soms delicaat evenwicht moest zien te garanderen. Sinds 

het NBN het IBN opvolgde, is dit comité opgedoekt. De vzw BENOR, die de exclusieve licentie van het 

merk heeft verkregen, richtte een Technische adviescommissie (TAC) op, die de rol van het vroegere 

Comité van het Merk heeft overgenomen. Deze commissie komt minstens eenmaal om de drie 

maanden samen. 

Het pluralisme van het TAC (alle leden van de vzw, een 40-tal, van alle achtergronden, zijn er 

vertegenwoordigd, waaronder de architectenfederaties) vormt een garantie voor de degelijkheid en 

een evenwichtig niveau van het merk. Dit evenwicht is op zichzelf een waarborg voor de kwaliteit en 



bevordert het vertrouwen. Het BENOR-merk kan tenslotte vergeleken worden met een autosnelweg, 

waarop alle voertuigen ongeveer even snel rijden, van goede kwaliteit zijn en correct functioneren. 

Resultaat: minder ongevallen en dus minder opstoppingen. (En aangezien BENOR de autosnelweg 

zelf is, moeten er weinig herstellingen gebeuren, dus weinig werven die het verkeer verstoren!) 

 

 

 

 

 

BIJLAGE : Hoe kan het echte CE-logo herkend worden? 

De twee logo’s leunen erg dicht tegen elkaar aan, maar vertonen een licht verschil. Ze kunnen uit 

elkaar gehouden worden door goed te kijken: Het CE-logo van de Europese Unie staat in twee cirkels 

die in elkaar grijpen, en het middelste streepje van de E is korter dan de twee andere. Het Logo China 

Export is compacter en de drie streepjes van de E komen even lang. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


