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VOORWOORD 

 

 

Dit reglement is eigendom van ANPI vzw waarvan de Leden alle actoren vertegenwoordigen die 

betrokken zijn bij brand- en inbraakpreventie: 

 

• Groep nr 1: de verzekeringsondernemingen en hun beroepsvereniging (Assuralia); 

• Groep nr 2:de overheden; 

• Groep nr 3: de beroepsorganisaties die de gecertificeerde ondernemingen of 

ondernemingen die in staat zijn het te worden vertegenwoordigen; 

• Groep nr 4: de organisaties die de gebruikers vertegenwoordigen die niet zijn 

vertegenwoordigd in Groep nr 1; 

• Groep nr 5: normalisatie-, opleiding-, onderzoek- en controle-instellingen en laboratoria. 

 

 

 

 

 

 

Dit reglement wordt gepubliceerd in het Frans, in het Nederlands en in het Engels. 

In geval van discrepantie tussen de verschillende taalversies is de Franse tekst rechtsgeldig. 

Het is vrij raadpleegbaar. 

Elke reproductie of kopie is onderworpen aan de toestemming van ANPI vzw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle contacten met betrekking tot dit reglement: 

 

asbl ANPI vzw   

Division Certification / Divisie Certificatie 

cert@anpi.be 
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DEFINITIES: 

 

Er zal worden verwezen naar de volgende definities telkens de tekst van het BENOR-reglement 

ze gebruikt met een hoofdletter. 

 
Nota: de termen die specifiek gedefinieerd zijn door een paragraaf in het BENOR-reglement worden hieronder niet 
vermeld maar worden “cursief” gedrukt in de tekst van het reglement. 
 

 

Aanvrager (Indiener: de Fabrikant, invoerder, groothandelaar, enz. die een verzoek tot 

certificatie van Producten heeft ingediend. 

 

Actieve beveiliging: brandpreventiemaatregelen die een beroep doen op manuele en/of 

automatische systemen van detectie, blussing of rookafvoer. 

 

Auditeur: persoon die administratieve en technische handelingen van controle in verband met 

de procedure voor aflevering of de procedure voor opvolging (toezicht) van de certificatie 

uitvoert. Deze handelingen gebeuren met naleving van de norm EN17065. 

 

BENOR-certificaat: document afgeleverd door de Divisie Certificatie van ANPI vzw die waarborgt 

dat de voorschriften van de BENOR-reglementen worden nageleefd. 

 

BENOR-label: label aangebracht op het Product dat de certificatie van het Product aantoont. Het 

BENOR-label is een bewijs voor iedereen die gebruik maakt van het Product dat de volledige 

kwaliteitsketting op het vlak van de Productvervaardiging werd nageleefd. 

 

Certificaathouder: aanvrager die een licentie verkregen heeft waardoor deze het recht heeft het 

BENOR-merk te gebruiken op een bepaald product. 

 

Certificatieaudit: administratieve en/of technische controle uitgevoerd door een Auditeur (niet 

te verwarren met een Inspecteur) in het kader van de procedure voor aflevering van de 

certificatie. 

 

Certificatiedossier: dossier dat moet worden ingediend met het oog op de certificering en daarna 

moet worden aangevuld met alle informatie die een impact kan hebben op de kwaliteit van de 

productie of die gewijzigd werd. 

 

Fabrikant (Maker): natuurlijke of rechtspersoon die een Product vervaardigt. 

 

Gebruiker van het merk: houder van het certificaat die een licentie heeft om gebruik te maken 

van het BENOR-merk voor de producten die worden gedekt door het certificaat. 

 

Inspecteur: persoon die technische handelingen van controle uitvoert van producten 

geïnstalleerd op een werf. Deze controles gebeuren met naleving van de norm EN17020. 

 

Inspectie: technische handeling uitgevoerd door een Inspecteur (niet te verwarren met een 

Auditeur) in het van het werftoezicht van de realisatie van een installatie of in het kader van de 

verificatie van de conformiteit van de brandpreventieregels zoals voorzien bij Wet of Normen. 

De Inspectie maakt geen deel uit van dit reglement van de beoogde producten zijn geen deel 

van een installatie. Ze wordt hier enkel vermeld ten titel van inlichting want de 

inspectieverslagen mogen worden gebruikt door de Auditeurs in het kader van het 

certificatietoezicht. Het is ook een voor de werfleider de mogelijkheid om aan de hand van een 

derde partij, te waarborgen dat de volledige kwaliteitsketting, van de vervaardiging van het 

Product tot de plaatsing ervan, werd nageleefd. 

 

Installateur: fysiek persoon gekwalificeerd om de realisatie, het onderhoud en de herstelling van 

een installatie te waarborgen 

 

Organisme belast met toezicht-audits: een instelling voor de betrokken domeinen belast met het 

nakijken of de technische criteria opgelegd door het BENOR-reglement worden nageleefd Elke 
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natuurlijke persoon of rechtspersoon die een permanente of tijdelijke leveringsactiviteit uitvoert 

van Diensten van ontwerp, installatie, onderhoud of herstelling van Installaties. 

 

Product: afgewerkt product dat het voorwerp uitmaakt van de certificatie en dat direct kan 

worden gebruikt. 

 

Systeem: geheel van Producten die onderling compatibel zijn en onderling kunnen 

samenwerken. 

 

Toezichtaudit: administratieve en/of technische controle uitgevoerd door een Auditeur (niet te 

verwarren met een Inspecteur) in het kader van de procedure voor opvolging (toezicht) van de 

certificatie. 

 

Verdeler: natuurlijke of rechtspersoon die wettelijk verantwoordelijk is voor het in de handel 

brengen van Producten of Systemen (invoerder, grossier, kleinhandel, enz.).  
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HOOFSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 Toepassingsgebied 

Dit “Specifiek Technisch Reglement” dekt de BENOR-certificatie van de manuele blusmiddelen, 

met name de blusdekens, brandveilige vuilbakken en de brandhaspels. Het is bedoeld om het 

bestaan te waarborgen van Kwaliteitsproducten in het kader van de Actieve brandpreventie. De 

elektrische sturingen die aan deze producten zouden kunnen worden verbonden (kasten, 

containers met openingsdetectie) kaderen in de Actieve bescherming van branden gedekt door 

het merk BOSEC. 

 

Dit reglement wordt opgesteld in het kader van het mandaat van Certificatieorganisme door 

BENOR vzw toegekend aan ANPI vzw. Dit betekent :  

- dat dit het “Bijzonder sectoraal reglement van het merk BENOR” naleeft dat de werking 

regelt van de Sectorale Operator van het merk BENOR in het domein van de beveiliging 

tegen brand en diefstal (ANPI TCT1). Dit reglement is beschikbaar bij ANPI Divisie 

Certificatie,  

- dat het integraal deel uit maakt en ondergeschikt is aan het “Algemeen reglement voor 

het beheer van het merk BENOR” (beschikbaar op www.BENOR.be). 

 

Belangrijke nota: dit reglement dekt niet de draagbare en/of mobiele snelblussers onder druk. 

Deze uitrustingen worden gedekt door een ander reglement beheerd door Apragaz vzw. 

 

Artikel 1.2 Bevoegdheden 

Het Technical Certification Committee 2 (TCC2) van ANPI is bevoegd voor dit “Specifiek 

Technisch Reglement”. Dit TCC is samengesteld uit experts van sectorale organisatie Leden van 

ANPI vzw die geïnteresseerd zijn in het domein van de manuele blusmiddelen. De Leden worden 

uitgenodigd bij elke Algemene Vergadering en bij het jaarverslag van ANPI vzw. Het TCC kan 

worden aangevuld met experts die worden aangesteld in functie van de techniciteit van de 

onderzochte dossiers. 

 

Artikel 1.3 Correspondentie 

Alle correspondentie met betrekking tot de toekenning, het gebruik en de controle van het merk 

BENOR wordt gericht aan ANPI Divisie Certificatie, behalve in het geval van klachten, beroep 

tegen eventuele sancties die moeten worden gericht aan de CARC van ANPI. 

 

Artikel 1.4 Gebruik van het merk 

ANPI Divisie Certificatie is bevoegd, onder de voorwaarden voorzien in hoofdstuk 2, 

Certificaathouders (hierna "Gebruikers van het merk" genoemd) toe te staan gebruik te maken 

van het merk BENOR voor de “BENOR-producten”, zolang de controles voorzien in artikel 3.4 

gebeuren en bevredigend zijn en er geen beroep wordt gedaan op artikel 2.13 met betrekking 

tot de intrekking van het gebruik van het merk. 

 

Artikel 1.5 : Product BENOR 

Wordt genoemd "product BENOR", hierna aangeduid met de term "product", het product dat 

wordt vervaardigd in overeenstemming met de producten conform de specificatiesopgenomen 

in bijlage 1. 

 

Deze conformiteit wordt opgesteld onder de voorwaarden van gelijkenis en waardering 

opgenomen in de Belgische normen en met naleving van de procedure van het “Algemeen 

Reglement voor het beheer van het merk BENOR”, van onderhavig “Specifiek Technisch 

Reglement”. ANPI Divisie Certificatie beslist over deze conformiteit. 
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HOOFDSTUK 2 – GEBRUIKSMACHTIGING 

Artikel 2.1 Proces 

Om de certificatie en de machtiging voor het gebruik van het merk BENOR te bekomen, gebeurt 

het certificatieproces in 5 etappes: 

1. initiële evaluatie van het Aanvraagdossier tot certificatie ingediend door de Aanvrager; 

2. initiële evaluatie van de conformiteit van het Product ten opzichte van de normatieve 

referentiedocumenten, onder andere aan de hand van typeproeven uitgevoerd in een 

laboratorium dat door het certificatieorganisme erkend wordt; 

3. certificatiebeslissing; 

4. periodieke toezichtaudits door afhaling van het Product op de door de gebruiker 

toegankelijke plaatsen (productie- of verdeelketting); 

5. behoud of intrekking van het certificaat. 

 

De toegevoegde waarde van de BENOR certificatie beoogt op die manier niet enkel het valideren 

van de kwaliteit van een Product op het moment van de initiële certificatie, maar ook het 

waarborgen van die kwaliteit in de tijd aan de hand van controles en audits bij de verdeelpunten. 

 

De toepassingsmodaliteiten van het certificatiesysteem zijn opgenomen in het 

kwaliteitshandboek en/of in de procedures van de Divisie Certificatie van ANPI. 

 

A Basisvoorwaarde  

De Aanvrager of Certificaathouder moet de volgende verplichtingen naleven: 

a) een officiële certificatieaanvraag indienen ondertekend door een vertegenwoordiger die 

correct gemandateerd is met behulp van het document CERT BENOR P PROC 001 

GENERAL RULES F WD 001 CUSTOMER REQUEST N beschikbaar op de website 

www.anpi.eu; 

b) de vereiste informatie bezorgen; 

c) zich houden aan de toepasbare beschikkingen van het certificatieschema gedurende de 

geldigheidsperiode van het certificaat; 

d) het verloop van de evaluatie vergemakkelijken; 

e) het merk enkel gebruiken en er reclame voor maken volgens de toegestane modaliteiten;  

f) stoppen met het gebruik van het merk en de reclame ervoor van zodra het certificaat 

vervallen is, geschorst of ingetrokken; 

g) de kosten en bijdragen met betrekking tot de certificatie betalen. 

 
NOTA:  
Elke schriftelijke aanvraag tot informatie aan de aanvrager door de Divisie Certificatie van ANPI waarop geen antwoord 
is gekomen kan aanleiding geven tot een aangetekende herinnering. Indien na een maand na dit aangetekend schrijven 
hieraan nog geen enkel gevolg is gegeven zal de Aanvrager, zonder verwijl, op de hoogte worden gebracht dat zijn 
Dossier afgesloten is, zonder mogelijkheid tot beroep. Het Dossier wordt teruggestuurd naar de Aanvrager. De reeds 
gefactureerde bedragen kunnen niet worden teruggevorderd. 

 

B Behandeling aanvragen 

Voorafgaand aan de indiening van de aanvraag laat de Aanvrager proeven uitvoeren in het 

laboratorium (artikel 2.4). De bestelling en de aanvraag tot proeven worden door de Aanvrager 

rechtstreeks met het laboratorium behandeld. 

 

B.1. Modaliteit indiening aanvraag 

De Aanvrager dient zijn aanvraag in bij de Divisie Certificatie van ANPI via het aanvraagformulier 

voor certificatie en het gebruik van het merk BOSEC beschikbaar op de website van ANPI. Enkel 

dit formulier is geldig, elk ander document is uitgesloten. 

 

B.2. Registratie 

Na ontvangst van de aanvraag doet het secretariaat van de Divisie Certificatie van ANPI het 

volgende: 

1. registratie van de aanvraag onder een dossiernummer; 

2. bezorgt aan de Aanvrager binnen de 10 werkdagen: 

a) het dossiernummer 

b) de Certificatieregels Product in kwestie met 
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- de technische certificatiemodaliteiten, 

- de inhoud van het technisch dossier dat moet worden ingediend voor de 

certificatie, 

- de factuur voor de registratierechten. 

 

Bij ontvangst van het technisch dossier en het betalingsbewijs van de registratierechten, doet 

het administratief personeel van de Divisie Certificatie van ANPI het volgende: 

1. controle van de volledigheid van het aanvraagdossier; 

2. behandeling van de aanvraag; 

3. opmaken certificatiedossier; 

 

Het certificatiedossier wordt opgemaakt binnen de 10 werkdagen, startend vanaf de ontvangst 

van het volledige dossier en betaling van de bedragen gefactureerd door ANPI. 

 

C Certificatieproces (Evaluatie, review en beslissing)  

Het technisch personeel van de Divisie Certificatie van ANPI: 

- doet dit op basis van alle informatie en het certificatiedossier; 

- vraagt aanvullende informatie indien nodig; 

- brengt advies uit. 

In geval van een negatief advies wordt een tweede advies gevraagd (review) door (een)  

expert(s) (external reviewer); 

Beslist de certificatie al dan niet toe te kennen. 

 

Dit proces wordt afgewerkt binnen de 15 werkdagen. 

 

D Afleveren certificaat  

De Divisie Certificatie van ANPI: 

1. informeert de Aanvrager als de beslissing negatief is; 

2. bezorgt de aanvraag aan de Aanvrager als het om een vraag tot aanvullende informatie 

gaat; 

3. maakt, als de beslissing positief is, het origineel Certificaat na ontvangst van de 

ondertekende certificatieovereenkomst waarvan een model is opgenomen in Bijlage 2 en 

dat naar de Aanvrager gestuurd wordt. 

 

De Aanvrager ontvangt voor het eerste Product waarvoor hij een certificatie bekomt een 

licentienummer waaronder het certificaat in kwestie wordt opgenomen net als alle andere 

certificaten die hij in de toekomst zou bekomen. 

 

De behandeling gebeurt binnen de 15 werkdagen na ontvangst van de beslissingen. 

 

E Geldigheidsduur van de certificatie 

De certificatie wordt toegekend voor onbepaalde duur zolang de certificatieovereenkomst van 

toepassing is en de besluiten van de Toezichtaudits niet leiden tot een intrekking van de 

certificatie. 

In het geval dat één van de technische referentiedocumenten vermeld op het certificaat het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een amendement of een revisie, zal de conformiteit aan dit 

amendement of aan deze revisie moeten worden aangetoond aan de Divisie Certificatie van ANPI 

volgens dezelfde modaliteiten als voor een initieel onderzoek en dit binnen een termijn van 2 

jaar na publicatie van dit amendement of deze revisie of binnen een termijn bepaald door het 

TCC2. 

De geldigheidsduur van het certificaat is onderhevig aan de verschijning van nieuwe Wetten of 

Normen met een dwingend karakter of bijzondere beschikkingen (technische nota, …). In dat 

geval zal het TCC2 van het merk geval per geval uitspraak doen over de certificatieduur en de 

termijn om de eventuele conformiteit te herstellen. 

 

F Toezicht 

De toezichten worden uitgevoerd om te waarborgen dat het(de) gecertificeerd(e) Product(en) 

nog altijd aan de certificatievereisten beantwoorden. 
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Om het toezicht van de certificatie te waarborgen moet de gecertificeerde: 

- aan ANPI Certificatie alle wijzigingen aan het(de) gecertificeerd(e) Producten(en) 

meedelen volgens de procedure voor Productwijzigingen opgenomen als bijlage van dit 

reglement; 

- aan ANPI Certificatie alle fabricageplaatsen en depots in de fabriek zowel in België als in 

het buitenland meedelen evenals de primaire opslagplaatsen voor de ingevoerde 

Producten en het zo gedetailleerd mogelijk distributienet; 

- een certificatieovereenkomst ondertekenen waardoor de hiertoe door ANPI 

gemandateerde Auditeur de controles mag uitvoeren voorzien door het 

certificatieschema; 

- op elk ogenblik aan de vertegenwoordigers van ANPI, die hiertoe correct gemandateerd 

zijn, de toegang vergemakkelijken tot de plaatsen waarvan sprake in punt 2 van dit 

artikel; 

- het klachtenregister ter beschikking houden van de gemandateerde Auditeur. De 

Certificaathouder moet een klachtenregister bijhouden met een kort en chronologisch 

overzicht van de klachten die werden ontvangen m.b.t. het(de) gecertificeerd(e) 

Product(en). Dit register omvat: informatie over de afkomt van de klacht, de inhoud en 

de opvolging ervan. Eventuele bijkomende documenten m.b.t. de behandeling van de 

klacht (notities, brieven, fax enz.) worden aan het register toegevoegd als bijlage. 

 

Het organisme belast met de toezichtaudits aangeduid door ANPI Divisie Certificatie voert de 

periodieke toezichtcontroles uit volgens de modaliteiten van bijlage 6. De certificatie wordt al 

dan niet behouden afhankelijk van de vaststellingen tijdens de audits. 

 

Indien er geen toezicht mogelijk is (i.e. Product niet beschikbaar), moet de gebruiker van het 

merk binnen de 30 kalenderdagen een bijkomende controle aanvragen bij de Divisie Certificatie 

van ANPI. Gebeurt dit niet dan is deze blootgesteld aan de voorzien sancties. 

 

G Uitbreiding/Wijziging 

De gebruiker van het merk moet de Divisie Certificatie van ANPI zo snel mogelijk, en ten laatste 

binnen de maand, op de hoogte brengen van iedere wijziging m.b.t. het voorwerp van zijn 

certificatie(s) met uitzondering van de wijzigingen aan de gecertificeerde Producten. 

Voor de wijzigingen aan gecertificeerde Producten kan u terecht in Bijlage 7. 

 

In functie van de aangebrachte wijzigingen deelt de Divisie Certificatie van ANPI haar beslissing 

mee. 

 

Artikel 2.2 Weigering van de certificatie 

Indien de voorwaarden voor de toekenning en voor het gebruik van het merk BENOR niet vervuld 

zijn, brengt ANPI Divisie Certificatie de Aanvrager hiervan op de hoogte met formulering van de 

besluitvorming. De Aanvrager kan zijn bemerkingen overmaken aan ANPI Divisie Certificatie en 

eventueel hieromtrent gehoord worden door het technisch comité. 

 

Artikel 2.3 Gebruik van het merk BENOR 

Door het merk BENOR aan te brengen op de producten bevestigt de Gebruiker van het merk: 

1. dat de producten die het merk BENOR dragen worden vervaardigd conform hun 

beschrijving in de publicatie van de technische goedkeuring; 

2. dat de controles waarvan sprake in hoofdstuk 4 worden uitgevoerd; 

3. de conformiteit met de specificaties van bijlage 1. 

 

Artikel 2.4 Laboratoriumproeven 

De Aanvrager laat laboproeven uitvoeren los van de certificatieprocedure. De keuze van de 

laboratoria wordt bepaald in artikel 3.1. 
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Artikel 2.5 Verbod op het gebruik van het merk BENOR 

Elk gebruik van het merk BENOR is verboden indien de gebruiksmachtiging niet schriftelijk werd 

gegeven door ANPI Divisie Certificatie of indien deze machtiging is ingetrokken, opgeschort of 

opgezegd conform onderhavig reglement. 

 

Artikel 2.6 Merk op een product weghalen 

Elk BENOR merk op een niet geplaatst product moet worden weggehaald indien het 

gebruiksrecht van het merk BENOR bij de Gebruiker van het merk is weggehaald voor een motief 

dat leidt tot een sanctie. 

 

Artikel 2.7 Verbintenis van de Gebruiker van het merk 

Gedurende de volledige geldigheidsduur van het gebruiksrecht van het merk BENOR verbindt de 

gebruiker zich ertoe de BENOR producten te vervaardigen en uit te voeren zoals beschreven in 

het Certificatiedossier en geen enkel ander product te koop te stellen gebruik makend van 

dezelfde referenties als deze van het BENOR product vermeld op het certificaat bepaald in  

bijlage 3. 

 

De Gebruiker van het merk moet een intern kwaliteitssysteem opzetten waardoor de non-

conformiteiten van de productie tot een minimum worden herleid en de vereiste traceerbaarheid 

kan worden gegarandeerd in het kader van de toezichtaudits. De gebruiker zal er vooral op toe 

zien een systeem van interne audits op regelmatige basis te voorzien. 

 

Artikel 2.8 Intrekking van de certificatie 

De toestemming voor het gebruik van het merk BENOR kan door ANPI Divisie Certificatie worden 

ingetrokken in de volgende gevallen: 

1. op uitdrukkelijke aanvraag van de Gebruiker van het merk via een aangetekend 

schrijven; 

2. na een enquête van ANPI Divisie Certificatie, op advies van het Technisch Comité, (de  

Commissie BENOR kan vooraf ook geraadpleegd worden) ter kennis gebracht aan de 

Gebruiker van het merk via een aangetekend schrijven, indien een van de clausules van 

het algemeen reglement van BENOR vzw, van dit Specifiek Technisch Reglement of van 

de overeenkomst in bijlage 2 niet wordt nageleefd of indien de controles voorzien in 

hoofdstuk 4 niet bevredigend zijn; 

3. bij gebrek aan betaling van de bedragen voorzien in hoofdstuk 5. 

 

Indien de intrekking van de toestemming voor het gebruik van het merk resulteert uit motieven 

die leiden tot een sanctie, kan de Gebruiker beroep aantekenen bij de CARC van ANPI. 

 

Indien de intrekking van de toestemming voor het gebruik van het merk resulteert uit motieven 

die niet leiden tot een sanctie, kan de Gebruiker de conforme producten die reeds voorzien zijn 

van het merk BENOR blijven verkopen gedurende een onderling overeengekomen vastgelegde 

termijn. 

 

In geval van intrekking van de toestemming voor het gebruik van het merk BENOR moet de 

Gebruiker van het merk aan alle verplichtingen blijven voldoen die er nog zijn op de datum van 

de intrekking, zowel ten aanzien van ANPI Divisie Certificatie als van BENOR vzw. Hij kan geen 

enkele terugbetaling eisen, zelfs niet gedeeltelijk, van de reeds betaalde gebruiks- en 

beheersrechten. 

 

Artikel 2.9 Certificatieorganisme 

Indien ANPI Divisie Certificatie niet langer gemandateerd is als Certificatieorganisme worden alle 

contracten en gebruiksmachtigingen van het merk BENOR die voortvloeien uit dat mandaat 

geannuleerd en overgenomen door BENOR vzw, zonder enige bijkomende kost voor de Gebruiker 

van het merk. Dit geldt ook in het geval dat ANPI vzw wordt ontbonden. 

 

 



Copyright all rights reserved ANPI                                                                                                 Reglement BENOR TCC2 2021 NL

 - 12 -  

HOOFDSTUK 3 – TOEKENNINGSVOORWAARDEN VAN HET MERK BENOR AAN EEN 

PRODUCTTYPE 

De toekenning van het merk BENOR is afhankelijk van: 

1. het slagen in de proeven die door de Aanvrager in zijn aanvraag werden vooropgesteld; 

2. het ondertekenen van een certificatieovereenkomst zoals opgenomen in bijlage 2, met 

de bedoeling het toezicht van de productie van het gecertificeerde product te waarborgen. 

 

Artikel 3.1 Laboratoriumproeven 

Deze proeven, opgenomen in bijlage 1, worden uitgevoerd door een laboratorium opgenomen 

in de lijst van bijlage 4. 

 

De keuze en de controle van de beproefde producten evenals de montage ervan in het 

controlepaneel in het labo worden uitgevoerd conform de bepaling die het betrokken labo heeft 

vastgelegd. 

 

De bestelling en de proefaanvraag gebeuren rechtstreeks tussen de Aanvrager en het labo van 

zijn keuze op basis van de lijst van bijlage 4. 

 

Artikel 3.2 Productietoezicht 

Met het oog op de voorziene controle doet de Gebruiker van het merk het volgende: 

1. meldt aan ANPI Divisie Certificatie alle fabricatie- en opslagplaatsen zowel in België als 

in het buitenland; 

2. ondertekent een certificatieovereenkomst, volgens bijlage 2, die een Organisme belast 

met de toezichtaudits toelaat controles uit te voeren volgens de modaliteiten van 

bijlage 6; 

3. vergemakkelijkt, op ieder ogenblik, de toegang tot de plaatsen waarvan sprake in punt 

1 voor de afgevaardigden van het Merkcomité en van ANPI Divisie Certificatie die 

hiervoor correct gemandateerd zijn. 

 

De controles worden uitgevoerd door de Organismes belast met de toezichtaudits waarvan de 

lijst wordt opgesteld door het Technisch Comité en die opgenomen is in bijlage 4. 

 

Artikel 3.3 Transfers 

De certificatie kan niet worden overgedragen. In geval van wijziging van het juridisch statuut 

van de Certificaathouder stoppen zijn rechten van rechtswege. 

 

De Divisie Certificatie van ANPI moet de aanvraag onderzoeken van het bedrijf dat de volledige 

of gedeeltelijke verderzetting van de activiteit verbonden met het gebruik van het merk 

waarborgt. 

 

In het geval van een fusie kan het gebruik van de certificatie worden uitgebreid of overgedragen 

voor zover: 

1. de gebruiker van het merk en de andere onderneming een verklaring ondertekenen die: 

a. de nieuwe naam van de onderneming vermeldt; 

b. verklaart dat de activiteiten van de Gebruiker van het merk werden 

overgenomen door de nieuwe onderneming; 

c. de bestaande contractuele banden toelicht tussen de Gebruiker van het merk en 

de onderneming. 

2. de nieuwe onderneming een certificatieovereenkomst ondertekent met de Divisie 

Certificatie van ANPI. Deze overeenkomst annuleert de initiële overeenkomst 

ondertekend tussen de Gebruiker van het merk en de Divisie Certificatie van ANPI. 
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HOOFDSTUK 4 – FINANCIEEL STELSEL 

Het tarief voor de kosten van certificatie en toezichten worden opgesteld door ANPI Divisie 

Certificatie. 

 

 

HOOFSTUK 5 – PUBLICATIES 

Artikel 5.1 

ANPI Divisie Certificatie heeft als taak om aan iedere persoon of ieder organisme, zowel publiek 

als privé, die hierom vraagt, de lijst van Gebruikers van het merk BENOR te bezorgen evenals 

de lijst van de producten waarvoor het gebruik van het merk werd toegestaan of ingetrokken 

sinds de publicatie van de laatste volledige lijst. 

 

Artikel 5.2 

Iedere vorm van publiciteit van een Gebruiker van het merk met betrekking tot een product 

BENOR maakt melding van het merk BENOR. 

 

 

HOOFDSTUK 6 – REPRODUCTIES 

Behoudens schriftelijk akkoord tussen ANPI Divisie Certificatie, de laboratoria en de Organismen 

belast met de toezichtaudits, enerzijds, en de Gebruiker van het merk, anderzijds, mogen de 

technische inlichtingen opgenomen in de processen-verbaal opgesteld door de laboratoria en 

Organismen belast met de toezichtaudits niet worden gebruikt door de Gebruiker van het merk 

in publiciteitsdocumenten. Enkel een integrale reproductie van de processen-verbaal of de 

publicatie van de technische goedkeuring is toegestaan. 

 

 

HOOFDSTUK 7 – VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE CERTIFICATIE 

Artikel 7.1 Vervaardging 

De Certificaathouder is verantwoordelijk voor het Product dat op de markt gebracht wordt: 

- hij is verantwoordelijk voor alle plaatsen van fabricage. Hij moet ervoor zorgen dat alles 

sites toegankelijk zijn voor het Organisme belast met de toezichtaudits. 

- hij is de enige die de BENOR Labels (bijlage 5) aanschaft en waakt erover dat ze op de 

Producten zijn aangebracht als ze de plaatsen van fabricage verlaten. Hij moet dus wel 

degelijk een register van zijn BENOR Labels bijhouden met vermelding van de plaats van 

fabricage waar ze werden aangebracht. 

 

Artikel 7.2 Toezichtaudits 

Indien vaststellingen gebeuren tijdens de toezichtaudits die de certificatie van een van de 

partijen zouden kunnen beïnvloeden, dan worden de andere partijen hier automatisch van op de 

hoogte gebracht. 

 

Artikel 7.3 Labels 

De Labels BENOR die op de gecertificeerde producten moeten worden aangebracht zullen altijd 

worden geleverd aan de Gebruiker van het merk voor eigen productie. 

 

 

HOOFDSTUK 8 – PLAATSING 

De plaatsing maakt niet het voorwerp uit van onderhavig reglement dat enkel de 

Productcertificatie dekt. Het is echter heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan dit 

aspect omdat het een onmisbare schakel is in de brandpreventieketen. Een slechte plaatsing zou 

het imago van de Certificaathouder en/of de certificatie BENOR kunnen beschadigen. De 

producten moeten dus correct worden geplaatst en daarvoor voorzien zijn van een precieze 

instructiehandleiding. 
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HOOFDSTUK 9 – SANCTIES 

Artikel 9.1 

Ingeval een inbreuk wordt vastgesteld door ANPI Divisie Certificatie op de bepalingen van het 

Algemeen Reglement van BENOR vzw, van onderhavig Specifiek Technisch Reglement of van de 

controleovereenkomst van de certificatie waarvan sprake in hoofdstuk 4 en 8, beschikt ANPI 

Divisie Certificatie ten opzichte van de Gebruikers van het merk over dezelfde sanctierechten als 

deze toegekend aan het Merkcomité. De sancties worden genomen door de Divisie Certificatie 

van ANPI die TCC2 ervan op de hoogte brengt. 

 

Artikel 9.2 

De volgende sancties kunnen worden getroffen: 

- de aangetekende waarschuwingsbrief. Deze brief bevat de correctieve maatregelen 

beslist door het TCC2; 

- de tijdelijke intrekking van het gebruik van het merk in afwachting van correctieve acties, 

- de definitieve intrekking van het gebruik van het merk; 

- Bbetes (die kunnen oplopen tot 10 maal de prijs van de certificatie kunnen worden geëist 

bovenop de procedurekosten aangegaan door ANPI vzw). 

 

Artikel 9.3 

In geval van opschorting is de Gebruiker van het merk verplicht om op alle kwaliteitsproducten 

die het Organisme belast met de toezichtaudits erkent als niet conform het merk weg te halen. 

Het gebruik van de certificatie en van het merk is enkel ogenblik nadat dit organisme een 

gunstige controle heeft uitgevoerd. 

 

Artikel 9.4 

De sancties worden overgemaakt aan de hand van een aangetekend schrijven. 

 

Artikel 9.5 

Nadat de sancties werden overgemaakt beschikt de Certificaathouder over 10 dagen om deze te 

betwisten bij het TCC2. Als het TCC2 oordeelt dat de betwisting ontvankelijk is, worden hij of 

zijn vertegenwoordiger uitgenodigd aan de hand van een aangetekend schrijven. Als de 

belanghebbenden niet aanwezig zijn zal het TCC2 zich uitspreken over de sancties. 

 

Artikel 9.6 

De definitieve intrekking van het gebruik van het merk wordt publiekelijk bekend gemaakt via 

de website www.BOSEC.be en via de website van de betrokkene. Het vonnis van een Rechtbank 

zal worden gepubliceerd, op kosten van de overtreder, op A4-formaat in minstens 2 

gespecialiseerde tijdschriften in het betrokken domein. 

 

In geval van intrekking van de toestemming voor het gebruik van het merk BENOR moet de 

Gebruiker van het merk aan alle verplichtingen blijven voldoen die er nog zijn op de datum van 

de intrekking, zowel ten aanzien van ANPI Divisie Certificatie als van BENOR vzw. Hij kan geen 

enkele terugbetaling eisen, zelfs niet gedeeltelijk, van de reeds betaalde of nog te betalen 

gebruiks- en beheersrechten. 

 

 

HOOFDSTUK 10 – VERHAAL - ARBITRAGE 

Artikel 10.1 

De Gebruiker van het merk beschikt over een termijn van een maand na de kennisname om 

verhaal aan te tekenen tegen de genomen beslissing. Dit wordt voorgelegd aan het Advies- en 

Beroepscomité voor de Certificatieactiviteiten (CARC).  

Het verhaal dat de gebruiker van het merk kan indienen tegen de genomen sanctie 

schort de uitvoering van de sanctie op. 
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Artikel 10.2 

Het beroep dat de Gebruiker van het merk kan aantekenen bij de CARC tegen de getroffen 

sanctie door ANPI Divisie Certificatie schort de uitvoering van de sanctie op. 

 

Dezelfde regels zijn van toepassing in geval van intrekking van de certificatie. 

 

Artikel 10.3 

Als alle vormen van beroep en verhaal voorzien in dit reglement uitgeput zijn, worden te 

geschillen die zouden kunnen opduiken behandeld voor de rechtbanken van Nijvel. 

 

 

HOOFDSTUK 11 – VERTROUWELIJKHEID 

Alle partijen engageren zich zowel voor zichzelf als voor hun leden of afgevaardigden betreffende 

de geheimhouding van alle documenten, testresultaten, studies, schema’s, procedés, 

productievolumes, enz.… waarvan ze kennis zouden hebben bij de uitoefening van hun functie. 

 

Alle leden van de verschillende organen verbonden aan de certificatie (TCT1, TCC2, CARC, ANPI, 

SG) zijn onderworpen aan artikel 458 van het Belgisch Strafwetboek. 

 

 

HOOFDSTUK 12 – AANVULLENDE BESCHIKKINGEN 

Artikel 12.1 

Het gebruiksrecht van het merk BENOR houdt geen enkele garantie in van ANPI Divisie  

Certificatie en betekent niet, conform het Algemeen Reglement, dat de Gebruiker van het merk 

vrijgesteld is van zijn verantwoordelijkheden. Het heeft niet als gevolg dat de 

verantwoordelijkheid van de Gebruiker van het merk wordt vervangen door deze van de 

organismen die instaan voor de aflevering of opvolging van de certificatie. 

 

Artikel 12.2 

De Gebruiker van het merk draagt met al zijn middelen en macht bij tot de vooral door aan ANPI 

Divisie Certificatie ieder feit te melden dat het goed gebruik ervan kan in gevaar brengen. 
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BIJLAGE 1 : TOEPASBARE SPECIFICATIE 

1.1 Blusdekens 

ANPI NTN 148 Blusdekens 

 

1.2 Brandveilige vuilbakken 

ANPI NTN 108 Brandveilige vuilbakken 

 

1.3 Brandhaspels 

ANPI NTN 131 Brandhaspels 

 

1.4 Underground fire hydrants 

EN 14339 

 

1.5 Pillar fire hydrants 

EN 14384 
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BIJLAGE 2 - CERTIFICATIEOVEREENKOMST 

 

 

Zie document beschikbaar bij de Divisie Certificatie van ANPI (cert@anpi.be). 

  

mailto:cert@anpi.be
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BIJLAGE 3 : MODELCERTIFICAAT 

 

Zie document beschikbaar bij de Divisie Certificatie van ANPI (cert@anpi.be). 
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BIJLAGE 4 - LIJSTEN VAN LABORATORIA EN AUDITSORGANISMEN 

 

Lijst van laboratoria erkend door ANPI om proeven uit te voeren op de producten gedekt door 

bijlage 1 

 

Laboratoriumproeven: 

 

ANPI 

Granbonpré 1 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

Elk ander labo dat EN17025 geaccrediteerd is voor het bedoelde domein en erkend door ANPI* 

 
*waarmee ANPI round-robin tests uitvoert 

 

 

 

 

Lijst van de organismen belast met de toezichtaudits en erkend door ANPI om de missies van 

certificatieaudits en toezichtaudits van het comité TCC2 uit te voeren 

 

ANPI 

Granbonpré 1 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

  



Copyright all rights reserved ANPI                                                                                                 Reglement BENOR TCC2 2021 NL

 - 20 -  

BIJLAGE 5 - TRACEERBAARHEID VAN DE PRODUCTIE / CONFORMITEITSMERK BENOR 

 

De traceerbaarheid van het product moet gewaarborgd zijn: ofwel op het product zelf, ofwel op 

de doos waar het in zit (i.e. blusdekens). 

 

In elk geval moet het merk BENOR worden aangebracht:  

- ofwel op een vrije manier door de Certificaathouder die de volgende modaliteiten zal 

naleven: 

o gebruik van het logo BENOR zoals gedeponeerd door BENOR vzw bij het Benelux-

Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder het nr. 56500; 

o vermelding van het BENOR certificaatnummer; 

o vermelding van de norm/technische nota ANPI; 

o vermelding van het uniek serienummer productiebatch nummer; 

(deze drie elementen moeten zich op dezelfde plaats bevinden) 

- ofwel door het gebruik van onderstaand label dat kan worden aangeschaft bij ANPI vzw: 

o dun zelfklevende plaatje met onderstaand model (diameter: 22 mm); 

o elk label heeft een uniek identificatienummer. 
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BIJLAGE  6 : MODALITEITEN TOEZICHTAUDITS 

 

Betreft: Procedures voor de opvolging van de productie van de gecertificeerde Producten 

 

Periodiciteit: 1 maal per jaar 

 

Voor de toezichtaudits wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 

A de periodieke toezichtaudits: 

 

Visueel toezicht één keer per jaar. 

 

Dit visueel toezicht bestaat uit een identificatie van het gecertificeerd product ten opzichte van 

de initiële proeven of de laatst bekrachtigde wijziging. De auditeur baseert zich enerzijds op het 

afgehaalde proefmonster en anderzijds op het technisch certificatiedossier (testverslagen en 

aankondigingen van wijzigingen van voor het toezicht). 

 

Het klachtenregister wordt eveneens gecontroleerd tijdens de toezichtaudit. 

 

Binnen een termijn van 20 werkdagen die volgen op de ontvangst van het verslag van het visueel 

toezicht of van de fabrieksaudit, stuurt de divisie certificatie het verslag, eventueel samen met 

een vraag tot correctieve acties naar de Certificaathouder. De Certificaathouder heeft dan 15 

dagen om te reageren en 30 dagen om het recht te zetten. In geval er non-conformiteiten 

worden vastgesteld binnen de 12 maanden die volgen op deze rechtzetting, kan de les frequentie 

van de toezichtaudits worden opgedreven voor een nader te bepalen periode.  

 

In functie van de resultaten van de correctieve acties, kunnen de volgende beslissingen genomen 

worden: 

1. het behoud van het gebruiksrecht van het merk BENOR; 

2. het toepassen van een sanctie: 

- de waarschuwingsbrief. Deze brief bevat de correctieve acties die door ANPI Divisie 

Certificatie werden beslist; 

- de tijdelijke intrekking van het gebruiksrecht van het merk in afwachting van de 

correctieve acties; 

- de definitieve intrekking van het gebruiksrecht van het merk. 

 

B de uitzonderlijke toezichtaudits 

 

Op vraag van het BENOR merkcomité (aanpassing van de normen...) of op vraag van ANPI 

Divisie Certificatie kunnen bijkomende toezichten worden uitgevoerd. 
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BIJLAGE 7 - WIJZIGING PRODUCT 

 

Om de geldigheid te behouden van de Certificaten die door ANPI zijn afgeleverd, moet ANPI op 

de hoogte worden gebracht van iedere wijziging aan de goedgekeurde Producten. 

 

ANPI moet van de wijzigingen op de hoogte worden gebracht en deze goedkeuren alvorens ze 

worden geïmplementeerd. De procedure voor de behandeling van wijzigingen die hieronder 

beschreven is wordt toegepast. 

 

De procedure voor het beheer van wijzigingsmeldingen aan de Producten verloopt volgens de 

procedure CERT PROC 023 ADVICE REQUEST  F. 

 

A Belangrijke Wijzigingen 

 

Belangrijke Wijzigingen in de documenten, het fabricatieproces of het Product die het aantonen 

van de conformiteit met de betrokken normen en reglementen zou kunnen aantasten. 

 

Voorbeelden van belangrijke wijzigingen: 

- veranderingen in de waarden van de componenten; 

- verandering van component; 

- veranderingen van materialen naar gelijkwaardige of verbeterde specificaties ;  

- verandering van de labels en de documenten die de markering of de gegevensvereisten 

van ANPI of van de toepasbare normen zouden kunnen aantasten; 

- belangrijke veranderingen aan het Productieproces (bijvoorbeeld een nieuwe 

productielijn, een alternatieve fabricageplaats). 

 

De Belangrijke Wijzigingen moeten worden gemeld aan de Divisie Certificatie. 

 

ANPI Divisie Certificatie zal het laboratorium raadplegen om te bepalen of de aangifte van 

wijzigingen wel degelijk een belangrijke wijziging is en of bijkomende proeven nodig zijn. De 

certificaathouder mag in geen enkel geval de Belangrijke Wijziging implementeren zonder een 

gunstig advies van ANPI Divisie Certificatie.  

 

 

B Minder belangrijke Wijzigingen 

 

Minder belangrijke Wijzigingen in de documenten, het fabricatieproces of het Product die het 

aantonen van de conformiteit met de betrokken normen en reglementen niet aantasten. 

 

Voorbeelden  van minder belangrijke wijzigingen: 

- verbetering van een schrijf- of tikfout; 

- administratieve veranderingen aan documentformaten enz.; 

- bijkomende informatie om de productie te ondersteunen; 

- kleine wijzigingen om het productieproces te verbeteren / actualiseren; 

- verandering van Fabrikant van componenten voor niet cruciale componenten; 

- verandering van de diameter van een montageopening in een component; 

- veranderingen van label die geen invloed hebben op de markering vereist door ANPI of 

door de toepasbare norm(en). 

 

De certificaathouder mag tot 5 minder belangrijke wijzigingen op eenzelfde Product groeperen 

alvorens ze te melden en moet deze melden minimum 1 maand voor de Toezichtaudit op het 

Product. 

 

De minder belangrijke wijzigingen mogen in de productie worden geïmplementeerd zonder het 

advies van ANPI Divisie Certificatie. Deze implementering gebeurt onder de verantwoordelijkheid 

van de certificaathouder. 
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De divisie certificatie van ANPI zal het laboratorium raadplegen om te bepalen of de verklaring 

wel degelijk overeenstemt met een minder belangrijke wijziging en of bijkomende proeven nodig 

zijn. 

 

Ingeval het laboratorium tijdens de opvolgingsproeven afwijkingen vaststelt moet de houder het 

bewijs leveren van de invoering van alle nodige correctieve acties aanbrengen met inbegrip van 

de Producten die op de markt werden gebracht. 


