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Persbericht  

 
 
 

Verlangend naar het bevorderen van de kwaliteit en de duurzaamheid 
van bouwproducten, hebben de voornaamste figuren van de sector 
samen de vzw BE-CERT opgericht die haar activiteiten officieel op 

01.01.2014 zal aanvangen. 
De ontwerpers, de producenten, de aannemers, de openbare en private gebruikers van 

bouwproducten alsook de deskundigen hebben zich verenigd om een instelling op te 
richten die onder andere als opdracht heeft het ontwikkelen en organiseren van 

certificatie-, inspectie- en metrologie-activiteiten in deze sector. 

 

Brussel, 13 november 2013 – Aangezien CRIC-OCCN beslist heeft de nadruk te leggen 
op zijn hoofdactiviteit als Centrum De Groote, nl.. Onderzoek, Proeven en Normalisatie in 
de sector van beton en zijn bestanddelen, zullen de certificatie-, inspectie- en metrologie-
activiteiten op 01 januari 2014 naar BE-CERT overgedragen worden. 

Naast de wil om de kwaliteit en de duurzaamheid van bouwproducten te bevorderen, is 
het objectief van de stichters van de vzw BE-CERT in het bijzonder de certificatie- en 
inspectie-activiteiten in overeenstemming te brengen met de volgende evoluties : 

- De regels van de nieuwe vzw BENOR 
- Het in voege treden van de CPR (Europese regelgeving m.b.t. bouwproducten) die de 

BPR (Bouwproductenrichtlijn) voortaan vervangt 
- De nieuwe ISO-normen van de reeks 17000. 

De beheersorganen van BE-CERT herenigen alle belanghebbende partijen op het gebied 
van kwaliteit en duurzaamheid van bouwproducten (ontwerpers, producenten, 
aannemers, gebruikers en deskundigen), waarborg van onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid. 

Dankzij de overdracht naar BE-CERT van de personeelsleden die binnen CRIC-OCCN 
belast zijn met het uitvoeren van de drie certificatie-, inspectie en metrologie-activiteiten, 
wordt er veranderd zonder te breken met het verleden. De huidige klanten zullen dus 
dezelfde gesprekspartners behouden. BE-CERT zal eveneens voordeel mogen genieten 
van de door CRIC-OCCN opgedane expertise en ervaring in deze sector gedurende 25 
jaar. 

In het kort is BE-CERT : 

- de enige instelling die certificatie-, inspectie- en metrologie-
activiteiten in eenzelfde compententiecentrum aanbiedt; 

- een instelling die meer dan 25 jaar ervaring heeft in deze 3 
vakken;  

- gekenmerkt door bekwame en klantgerichte personeelsleden 
- gekenmerkt door een grote flexibiliteit dankzij haar structuur 

met een menselijke dimensie 
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