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1 INLEIDING 

De praktische toepassing van de TRA (Toepassingsreglement) met betrekking tot de “Gebruikers van 

het Merk” – producenten vereist: 

 enerzijds de definitie van het begrip proefperiode1; 

 anderzijds de verduidelijking van de manier waarop de onderbrekingen in de productie beheerd 

worden zowel tijdens de proefperiode als tijdens de gangbare periode, die een aanvang neemt op 

het einde van de proefperiode2. 

2 DEFINITIES EN PROCEDURES 

2.1 Proefperiode 

2.1.1 Geval van een eerste machtiging volgens artikel A.1.6.1 van de betrokken TRA 

Men noemt proefperiode “de eerste periode van in principe zes maanden, die volgt op de datum 

waarop de machtiging tot gebruik van het BENOR-merk werd verleend” (artikel C.1.2 van de 

betrokken TRA). In die periode grijpen minstens 6 controle-bezoeken plaats op het product (1 bezoek 

per maand), waarbij de producent bewijst te voldoen aan alle punten van het artikel C.1.1. 

De proefperiode eindigt in principe na het zesde bezoek en ten vroegste na zes maanden.” 

 

Op basis van het derde gedachtestreepje in artikel C.1.2 van het TRA wordt de proefperiode verlengd 

totdat zes controlebezoeken op het product volledige voldoening hebben gegeven. 

 

Als het te onderzoeken (onderzochte) product niet vervaardigd wordt, moet de producent dit schriftelijk 

meedelen aan de controle-instelling. Toch wordt elke drie maanden een bezoek uitgevoerd om na te 

gaan dat nog steeds alle voorwaarden vervuld zijn, die geleid hebben tot de aflevering van de 

goedkeuring, en ook om na te gaan dat er effectief geen BENOR-productie is. 

 

Als de BENOR- (of de BENOR-verklaarde) productie onvoldoende en onregelmatig is, waardoor de 

volledige controle voor de proefperiode niet afdoende kan plaatsvinden binnen een periode van 12 

maanden, dan vervalt de overeenkomst van rechtswege. 

 

De controle-instelling moet op het einde van de proefperiode een geschreven en gedocumenteerd 

verslag opstellen, dat ze opstuurt naar het OCBS alsook, ter informatie, naar de andere controle-

instellingen van het Technisch Bureau. 

                                                      
1 Niet van toepassing op staalbewerkers 
2 Niet van toepassing op staalbewerkers 
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Vóór het einde van deze periode kunnen de controles niet overgedragen worden aan buitenlandse 

controle-instellingen (KIWA, AFCAB, MPA, ...). 

2.1.2 Geval van een uitbreiding in het diametergamma van een reeds erkend product volgens 

artikel A.1.6.1 van de betrokken TRA 

Men noemt proefperiode “de periode van hoogstens twaalf maanden, die volgt op de datum waarop 

de machtiging tot uitbreiding van het gebruik van het BENOR-merk werd verleend. 

In die periode moet(en) de diameter(s) die het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van de uitbreiding, 

gecontroleerd kunnen worden tijdens de gewone controlebezoeken”. 

 

Zo dit niet het geval is, vervalt de vermelde overeenkomst van rechtswege. 

2.2 Gangbare periode 

Als er geen BENOR- (of BENOR-verklaarde) productie is, moet de producent dit maandelijks 

schriftelijk melden aan de controle-instelling en de maandverslagen van zijn zelfcontrole opsturen door 

erin te verklaren dat de productie onbestaande is. 

 

Tijdens die periode wordt toch elke drie maanden een bezoek uitgevoerd om na te gaan dat er 

effectief geen BENOR-productie is, en dat nog steeds alle voorwaarden vervuld zijn om producten te 

maken die voldoen aan de BENOR-reglementen. 

 

Als die situatie twee jaar blijft duren, dan vervalt de overeenkomst van rechtswege, in 

overeenstemming met het artikel 3.3.1 van BR 279 (Bijzonder Reglement). 

 

Na die periode en na het vervallen van de overeenkomst moet de producent een nieuwe aanvraag 

indienen bij het OCBS, zo hij opnieuw een BENOR-productie wil aanvatten. Zoals elke nieuw 

aanvraag omvat zij een voorafgaandelijk bezoek en een proefperiode3. 

 

                                                      
3 Niet van toepassing op staalbewerkers 


