
OCBS vzw 

Ravensteinstraat 4 
B 1000 BRUSSEL 

www.ocab-ocbs.com 
 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Tel. +32 (0) 2 509 14 09  E-mail : ocbs@ocab-ocbs.com 

                  Fax +32 (0) 2 509 14 00  VAT (BE) 0417.507.596 RPR 

OMZENDBRIEF 
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Betreft: Geldigheid van het BENOR-label 

Brussel, 6 februari 2020 
 
Dames en Heren, 

 

Op verzoek van meerdere van onze Leden willen wij het punt uit het reglement dat handelt over het BENOR-

merk nogmaals in herinnering brengen. 

 

Het BENOR-merk voor betonstaal omvat zowel de productie als de bewerking en de verdeling van dit staal. 

De BENOR-staalbewerkers zijn ook verdelers: zij zijn dus ook onderworpen aan de regels met betrekking tot 

de verdeling. 

 

Elk van die operaties wordt nauwgezet beheerst op het vlak van de kwaliteit en van de naspeurbaarheid. 

 

Bijgevolg worden BENOR-producten uitsluitend op de markt gebracht door BENOR Gebruikers van het 

merk. Om het even welke tussenkomst van niet BENOR-operatoren bij het op de markt brengen betekent 

zonder enig voorbehoud dat het geleverd product het BENOR-merk verliest. Dit verlies van het merk is 

effectief of het nu gaat, niet alleen om directe tussenkomsten (met effectieve tussenopslag van producten 

en/of eventuele transformatie ervan), maar ook bij indirecte tussenkomsten, in de aard van deze die worden 

uitgevoerd door makelaars, zijnde zonder tussenopslag van de producten. 

 

De enige mogelijkheden voor BENOR Gebruikers van het merk om producten op de markt te brengen, waarbij 

het BENOR-merk behouden wordt tot bij de uiteindelijke klant, zijn dus: 

 de verkoop aan en levering bij BENOR-verdelers1, 

 de levering aan de uiteindelijke klant2, middels verkoop aan BENOR-verdelers, 

 de rechtstreekse verkoop aan de uiteindelijke klant. 

 

 
1 De verkoop aan niet BENOR-verdelers is niet verboden, maar dit mag niet doorgaan samen met het 
gebruik van het BENOR-label. 
2 Slechts de openbare of particuliere bouwheer (particulieren inbegrepen), een bouwondernemer 
(“hoofd”aannemer) of een onderneming die betonelementen prefabriceert, worden beschouwd als uiteindelijke 
klant. 
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Wij herinneren er nog aan dat het bewijs van de naspeurbaarheid wordt geleverd door het bestaan van 

leveringsbons, die het BENOR-logo voeren en die opgemaakt zijn door een BENOR gecertificeerde Gebruiker 

van het merk ter exclusieve attentie van zijn klant. 

 

De lijst van de BENOR gecertificeerde Gebruikers van het merk wordt verspreid op de Internetsite van het 

OCBS: www.ocab-ocbs.com 

 

 

 

Wij bedanken U voor de strikte toepassing van deze instructies uit het reglement en voor uw bijdrage om ze 

te doen naleven. 

 

Onrechtmatige praktijken door niet BENOR-operatoren zullen aangeklaagd en vervolgd worden. 

 

Wilt U ons de ontvangst van deze brief bevestigen door het dubbel ervan naar ons terug te sturen nadat het 

voor ontvangst werd ondertekend door een Lid van uw Bestuur. 
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Bij voorbaat danken wij u voor de interesse en de opvolging die U zult willen geven aan deze brief. Met 

vriendelijke groeten, 

 

Jacques DEFOURNY, 

Voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Vermelding om de brief terug te sturen: 

Voor ontvangst, 

 

 

Naam, Handtekening, Datum 


