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Woord vooraf
Beste lezer,
U vindt hierbij het activiteitenverslag van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid voor 2020.
Het jaar 2020 was – hoeft het nog gezegd te worden – een apart jaar. Het uitbarsten van de coronacrisis
heeft een zware impact op onze werking gehad. U vindt dan ook heel wat verwijzingen naar de coronacrisis in dit document.
Bij aanvang van de eerste “lockdown” werden controles in een aantal sectoren opgeschort. Tegelijk was
er een enorme nood aan controles op mondmaskers en begeleiding van invoerders en aankopers en dit 7
dagen op 7 van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.
Het verplichte telewerk heeft ons laten ontdekken dat veel van ons werk ook op afstand kan verricht
worden. De verregaande digitalisering van onze werking heeft ervoor gezorgd dat onze werking niet is
stilgevallen, maar gewoon is doorgegaan “alsof er niets aan de hand was”. Onze klanten hebben nauwelijks impact gemerkt op onze dienstverlening.
Ik wil van dit voorwoord gebruikmaken om de inzet en solidariteit van onze medewerkers in de schijnwerpers te zetten. Mensen die het even rustiger hadden, hebben zich ingezet om taken over te nemen van
anderen die overspoeld werden door werk.
Wie niet kon telewerken, is steeds plichtsbewust naar kantoor blijven komen, ook al was dat niet altijd
even evident.
De telewerkuren zijn bij velen iets ruimer dan de normale werkuren.
Ik ben dan ook zeer trots op wat onze medewerkers het voorbije jaar gepresteerd hebben en wil hen
hierbij danken voor hun inzet.

Chris Van der Cruyssen
Directeur-generaal a.i.
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2020

1. 2020 in een oogopslag
Tijdens 2020 is invulling gegeven aan de drie strategische assen van het strategisch plan, via een
groot aantal acties, controles, nieuwe of vereenvoudigde reglementeringen, wetenschappelijke
investeringen, … Ter illustratie volgen enkele voorbeelden van het dagelijkse werk van onze medewerkers, gericht op het versterken van de Belgische economie en de bescherming van de consumenten.

1.1. Gaan voor een duurzame en competitieve economie
Wij ondersteunen de bedrijven bij hun innovatie, zodat ze kwaliteitsvolle producten en diensten
kunnen afleveren. Daarvoor gebruiken wij conformiteitsbeoordelingen, kennisoverdracht en een
doelmatig en doeltreffend normalisatiebeleid.

1.1.1. Een beter kader voor de normalisatiewerkzaamheden
De beheersovereenkomst die in 2018 werd ondertekend tussen het Bureau voor Normalisatie
(NBN) en de FOD Economie, zijn voogdijoverheid, heeft het mogelijk gemaakt om het beheer
van de jaarlijkse dotatie die het NBN van de FOD Economie ontvangt voor de uitvoering van zijn
opdrachten van algemeen nut beter te controleren. We zien dat het gebruik van de toegewezen
middelen na een eerste jaar van uitvoering beter en duidelijker gerechtvaardigd is.
Om bij te dragen tot de opstelling van normen waarvoor wetenschappelijke kennis moet worden
ontwikkeld, heeft de FOD Economie bovendien financiële steun verleend aan 27 prenormalisatieprojecten. Daarnaast is een diepgaande analyse uitgevoerd van het systeem van de normenantennes, die de kmo’s sensibiliseren en informeren op het gebied van normen en normalisatie. Dat zal
leiden tot een hervorming van het systeem om de toegekende subsidies beter te rechtvaardigen
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en om nog beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de kmo’s. De eerste fase van die
hervorming, die betrekking heeft op de rapportering, werd in 2020 uitgevoerd.

1.1.2. Accreditatiecertificaten en instellingen voor
conformiteitsbeoordeling
In 2020 werden 589 actieve accreditatiecertificaten afgeleverd. Er werden in 2020 26 nieuwe
klanten genoteerd met vooral activiteiten binnen test (37 %), inspectie (22 %) en het medische
domein (19 %). 22 nieuwe certificaten werden afgeleverd waarvan 41 % in test- en 27 % in inspectieactiviteiten.
Verschillende opleidingsdagen werden georganiseerd om ofwel auditoren te informeren over de
recentste ontwikkelingen en afspraken te maken ter harmonisering, ofwel om nieuwe auditoren op
te leiden. Het betreft een workshop auditoren en experten ISO 15189 (NL en FR) inzake flexibele
scope en een opleiding auditoren ISO 15189 (NL en FR) en interne opleidingen voor de dossierbeheerders binnen BELAC. Door de COVID-19-pandemie zijn verschillende opleidingen niet kunnen
doorgaan, maar worden die in 2021 georganiseerd.
Op Europees en nationaal vlak wordt meer en meer verwezen naar het belang van accreditatie
in wetgeving en daarom is BELAC, de Belgische nationale accreditatie-instantie voor instellingen
voor conformiteitsbeoordeling, bezig accreditatie-activiteiten te ontwikkelen in nieuwe sectoren
zoals cybersecurity, biomassacertificatie, CO2-prestatieladder, groene stroom, havenvoertuiginspecties, Mechelse koekoek, virtuele testen, zoutstrooimachines, woninginspectie, fertilizer product regulation …

1.1.3. Erkenning van aannemers
Het aantal aanvragen voor erkenning als aannemer is licht gestegen in 2020. Het bedroeg 3.864,
wat neerkomt op een gemiddelde van 322 adviesaanvragen per maand. 3.725 aanvragen werden
ingediend door Belgische bedrijven en 139 door buitenlandse bedrijven, vooral uit de buurlanden.
Het totale aantal erkende aannemers is stabiel gebleven in 2020 en bedraagt 10.500.

1.1.4. Elektronische vertrouwensdiensten
Wat betreft de elektronische dienstverleners komt het er niet alleen op aan om te controleren,
maar vooral om de bedrijven te gidsen door een labyrint van complexe regels en procedures. Dat
is de rol van de cel “Digital Trust” van de dienst Reglementering Metrologie, die als controleorgaan
is aangesteld om toezicht uit te oefenen op de vertrouwensdiensten en de digitale dienstverleners in België, om de integriteit en oorsprong van de elektronische gegevens te waarborgen. De
eIDAS-verordening is op 1 juli 2016 in werking getreden en de cel Digital Trust heeft sindsdien een
enorme inspanning geleverd om de betrokken partijen op dat vlak te informeren en te begeleiden.
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1.2. De veiligheid van de consument waarborgen door
toezicht uit te oefenen in domeinen met hoge risico’s
1.2.1.

Controlecampagnes: veiligheid van kinderen,
vrijetijdsartikelen, liften en vuurwerk als belangrijkste
aandachtspunten in 2020

Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen en tegelijkertijd te zorgen voor een eerlijke
concurrentie tussen de marktdeelnemers, voeren wij elk jaar proactief controlecampagnes. Naast
onze nationale campagnes hebben wij ook deelgenomen aan Europese toezichtcampagnes om een
groter marktsegment te kunnen controleren.
In 2020 was de veiligheid van vuurwerk, kinder- en vrijetijdsartikelen een van de prioriteiten. De
afdeling Veiligheid was actief in de controlecampagnes van
• Vuurwerk;
• Ankerpunten;
• Werkhandschoenen;
• Slagroomspuiten;
• Kinderfietszitjes;
• batterijen, persoonlijke (gemotoriseerde) voortbewegingstoestellen;
• speelgoed (speelgoeddrones, zacht gevuld speelgoed en slijmspeelgoed).
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De veiligheid van liften blijft een prioriteit. De controlecampagne op de modernisering van liften
blijft een gunstig effect hebben op de veiligheid van de beoogde liften. Er werden daarnaast meer
dan 247 vragen beantwoord van eigenaars, beheerders en bedrijven over dat thema.
In 2020 werden in totaal 1674 dossiers behandeld over productveiligheid. 1081 daarvan werden
geopend naar aanleiding van een adviesvraag van de douane. Meer dan de helft (688) van die dossiers gingen over mondmaskers (mondmaskers voor persoonlijke bescherming, medische mondmaskers of comfortmaskers).

Tabel 1. Behandelde dossiers over productveiligheid
Reglementering

Aantal dossiers

Algemene productveiligheid

336

Drukapparatuur

23

Producten met misleidend uiterlijk

4

Nieuwe liften

13

Machines

205

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

766

Pyrotechnische artikelen

68

Speelgoed

231

Speeltoestellen

8

Aerosols

2

Andere

18

Totaal

1.674

Bron: FOD Economie.

De afdeling Metrologie heeft, naast de ijkverrichtingen en de routinecontroles, vijf specifieke controlecampagnes uitgevoerd op de inhoud van voorverpakte goederen en op meetinstrumenten:
1. niet-automatische weeginstrumenten gebruikt in winkels voor de verkoop van producten in
bulk,
2. balansen bij apothekers;
3. Lpg-pompen in tankstations;
4. voorverpakte voedingswaren geconditioneerd naar variabel gewicht;
5. voorverpakkingen van bier in fles of blik.
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1.2.2. Het Centraal Meldpunt voor Producten houdt toezicht op
gevaarlijke producten
De producenten en distributeurs zijn verplicht om het Centraal Meldpunt onmiddellijk op de hoogte te brengen, per e-mail of via de Europese Business Alert Gateway1, wanneer zij beschikken over
informatie over het gevaarlijke karakter van producten of diensten die zij op de markt hebben
gebracht, of bij een ongeval dat is veroorzaakt door een dergelijk gevaarlijk product of dienst. Het
Centraal Meldpunt ontvangt ook klachten van consumenten en andere gebruikers over gevaarlijke
producten. Ten slotte is het Meldpunt ook het Belgisch contactpunt voor het Rapid Alert System,
het Europees systeem voor informatie-uitwisseling over producten met een ernstig risico.

RAPEX

Douane

België

Totaal

Bouwproducten

Explosieven

Volksgezondheid

Energie

Mobiliteit

Veiligheid

Tabel 2. Meldingen die in 2020 door het Centraal Meldpunt werden behandeld

Art. 12*

706

481

270

454

21

0

1.932

113

908

Art. 11*

76

0

33

17

2

0

128

1

77

Ter info

134

3

27

20

0

0

184

1

98

20

0

7

5

0

0

32

0

107

134

36

10

0

4

291

0

1.043

618

373

506

23

4

Klachten
Recalls
Totaal

Totaal meldingen:
Totaal Rapex:

2.567

115

1.083

2.278

* Art. 11 en art. 12 van de richtlijn inzake algemene productveiligheid (2001/95/EG): art. 12: ernstig risico /
art. 11 niet ernstig risico / ter info: geen risico vastgesteld maar gebrekkige informatie.
Bron: FOD Economie.

1.2.3. Bouwproducten: toename van het aantal acties en controles
Voor 2020 werden 11 formele klachten geregistreerd. De proactieve markttoezichtcampagnes
geven een beeld van de wijze waarop de reglementering wordt nageleefd in een bepaalde sector.
In totaal werden 199 bedrijven bezocht.

1.2.4. Controles van meetinstrumenten
In 2016 hebben de controlediensten van de afdeling Metrologie de accreditatie ISO/IEC 17020
als keuringsinstelling bekomen voor de controles van automatische en niet-automatische weeginstrumenten, in 2017 voor de controles van brandstofpompen en in 2019 voor de controles van de
massa van voorverpakkingen.

1 Online platform waar producenten de autoriteiten van alle lidstaten kunnen informeren over de vrijwillige
maatregelen die zij hebben genomen met betrekking tot een gevaarlijk product.
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In 2020 keurden de controlediensten van de afdeling Metrologie 3.594 niet-automatische weeginstrumenten (weegschalen), 1.276 automatische weeginstrumenten en 4.454 brandstofpompen
(benzine/diesel/gasolie). Een beperkt aantal instrumenten werd buiten gebruik gesteld.

Tabel 3. Controles van meetinstrumenten en geconditioneerde producten
Type

Aantal controles

Gewichten en massa’s

8.371

Watermeters

6.424

Gasmeters

12

Automatische hoogtemeters

12

Landtanks

312

Cng-pompen

300

Lpg-pompen

5

Tweetaktpompen

36

Brandstofpompen (benzine/diesel/gasolie)

4.454

Meetinstallaties en additiefpompen op tankwagens

34

Peilstokvolumemeetsystemen op tankwagens

175

Laadstations vloeistoffen

0

Niet-automatische weeginstrumenten

3.594

Automatische weeginstrumenten

1.276

Taximeters

18

Partijen geconditioneerde producten

304

Bron: FOD Economie.

1.2.5. Springstoffen en gassen: veilig gebruik en transport
Op het vlak van springstoffen worden de vervaardiging, de opslag, de verkoop, het vervoer en
het gebruik wettelijk omkaderd en wordt er toezicht op uitgeoefend. In 2020 leverde de afdeling
Veiligheid 525 nationale en 86 Europese vergunningen af voor het vervoer van springstoffen en
heeft zij technische controles uitgevoerd op de voertuigen waarmee die producten werden vervoerd.
Er werden 90 technische adviezen gegeven aan de plaatselijke overheden die vergunningen afleveren aan de springstoffabrikanten en aan de marktdeelnemers die springstoffen, munitie en
vuurwerk willen opslaan, alsook 13 adviezen voor folkloristische marsen.
De vergunning voor de Proefbank voor Vuurwapens werd afgeleverd via koninklijk besluit op 13
november 2020.
Voor de opslagvergunningen waartegen een beroep werd aangetekend, zijn er 3 procedures ingediend in 2020 en zijn nog lopende.
Een eerste ontwerp-herziening van de wetgeving over explosieven werd voorgesteld in 2018. Het
project omvat een ontwerp van koninklijk besluit over de opslag, de fabricatie, het vervoer, de
afgifte en het gebruik van springstoffen en vier ministeriële uitvoeringsbesluiten. Het project werd
verder verfijnd in 2020.
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1.3. Een kenniscentrum en een “level playing field” inrichten,
zodat bedrijven kunnen concurreren en consumenten
betrouwbare producten en diensten kunnen kopen
1.3.1. Ontwikkeling van een kenniscentrum voor metrologie
In het kader van het multidisciplinaire wetenschappelijk R&D-platform, werd de nadruk gelegd
op de deelname van de diensten Nationale Standaarden en Continentaal Plat aan de activiteiten
van het Europese metrologienetwerk (EMN - European Metrology Network) dat zich toelegt op
het klimaat en de oceanen. Wetenschappers van beide diensten nemen samen deel aan de bepaling van de Europese onderzoeksstrategie met het oog op het scheppen van vertrouwen in de
kwaliteit van de milieumetingen. De nadruk wordt gelegd op in-situ temperatuurmetingen voor
klimaatdoeleinden en op het gebruik van akoestische gegevens in het mariene milieu om de impact
van menselijke activiteiten te beoordelen. In 2019 was dat laatste thema het onderwerp van een
posterpresentatie op de Internationale Conferentie over Metrologie CIM2019.
In 2020 namen de diensten Nationale Standaarden en Continentaal Plat als experts deel aan de
EMN-workshops om de metrologische behoeften vast te stellen, waardoor het mogelijk werd om
de toekomstige onderzoeksagenda op dat gebied te bepalen. In juni 2020 namen we ook deel aan
het debat in het Europees Parlement met als onderwerp “How can R&I accelerate the green transition
to a climate neutral economy?”.
In 2020 publiceerde de Europese Commissie het strategisch document “Shaping Europe’s digital
future”, in lijn met de strategie van de Europese industrie, de datastrategie en het Witboek over
kunstmatige intelligentie (alle gepubliceerd in 2020). De belangrijkste doelstellingen zijn technologie op maat van mensen, een eerlijke en competitieve economie en een open, democratische
en duurzame samenleving. Dit vereist volgens de visie van de Europese Commissie een (volledige)
digitale transformatie van bestaande en gevestigde processen en het veiligstellen en versterken
van Europees digitaal leiderschap.
In het kader van de digitale transitie moet de metrologie nieuwe instrumenten inzetten om de
kwaliteit en herleidbaarheid van metingen in België te garanderen in samenwerking met de andere
Europese landen.
We hebben actief deelgenomen aan werkgroepen en workshops rond de geharmoniseerde digitale
strategie voor metrologie, georganiseerd door Euramet in 2020.
De twee prioritaire krachtlijnen zijn:
• harmonisatie en implementatie van digitale kalibratiecertificaten in nauwe samenwerking met
de stakeholders van de metrologie, de laboratoria en industrieën;
• bijdrage aan de algemene Europese inspanning voor open data in wetenschap en onderzoek.
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Figure 1. Uittreksel uit het “ORIENTATION PAPER: RESEARCH POTENTIAL RELATED
TO GREEN DEAL Prepared November 2020 by the European Metrology Network for
Climate and Ocean Observation”

1.3.2. Stabiliteit van de Belgische seconde
In het domein van tijd en frequentie dragen onze referentieklokken bij aan de internationale tijd en
zijn de nodige voorbereidingen gestart voor de actualisering van de definitie van de tijd in België
en voor het verdelen ervan. De sectie tijd/frequentie realiseert de seconde en de tijd op basis van
atoomklokken en vergelijkt continu onze tijd- en frequentiestandaarden met andere referentieklokken en andere tijdschalen. Zo kunnen we de stabiliteit van de Belgische seconde bereiken met
een maximale afwijking van enkele nanoseconden per dag.

1.3.3. Markante tussenkomsten
Aanpassing van de wettelijk meeteenheden aan de nieuwe internationale definities.
De Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) heeft in 2018 de nieuwe definities van
de grondeenheden van het internationaal eenhedenstelsel (SI-eenheden) vastgesteld. Deze zijn
gebaseerd op de vaste waarden van natuurconstanten en zijn sinds 20 mei 2019 van kracht in de
wetenschappelijke wereld. Op 6 mei 2020 werd het koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging
van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht afgekondigd. Hiermee worden de wettelijke
meeteenheden in België – dit zijn de meeteenheden die toegelaten zijn om gebruikt te worden in
officiële geschriften en in handelstransacties – aangepast aan de nieuwe wetenschappelijke definities van de grondeenheden van het SI-stelsel, die officieel van toepassing zijn in alle lidstaten van
de Europese Unie sinds 13 juni 2020
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2. De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in de
FOD Economie
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid is een van de zeven algemene directies van de FOD
Economie. Het algemene activiteitenverslag van de FOD Economie en verslagen van deze en andere directies zijn te raadplegen op de website2.

Figuur 2. Organigram van de FOD Economie
Algemene Directies

Energie 5 (E2)

Stafdiensten
Economische
Reglementering (E3)

Personeel
en Organisatie (S1)

Economische Analyses en
Internationale Economie (E4)

Ministers

Budget
& Beheerscontrole (S2)

Bureau van de voorzitter (T)

K.M.O.-beleid (E5)

ICT (S3)
Directie Communicatie (S4)
Kwaliteit en Veiligheid (E6)

Economische Inspectie (E7)

Statistiek - Statistics Belgium
(E8)

Bron: FOD Economie.

2 Alle jaarverslagen van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/strategische-publicaties/activiteitenverslagen-van-de
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2.1. Onze missie en doelstellingen
Onze algemene directie heeft haar missie gedefinieerd op basis van de missie en visie van de FOD
Economie. Bij alles wat we dag na dag doen, moeten we ons telkens afvragen: helpen we zo de
bedrijven en in het bijzonder de kmo’s? Beschermen we zo de consument en is onze actie maximaal
efficiënt en effectief?
De bedrijven moeten zoveel mogelijk de reglementering over de bescherming van de consument
naleven. Niettemin zijn we ons bewust van het feit dat een nulrisico niet bestaat en dat alle reglementaire en uitvoerende maatregelen moeten uitgaan van het proportionaliteitsprincipe.

Figuur 3. Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de Algemene Directie Kwaliteit
en Veiligheid in 2020

Bron: FOD Economie.

De opdracht van de algemene directie kan dus als volgt worden verwoord:
“Zorgen voor een competitieve en evenwichtige werking van de technische goederen- en dienstenmarkt door te reglementeren, te vergunnen, te handhaven, te onderzoeken en te coördineren.”
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2.1.1. Onze visie
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid streeft ernaar om een betrouwbare partner te zijn
voor al haar stakeholders. Ze communiceert transparant naar alle betrokken partijen. Bij haar acties besteedt ze specifiek aandacht aan de consumenten, de ondernemingen en meer bepaald de
kmo’s. Haar initiatieven moeten gedragen worden door het geheel van de betrokken partijen en
moeten zo eenvoudig mogelijk en praktisch toepasbaar zijn. De medewerkers blinken uit door hun
technische en wetenschappelijke kennis en door hun neutraliteit zijn zij de referentie bij vragen
over de toepassing van de wetgeving. We doen er alles aan om ons werk op een professionele
manier te doen, met kwaliteit en trots. Door ons kwaliteitssysteem continu te verbeteren, dragen
we bij aan de excellentie en consistentie van de werking van E6 en de FOD.

2.1.2. Onze zes strategische doelstellingen
Uitgaande van de missie en de visie van de algemene directie werden de volgende zes strategische
doelstellingen vastgelegd:
1. Zorgen voor een reglementair kader dat rekening houdt met de behoeften van de betrokken
partijen, dat aangepast is aan de huidige stand der techniek en dat innovatie toelaat.
2. Efficiënt toepassen van en toezien op de reglementeringen waarvoor we bevoegd zijn. Met de
beschikbare middelen zich richten op die diensten en producten en aanbieders hiervan die het
grootste risico vormen voor de consumenten of voor de eerlijke concurrentie.
3. De rol van de algemene directie bestendigen als Belgische centrale speler binnen het Europese
kader van technische reglementeringen
4. Uitblinken door technische en wetenschappelijke kennis.
5. Door communicatie over onze activiteiten het vertrouwen in de eengemaakte goederen- en
dienstenmarkt verhogen voor economische operatoren, gebruikers (waaronder consumenten)
en organismen.
6. Een organisatie zijn waar gemotiveerde medewerkers graag werken.

2.2. Relaties met de andere algemene directies van de FOD
Economie
De acties en projecten voor het realiseren van de doelstellingen hebben een aantal raakpunten met
de activiteiten van de andere algemene directies en zijn onmisbaar bij het beheer van het gehele
scala van activiteiten. Daarom worden er wederzijdse overeenkomsten gesloten tussen algemene
directies, waarin de competenties, verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen zijn beschreven.
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2.2.1. Met de Algemene Directie Economische Inspectie
De samenwerking gaat met name over de volgende aspecten:
• uitwerken en beheren van het controleprogramma;
• aanvragen van de gewenste analyses;
• technische ondersteuning;
• opleiding over (nieuwe) reglementering;
• uniformiteit in de hoogte van de bedragen van transacties;
• het op eenvoudige wijze ter beschikking stellen van normen en een eerste interpretatie daarvan,
aan de hand van de ingevoerde normen;
• actiegrenzen en drempelwaarden;
• bemonsteringen.

2.2.2. Met de Algemene Directie Energie
De samenwerking tussen beide algemene directies is toegespitst op volgende punten:
• wat de bevoegdheid “gas” betreft, is een herziening van de reglementering lopende in overleg
tussen beide algemene directies;
• veiligheid van gastransport: duidelijke verdeling van de bevoegdheden over adviezen.

2.2.3. Met de stafdiensten
Er wordt een beroep gedaan op de drie stafdiensten als verleners van consultancy- en andere
diensten in de volgende domeinen: logistiek, ICT, begroting, personeelsbeheer, aankoopbeheer en
facturatie.

2.2.4. Met de diensten van het Bureau van de voorzitter
De diensten van het Bureau van de voorzitter zorgen voor het opvangen en coördineren van het
geheel van activiteiten van de FOD Economie. Onze algemene directie werkt nauw samen met alle
diensten van het Bureau van de Voorzitter. Met de directie Communicatie wordt nauw samengewerkt voor externe communicatie of het organiseren van evenementen. Vanzelfsprekend vereisen
die activiteiten dat regelmatig informatie wordt uitgewisseld tussen de algemene directie en het
Bureau van de voorzitter.
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2.3. Een structuur ten dienste van de economische spelers
Figuur 4. Organigram van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
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Bron: FOD Economie.
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2.3.1. Onze vestigingen
De algemene directie beschikt over acht vestigingen:
Brussel: Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Antwerpen: Theaterbuilding, Italiëlei 124 bus 85, 2000 Antwerpen
Gent: Zuiderpoort Office Park, Gaston Crommenlaan 6, 9050 Gent
Hasselt: AC Verwilghen, Voorstraat 43, 3500 Hasselt
Haren: Haachtsesteenweg 1795, 1130 Brussel
Luik: Saint Jean, Boulevard de la Sauvenière 73-75, 4000 Liège
Bergen: Avenue Mélina Mercouri, bloc 10, 7000 Mons
Namen (Belgrade): Business Center, Route de Louvain-la-Neuve 4 (bus 8, 9, 10), 5001 Belgrade

2.3.2. Ons kwaliteitsbeleid
Een kwaliteitsbeleid in een organisatie kan slechts effectief zijn als het management dat beleid ten
volle ondersteunt en de nodige middelen ervoor ter beschikking stelt.
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid richt zich op vier kwaliteitsnormen: ISO 9001:2015,
ISO/IEC 17025:2017 en ISO/IEC 17020:2012 en ISO/IEC 17011. Het toepassen van die normen
is geen doel op zich, maar een middel om aan te tonen dat de output van onze algemene directie
de missie ervan ten volle ondersteunt.
Al de processen zijn zo eenvoudig mogelijk opgebouwd en worden geoptimaliseerd waar kan. De
doelstellingen worden bepaald in het strategisch plan van de directeur-generaal; vervolgens worden ze vertaald naar doelstellingen per afdeling en per dienst.
Elk jaar vindt een directiebeoordeling (“management review”) plaats voor midden februari, eerst
op het hoogste niveau en nadien op niveau van de diensten. Tijdens de beoordeling wordt een
kritische evaluatie gemaakt van wat geweest is, wat beter kan en wat komt. Het doel is om op
termijn toe te werken naar een geïntegreerd managementsysteem, dat niet alleen als voorbeeld
kan dienen voor de andere algemene directies van de FOD Economie, maar ook voor andere overheidsorganisaties. Enkel op die manier kunnen we onze toegevoegde waarde voor de bedrijven en
de consumenten aantonen. Dat alles moet samengaan met professionalisme en de waarden van
onze FOD, namelijk “Tot uw dienst”, “Respect”, “Samen sterk”, “Uitmuntend” en “Duurzaamheid”.

Enkele cijfers
Interne audits
Interne audits worden gevoerd om de goede werking van het kwaliteitssysteem te controleren
en de doeltreffendheid ervan te verbeteren. Die interne audits, die worden opgelegd door de vier
normen, spelen een belangrijke rol in de interne controle (deontologie, interne audit en begrotingscontrole).
Alle diensten worden jaarlijks intern geauditeerd voor hun activiteiten. Bij iedere audit worden
een aantal activiteiten grondig geëvalueerd, zodat fundamentele verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd op een ernstige basis.
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Door de COVID-crisis werden in 2020 slechts 9 dagen interne audits volgens de verschillende
normen uitgevoerd. Daarnaast werden er externe audits uitgevoerd voor de verschillende normen,
onze certificering en accreditatie werden daarmee bevestigd of zelfs verlengd.
Sinds 2016 is de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid geaccrediteerd als keuringsinstelling
van type A voor haar keuringsactiviteiten van automatische en niet-automatische weegwerktuigen, alsook voor personenliften. Een eerste uitbreiding werd verkregen in 2017 voor controles
van speelterreinen en brandstofpompen. Een tweede uitbreiding werd verkregen in 2019 voor de
controles van voorverpakkingen en voor de trekproeven op speelgoed als laboratoriumactiviteit.

Afwijkingen
De verschillende audits resulteren in auditverslagen met de bevindingen voor de verschillende
geauditeerde aspecten van de norm en voor de activiteiten waarop zij werden nagegaan. Die bevindingen worden opgenomen in een specifieke databank en onderverdeeld in belangrijke afwijkingen, kleinere afwijkingen en mogelijkheden voor verbetering.
In 2020 resulteerden de interne en externe audits in 98 bevindingen: 45 afwijkingen waarvan 19
nog niet waren opgelost op 31.12.2020. Het nodige wordt gedaan om ze zo snel mogelijk op te
lossen.

Transversaal kwaliteitsmanagement in de FOD
In 2008 verkreeg de FOD de Europese EMAS-registratie (Eco-Management en Audit Scheme),
een veeleisende registratie die berust op een continue verbetering van de milieuprestaties. In
2018 werd de FOD gecertificeerd voor zijn milieumanagement volgens de norm ISO 14001:2015.
Elke directie heeft een EMAS-facilitator die de medewerkers sensibiliseert en de bijdragen van de
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid coördineert. De focus van het milieubeleid ligt op het
verminderen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de uitstoot vervuilende stoffen en
afvalreductie.
De cel Duurzame Ontwikkeling coördineert de transversale acties voor duurzame ontwikkeling van
het departement. De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid heeft een vertegenwoordiging in
de cel Duurzame Ontwikkeling en heeft een actieplan voorgesteld. Duurzame ontwikkeling steunt
op een harmonieuze ontwikkeling van drie pijlers van gelijke waarde: milieu, sociale en economische activiteiten.
De federale overheid en alle FOD’s trachten de recente en snelle ontwikkeling van de deeleconomie in al haar vormen regelgevend te ondersteunen. Om dat te bereiken heeft de FOD een
transversale werkgroep opgericht waar de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in vertegenwoordigd is.

2.3.3. Interne controle
In het kader van het Netwerk Interne Controle in de FOD Economie, voortvloeiend uit de verplichting opgelegd door het KB van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen
sommige diensten van de federale uitvoerende macht, werd een template ontwikkeld teneinde
risicoanalyses te maken van de activiteiten en processen die binnen de FOD Economie worden
uitgevoerd.
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Binnen de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid werd die template gebruikt om risicoanalyses
uit te voeren voor de volgende processen uit de cartografie van de processen van de Algemene
Directie Kwaliteit en Veiligheid:
• managementprocessen
• kernopdrachten
• ondersteunende processen.
Daarnaast werden ook voor alle strategische projecten risicoanalyses uitgevoerd.
De interne controle wordt toegepast als aanvulling bij het kwaliteitssysteem. De norm ISO 9001
helpt ook bij het realiseren van de interne controle. ISO 9001:2015 vraagt immers om een risicoanalyse uit te voeren van:
• de kwaliteit van de gepresteerde diensten;
• de verwezenlijking van de vastgelegde doelstellingen.
Het Auditcomité van de federale overheid (ACFO) legt aan de federale overheden de verplichting
op om de vastgestelde doelstellingen te halen. Het invoeren van een “risicoreflex” en een risicobeoordeling wordt een duidelijk omschreven taak van de algemene directie, van haar afdelingen
en diensten, in overeenstemming met de richtlijnen van de interne controle. Die verdiepende oefening op niveau van alle diensten en afdelingen werd opgestart in 2019 met als startpunt een
context- en stakeholderanalyse.

2.4. Budget en Personeel
2.4.1. Budget
De verdeling van de uitgaven van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid ziet er als volgt uit:
• 63 % voor het personeel;
• 30 % voor de betaling van subsidies/toelagen/bijdragen;
• 2,7 % voor investeringen;
• 4,3 % voor de algemene werking van de algemene directie.
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Budgettaire middelen van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in 2020
Grafiek 1. Investeringskosten
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Grafiek 2. Werkingskosten
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2020

gerealiseerd op 31.12
Budget Werking

2.4.2. Personeel
Op 31.12.2020 werkten 227,1 voltijdsequivalenten bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.
De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het personeelsbestand sinds 2016. Dat daalde
met ongeveer 9 % sinds 2014.

Grafiek 3. Het personeel bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, 2014 tot 2020
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3. Activiteitenoverzicht en statistieken 2020 van de
AD Kwaliteit en Veiligheid
3.1. De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
reglementeert en ziet toe op de veiligheid

© Adobe Stock.com

3.1.1. Gas

De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid waakt over de openbare veiligheid in verband met
ondergrondse gasopslag, gasvervoer door leidingen en gasdistributie.
Taken in verband met ondergrondse gasopslag zijn:
• het leveren van technische adviezen in het kader van nieuwe vergunningsaanvragen of wijziging
en vernieuwing van bestaande vergunningen (verlengingen);
• het leveren van technische adviezen in het kader van aanvragen waarvoor geen vergunning
moet worden verleend;
• de follow-up van de driemaandelijkse exploitatieprogramma’s die ons worden meegedeeld;
• het bijwonen van de jaarlijkse vergadering over de opvolging van de toestand van de gasopslagplaats;
• het bijwonen van de Seveso3 –inspecties in Loenhout;
• het controleren van gemelde speciale werken;
• het onderzoeken van gemelde incidenten;

3 De benaming “Seveso” verwijst naar een industrieel ongeval in 1976 nabij de stad Seveso in Italië. Naar
aanleiding van die ramp zijn Europese richtlijnen aangenomen, die alle veiligheidsvoorschriften en beschermingsmaatregelen voor de betrokken risico-ondernemingen vastleggen.
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• het onderzoeken van ontvangen klachten.
• het deelnemen aan technische werkgroepen en aan werkgroepen in het kader van het project
geothermie van Janssen Pharmaceutica.
De voornaamste activiteiten in verband met het vervoer van gas en andere producten door leidingen zijn:
• het leveren van technische adviezen in het kader van nieuwe vergunningsaanvragen of wijziging
en vernieuwing van bestaande vergunningen (verlengingen);
• het leveren van technische adviezen in het kader van aanvragen waarvoor geen vergunning
moet worden verleend;
• het uitvoeren van controles op het terrein om na te gaan of voldaan is aan de technische voorwaarden die in de verschillende vergunningen worden opgelegd;
• het uitvoeren van controles op het terrein bij werken aan de netwerken;
• het voeren van onderzoek naar incidenten en ongevallen (lekken, ontploffingen, …) en klachtenbehandeling;
• het uitvoeren van controles op het terrein bij bedrijven die werken uitvoeren in de nabijheid van
gasvervoerinstallaties;
• het bijwonen van Seveso-inspecties bij de lng-terminal in Zeebrugge;
• het bijwonen van de interministeriële werkgroep over de lng-terminal in Zeebrugge;
• het toezicht uitoefenen op de gasvervoerleidingen op het continentaal plat;
• het deelnemen aan technische werkgroepen en aan werkgroepen over de herziening van de
reglementering.
De voornaamste taken in verband met toezicht op gasdistributie-installaties zijn:
• het uitvoeren van controles op het terrein bij werken aan de netwerken;
• het voeren van onderzoek naar incidenten en ongevallen (lekken, ontploffingen, …) en klachtenbehandeling;
• het uitvoeren van controles op het terrein bij bedrijven die werken uitvoeren in de nabijheid van
gasvervoerinstallaties;
• het analyseren van de statistische gegevens over lekken die werden ontvangen van netwerkbeheerders en ze verzamelen in een reglementering;
• het deelnemen aan werkgroepen over de herziening van de reglementering;
• het voeren van sensibiliseringsacties bij aannemers die werken uitvoeren in de nabijheid van
gasdistributie-installaties.

Tabel 4. Controles van ondergrondse gasopslag, gasvervoer en gasdistributie
Soort controle

Aantal

Ondergrondse gasopslag

1

Gasvervoer door leidingen

72

Gasdistributie door leidingen

308

Werken in de nabijheid van leidingen

233

Totaal

614

Bron: FOD Economie.

29

Tabel 5. Onderzoek van gasincidenten in verband met ondergrondse gasopslag, gasvervoer en gasdistributie
Soort

Aantal

Ondergrondse gasopslag

0

Gasvervoer door leidingen

3

Gasdistributie door leidingen

72

Totaal

75

Bron: FOD Economie.

Tabel 6. Onderzoek van klachten over ondergrondse gasopslag, gasvervoer en gasdistributie
Soort

Aantal

Ondergrondse gasopslag

0

Gasvervoer door leidingen

11

Gasdistributie door leidingen

1

Totaal

12

Bron: FOD Economie.

3.1.2. Springstoffen en feestvuurwerk
Reglementering
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid heeft deelgenomen aan de Europese expertenwerkgroepen en ADCO-groepen. De Belgische vertegenwoordiging wordt ook verzekerd in de internationale werkgroepen United Nations – Economic Commission for Europe – Economic and Social
Council Body – Transport Dangerous Goods - Sub- Committee of experts on the transport of dangerous goods - Explosives.
De huidige reglementering in verband met de fabricage, de opslag, het transport, de afgifte en het
gebruik van ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmee geladen
tuigen is verouderd. Om tegemoet te komen aan een sterk veranderde realiteit, loopt de herziening
en vereenvoudiging van de reglementering in verband met ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de ermee geladen tuigen.
Het nieuwe ontwerp van reglementering over de fabricage, de opslag, het vervoer, de afgifte en
het gebruik is gebaseerd op het “Nieuwe Aanpak”-principe. In 2020 werden het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opslag, de fabricatie, het transport, de afgifte en het gebruik van
springstoffen en vier ontwerpen van ministeriële besluit, genomen in uitvoering van het ontwerp
van koninklijk besluit, afgewerkt. De ministeriële besluiten hebben betrekking op de lijst en indeling van inrichtingen, de lijst en indeling van transporten, de lijst van transporten over de weg of
per spoor die zijn vrijgesteld van de aanwezigheid van een begeleider aan boord en de lijst van
springstoffen en hun hoeveelheden die vrij mogen worden bijgehouden, opgeslagen, vervoerd en
gebruikt door een particulier. Dat gehele project is aangemeld bij de Europese Commissie in het
kader van de richtlijn 2015/1535 en voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
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Examencommissie veiligheidsadviseur
De Commissie vergadert verscheidene malen per jaar. Zij stelt de examenvragen op voor het opleidingscertificaat van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse
1, organiseert de examens, verbetert de examenkopijen en levert opleidingscertificaten af die op
Europees niveau erkend zijn.

Examencommissie bestuurder van transporteenheden
De Commissie vergadert verscheiden malen per jaar. Zij stelt de examenvragen op voor het opleidingscertificaat van bestuurders van transporteenheden voor het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen van klasse 1, organiseert de examens, verbetert de examenkopijen en levert
opleidingscertificaten af die op Europees niveau erkend zijn.

Vergunningen
In 2020 werden 525 nationale vervoersvergunningen voor springstoffen afgeleverd. Bovendien
werden in 2020 ook 86 Europese documenten afgeleverd voor de intracommunautaire overbrenging van explosieven voor civiel gebruik.
90 technische adviezen werden verstuurd aan lokale overheden die vergunningen verleenden of
weigerden aan springstoffenfabrikanten en economische operatoren die explosieven en vuurwerk
wilden opslaan (opslagplaatsen A, B, C, D, E, F, G).
Er werden ook 31 explosieven erkend.

Markttoezicht
Controlecampagne feestvuurwerk (resultaten 2020)
De FOD Economie heeft op de Belgische markt stalen genomen van CE-gemarkeerd feest-vuurwerk van categorie F2 om ze te controleren. Het ging hier om artikelen die in groothandelsdepots
waren opgeslagen in november 2020. In totaal werden van 10 soorten artikelen stalen genomen.
Ze werden getest door een geaccrediteerd laboratorium.
Ondertussen weten we dat er vier niet-conform waren. Drie niet-conforme artikelen vertoonden
een ernstig risico, één artikel vertoonde een laag risico. Eén product dat op functioneel vlak nietconform was, vertoonde ook administratieve tekortkomingen. Voor de non-conforme producten
zullen de nodige corrigerende maatregelen gevraagd worden aan de betreffende marktdeelnemers. Voor de vuurwerkartikelen met een ernstig risico spreken we dan over een terugroepactie,
de verkoop van het artikel stop zetten en het uit de handel nemen. Alle corrigerende maatregelen
zullen verder worden opgevolgd en gecontroleerd.
Het controlerapport is beschikbaar op de website van de FOD Economie.

Internetverkoop van vuurwerk
Er werden 38 controles op de internetverkoop uitgevoerd. De controles waren vooral gericht
op de verkoop op sociale netwerken en verkoopsites tussen particulieren, zoals 2èmemain.be,
Marketplace, E-Bay, met het doel illegale verkopen tegen te gaan.
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Controles van feestvuurwerk op het terrein
Er werden in totaal 84 controles van opslagplaatsen van vuurwerk uitgevoerd. 11 opslagplaatsen
waren niet in orde.
De drie belangrijkste types van inbreuken die werden vastgesteld zijn: verkoop zonder vergunning;
overschrijding van de opslagcapaciteit; opslagplaats niet-conform de technische vereisten.
Er werden 6 inbeslagnames uitgevoerd voor ongeveer 62,8 kg NEQ. Voor die dossiers werden
processen-verbaal opgesteld ten behoeve van de respectievelijke parketten. Bijkomend werd een
beroep gedaan op onze diensten om verschillende door de politiediensten uitgevoerde inbeslagnames over te nemen. Voor al die inbeslagnames werden de goederen.

Andere activiteiten en overige controles in 2020 in het domein van vuurwerk en
springstoffen

© Adobe Stock.com

De volgende taken behoren tot de routineactiviteiten:
• het permanent uitoefenen van controle en markttoezicht: op de markt brengen, goedkeuring
van producten, fabricatie, opslag, transport, verkoop, gebruik, Seveso-bedrijven, …;
• het verlenen van technische bijstand, met name aan politie en justitie;
• het uitvoeren van technische keuringen;
• het geven van technische adviezen;
• het behandelen en onderzoeken van klachten;
• het onderzoeken van ongevallen en incidenten;
• het verlenen van vergunningen (fabricatie ter plaatse, overschrijding van de capaciteit van
opslagplaatsen, …), van adviezen voor vergunning (bezit, …), derogaties (elektronische ontstekers, …);
• het erkennen van personen (certificaat voor springmeesters, ADR-chauffeurs en bijrijders, …);
• de controle op Seveso-bedrijven die springstoffen opslaan en fabriceren;
• de controle op het welzijn op het werk in springstoffenfabrieken.

Tabel 7. Activiteiten en controles van springstoffen voor civiel gebruik en pyrotechnische
artikelen in 2020
Omschrijving

Aantal

Klachten
Onderzoeken ongevallen, incidenten

3

Inbedrijfstellingskeuringen (verificatie art. 27 voor inbedrijfstelling)

11

Routinecontroles opslagplaatsen vuurwerk

159

Routinecontroles opslagplaatsen springstoffen

149

Keuringen ADR-voertuigen

327

Controles afsteken spektakelvuurwerk

1

Controles springwerken in steengroeven

54

Controles springwerken andere dan in steengroeven (groeven, …)

7

Seveso-inspecties

8

Dossiers verschepingen

20

Examens ADR-chauffeurs

67

Testen aangenomen begeleider

24

Testen springmeesters (groeven)

16

Vergunningen, derogaties

2

Goedkeuring producten

2

Transport

21

Bron: FOD Economie.

3.1.3. Proefbank voor vuurwapens
In het kader van het toezicht op de Proefbank voor Vuurwapens in Luik, heeft de afdeling Veiligheid
de volgende activiteiten verricht:
• verzoek om goedkeuring van de rekeningen van het jaar 2019;
• verzoek om toestemming om het budget voor 2020 te overschrijden;
• verzoek om goedkeuring van de initiële begroting 2021 en van de meerjarige begrotingsramingen 2022-2024;
• verzoek tot goedkeuring van de begroting 2021;
• vraag om advies van de directeur van de Proefbank, hoofd van de Belgische delegatie bij de
CIP (Permanent International Commission for Firearms Testing), over de in 2020 genomen CIPbeslissingen;
• toezending aan de directeur van de Proefbank van de in 2020 door de CIP genomen en verplicht
gestelde beslissingen, met het oog op de toepassing daarvan;
• diverse maatregelen om de continuïteit van de werking van de Proefbank te verzekeren;
• benoeming bij koninklijk besluit van een hoofdcontroleur en vier controleurs bij de Proefbank
voor Vuurwapens in Luik voor 2020.
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Reglementering
De wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens gepubliceerd
op 17 juli 2018, is in werking getreden op 1 januari 2019. De Proefbank heeft het statuut van een
instelling van openbaar nut, categorie C, gekregen. Zij is onderworpen aan de wet van 22 mei 2003
houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, als administratieve openbare instelling met beheersautonomie. Volgens die wet moet haar ontwerpbegroting
voortaan worden goedgekeurd door de minister van wie de instelling afhangt en de minister van
Begroting.
In 2020 werd een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie en wijziging van
artikel 19 van de wet van 8.07.2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens
met betrekking tot de directeur voorbereid en ter behandeling voorgelegd aan de Kamer.
In 2020 werden twee ontwerpen koninklijk uitvoeringsbesluit voorgelegd aan de Raad van State,
die nu de voorgeschreven weg volgen naar ondertekening en publicatie:
• het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de proefbank voor vuurwapens: er worden meer
gedetailleerde regels opgenomen over de interne structuur van de proefbank voor vuurwapens,
met inbegrip van de werking en opdrachten van de Raad van Bestuur en de directeur van de
proefbank en de technische bepalingen in verband met de proeven,
• het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het personeel van de proefbank voor vuurwapens heeft als doel een aantal regels vast te stellen voor het personeel van de proefbank voor
vuurwapens.

3.1.4. Veiligheid van producten
Reglementering
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid neemt deel aan de diverse Europese expertenwerkgroepen, ADCO-groepen (“Administrative Cooperation for Market Surveillance”), andere werkgroepen of fora voor de Europese reglementeringen over aerosols (richtlijn 75/324/EEG), algemene
productveiligheid (richtlijn 2001/95/EC), drukapparatuur (richtlijn 2014/68/EU) en drukvaten van
eenvoudige vorm (richtlijn 2014/29/EU), explosieven voor civiel gebruik (richtlijn 2014/28/EU),
kabelbaaninstallaties (verordening 2016/424), liften (richtlijn 2014/33/EU), machines (richtlijn
2006/42/EC), persoonlijke beschermingsmiddelen (verordening 2016/425), onbemande luchtvaartuigen (gedelegeerde verordening 2019/945), pyrotechnische artikelen (richtlijn 2013/29/
EU), en speelgoed (richtlijn 2009/48/EC).
De Belgische vertegenwoordiging wordt ook verzekerd in de transversale werkgroepen over
markttoezicht, conformiteitsbeoordeling en het Rapid Alert System, het Europese systeem voor
snelle informatie-uitwisseling, waarvan het doel is om bij te dragen tot de veiligheid van de consumenten en tot de bescherming van hun gezondheid, door het instellen van een informatiesysteem
over gevaarlijke producten.
In 2020 werd het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19
januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed, wat betreft de migratielimieten voor chroom
(VI) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Sinds 18 november 2019 gelden er nieuwe migratielimieten voor chroom (VI) in speelgoed.
De nieuwe verordening 2019/1020 betreffende markttoezicht en productconformiteit is op 26
juni 2019 in het Publicatieblad van de EU bekendgemaakt. Zij zal op 16 juli 2021 volledig in werking treden. De voorbereidingen voor de implementatie in België is lopende.
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Aangemelde instanties
Verscheidene Europese verordeningen verplichten fabrikanten om een beroep te doen op bevoegde derde partijen om de conformiteit van de vervaardigde producten met de gezondheids- en
veiligheidseisen te beoordelen voordat ze op de markt worden gebracht. De overheid is verantwoordelijk voor het aanwijzen van die bevoegde instanties. Na hun nationale erkenning worden zij
aangemeld bij de Europese Commissie en bij de andere lidstaten, en opgenomen in de Europese
“NANDO”-gegevensbank.
De dienst Reglementering Veiligheid ziet toe op de in totaal 22 Belgische instanties voor conformiteitsbeoordelingen waarvoor zij bevoegd is. Dat behelst 22 aanmeldingen voor 5 sectorale
reglementeringen: 9 voor liften, 2 in het domein van de machinerichtlijn, 2 bij persoonlijke beschermingsmiddelen, 1 voor drukvaten van eenvoudige vorm en 8 voor drukapparatuur.

Markttoezicht
In 2020 werden in totaal 1.674 dossiers behandeld over de veiligheid van producten. De meeste
dossiers handelden over mondmaskers, maar daarnaast ook over speelgoed, machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en producten die vallen onder het Wetboek van economisch recht,
boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten.

Tabel 8. Behandelde dossiers in verband met productveiligheid
Reglementering

Aantal dossiers

Algemene productveiligheid

336

Drukapparatuur

23

Producten met misleidend uiterlijk

4

Nieuwe liften

13

Machines

205

Persoonlijke beschermingsmiddelen

766

Pyrotechnische artikelen

68

Speelgoed

231

Speeltoestellen

8

Aerosols

2

Andere

18

Totaal

1.674

Bron: FOD Economie.

In 2020 werden van bovenstaande dossiers 1.081 dossiers geopend en behandeld naar aanleiding
van een adviesvraag van de douane. 688 van die dossiers handelden over mondmaskers (PBM
mondmaskers, medische mondmaskers of comfortmaskers).
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Tabel 9. Dossiers over productveiligheid geopend in 2020 op vraag van de douane
Reglementering

Aantal douanedossiers

Persoonlijke beschermingsmiddelen

504

Speelgoed

163

Machines

139

Algemene productveiligheid

253

Andere

22

Totaal

1.081

Bron: FOD Economie.

Coronacrisis
Taskforce
Toenmalig minister Philippe De Backer werd aangesteld om een taskforce te leiden die belast was
met het beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen en geneesmiddelen. De bedoeling was om de strategische voorraden te beheren en tekorten te vermijden. Die
taskforce ging onder meer op zoek naar ademhalingsbeschermingsmaskers, handschoenen, schorten, veiligheidsbrillen en gelaatsschermen. Er werden sinds 13 maart 2020 746 technische adviezen geleverd over de documentaire conformiteit van die producten aan het centrale aankoopteam
van Taskforce Coronashortages van minister De Backer.

Tabel 10. Gecontroleerde producten voor de corona-taskforce
mrt/20

apr/20

mondmaskers

278

232

25

6

14

0

555

handschoenen

15

72

25

1

0

0

113

schorten

40

5

0

0

0

0

45

gelaatsschermen

16

0

0

0

0

0

16

veiligheidsbrillen

16

1

0

0

0

0

17

365

310

50

7

14

0

746

Totaal

mei/20

Bron: FOD Economie.
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Grafiek 4. Uitsplitsing van gecontroleerde coronaproducten
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Bron: FOD Economie.

Markttoezicht
In de beginperiode van de Coronacrisis was er een enorm tekort aan ademhalingsbeschermingsmaskers (in het bijzonder van het type FFP2). De aanbeveling van de Europese Commissie van
13 maart 2020 betreffende conformiteitsbeoordelings- en markttoezichtsprocedures in het kader
van de COVID-19-dreiging raadde de markttoezichtautoriteiten aan om zich in de eerste plaats te
richten op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) die niet aan de voorschriften voldeden en
die leidden tot ernstige risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van de beoogde gebruikers,
maar ook om “PBM’s die niet van de CE-markering waren voorzien toch te beoordelen, mits gewaarborgd werd dat dergelijke producten alleen beschikbaar werden gemaakt voor gezondheidswerkers gedurende de bestaande gezondheidscrisis”.
Een verdere beperking op het verkoop van FFP2-maskers werd vastgelegd in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, artikel 3.
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Al snel bleek dat er enorme hoeveelheden ademhalingsbeschermingsmaskers in België (en Europa)
werden ingevoerd waarvoor niet kon worden aangetoond dat ze conform de Europese normen
en wetgeving waren. Dergelijke maskers zouden in normale omstandigheden nooit vrijgegeven
worden voor gebruik omdat de gezondheid van de gebruiker niet kan worden gegarandeerd. Om
tegemoet te komen aan de noodsituatie en om de grote tekorten aan ademhalingsbeschermingsmaskers te verminderen werd er door de regering (op basis van de Europese aanbeveling) beslist
dat dergelijke maskers onderworpen konden worden aan een vereenvoudigd testprotocol waarbij
slechts een beperkt aantal essentiële eisen worden beoordeeld: het “Alternative Test Protocol (ATP)”.
Hierbij werden de “PFM: Penetration of Filter Material” (de mate van doorlaatbaarheid van de gebruikte stof), “TIL: Total Inward Leakage” (de mate van afsluiting van het gezicht door het masker)
getest. Afhankelijk van die testresultaten werden de maskers al dan niet vrijgegeven en eventueel
van bijkomende waarschuwingen voor de eindgebruiker voorzien.
Het uitvoeren van die controles gebeurde in nauwe samenwerking tussen de FOD Economie,
de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de FOD Financiën, het Ministerie
van Defensie, de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten en verscheidene Belgische laboratoria.
In het bijzonder werd een permanente gezamenlijke controle door de FOD Economie en de Douane
voorzien in de luchthavens van Zaventem en Bierset.
De fabrikanten en invoerders konden alle noodzakelijke informatie en verduidelijkingen over deze
procedure en hun verplichtingen en mogelijkheden terugvinden op een speciaal hiervoor aangemaakte webpagina van de FOD Economie. Er werden op deze manier 504 dossiers behandeld, voor
een geschat totaal van 277 miljoen maskers. Hiervan behaalden er slechts 14 miljoen het resultaat
“ATP volledig OK”.

Grafiek 5. Gecontroleerde ATP-maskers
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Bron: FOD Economie.
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Grafiek 6. ATP-maskers niet-conform
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ATP NOT OK < 70 %: maskers waarbij de doorlaatbaarheid van de stof ontoelaatbaar hoog is
ATP NOT OK: maskers die niet slagen voor PFM
ATP TAPE ALL: maskers die wél slagen in PFM maar niet in TIL, wegens een slechte pasvorm. Die
maskers moeten bij het dragen voorzien worden van tape rond het volledige masker.
ATP TAPE NOSE: maskers die wél slagen in PFM maar niet in TIL, wegens een slechte pasvorm.
Deze maskers moeten bij het dragen voorzien worden van tape rond de neus.
NOT CORRECT: maskers waarbij door de fabrikant of de invoerder wordt aangegeven dat het
ademhalingsbeschermingsmaskers zijn, maar die dit in werkelijkheid niet zijn.
NO RESULT: geen resultaten van ATP-test gekend.
Het is duidelijk dat zonder deze gezamenlijk uitgevoerde marktcontrole de gezondheidssector
overspoeld geweest zou zijn met slechte ademhalingsbeschermingsmaskers die niet de bescherming boden die de gezondheidsmedewerkers mochten verwachten. Dat zou uiteindelijk geresulteerd hebben in een grotere besmettingsgraad en uitval van het noodzakelijke personeel in de
ziekenhuizen.
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Campagne liften
In 2020 werd samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) een controlecampagne op de veiligheid van liften verdergezet. Deze campagne loopt sinds 2015.
De Externe Diensten voor Technische Controles (EDTC) werden ook in 2020 verzocht om maandelijks aan de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid een lijst te bezorgen van de door hen
gekeurde liften die ernstige technische tekortkomingen vertoonden. Een verdeling van die liften
werd vervolgens gemaakt tussen de FOD WASO en FOD Economie volgens hun bevoegdheden.
Uit de resterende lijst liften bestemd voor de FOD Economie werd, indien nodig, een willekeurige
selectie (in functie van ons controleplan) gemaakt die door de buitendiensten van de Algemene
Directie Kwaliteit en Veiligheid gecontroleerd werden.
De beheerders van liften met technische tekortkomingen hebben waarschuwingen ontvangen met
termijnen van twee tot vier maanden om zich in regel te stellen. Indien noodzakelijk werd de lift in
kwestie onmiddellijk stilgelegd. De beheerders van liften die bij de nacontrole nog steeds technische tekortkomingen vertoonden, krijgen een transactievoorstel (minnelijke schikking) tot 15.000
euro. Het dossier kan eveneens aan het Openbaar Ministerie bezorgd worden (via een pro justitia),
waarna gerechtelijke vervolging mogelijk is. Daarnaast kan beslag worden gelegd op de lift als de
beheerder niet meewerkt.
In 2020 werden 532 controles uitgevoerd; 193 daarvan hadden betrekking op liften waarvoor een
attest van buitenbedrijfstelling was afgeleverd door de externe keuringsinstelling (EDTC).
Ten slotte werden 26 controles uitgevoerd naar aanleiding van klachten en twee na incidenten.
Bij deze 532 controles bleken 285 liften conform op het ogenblik van de controle.
Voor 224 liften die niet conform waren, werden niet-repressieve maatregelen getroffen: de lift
bleek buiten bedrijf te zijn gesteld op het ogenblik van de controle.
Voor 23 liften werden repressieve maatregelen getroffen : opstelling van een waarschuwing en
buitenbedrijfstelling.
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Campagne speelgoeddrones
De nationale administratieve controlecampagne van een 40-tal speelgoeddrones startte in juni
2018 en liep nog door in 2020. Het doel is na te gaan of speelgoeddrones die op de markt aangeboden worden, voldoen aan de administratieve vereisten van het KB van 19.01.2011 betreffende
de veiligheid van speelgoed. Tijdens de controlecampagne wordt eveneens nuttige informatie, zoals bv. bijkomende aanwezige functies (filmen, …), de maximale vliegafstand, … verzameld zodat
een beter beeld verkregen wordt van de markt van de speelgoeddrones.

Campagne ankerpunten
De nationale administratieve campagne van ankerpunten voor het vastmaken van valbeveiliging
startte in januari 2019 en loopt door in 2020. Het doel is na te gaan of ankerpunten die op de
markt aangeboden worden als persoonlijke beschermingsmiddelen, voldoen aan de administratieve vereisten van de verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (of
de richtlijn 89/686/EEG indien vroeger op de markt gebracht). Hierbij werden dus type B en E
ankerpunten volgens de norm EN 795:2012 administratief gecontroleerd volgens de eisen van de
betrokken norm en de eisen van de verordening 2016/425. Gedurende deze campagne werden 6
ankerpunten (waarvan 5 van type B en 1 van type E) gecontroleerd ter plaatse bij de economische
operator.
Bij 2 ankerpunten werden geen niet-conformiteiten vastgesteld, bij 3 ankerpunten werd een laag
risico vastgesteld en bij 1 een hoog risico omdat een aantal cruciale zaken ontbraken in de handleiding. De fabrikanten hebben de nodige maatregelen genomen. Tijdens deze campagne werd
vastgesteld dat bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen door meerdere (meestal 2) kunnen
gebruikt worden. Hiervoor konden wel bijkomende testrapporten voorgelegd worden. Er werd wel
gevraagd om het onderscheid duidelijk(er) te maken voor de gebruiker.
Het controlerapport zal in 2021 worden gepubliceerd.

Campagne slagroomspuiten
Een slagroomspuit is een metalen fles onder druk waarmee een schuimbereiding naar buiten wordt
gedreven door het inspuiten van een gas.
De nationale controlecampagne voor slagroomspuiten startte in januari 2019; ze betreft 14 modellen en is erop gericht om zowel de administratieve aspecten (etikettering, gebruiksonderrichtingen,
markering) als de elementen van het technisch ontwerp (gebruikte materialen, bestandheid tegen
druk) te controleren.
Het doel is hierbij na te gaan of de slagroomspuiten die op de markt worden aangeboden voldoen
aan de algemene veiligheidsverplichting, zoals bepaald in boek IX van het Wetboek van economisch recht over productveiligheid en de eisen van artikel 6 §3 van het koninklijk besluit van 11 juli
2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur.
De genomen stalen werden getest tussen maart en juni 2019 in een onafhankelijk laboratorium,
volgens de Franse norm “NF D21-901 Articles culinaires- Siphons culinaires à usage domestique
- Exigences de sécurité”. Er bestaat tot dusver immers geen enkele Europese norm over dit onderwerp en de Franse norm vormt ter zake de referentie voor de goede praktijk.
De volledige resultaten van de campagne zijn beschikbaar.op de website van de FOD.

Campagne beschermende werkhandschoenen
De nationale campagne van werkhandschoenen startte in oktober 2019 en loopt door in 2020.
Het doel is na te gaan of werkhandschoenen die op de markt aangeboden worden, voldoen aan de
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administratieve vereisten van de verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (of de richtlijn 89/686/EEG indien vroeger op de markt gebracht) en erover te waken dat
niet-conforme en/of gevaarlijke werkhandschoenen uit de markt worden gehaald.
Hierbij worden 3 verschillende types beoogd: wegwerphandschoenen met een niet-correcte claim
voor chemische bescherming, lederen handschoenen met een mogelijk te hoog chroom VI-gehalte
en werkhandschoenen met een zeer hoge of een zeer lage mechanische bescherming. Die worden
gecontroleerd volgens de bepaalde technische eisen van de betrokken normen en de eisen van de
verordening 2016/425.
Voor de lederen handschoenen werden 8 stalen genomen. Voor geen enkele handschoen werd
een te hoog chroom VI-gehalte vastgesteld. Bij 3 handschoenen werden geen niet-conformiteiten
gevonden, voor 6 stalen werd een laag risico vastgesteld en voor 1 staal een middelhoog risico.
Voor de handschoenen voor chemische bescherming werd slechts 1 staal genomen. Hierbij werden
geen niet-conformiteiten gevonden.
Voor de handschoenen met mechanische bescherming werden 7 stalen genomen. Bij 3 handschoenen werden geen niet-conformiteiten gevonden. Bij 2 handschoenen werd een laag risico
vastgesteld en bij 2 handschoenen een middelhoog risico. Bij de handschoenen met middelhoog
risico weken de testresultaten redelijk af van de claims over de beschermingsniveaus.
Het controlerapport zal in 2021 worden gepubliceerd.

Europese controlecampagne CASP2019 – Children’s bicycle seats (kinderfietszitjes)
België neemt deel aan een gecoördineerde actie (Europese campagne) in verband met de veiligheid van fietskinderzitjes. De actie, “CASP 2019 Fietskinderzitjes” startte in maart 2019 en loopt
af in maart 2020. 11 landen nemen eraan deel. De campagne heeft als doel om de conformiteit
en veiligheid van fietskinderzitjes op de Europese markt te controleren en ervoor te zorgen dat de
niet-conforme en/of onveilige producten van de markt worden gehaald.
België nam stalen van 5 fietszitjes en 1 adapter voor een autozitje, op een totaal van 45 genomen
stalen van kinderzitjes. De 6 producten werden online geselecteerd en de staalname gebeurde bij
distributeurs en importeurs in België.

Europese controlecampagne CASP2019 – Batteries (Batterijen)
België nam ook deel aan een gecoördineerde actie in verband met de veiligheid van batterijen.
De actie, “CASP2019 Batteries”, ging van start in maart 2019 en liep af in maart 2020. Elf landen
namen eraan deel.
Het doel van die campagne was na te gaan of de op de Europese markt aanwezige batterijen conform en veilig zijn om ervoor te zorgen dat niet-conforme en/of onveilige producten uit de handel
worden genomen. Die actie richtte zich met name op de batterijen van elektronische sigaretten
(van het type 18650), externe batterijen (powerbanks) en reservebatterijen voor smartphones of
tablets.
In totaal werden bij deze actie 92 batterijen bemonsterd en getest. België nam stalen van 7 batterijen (2 batterijen voor elektronische sigaretten, 3 powerbanks en 2 batterijen voor smartphones).
Deze 7 producten werden online geselecteerd bij distributeurs en importeurs in België. De 7 batterijen werden eerst onderworpen aan een administratieve controle, d.w.z. een verificatie van de
vereisten in boek IX van het Wetboek van economische recht en die van de norm. Slechts 4 voldeden aan de administratieve vereisten.
Het controlerapport is beschikbaar op de website van de FOD Economie.
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Europese controlecampagne CASP2019 – Soft filled toys (speelgoed met zachte
vulling)
België nam ook deel aan de Europese gecoördineerde controlecampagne over zacht gevuld speelgoed. De actie “CASP2019 Soft-filled toys” is gestart in februari 2019 en eindigde in maart 2020. Er
waren 10 deelnemende landen. Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit
van op de markt aangeboden speelgoed met zachte vulling te controleren, en erover te waken dat
niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedjes uit de markt worden gehaald. Die campagne beoogde de controle op bepaalde fysische-mechanische en chemische vereisten. Daarnaast werd ook
aandacht besteed aan de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.
België bemonsterde 19 van de in totaal 189 geteste speelgoedartikelen, waarbij bij voorkeur een
vermoeden van non-conformiteit bestaat zoals door bv. ontbrekende informatie op het product.
De speelgoedartikelen werden in de maanden mei en juni 2019 bemonsterd via onlinewebshops,
tankstations, bij distributeurs en/of fabrikanten/importeurs. Voor België waren 15 van de 19 gecontroleerde speelgoedartikelen niet conform. Vier speelgoedartikelen waren zowel technisch als
administratief niet conform. Die producten bevatten kleine onderdelen die loskwamen en ingeslikt
of ingeademd kunnen worden door kleine kinderen. Elf speelgoedartikelen vertoonden enkel administratieve tekortkomingen.
Het controlerapport is beschikbaar op de website van de FOD Economie.

Europese controlecampagne CASP2019 – Slime toys (slijmspeelgoed)
België nam ook deel aan de Europese gecoördineerde controlecampagne over slijmspeelgoed. De
actie “CASP Slimes 2019” is gestart in juni 2019 en eindigde in april 2020. Er waren 29 deelnemende landen.
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Het hoofddoel van het CASP slime 2019-project was de organisatie van gecoördineerde test- en
communicatieactiviteiten met betrekking tot de veiligheid van slijmspeelgoed in de EU en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). De campagne had als doel de veiligheid en de
conformiteit van op de markt aangeboden slijmspeelgoed te controleren, en erover te waken dat
niet-conforme en/of gevaarlijk slijmspeelgoed uit de markt werden gehaald. Tijdens deze campagne werd de migratie van borium getest.
België bemonsterde 7 van de in totaal 199 geteste slijmproducten. Er werd zoveel mogelijk getracht
om slijmspeelgoed uit het goedkoper segment te kiezen en dat bij voorkeur een vermoeden van
non-conformiteit vertoont: heeft bv. ver gedreven veiligheidsvoorschriften (bv. dragen van handschoenen), melding van chemische gevaren (bv. gevaarlijk voor voortplanting), niet-conforme markeringen, ….. De speelgoedartikelen werden hoofdzakelijk in de maand oktober 2019 bemonsterd
via onlinewebshops en bij distributeurs en fabrikanten/importeurs. Voor België waren 6 van de 7
gecontroleerde slijmproducten niet conform. Eén slijmproduct was zowel technisch als administratief niet conform omdat de migratie van borium bijna 3 keer hoger was dan de wettelijke limiet.
Dat product werd van de markt gehaald en teruggeroepen bij de consumenten. Vijf slijmproducten
vertoonden enkel administratieve tekortkomingen. Het leveren van de volledige en correcte technische documentatie en de EG-verklaring van overeenstemming blijft hierbij een probleempunt.
De fabrikanten/importeurs hebben de nodige maatregelen genomen.
Het controlerapport is beschikbaar op de website van de FOD Economie.

Europese controlecampagne CASP2019 – Personal transporters (persoonlijke (gemotoriseerde) voortbewegingstoestellen)
België nam ook deel aan de Europese gecoördineerde controlecampagne over elektrische steps,
elektrische fietsen, hoverboards en uniwheels. De actie “CASP2019 Personal Transporters” is gestart
in februari 2019 en eindigde in maart 2020. Er waren negen deelnemende landen.
Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit van op de markt aangeboden elektrische fietsen, elektrische steps, hoverboards en uniwheels te controleren, en erover te waken dat
niet-conforme en/of gevaarlijke producten uit de markt werden gehaald. De campagne beoogde
de controle op bepaalde fysische-mechanische en elektrische vereisten. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de administratieve vereisten.
België heeft 5 van de in totaal 46 geteste producten bemonsterd. 2 elektrische fietsen en 3 elektrische scooters werden bemonsterd. Die monsters zijn in augustus en september 2019 genomen
bij onlinewinkels, distributeurs en/of fabrikanten/importeurs.
Voor de steps waren er 1 met een laag risico en 2 met een middelhoog risico. 1 step vertoonde
een aantal kleinere technische tekortkomingen, de andere hadden enkel administratieve tekortkomingen.
Voor de elektrische fietsen vertoonde 1 fiets een hoog risico en 1 fiets een ernstig risico. De fiets
met ernstig risico doorstond de overladingstest van de batterij niet. Hiervoor werd een Rapexnotificatie gemaakt (A12/00778/20). De fietst met hoog risico vertoonde een aantal technische
tekortkomingen. De fabrikanten hebben de nodige maatregelen genomen.
Het controlerapport is beschikbaar op de website van de FOD Economie.

Europese controlecampagne CASP2020 – Co-sleepers, Sleep bags and Baby nests
België nam deel aan een gecoördineerde actie (Europese campagne) in verband met de veiligheid
van Co-sleepers, Slaapzakken en Baby nests. De actie, “CASP 2020 Co-sleepers, Sleep bags and
baby nests” startte in april 2020 en liep af in juni 2021. 12 landen namen eraan deel. De campagne
heeft als doel om de conformiteit en veiligheid van co-sleepers, slaapzakken en baby nests op de
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Europese markt te controleren en ervoor te zorgen dat de niet-conforme en/of onveilige producten van de markt worden gehaald.
België nam stalen van 5 producten waarmee 1 co-sleeper, 3 slaapzakken en 1 baby nest, op een
totaal van 60 genomen stalen. De 5 producten werden online geselecteerd en de staalname gebeurde bij distributeurs en importeurs in België.
De resultaten van de campagne zullen op onze website beschikbaar zijn in 2021.

Controlecampagne speelgoed voor kinderen -3 jaar
Het doel van deze campagne was de veiligheid en de conformiteit van op de markt aangeboden
speelgoedartikelen die bestemd zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar te controleren, en erover te
waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke speelgoedjes uit de markt worden gehaald. De campagne beoogde onder andere de controle op het misbruik van de leeftijdswaarschuwing “Niet geschikt
voor kinderen jonger dan 3 jaar”.
De campagne startte begin 2020 en zal begin 2021 eindigen.
Er werden in totaal 18 speelgoedartikelen bemonsterd. De speelgoedjes werden technisch gecontroleerd op de aanwezigheid van kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden. Er werd ook
aandacht besteed aan de administratieve vereisten en bepaalde onderdelen van de technische
documentatie, namelijk de veiligheidsbeoordeling, de EG-verklaring van overeenstemming en de
testrapporten.
De resultaten van deze controlecampagne zullen in 2021 gepubliceerd worden.

Campagne trekkoordjes in kinderkledij
De doelstellingen van die nationale campagne waren om de conformiteit en veiligheid van kinderkleding op de Belgische markt te controleren en erop toe te zien dat niet-conforme en/of gevaarlijke producten van de markt worden gehaald.
De campagne was gericht op kleding bestemd voor kinderen tot 14 jaar en meer bepaald op de
koordjes met hun accessoires (knopen, stoppers enz.) die op de kleding voorkomen.
In totaal werden 6 winkels bezocht, 168 kledingstukken voor kinderen geïnspecteerd en 39 daarvan bemonsterd. De bezochte winkels waren zowel winkels die uitsluitend kleding verkopen als
andere winkels van het type supermarkt.
De naleving van de technische vereisten werd gecontroleerd door de FOD Economie.
De resultaten van deze campagne zijn op onze website gepubliceerd.

3.1.5. Veiligheid van diensten
Markttoezicht
De volgende routinecontroles werden uitgevoerd:
• 363 speelterreinen;
• 7 attractieparken;
• 7 kermistoestellen;
• 14 actieve en extreme ontspanningsevenementen.
Verder werden 58 klachten en meldingen onderzocht. De klachten hadden onder meer betrekking
op de veiligheid van speelterreinen, actieve ontspanningsevenementen en liften. Tot slot werden
25 meldingen van ongevallen en incidenten onderzocht.
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3.2. De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
reglementeert en ziet toe op correcte en kwalitatieve
metingen
3.2.1. In het wegverkeer
De bevoegdheid voor het metrologische toezicht op de snelheidsmeters en trajectcontroles op
de gewestwegen en lokale wegen werd in 2014 geregionaliseerd. Sindsdien is er een actieve
samenwerking met de gewesten tot stand gekomen via maandelijkse vergaderingen waarin getracht wordt om de aanpak van de federale overheid en van de gewesten op elkaar af te stemmen.
Meerdere modelgoedkeuringsdossiers en vragen van fabrikanten worden behandeld in nauw overleg tussen de gewesten en het federale niveau. Een efficiënte dienstverlening voor alle belanghebbenden blijft onze prioriteit.

Tabel 11. Controles in het wegverkeer uitgevoerd door de dienst Reglementering
Metrologie in 2020
Routinecontroles

Aantal

Taximeters

18

Bron: FOD Economie.

3.2.2. Voorverpakte goederen
Controles van geconditioneerde producten uitgevoerd door de diensten Controle
Metrologie Noord en Controle Metrologie Zuid
De controlediensten van de afdeling Metrologie controleren op het terrein de naleving van boek VI
van het Wetboek van economisch recht inzake geconditioneerde producten.

Tabel 12. Routinecontroles van geconditioneerde producten uitgevoerd door de controlediensten Metrologie Noord en Zuid, exclusief de controles uitgevoerd in het kader van
een controlecampagne
Gecontroleerde
vestigingen

Gecontroleerde
partijen

104

304

Conforme partijen

Proces-verbaal van
waarschuwing

Proces-verbaal
(geldelijke
transactie)

242
(80 %)

28
(9 %)

34
(11 %)

Bron: FOD Economie.

In het kader van het controleplan 2020 hebben de controlediensten twee specifieke controlecampagnes uitgevoerd.
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Campagne “Voorverpakte voedingswaren geconditioneerd naar variabel gewicht”
De campagne werd georganiseerd naar aanleiding van een vraag van de heer minister van Economie
om een specifieke controlecampagne te organiseren m.b.t. de juistheid van de hoeveelheidsaanduiding van voorverpakte voedingswaren – in het bijzonder gericht op winkels die zelf ter plaatse
verse voedingswaren in variabele hoeveelheden voorverpakken. Bijkomend werden ook controles
uitgevoerd bij toeleveringsbedrijven van voorverpakte voedingswaren geconditioneerd naar variabel gewicht. Van elke gecontroleerde verpakking werd de werkelijke nettohoeveelheid vergeleken
met de aangeduide nominale hoeveelheid.
Een lot wordt als niet-conform beschouwd, zodra binnen het lot minstens één verpakking wordt
aangetroffen waarvan de werkelijke nettohoeveelheid kleiner is dan de aangeduide hoeveelheid,
gecorrigeerd voor de maximaal toegelaten fout bij herijk van het gebruikte weeginstrument.
De controlecampagne werd voorafgegaan door een informatie- en sensibiliseringscampagne gericht op de handelaars (najaar 2019), via de beroepsorganisaties (Comeos, Unizo,…) en tevens via
de website van de FOD Economie en de sociale media.
Reglementering:
• Koninklijk besluit van 4 september 1972 betreffende de hoeveelheidsaanduiding
• Verordening (EU) Nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten

Tabel 13. Overzicht resultaten campagne “Voorverpakte voedingswaren geconditioneerd
naar variabel gewicht”
Gecontroleerde Gecontroleerde
vestigingen
partijen
136

605

Conforme
partijen

Proces-Verbaal
van
waarschuwing

Proces-verbaal
(geldelijke
transactie)

Proces-verbaal
overgemaakt
aan de
procureur
des konings

334
(55 %)

161
(27 %)

97
(16 %)

13
(2 %)

Bron: FOD Economie.

De ondernemingen waar werd vastgesteld dat er niet-conforme loten werden geproduceerd, zullen worden opgevolgd door een hercontrole in 2021.

Campagne “Voorverpakkingen van bier in fles of blik”
Het doel van de campagne is om de metrologische conformiteit van de werkelijke hoeveelheden
van bier voorverpakt in fles of blik te controleren op overeenstemming met de nominale hoeveelheid die op het etiket is vermeld.
De campagne richtte zich op grote brouwerijen en op nieuwe, nog nooit eerder gecontroleerde brouwerijen. De microbrouwerijen die tijdens de campagne van 2016 werden gecontroleerd,
maakten geen onderdeel uit van deze campagne.
De controles gebeurden onaangekondigd, zonder voorafgaand bericht of afspraak.
Reglementering:
• Koninklijk besluit van 28 december 1979 betreffende het voorverpakken naar gewicht of naar
volume van bepaalde producten in voorverpakkingen
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Tabel 14. Overzicht resultaten campagne “Voorverpakkingen van bier in fles of blik”
Gecontroleerde
vestigingen

Gecontroleerde
partijen

36

63

Conforme partijen

Proces-verbaal
van waarschuwing

Proces-Verbaal
(geldelijke
transactie)

55
(87 %)

7
(11 %)

1
(2 %)

Bron: FOD Economie.

87 % van de gecontroleerde loten bleken conform de reglementering. De ondernemingen waar
werd vastgesteld dat er niet-conforme loten werden geproduceerd, zullen worden opgevolgd door
een hercontrole in 2021.

3.2.3. Meet- en weeginstrumenten
Algemene bepalingen
Volgens de bepalingen van artikel VIII.43 van het Wetboek van economisch recht moeten metingen in het economische verkeer, metingen uitgevoerd ter berekening van heffingen en restituties
en andere metingen, indien daarvoor bijzondere voorschriften worden vastgesteld met een koninklijk besluit, uitgevoerd worden met geijkte meetinstrumenten.
Om als “geijkt” beschouwd te worden moet een instrument over het algemeen onderworpen worden aan de volgende ijkverrichtingen:
• een modelgoedkeuring;
• een eerste ijk;
• de periodieke herijk.
De verrichtingen blijken uit het aanbrengen van ijkmerken of – tekens, of uit het afgeven van attesten.
De herijk gebeurt in principe om de vier jaren, tenzij anders bepaald in bijzondere uitvoeringsbesluiten.

De eengemaakte Europese markt voor meetinstrumenten
Sinds meer dan 30 jaar worden meetinstrumenten opgenomen in de Europese geharmoniseerde regelgeving ten behoeve van de eengemaakte Europese markt. Voor meerdere families van
meetinstrumenten worden de algemene en specifieke essentiële eisen en de verplichtingen van
de fabrikanten, invoerders, distributeurs en desgevallend andere marktdeelnemers, opgenomen in
Europese richtlijnen.
Voor meetinstrumenten die in het toepassingsgebied vallen van Europese geharmoniseerde regels,
mag de toegang tot de Belgische markt niet verhinderd worden. Er zijn voor die meetinstrumenten
of families van meetinstrumenten geen bijkomende, bijzondere nationale bepalingen, tenzij dat
uitdrukkelijk zou toegestaan zijn door de desbetreffende Europese reglementering.
De twee meest recente richtlijnen werden in 2016 naar Belgisch recht omgezet met respectievelijk
het KB van 12 april 2016 betreffende de niet-automatische weeginstrumenten en het KB van 15
april 2016 betreffende meetinstrumenten.
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Tabel 15. Overzicht van de meetinstrumenten waarvoor Europese geharmoniseerde regels bestaan
Familie van meetinstrumenten

Essentiële eisen

Niet-automatische weegwerktuigen

NAWID (a)

Bijlage I

Watermeters

MID (b)

Bijlagen I en III

Gasmeters en volumeherleiding

MID

Bijlagen I en IV

Kilowattuurmeters

MID

Bijlagen I en V

Thermische energiemeters

MID

Bijlagen I en VI

Meetinstallaties voor hoeveelheden van andere vloeistoffen
dan water

MID

Bijlagen I en VII

Automatische weeginstrumenten

MID

Bijlagen I en VIII

Taximeters

MID

Bijlagen I en IX

Stoffelijke maten (lengtematen en inhoudsmaten)

MID

Bijlagen I en X

Dimensionale meetinstrumenten

MID

Bijlagen I en XI

Uitlaatgasanalysator

MID

Bijlagen I en XII

(a) NAWID: richtlijn 2014/31/EU niet-automatische weegwerktuigen, omgezet met het KB van 12 april
2016 betreffende de niet-automatische weeginstrumenten.
(b) MID: richtlijn 2014/32/EU meetinstrumenten, omgezet met het KB van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.
Bron: FOD Economie.

De overeenstemming van het meetinstrument met de essentiële eisen van de Europese richtlijn
wordt aangegeven door de EU-conformiteitsverklaring die bij elk instrument moet afgeleverd worden, en door het aanbrengen, door de fabrikant, op het instrument van de CE-markering samen
met een aanvullende metrologische markering. Voor dergelijke meetinstrumenten is er geen afzonderlijke Belgische modelgoedkeuring vereist en ook geen eerste ijk door de Belgische metrologische dienst (afdeling Metrologie van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid). Met andere
woorden, de meetinstrumenten voorzien van de CE-markering en de aanvullende metrologische
markering, en vergezeld van een EU-conformiteitsverklaring, mogen in België op de markt worden
gebracht en in gebruik worden genomen als een geijkt meetinstrument. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of van de invoerder om ervoor te zorgen dat de meetinstrumenten die op
de markt aangeboden worden, voldoen aan de toepasselijke eisen.
Er werd door de medewerkers van de dienst Reglementering Metrologie in 2020 een aanzienlijke
inspanning geleverd om deel te nemen aan de internationale uitwisseling van informatie en kennis,
door onder meer een actieve deelname aan de ADCO voor meetinstrumenten en aan verschillende
werkgroepen en organen van WELMEC.

Delegatie van bevoegdheid van de verrichtingen voor herijk
De herijk gebeurt in principe om de vier jaren, tenzij anders bepaald in bijzondere uitvoeringsbesluiten die dan van toepassing zijn op welbepaalde groepen of types van meetinstrumenten.
Bovendien kan in dergelijke uitvoeringsbepalingen opgenomen worden dat de meetinstrumenten
onderworpen worden aan een technische controle, om na te gaan of de instrumenten (blijven) voldoen aan de eisen en of zij zich in goede staat bevinden. De technische controle kan ambtshalve
uitgevoerd worden of op vraag van een consument of een andere, betrokken marktdeelnemer.
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Aanvankelijk werden al de ijkverrichtingen en de technische controles uitgevoerd door ambtenaren van de metrologische dienst. Sinds 2008 wordt de mogelijkheid geboden om de verrichtingen
voor de herijk te delegeren aan daartoe erkende instellingen. Die mogelijkheid werd ingevoerd
om meerdere redenen: men wil hiermee een nieuwe commerciële activiteit en een marktwerking
mogelijk maken voor bedrijven die de technische deskundigheid hebben of willen ontwikkelen,
men wil de werklast van de metrologische dienst beheersen door enerzijds het zwaartepunt te verschuiven van operationeel-technische taken naar activiteiten van toezicht, en men wil tegelijkertijd
een antwoord bieden op de toenemende vermindering van personeel bij de administratie.
Voor verschillende groepen van meetinstrumenten werd de delegatie van de herijk reeds uitgevoerd. Dat is onder meer het geval voor brandstofpompen, voor taximeters, voor automatische en
niet-automatische weegwerktuigen en voor vloeistofmeetinstallaties op tankwagens. De gedetailleerde lijsten kunt u raadplegen op onze website.

Tabel 16. Overzicht van het aantal erkende keuringsinstellingen, bevoegd voor het uitvoeren van de herijk in België (situatie eind 2020)
Familie meetinstrumenten

Aantal erkende keuringsinstellingen

Niet-automatische weeginstrumenten

29

Automatische weeginstrumenten

11

Taxameters

6

Vloeistofmeetinstallaties (o.m. voor brandstofpompen en tankwagens)

24

Vloeistofhoogtemeters (vaste tanks)

2

Bron: FOD Economie.

Modelgoedkeuringen
Voor de meetinstrumenten waarvoor er geen eisen vastgesteld worden op een Europees niveau
en die in België moeten voldoen aan bijzondere regels in uitvoering van artikel VIII.43 van het
Wetboek van economisch recht, kan er door de dienst Reglementering Metrologie, na aanvraag
door de fabrikant of de verdeler, een modelgoedkeuring afgeleverd worden. In 2020 werden door
de dienst modelgoedkeuringen van 14 dossiers behandeld en afgesloten met een positief besluit.

Tabel 17. Overzicht van de in 2020 afgeleverde modelgoedkeuringen
Oorspronkelijke goedkeuring

Aanpassing of verlenging van
bestaande goedkeuring

Alcoholslot / ademanalyse

0

1

CNG-brandstofpomp

0

2

Snelheidsmeter

1

3

Vloeistofhoogtemeter voor vaste
tanks

1

2

Vloeistofmeetinstallatie voor
tankwagens

0

1

IJkmassa 100 tot 5.000 kg

0

0

Telstation voor gas
(gebruiksvergunningen)

2

1

Type meetinstrument

Bron: FOD Economie.
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IJkverrichtingen en controles uitgevoerd door de diensten Controle Metrologie
Noord en Controle Metrologie Zuid
Tabel 18 geeft een totaaloverzicht van de controles van meetinstrumenten, inclusief de ijkverrichtingen “eerste ijk” en “herijk”, uitgevoerd door de controlediensten Metrologie Noord en Zuid
in 2020.

Tabel 18. Totaaloverzicht van de controles van meetinstrumenten, uitgevoerd door de
diensten Controle Metrologie Noord en Controle Metrologie Zuid

553

6962

0

7.515

7.515

0

0

0

0

Massa’s

0

0

0

2

854

0

856

856

0

0

0

0

Watermeters

0

0

263

0

6161

0

6.424

6350

74

0

0

0

Gasmeters

Waarschuwing

Transactie (minnelijke
schikking) of Pro Justitia

Conform

0

Uitgestelde beslissing

Algemeen totaal

0

Afgekeurd

Herijk

0

Toezicht

Eerste ijk

Gewichten M1

Administratieve controle

Technische controle op
vraag van de klant

Resultaat van de controle

Technische controle op
initiatief van de Metrologie

Soort controle

0

0

12

0

0

0

12

12

0

0

0

0

Automatische hoogtemeters

12

0

0

0

0

0

12

12

0

0

0

0

Landtanks

23

0

0

100

189

0

312

312

0

0

0

0

CNG-pompen

16

0

0

40

244

0

300

297

0

2

1

0

5

0

0

0

0

0

5

4

0

0

1

0

11

2

0

0

23

0

36

36

0

0

0

0

3.902

552

0

0

0

0

4.454

3.966

56

0

328

104

Meetinstallaties op
tankwagens

1

0

0

3

30

0

34

34

0

0

0

0

Peilstokvolume meetsystemen op tankwagens

0

0

0

0

175

0

175

175

0

0

0

0

Additiefpompen op
tankwagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Laadstations vloeistoffen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.117

477

0

0

0

0

3.594

2.485

46

24

999

40

521

31

0

0

724

0

1.276

1.187

30

15

44

0

7.608

1.062

275

698

15.362

0

25.005

23.241

206

41 1.373

144

LPG-pompen
Tweetaktpompen
Brandstofpompen
(benzine/diesel/gasolie)

Niet-automatische
weeginstrumenten
Automatische weeginstrumenten
Algemeen totaal

Bron: FOD Economie.
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De diensten Controle Metrologie Noord en Controle Metrologie Zuid hebben een accreditatie
ISO/IEC 17020: 2012 als keuringsinstelling voor de keuring van brandstofpompen, van automatische en niet-automatische weeginstrumenten en van de massa van voorverpakkingen.

Controlecampagnes uitgevoerd door de diensten Controle Metrologie Noord en
Controle Metrologie Zuid
In het kader van het controleplan 2020 hebben de controlediensten drie specifieke controlecampagnes op meetinstrumenten uitgevoerd. De resultaten vindt u hieronder terug per type van meetinstrument.

A. Automatische en niet-automatische weeginstrumenten
Reglementering
Koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende de niet-automatische weeginstrumenten;
Koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de automatische weegwerktuigen;
Koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.
Campagne “balansen bij apothekers”
Technische controles van niet-automatische weeginstrumenten bij apothekers

Tabel 19. Technische controles van balansen bij apothekers
Aantal meetinstrumenten
Technische controle

273

Afkeuringen

9 (3,3 %)

Bron: FOD Economie.

Campagne “niet-automatische weeginstrumenten gebruikt in winkels, voor de verkoop van producten in bulk”:
Technische controle van weeginstrumenten gebruikt in winkels, voor de verkoop van producten in
bulk. De campagne omvat een administratieve controle van de opschriften, ijkmerken en verzegelingen, aangevuld met een technische controle van de weegfunctie.

Tabel 20. Technische controles van weeginstrumenten gebruikt in winkels, voor de verkoop van producten in bulk
Aantal meetinstrumenten
Technische controles

288

Afkeuringen

3 (1,04 %)

Bron: FOD Economie.
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B. Meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water
Reglementering
Koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten;
Koninklijk besluit van 26 september 2013 betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere
vloeistoffen dan water.
Campagne “lpg-pompen”
Technische controle van lpg-pompen in tankstations

Tabel 21. Overzicht resultaten campagne lpg-pompen in tankstations
Aantal meetinstrumenten
Technische controle

39

Afkeuringen

3 (7,7 %)

Bron: FOD Economie.
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3.3. De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid staat
garant voor kwaliteit
3.3.1. Wetenschappelijke ondersteuning
Wetenschappelijke metrologie: de dienst Nationale Standaarden
De dienst Nationale Standaarden heeft als hoofdactiviteiten metrologisch onderzoek, het realiseren van de herleidbaarheid van de primaire meeteenheden van het SI-stelsel en het ter beschikking
stellen van metrologische kennis. Een wereldwijd uniform systeem van meeteenheden, in combinatie met nationaal en internationaal vertrouwen in meetresultaten vormen de basis voor eerlijke,
consumentenbescherming, technologische vooruitgangen stimulatie van onderzoek en ontwikkeling.
De economie en de leefomgeving, zowel op nationaal als op internationaal vlak, zijn sterk afhankelijk van betrouwbare meetresultaten die internationaal erkend en aanvaard worden. Die resultaten
mogen geen technische barrière vormen voor de handel en voor de leefomgeving. Een noodzakelijke voorwaarde daarbij is een wijdverspreide metrologische infrastructuur waarvan uitgebreid
gebruikgemaakt wordt en die aantoonbaar robuust is.
De FOD Economie moedigt de productie en de handel aan en stimuleert het concurrentievermogen van Belgische ondernemingen door de technische infrastructuur en de wetenschappelijke
competentie te voorzien die nodig is voor de realisatie van primaire meetstandaarden van het
hoogste nauwkeurigheidsniveau en van diensten overeenstemmend met die in andere landen.
De kwaliteit van goederen en diensten en, meer algemeen, de ontwikkeling van internationale
handel zijn nauw verbonden met een optimale beheersing van metingen. Er moet beantwoord
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worden aan de hoogste eisen van de hightech technologieën met betrekking tot infrastructuur en
meetonzekerheid om de ontwikkeling van de Belgische industrie in een nationale en internationale
context toe te laten. De continue verbetering van primaire meetstandaarden en van de kalibratieinfrastructuur en de ontwikkeling ervan volgens de noden van de maatschappij dragen hieraan bij.
In die context hebben veel landen sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun metrologische
infrastructuur die beschouwd wordt als een onderdeel van hun nationale onafhankelijkheid.
Anderzijds hebben de exponentieel toenemende kosten die nodig zijn om vooruitgang te boeken,
internationale samenwerkingen geïnitieerd op Europees vlak, via EURAMET, en op internationaal
vlak, via het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) en het CIPM-MRA (Comité international des Poids et Mesures – Mutual Recognition Agreement), zodat onnodig dubbel werk wordt
vermeden.
Hiertoe realiseert de dienst Nationale Standaarden op nationaal en op internationaal vlak de SIeenheden en verzekert door zijn diensten de herleidbaarheid van meetresultaten naar nationale
standaarden voor de industrie, voor onderzoekscentra en voor geaccrediteerde laboratoria. Die
herleidbaarheid verzekert het vertrouwen van de consument in de goederenmarkt en de dienstenmarkt, in de kwaliteit van producten en, verzekert betrouwbare en juiste metingen, in alle domeinen waaronder ook onderzoek en ontwikkeling. In 2020 waren de voornaamste directe gebruikers
van de diensten geleverd door de dienst Nationale Standaarden, de industrie, de onderzoekscentra, de universiteiten, de geaccrediteerde laboratoria, de wettelijke metrologie, de keuringsinstellingen, BELAC en Europese onderzoeksprojecten.
De dienst bood de ontwikkeling van kalibraties en advies van een hoog niveau aan in de volgende
domeinen:
• nanometrologie;
• dimensionele metrologie;
• elektrische metingen;
• massa’s;
• volumes;
• thermometrie;
• tijd en frequenties.
De belangrijkste pijlers van de activiteiten van de dienst Nationale Standaarden zijn:
• de realisatie en het beheer van de nationale standaarden voor de SI-eenheden;
• het vertrouwen in meetresultaten en in hun nationale en internationale gelijkwaardigheid;
• het opstarten en de realisatie van ontwikkelingen en innovaties die toelaten om te blijven beantwoorden aan de noden en evoluties op het vlak van meettechnieken, wetenschap en metrologie;
• de ondersteuning bieden aan zij die nood hebben aan metrologische kennis en metrologische
communicaties.

Tabel 22. De afgelopen jaren werden door de dienst volgende aantallen kalibraties uitgevoerd
2017

2018

2019

2020

Aantal afgeleverde
kalibratiecertificaten

274

294

392

209

Aantal gekalibreerde
objecten

1.205

891

1.529

1.208

Aantal
kalibratieresultaten

2.411

1.679

2.786

2.255

Bron: FOD Economie.
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Het aantal kalibratiecertificaten is ongeveer gehalveerd tegenover vorig jaar. Het aantal gekalibreerde objecten en het aantal afgeleverde resultaten zijn echter maar ongeveer 20 % gedaald. In
verhouding tot 2019 staan er meer resultaten per certificaat. De daling wordt nagenoeg volledig
verklaard door de COVID-19 situatie.
De dienst Nationale Standaarden werkt actief mee aan het Europese EMPIR-programma (European
Metrology Programme for Innovation and Research). Het project kadert in het Europese Horizon
2020-project. Het doel is innoverend metrologisch onderzoek en ontwikkeling in een gecoördineerde samenwerking tussen nationale metrologische instituten, de academische wereld en de industrie. Het project coördineert onderzoeksprojecten om te beantwoorden aan grote uitdagingen
en om gelijktijdig het SI-systeem voor meeteenheden te ondersteunen en te ontwikkelen.
Sinds 2015 zijn met het nieuwe EMPIR-programma 7 projecten geselecteerd voor een totale financiering van meer dan 430.000 euro: 3 projecten in het domein van de nanometrologie, 1 project
over dimensionale metrologie, 1 project over massametrologie, 1 project over de kwaliteit van
klimaatmetingen en 1 project over wiskundig statistisch onderzoek, gebieden waarin ons team de
afgelopen jaren nieuwe competenties heeft ontwikkeld.
De laatste oproep voor projecten in het kader van het EMPIR-programma vond plaats in 2020. Het
Europese kaderprogramma voor de financiering van onderzoek “Horizon 2020” wordt vervangen
door “Horizon Europa”, dat loopt van 2021 tot 2027. De positieve evaluatie van EMPIR door de
leden van EURAMET en onafhankelijke experts, heeft de Europese Unie ertoe gebracht om haar
samenwerking met EURAMET in dit nieuwe kaderprogramma voort te zetten. Onze dienst werkte mee aan de oprichting van het nieuwe institutionele partnerschap met de Europese Unie dat
nieuwe onderzoeksprojecten zal financieren onder de naam “European Partnership in Metrology
(EPM)”. België verbindt zich ertoe financieel bij te dragen aan het EPM-programma voor een bedrag van 2 miljoen euro (gespreid over de 10 jaar van het programma).
Op internationaal vlak werkt de dienst Nationale Standaarden samen met nationale metrologische instituten en met andere organisaties om de internationale tijd te realiseren. Dat loopt via
onze deelname, aan de “key comparison in time, CCTF-K001.UTC” waarvan de resultaten maandelijks worden gepubliceerd, en aan de realisatie van UTCr waarvan de resultaten wekelijks worden
gepubliceerd. Sinds november 2016 wordt onze realisatie van UTC (Gecoördineerde Universele
Tijd), UTC(SMD), gestuurd door onze waterstofklok, type VREMYA.
In het kader van publieke dienstverlening is de dienst Nationale Standaarden begin 2019 aan een
project begonnen voor de verdeling van de referentietijdschaal UTC (SMD).

Wetenschappelijke ondersteuning aan de andere algemene directies van de FOD
Economie
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid staat in voor wetenschappelijke ondersteuning van
een aantal diensten van de FOD Economie. In 2020 werd binnen de FOD Economie een e-mailadres aangemaakt om voor alle wetenschappelijke vragen één aanspreekpunt te hebben (measurementscience@economie.fgov.be).
Wat de Algemene Directie Energie (Fapetro) of de Algemene Directie Economische Analyses en
Internationale Economie betreft, gaat het om zuiver wetenschappelijk en technisch advies en ondersteuning, o.a. bij het opstellen van wetgeving of in verband met de interpretatie van analyseresultaten of regelgeving of over de betekenis en impact van kwaliteitseisen gesteld aan producten
verkocht op de Belgische markt, enz.
Naast de behandeling van diverse klachten van consumenten en concurrenten, heeft de Algemene
Directie Economische Inspectie, in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Kwaliteit en
Veiligheid, verschillende controlecampagnes georganiseerd.
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Meer details over de organisatie en resultaten van die campagnes leest u in het jaarverslag van de
Economische Inspectie.

3.3.2. Accreditatie in nationale en internationale context
De Belgische accreditatie-instantie BELAC staat in voor de accreditatie van laboratoria, inspectieinstellingen, certificatie-instellingen, producenten van referentiematerialen, validatie- en verificatie-instelling en proficiency testing providers die aangetoond hebben hun activiteiten op deskundige wijze uit te voeren en daarvoor een formeel en onafhankelijk bewijs willen ontvangen. De
competentie van die zogenaamde instellingen voor conformiteitsbeoordeling wordt beoordeeld
in overeenstemming met onder andere de eisen van de relevante internationale accreditatienormen. Accreditatie draagt op die manier bij tot de bevordering van het vrij verkeer van goederen
en diensten, waarbij conformiteit en veiligheid voorop staan. Daarnaast biedt accreditatie voor
reglementaire overheden een krachtig instrument voor de selectie van competente partners bij de
uitvoering van het beleid.
BELAC bleef ook in 2020 investeren in het behoud en de uitbreiding van haar kernactiviteiten,
gericht op het ondersteunen van het vertrouwen in de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de geaccrediteerde instellingen.

Organisatie en management van BELAC
BELAC-managementsysteem volgens ISO/IEC 17011:2017
BELAC moet als nationale accreditatie-instantie werken conform de eisen van de Europese verordening 765/2008, de norm ISO/IEC 17011:2017 en de bijkomende Europese en internationale
bepalingen van EA, ILAC, IAF en FALB. Die eisen zijn gedocumenteerd in het managementsysteem
van BELAC en vergen een continue opvolging om blijvend te kunnen voldoen aan de vereisten die
van toepassing zijn voor ondertekenaars van de wederzijdse akkoorden van EA, ILAC, IAF en FALB.
In 2020 werd continu gewerkt aan de regelmatige herziening van bestaande of ontwikkeling van
nieuwe documenten, de opvolging en afhandeling van geschillen, beroepen en vastgestelde afwijkingen van onder andere interne of externe audits. De evolutie van het managementsysteem
wordt gerapporteerd aan de Coördinatiecommissie van BELAC, waarin alle stakeholders vertegenwoordigd zijn. Die coördinatiecommissie is het beleidsorgaan van BELAC.
Auditoren en experten
De BELAC-auditoren en -experten vormen het belangrijkste instrument van het accreditatiesysteem, aangezien zij de nodige expertise leveren voor de beoordeling van de deskundigheid en het
prestatieniveau van de geaccrediteerde instellingen. BELAC heeft in 2020 verschillende vormingsdagen voorzien waarbij de focus lag op:
• vorming van technische auditoren naar hoofdauditoren;
• een verkorte opleiding tot auditor ISO/IEC 17020:2012;
• voortgezette opleiding voor auditoren/experten actief in ISO 15189;
• opleiding tot auditor ISO/IEC 17021-1
• Interne opleiding van de dossierbeheerders
Personeelsleden
Eind 2020 waren 22 medewerkers van niveau A en 6 administratieve medewerkers (niveau B, C en
D) werkzaam bij de dienst Accreditatie.
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Activiteiten van BELAC in enkele cijfers
In 2020 werden 22 nieuwe accreditatiecertificaten afgeleverd, waarvan het grootste aandeel toegekend werd aan laboratoria en keuringsinstellingen:
• keuringsinstellingen (6),
• beproevingslaboratoria (9),
• medische laboratoria (2),
• alle overige sectoren (5).
Hiermee komt het totale aantal actieve accreditatiecertificaten op het einde van 2020 op 589.
De economische sectoren waarin accreditatie een prominente rol speelt, blijven de medische sector, de voedings-, de milieu- en de bouwsector en de wettelijke metrologie. Dat is overwegend in
het kader van nationale regelgeving en/of notificatie met betrekking tot Europese reglementeringen.

Grafiek 7. Aantal afgeleverde accreditatiecertificaten op 31.12.2020
Status op het einde van het jaar.
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Bron: FOD Economie.

Nieuwe ontwikkelingen in accreditatie
BELAC is voornamelijk actief in de gereglementeerde sector, waarbij bevoegde overheden accreditatievereisten eisen als bewijs van competentie van instellingen voor conformiteitsbeoordeling
die kandidaat zijn voor een nationale erkenning of voor een notificatie met betrekking tot Europese
reglementering.
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BELAC wordt steeds meer proactief geconsulteerd in het kader van wetgevende initiatieven om
het principe van accreditatie als mechanisme voor erkenning of in markttoezicht toe te lichten
alvorens door de bevoegde overheid een keuze gemaakt wordt binnen die wetgevende initiatieven. BELAC was in dat kader in 2020 nog steeds nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen
de cybersecurity-wetgeving, maar ook bij de ontwikkeling van nationale wetgeving voor biomassacertificatie, CO2- prestatieladder, groene stroom, havenvoertuiginspecties, Mechelse koekoek,
virtuele testen, zoutstrooimachines, woninginspectie, fertilizer product regulation.

Internationale activiteiten van BELAC
Accreditatie-activiteiten in het buitenland
BELAC is als Belgische accreditatie-instantie hoofdzakelijk betrokken bij accreditaties van Belgische
instellingen voor conformiteitsbeoordeling. Voor aanvragen uit andere Europese landen worden de
bepalingen van verordening 765/2008 strikt nageleefd.
Aanvragen uit niet-Europese landen worden steeds beoordeeld in het licht van beschikbare competentie en eventuele praktische beperkingen, zoals taal. BELAC heeft momenteel een aantal buitenlandse instellingen voor conformiteitsbeoordeling (hoofdzakelijk laboratoria) geaccrediteerd in
onder meer Benin, Uganda en Ivoorkust.

Deelname aan activiteiten van EA, ILAC, IAF en FALB
Op het internationale vlak heeft BELAC actief deelgenomen in de verschillende werkgroepen
en comités van de European cooperation for Accreditation (EA), de International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC), het International Accreditation Forum (IAF) en het Forum for
Accreditation and Licencing Bodies (FALB).
BELAC is ondertekenaar van alle akkoorden van wederzijdse erkenning die momenteel bestaan
onder de koepel van bovenvermelde organisaties. Accreditatieinstellingen die de akkoorden ondertekenen, erkennen de gelijkwaardigheid en de betrouwbaarheid van de accreditatiediensten
van de medeondertekenaars. Die erkenning reikt tot de certificaten en de beoordelingsrapporten
uitgegeven door de geaccrediteerde instellingen.
Nationale accreditatieinstellingen worden enkel toegelaten tot de wederzijdse erkenningsakkoorden na een strenge beoordeling van hun werking door een intercollegiale evaluatie om de continue
naleving met ISO/IEC 17011 (de internationaal erkende norm voor accreditatieinstellingen) en
bijkomende eisen van de EC, EA, ILAC, IAF en FALB na te kijken.
In dat kader wordt BELAC iedere 4 jaar door EA herbeoordeeld en om de 4 jaar door de FALB.
In december 2019 vond de FALB-beoordeling plaats, waarbij 3 lichte tekortkomingen werden
vastgesteld alsook 4 commentaren. BELAC heeft de nodige acties ondernomen. In 2020 werd
bevestiging gekregen van FALB dat BELAC blijvend erkend is. Tijdens de algemene vergadering
van november 2020 werd de directeur van BELAC verkozen als EA-voorzitter voor een mandaat
van 2 jaar.
Wettelijk kader
WER, boek VIII, titel 2: accreditatie, waarin de bepalingen werden overgenomen uit de wet van 20
juli 1990.
KB van 24 januari 1991 houdende oprichting van de Nationale Raad voor Accreditatie en
Certificatie.
KB van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de
conformiteitsbeoordeling.
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3.3.3. Kwaliteit in de bouw
Voor bouwproducten
Wettelijk kader
Het verhandelen van bouwproducten wordt geregeld door de wet van 21 december 2013 tot
uitvoering van de verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9
maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad van 20.01.2014).

Geharmoniseerde technische specificaties
Om het product voor het beoogde gebruik te kunnen kiezen, moet bij de bouwproducten die
voorzien zijn van de CE-markering sinds 1 juli 2013, verplicht een prestatieverklaring toegevoegd
worden. Een fabrikant moet enkel de CE-markering aanbrengen en een prestatieverklaring opstellen wanneer er voor zijn product een geharmoniseerde norm bestaat.
Aangezien de CE-markering niet wordt aangebracht op alle bouwproducten, is het belangrijk om
informatie te verstrekken aan de marktdeelnemers. Op basis van de lijst van geharmoniseerde
normen, gepubliceerd op de website van de Europese Commissie NANDO, werden tabellen met
de geldende geharmoniseerde normen per productgebied opgesteld.
Tot nu toe werd het toepassingsgebied van een 450-tal geharmoniseerde normen onderzocht.
Deze zijn ondergebracht onder een 35-tal productcategoriën waarvoor reeds.32 productlijsten
gepubliceerd op de website van de FOD Economie (u vindt ze onder de vraag “Hoe kan ik nagaan
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of het bouwproduct beantwoordt aan een geharmoniseerde norm?”). Voor de 3 overige productcategorieën is nog geen productlijst gepubliceerd omdat men in afwachting is van geharmoniseerde
nomen hiervoor.

Toepassing van de wetgeving
De verordening (EU) Nr. 305/2011 voorziet erin dat elke lidstaat een productcontactpunt voor
de bouw aanwijst. In België werd in het kader van de administratieve vereenvoudiging beslist dat
die functie door het productcontactpunt voor de wederzijdse erkenning vervuld wordt. Voortaan
worden de vragen gecentraliseerd binnen Belspoc: belspoc@economie.fgov.be.
In 2020 werden 81 antwoorden verstrekt, het merendeel binnen de vijf werkdagen.

Tabel 23. Antwoorden over bouwproducten
Maand

Aantal vragen

Januari

7

Februari

7

Maart

6

April

9

Mei

7

Juni

9

Juli

2

Augustus

7

September

8

Oktober

7

November

7

December

5

Totaal

81

Bron: FOD Economie.

In het kader van de voorgenoemde verordening (EU) Nr. 305/2011 is de dienst Voorschriften in
de Bouw verantwoordelijk voor de aanmelding voor België. Door de aanmelding (= notificatie)
stelt een lidstaat de Europese Commissie en de andere lidstaten officieel in kennis dat een instelling werd aangesteld om over te gaan tot evaluatie van de conformiteit van een product, wanneer
in het kader van de CE-markering een derde partij vereist wordt. In België is accreditatie van die
instellingen verplicht.
In 2020 heeft één instantie een uitbreiding gevraagd van zijn toepassingsgebied. Het gaat om
COPRO. Bij elf instellingen (AIB Vinçotte, APRAGAZ, BCCA, Vito-afdeling Certipro, GAZ.BE,
INISMa, PROBETON, SGS-Cebec, VITO, WGRGENT, WTCB) werd er een update doorgevoerd van
het toepassingsgebied als gevolg van het uitkomen van een nieuwe versie van de norm of door de
verlenging van de termijn van de accreditatiescope.
De bekwaamheid van de aangemelde instantie moet ook het voorwerp uitmaken van een regelmatig toezicht. Dat toezicht wordt gerealiseerd in het kader van audits uitgevoerd door BELAC.
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Tabel 24. Regelmatig toezicht van bedrijven in verband met bouwproducten
Maand

Aantal dagen

Aantal bedrijven

Januari

7

3

Februari

7

4

Maart

4

3

April

0*

0*

Mei

2

1

Juni

6

4

Juli

5

2

Augustus

0

0

September

2

2

Oktober

5

3

November

4

2

December

3

2

45

26

Totaal
Bron: FOD Economie.

* Omwille van COVID-19 zijn de BELAC-audits in april ofwel meestal uitgesteld, ofwel in een beperkt aantal gevallen op
afstand uitgevoerd zonder deelname van BOCOVA

Toezicht in het kader van het in de handel brengen van bouwproducten
De dienst Voorschriften in de Bouw voert markttoezicht uit op verschillende manieren.
De reactieve dossiers
Dat zijn de dossiers op basis van de binnengekomen klachten of verkregen informatie die afkomstig is van verschillende partijen. Die punctuele dossiers zijn niet te plannen. Ze zijn vertrouwelijk
en worden prioritair behandeld.
Bij de verwerking van die dossiers wordt rekening gehouden met de systemen voor de beoordeling
en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP). Voor systemen 1+, 1, 2+ en 3, zal de betrokken aangemelde instantie direct worden gecontacteerd en worden betrokken in overeenstemming
met de accreditatieregels. Voor systeem 4 nemen de aangewezen ambtenaren contact op met het
betrokken bedrijf.
Proactieve markttoezichtscampagnes
Dergelijke campagnes geven een beeld van hoe de wetgeving in bepaalde gebieden wordt gerespecteerd.
Proactieve monitoring van de markt is een activiteit in aanvulling op klachten welke binnenkomen
op de dienst Voorschriften in de Bouw. Dat proactief markttoezicht wordt uitgevoerd in het kader
van samenwerkingen zowel op nationaal als Europees niveau. Een controlecampagne kan bestaan
uit een administratieve controle van de documenten en/of een inzameling van een aantal monsters
welke zullen onderworpen worden aan testen door een aangemeld laboratorium.
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Voor 2020 werden 11 formele klachten geregistreerd: 7 werden afgesloten na uitwisseling van
informatie via e-mail of na een bezoek ter plaatse en 4 zijn nog in behandeling. Voor 2020 werden
de volgende sectoren gecontroleerd als onderdeel van een proactief markttoezicht:
• Rookmelders (EN 14604) in het kader van een nationale campagne;
• Natuursteen (EN 771-6, EN 1341, EN 1342, EN 1343, EN 1469, EN 12057, EN 12058, EN
14527, EN 14688) in het kader van een nationale campagne;
• Elektrische kabels (EN 50575) in het kader van een Europese campagne Ad-Co construction
products;
• Individuele verwarmingstoestellen (EN 12809, EN 13229, EN 13240, EN 14785, EN 15250) in
het kader van een nationale campagne;
• Gevels: isolatie (EN 13162, EN 13163, EN 13164, EN 13165, EN 13167, EN 13168, EN 13169,
EN 13170, EN 13171, EN 13950, EN 14496, EN 16069) in het kader van een nationale campagne;
• Bekledingselementen (EN 490, EN 492, EN 494, EN 1304, EN 12326, EN 13986, EN 14915) in
het kader van een nationale campagne;
• Brandmeld- en brandalarmsystemen (EN 54-12) in het kader van een nationale campagne;
• Draagconstructies in hout (EN 13986, EN 14080, EN 14081-1, EN 15497) in het kader van een
nationale campagne;
• Membranen (EN 13956, EN 13967, EN 13970, EN 13984, EN 14909, EN 14964) in het kader
van een nationale campagne;
• Preparaten en mengsels art 31 en 33 Reach (EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3, EN
15651-4, EN 998-1, EN 998-2, EN 413-1, EN 12004) in het kader van een nationale campagne;
• Vloerbekledingen (EN 14041, EN 14342, EN 14411, EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 1344)
in het kader van een nationale campagne;
• Glas (EN 1279-5) in het kader van een nationale campagne.
In het algemeen stelt de dienst Voorschriften in de Bouw een positieve trend vast in de sectoren tussen het begin van de campagne en vandaag. Die campagnes zijn ook een gelegenheid om
operatoren te ontmoeten en hen te informeren over hun nieuwe verplichtingen met name wat de
prestatieverklaring (DOP: Declaration of Performance) en de CE-markering betreft.
Het gebeuren omtrent COVID-19 en de hierbij gedwongen lockdown heeft de dienst ertoe gedwongen zijn werkwijze voor het markttoezicht aan te passen.
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Tabel 25. Proactieve markttoezichtscampagnes van bouwproducten
Proactieve controles

Aantal

Rookmelders

51

Kabels

34

Individuele verwarmingstoestellen

17

Draagconstructies

47

Vloerbekledingen

65

Natuursteen

54

Membranen EPDM

34

Gevels: isolatie-elementen

58

Glas (EN 1279-5)

10

Gevels: bekledingselementen

44

Brandmeld- en brandalarmsystemen

1

Preparaten en mengsels art 31 en 33 Reach

79

Reactieve controles

5

Marktanalyse – Productcodes (*)
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(*) Marktanalyse met het oog op het ontwikkelen van de productlijsten die dan worden gepubliceerd op de
website van de FOD Economie.
Bron: FOD Economie.

In het totaal geeft dat volgende gegevens:
• aantal bezochte bedrijven: 199;
• aantal mandagen gepresteerd: 127.

Figuur 5. Geografisch gebied gedekt
door de controles bouwproducten
Bron: FOD Economie.
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Vanuit het oogpunt van de aannemers
Om te kunnen deelnemen aan overheidsopdrachten van werken moet een aannemer voldoen aan
de vereiste kwaliteitscriteria. De erkenning als aannemer van werken is een belangrijke en eenvoudige manier om dat bewijs te leveren. De dienst Erkenning van Aannemers in de Bouw beheert de
aanvragen hiertoe. De Commissie voor Erkenning der Aannemers adviseert over alle aanvragen.

Algemene ontwikkelingen
Uitbreiding toepassingsgebied van de erkenningswetgeving naar onderaannemers
Op 08.07.2015 werd met de bouwsector het “plan voor eerlijke concurrentie” ondertekend. Dat
plan bevat 40 maatregelen die de regering op vraag van de sociale partners uit de bouwsector bij
voorrang moet uitvoeren. Een van de voorstellen wil de vereiste van erkenning als aannemer uitbreiden naar alle onderaannemers.
De ministerraad van 22.04.2016 heeft vervolgens het plan voor de strijd tegen sociale dumping
en sociale fraude goedgekeurd. Hierin wordt onder meer voorzien om het toepassingsgebied van
de erkenningsreglementering uit te breiden naar alle onderaannemers. Dat heeft geleid tot het
koninklijk besluit van 22.06.2017 dat in werking is getreden op 30.06.2017 samen met de nieuwe
algemene overheidsopdrachtenwetgeving.
Als gevolg daarvan nam het aantal aanvragen van ondernemingen die voorheen niet in het erkenningssysteem gekend waren, significant toe.
De dienst Erkenning van Aannemers in de Bouw in cijfers
Aanvragen
Het totale aantal aanvragen is toegenomen in 2020. Het aantal aanvragen bedroeg 3.864: dat is
gemiddeld 322 adviesaanvragen per maand. Het aantal aanvragen verschilde sterk van maand tot
maand, met een piek in de maand oktober (499) en een dal in maart (134). 3.725 aanvragen werden
ingediend door Belgische ondernemingen en 139 door niet-Belgische, vooral uit de buurlanden: 66
uit Nederland, 17 uit Duitsland, 22 uit Frankrijk en 6 uit Luxemburg. 1.801 al erkende aannemers
werden volledig herzien. De doorlooptijden werden aanzienlijk verkort. Strikt genomen valt geen
achterstand te noteren.
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Grafiek 8. Aantal erkenningsaanvragen aan de dienst Erkenning van Aannemers in de
Bouw,
2013-2020
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Bron: FOD Economie.

Grafiek 9. Herkomst aanvragen uit buitenland voor aannemers in de bouw
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Uitgebrachte adviezen
De Commissie voor Erkenning der Aannemers heeft 11 maal zitting gehouden. Het totale aantal
gegeven adviezen bedraagt 2.871, dat is gemiddeld 261 per zitting.
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Aantal erkende aannemers
Het totale aantal erkende aannemers is in 2020 stabiel gebleven en bedraagt 10.500.

3.3.4. Voor elektronische vertrouwensdiensten en
digitaledienstenverleners
De verordening van de Europese Unie betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten trad in werking op 01 juli 2016. Die verordening4 heeft tot doel om de online economie te ondersteunen door het grensoverschrijdend gebruik van enkele essentiële elektronische
vertrouwensdiensten mogelijk te maken in de Europese Unie. Elektronische vertrouwensdiensten
zijn nodig om onder meer rechtsgeldige elektronische handtekeningen, elektronische zegels en
elektronische tijdstempels te kunnen plaatsen. De cel “Digital Trust” van de dienst Reglementering
Metrologie is in België de toezichthouder voor verleners van elektronische vertrouwensdiensten
met het oog op het onderbouwen van het vertrouwen van de gebruikers van dergelijke diensten.
De cel Digital Trust van de dienst Reglementering Metrologie begeleidt de ondernemingen die
elektronische vertrouwensdiensten aanbieden en volgt de beoordeling van hun conformiteit door
een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie op. Om opgenomen te worden op de lijst van de gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten (de zogeheten Trusted List) moeten de verleners
een verslag van conformiteitsbeoordeling en een bijhorend certificaat van overeenstemming met
de eIDAS-reglementering, indienen bij de toezichthouder.
Sinds de inwerkingtreding van de eIDAS-verordening werden 11 Belgische ondernemingen opgenomen op de lijst van gekwalificeerde verleners van elektronische vertrouwensdiensten.
Om de huidige toestand van de Belgische vertrouwenslijst van gekwalificeerde dienstverleners van
elektronische vertrouwensdiensten, kan je het overzicht op de website van de Europese Commissie
raadplegen.
Op regelmatige basis worden overlegvergadering gehouden om op de specifieke vragen van de
(kandidaat) verleners van vertrouwensdiensten te antwoorden en om inzichten en ervaringen uit
te wisselen.
Sinds begin 2020 is de cel Digital Trust eveneens actief als toezichthouder voor de digitaledienstverleners in uitvoering van de wetgeving voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
van algemeen belang voor de openbare veiligheid5. (wet van 7 april 2019). Ook in dat kader gaan
onze inspanning in eerste instantie uit naar het informeren en het begeleiden van de betrokken
ondernemen, met het oog op het promoten van een op een risicoanalyse gebaseerde aanpak van
het cyberbeveiligingsbeleid van ondernemingen.
Er werd in 2020 een aanzienlijke inspanning geleverd om actief deel te nemen aan de internationale uitwisseling van informatie en kennis.
De cel Digital Trust van de dienst Reglementering Metrologie blijft ondanks een tekort aan personeel verder haar best doen om te waken over de kwaliteit en de rechtsgeldigheid van de elektronische vertrouwensdiensten en digitaledienstverleners in België en om al de betrokken partijen
optimaal te ondersteunen en in te lichten.

4 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (verordening eIDAS).
5 Wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid.
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3.4. De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en
innovatie
3.4.1. Wetenschappelijk onderzoek
In 2020 hebben wij de teksten afgewerkt voor het 3e internetluik (gewijd aan de professionals in
het domein van de metrologie, zoals het technisch personeel in kalibratielaboratoria of collega’s
van andere NMI’s). De respectievelijke webpagina’s zullen in 2021 voor het publiek toegankelijk
worden.
Daarnaast hebben we in 2020 de LinkedIn-groep Belgian Metrology opgericht om:
• onze zichtbaarheid op nationaal niveau te verbeteren, als belangrijkste leverancier in België van
metrologische herleidbaarheid en internationale gelijkwaardigheid van metingen,
• een communicatiekanaal in twee richtingen op te zetten om de metrologische behoeften van
professionals met soortgelijke interesses te kennen.
Wat betreft de publicaties van de medewerkers (wetenschappelijke en andere) van SMD, geven wij
hieronder de lijst voor het jaar 2020:
• S. Murugadoss, F. Brassinne, N. Sebaihi, J. Petry, S. M. Cokic, K. L. Van Landuyt, L. Godderis, j.
Mast, D. Lison, P. H. Hoet and S. Van Den Brule. Agglomeration of titanium dioxide nanoparticles
increases toxicological responses in vitro and in vivo. Part Fibre Toxicol 17, 10 (2020).
https://link.springer.com/article/10.1186/s12989-020-00341-7
• S. Murugadoss, S. van den Brule, F. Brassinne, N. Sebaihi, J. Mejia, S. Lucas, J. Petry, L. Godderis,
J. Mast, D. Lison and P. H. Hoet. Is aggregated synthetic amorphous silica toxicologically relevant?
Part. Fibre Toxicol. 17, 1 (2020).
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-019-0331-3

68

• J. De Kinder, H. Pirée. The future of the forensic science providers – Time to re-think our structures
? Forensic Sci. Int. 316, 110471 (2020).
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073820303339?via%3Dihub
• Noham Sebaihi, Dana Vlad, Thierry Caebergs, Miruna Dobre, Jasmine Pétry, Hugo Pirée. Les
nanomatériaux : mieux comprendre leur impact sur la santé grâce à la recherche scientifique belge.
Trefpunt economie 22, 30 (2020).
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/trefpunt-economie-2020-22
• S. N. Dedyulin, R. Emms, L. Yang, A. D. W. Todd, Z. Mester, A. Peruzzi, J. van Geel, M. Dobre, D.
Van Den Berghe, R. Senn and M. J. de Groot. On the long-term stability of the triple-point-of-water
cells. Metrologia 57, 065032 (2020).
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1681-7575/abb52f/pdf
In het kader van het wetenschappelijke platform van E6 hebben we, in samenwerking met de
dienst COPCO, een folder ontwikkeld met een samenvatting van onze dagelijkse activiteiten en
respectievelijke expertisegebieden. Daarnaast publiceren we regelmatig nieuwsbrieven om ons
laatste nieuws, projecten en ontwikkelingen te delen met de medewerkers van E6.

Nanometrologie
Het laboratorium voor nanometrologie zet zijn onderzoeks- en ontwikkelingswerk op het gebied
van instrumenten en methoden voor de metrologische karakterisering van nanomaterialen voort.
In 2020 neemt het laboratorium deel aan 2 onderzoeksprojecten in het kader van het Europees
metrologisch onderzoeksprogramma EMPIR.
Het laboratorium voor nanometrologie neemt deel aan het project EMPIR “Improved traceability
chain of nanoparticle size measurements (nPSize)”. Het doel van het project is om de herleidbaarheidsketen, vergelijkbaarheid en compatibiliteit voor het meten van de grootte van nanodeeltjes
te verbeteren om zo de standaardisatie te ondersteunen. Het team draagt met name bij aan het
verbeteren van de herleidbaarheidsketen voor het meten van nanodeeltjes met AFM-microscopie.
In dit project werkt het laboratorium voornamelijk aan het meetonzekerheidsbudget van AFMmicroscopie, de ontwikkeling van een AFM-sonde-reconstructiemodel, de ontwikkeling van protocollen voor de bereiding en karakterisering van nieuw gesynthetiseerde monsters van sferische en
niet-sferische nanodeeltjes. en potentiële kandidaten als referentiematerialen. In dit project voedt
het team ook een database met de bereidingsmethoden en karakterisatiegegevens van nanodeeltjesmonsters.
Het laboratorium neemt ook deel aan het EMPIR EMUE-project: “Voorbeelden van het beoordelen
van meetonzekerheid”. Het doel van dit project is om een volledig geheel van werkvoorbeelden te
verschaffen die de beoordeling van meetonzekerheid illustreren om de standaardisatie te ondersteunen en om de eindgebruiker handleidingen aan te reiken voor het beoordelen van meetonzekerheden, volgens de methode “leren uit voorbeelden”. Het team integreerde in dit project de
werkzaamheden voor de ontwikkeling van een nieuwe methode voor het berekenen van onzekerheid van metingen met AFM-microscopie. Die werkzaamheden werden ontwikkeld in het kader
van de ISO / IEC 17025-accreditatie van het laboratorium voor nanometrologie voor de kalibratie
van sferische nanodeeltjes en standaardstappen met atoomkrachtmicroscopie. Voor dit project zijn
die werkzaamheden het onderwerp van een wetenschappelijk artikel dat is opgesteld en gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift.
Het laboratorium werkt aan het meten van de grootte en concentratie van nanodeeltjes in een
vloeibaar en complex medium (gel, crème enz..). Daarvoor combineerde het laboratorium een
scheidingstechniek volgens grootte voor nanodeeltjes in een vloeibaar medium, genoemd Field
Flow Fractionation (FFF) met meetinstrumenten die werken met lichtverstrooing, Multi-Angle Light
Scattering (MALS) en Dynamic Light Scattering (DLS). Het laboratorium werkte verder aan het ontwikkelen van methodologieën voor het vergelijken van meettechnieken voor het bepalen van de
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grootte van nanodeeltjes met lichtverstrooiing en AFM-microscopie. Het lab werkte ook aan de
ontwikkeling van een meetonzekerheidsbudget voor het meetinstrument MALS. Dit werk zal worden voortgezet in het kader van het EMPIR POLight-project “Pushing boundaries of nanometrology
by light” dat eind 2021 van start zal gaan. Daar zal ook een verbetering van meetmodellen worden
ontwikkeld met als doel het verbeteren van de prestaties: betere herleidbaarheid naar SI-eenheden
en kleinere en beter beheerste onzekerheden.
Het laboratorium werkte aan de publicatie in 2020 van een artikel in een peer-reviewed tijdschrift
over de ringtest van 2019 met het Franse metrologie- en testlaboratorium LNE over het meten van
nanodeeltjes in een vloeibaar medium met behulp van de instrumentenketen FFF, MALS en DLS.
Het laboratorium werkte ook aan de ontwikkeling van een methode voor de extractie en karakterisering van nanodeeltjes in consumentenproducten (voeding, cosmetica enz.) met behulp van
de instrumenten DLS, Zeta-potentiaalmeting en AFM. Deze werkzaamheden worden voortgezet.
- Het Belspo-project “Towards a toxicologically relevant definition of nanomaterials, werd na een
verlenging met 6 maanden afgesloten. Die unieke studie heeft aangetoond dat de agglomeratietoestand een impact heeft op de toxiciteit van silicium-nanodeeltjes: “The toxic potential of aggregates can be ranked as: size less than 100 nm >> size 100 - 1000 nm>> size greater than 1000 nm.
Dit project leidde tot de publicatie van 3 wetenschappelijke artikelen en het laboratorium werkt
aan de communicatie en popularisering van de verkregen resultaten.
Ten slotte maakten de werkzaamheden van het labo het onderwerp uit van meerdere wetenschappelijke publicaties en werden ze gepresenteerd op diverse conferenties, via posters en/of mondelinge presentaties.
De cleanroom is ingericht voor het installeren van de metrologische AFM, na de laatste ontwikkelingen op dit gebied door het Nederlands nationaal metrologisch instituut VSL. Er zijn contacten
gelegd met als doel het oplossen van problemen met het reguleren van de temperatuur en luchtvochtigheid binnen de cleanroom, die samenhangen met de infrastructuur van het gebouw.

Nationale standaarden
In 2020 hebben specialisten van die dienst een 10-tal technische audits uitgevoerd voor BELAC.
In 2020 hebben we in het kader van onze ISO/IEC 17025-accreditatie veel energie gestoken in het
voldoen aan de verschillende eisen van de norm (risico- en kansenanalyse, intern auditprogramma,
nieuwe procedure in verband met de afronding van meetresultaten en onzekerheden enz.).
De cleanroom is ingericht voor het installeren van de metrologische AFM, na de laatste ontwikkelingen op dit gebied door de VSL. Er zijn contacten gelegd met als doel het oplossen van problemen
met het reguleren van de temperatuur en luchtvochtigheid binnen de cleanroom, die samenhangen
met de infrastructuur van het gebouw.
De automatisatie van de uitrusting in het labo tijd en frequentie werd verder gezet zodat onze
Belgische wettelijke tijd, UTC(SMD), zonder permanente tussenkomst in het labo zelf kan verzekerd worden.
De nodige wettelijke en technische initiatieven werden genomen om de UTC-referentietijd in
België ter beschikking te kunnen stellen.
Op 11 juni 2018 werd in het federale parlement de wet tot invoering van de Gecoördineerde
Universele Tijd (UTC) als basis voor de wettelijke tijd in België aangenomen. De dienst Nationale
Standaarden heeft nadien het initiatief genomen voor de uitvoering van artikel 4 van bovenstaande
wet via een koninklijk besluit waardoor zowel de dienst Nationale Standaarden als het instituut de
Koninklijke Sterrenwacht beide bevoegd zijn voor de fysische realisatie en de verspreiding van UTC
in België. Verwacht wordt dat het KB in 2021 in het Staatsblad verschijnt.
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De meetonzekerheid voor de kalibraties van massa’s van 50 kg tot 1000 kg werd verkleind. Nu
kunnen de massa’s in het bereik van de klasse F2 gekalibreerd worden.
De werken om de labo-infrastructuur voor massakalibratie van meer dan 20 kg tot 5 000 kg, te
verbeteren werden gestart en zijn begin 2020 afgerond. Die werken worden gecombineerd met
aanpassingen voor de infrastructuur van de kalibratie van volume (meetvaten en ijkvaten).
Er werd een nieuwe automatische massacomparator van 5 kg tot 20 kg, in gebruik genomen.
De kalibraties van thermometers, van temperatuurreferenties en van primaire DCspanningsstandaarden met de Josephson-standaard worden aangeboden in kalibratiecampagnes
in plaats van ze continu aan te bieden, om de workflow en de kostprijs te optimaliseren.
Bij dimensionele metrologie werden de ontwikkeling van de foutenseparatietechniek voor metingen van afwijking van rondheid en de kalibratie van de gemiddelde stap (pitch) van nanogratings
(transfertstandaarden voor AFM, STM…) met diffractietechniek verder uitgewerkt. Het doel is om
dit in 2021 of 2022 onder ISO/IEC17025 accreditatie te kunnen aanbieden met een meetonzekerheid in de orde van grootte van 10 nanometer tot 20 nanometer voor de afwijking van rondheid
en van 0,05 nanometer voor de gemiddelde stap van nanogratings. Dit laatste type kalibraties zal
gecombineerd worden met metingen op onze metrologische atomic force microscoop om zo de
gratings volledig te karakteriseren.

Europese en internationale samenwerking
Om zijn taak goed te volbrengen, moet de dienst Nationale Standaarden zijn primaire referenties
op peil houden met een zeer hoog niveau van precisie en kwaliteit en ze gebruiken ten dienste
van de economische actoren. Dat wordt gerealiseerd door de kalibratie van de toestellen en van
de secundaire standaarden en op internationaal vlak door de erkenning van en het vertrouwen in
zijn referenties en meetresultaten. Om aan de in een concurrentiële wereldeconomie evoluerende
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ondernemingen de mogelijkheid te bieden om voordeel te halen uit de realisatie en de verspreiding van de laatste metrologische innovaties, is er een intensieve internationale samenwerking en
coördinatie. De Europese organisatie EURAMET en het Bureau International des Poids et Mesures
verzekeren de wederzijdse internationale erkenning van nationale standaarden via vergelijkende
metingen van nationale standaarden en coördineren de inspanningen in metrologisch onderzoek
en ontwikkeling van de lidstaten om tot een optimalisatie en een efficiëntie in investeringen van
middelen en personeel te komen.
De sectie Massa heeft in 2020 deelgenomen aan een vergelijkende meting van gewichten van 1 mg
tot en met 10 kg, tussen kalibratielaboratoria, georganiseerd door CT2M – Centre Technologique
Méditerranéen de Métrologie (Frankrijk). Het is nog wachten op de definitieve resultaten.
In 2019 werd er deelgenomen aan een vergelijkende meting: Euramet Project 1300 (500kg). De
scope van die vergelijkende meting is de kalibratie van een 500 kg roestvast stalen (rvs) standaard
in de deelnemende instituten. De doelstelling is de meetmogelijkheden te controleren en een basis
te bieden voor de huidige of geplande kalibratie- en meetmogelijkheden (CMC’s; Calibration and
Measuring Capabilities). Het is nog steeds wachten op de resultaten van het project.
Bij dimensionele metrologie werd deelgenomen aan vergelijkende metingen voor de interferometrische kalibratie van eindmaten en voor de kalibratie van meetbanden.
De sectie Tijd en Frequentie neemt permanent deel aan de vergelijkende meting van atoomklokken, met een dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse rapportering. Op die wijze dragen onze referentieklokken bij tot de wereldwijde stabiliteit van de internationale UTC-tijd.
Het nanometrologielaboratorium neemt deel aan een ringonderzoek van de meting van oppervlakteruwheid met atoomkrachtmicroscopie in het kader van de technische commissie TC Length van
EURAMET. Het laboratorium heeft ook deelgenomen aan een ringonderzoek voor metingen met
atoomkrachtmicroscopie in het kader van het VAMAS (Versailles Project on Advanced Materials and
Standards) prenormalisatieproject. Dit ringonderzoek was gericht op het meten van de grootte en
vorm van nanodeeltjes met AFM-microscopie. Het laboratorium neemt ook deel aan een ringtest
over het meten van de grootte van nanodeeltjes door FFF-MALS. Vanwege COVID-19 vonden alleen de voorbereidende stappen plaats in 2020.
Het laboratorium blijft ook actief in de werkgroep nanomaterialen in complexe media (GT-nMC)
van de nanoclub in Frankrijk met het oog op de ontwikkeling van geharmoniseerde protocollen
voor de extractie van nanodeeltjes uit complexe matrixproducten: consumentenproducten.
In het kader van het Euramet (EMN) MathMet-netwerk heeft de dienst Nationale Standaarden in
2020 deelgenomen aan de ontwikkeling van een gecoördineerde actie op Europees niveau, gericht
op het verbeteren van de opleiding over meetonzekerheden. Die komt neer op een betere bepaling
van de behoeften van de stakeholders, een uitwisseling van pedagogisch materiaal tussen NMI’s
(ter ondersteuning van de kleine NMI’s) en de gezamenlijke ontwikkeling van pedagogisch materiaal aangepast aan het niveau van elk van de geïdentificeerde doelgroepen. Dit zal het mogelijk maken om de opleidingen die momenteel informeel en intern door de dienst Nationale Standaarden
worden georganiseerd, uit te breiden. Belac toonde als stakeholder reeds interesse met het oog
op een betere opleiding van zijn technische auditors. Het project start in de eerste helft van 2021.
In 2020 heeft de dienst Nationale Standaarden aan een tiental technische comités van EURAMET–
waaronder de commissie die zich toelegt op interdisciplinaire aspecten en waarvoor de dienst het
voorzitterschap levert – aan de EURAMET algemene vergadering en aan de EMPIR vergaderingen
deelgenomen.
Daarbij werd er, in het raam van de specialisaties in de dienst, nog vaak deelgenomen aan workshops, congressen en vergaderingen.
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Europees onderzoeksprogramma EMPIR
Het Europese onderzoeksprogramma EMPIR maakt deel uit van de Horizon 2020 strategie van
de Europese Unie. In het raam van dat programma heeft de dienst Nationale Standaarden in 2020
deelgenomen aan volgende projecten:
• 17NRM05 EMUE: ontwikkeling van berekeningsvoorbeelden van meetonzekerheid voor opname in de GUM (Guide for Uncertainty of Measurement);
• 17NRM04 NPSize: vooruitgang op normalisatievlak voor het tot stand brengen van een keten
van herleidbare metingen van de grootte van nanodeeltjes;
• 18NRM03 INCIPIT: ontwikkeling van methoden en kalibratieprocedure voor nieuwe technieken
voor het meten van atmosferische neerslag;
• 18NET04 ForClimateOcean: Ondersteuning van een Europees metrologienetwerk voor klimaaten oceaanobservatie;
• 19RPT02 RealMass: Verbetering van de realisatie van de massaschaal.

Belmet
Belmet is het netwerk van metrologische laboratoria die de primaire meetstandaarden realiseren
en herleidbaarheid bieden voor de meeteenheden waarvoor de dienst Nationale Sandaarden niet
de nodige infrastructuur heeft. De laboratoria moeten een ISO IEC 17025-accreditatie hebben
voor die faciliteiten en voldoen aan bijkomende eisen. De erkenningen hebben een geldigheidsduur van 3 jaar en zijn hernieuwbaar.
De dienst Nationale Standaarden beheert en coördineert het Belmet-netwerk.
Het laboratorium voor nucleaire kalibraties van het Studiecentrum voor Kernenergie van Mol is
Belmet-laboratorium voor ioniserende straling, deelgebied dosimetrie, eenheden Gray en Sievert
en voor de neutronenmetrologie. Het laboratorium heeft CMCs voor kalibraties in het gebied van
ioniserende straling in de database van het CIPM-MRA.BIPM.
Op internationaal vlak is SCK daarenboven via de Belmet-status eveneens Designated Instituut
voor de realisatie van de Belgische nationale standaarden voor dosimetrie en neutronenmetrologie.

Publicaties en communicatie
In 2020 hebben we de teksten afgewerkt voor het 3e internetluik (gewijd aan de professionals in
de metrologie zoals technisch personeel in kalibratielaboratoria of de collega’s van andere NMI’s).
De respectievelijke webpagina’s zullen in 2021 voor het publiek toegankelijk worden.
Daarnaast hebben we in 2020 de LinkedIn-groep Belgian Metrology opgericht om:
• onze zichtbaarheid op nationaal niveau te verbeteren, als belangrijkste leverancier in België van
metrologische herleidbaarheid en internationale gelijkwaardigheid van metingen;
• een communicatiekanaal in twee richtingen op te zetten om de metrologische behoeften van
professionals met dezelfde interesses te kennen.
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De dienst heeft verschillende artikelen over onderzoek gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften:
• S. Murugadoss, F. Brassinne, N. Sebaihi, J. Petry, S. M. Cokic, K. L. Van Landuyt, L. Godderis, j.
Mast, D. Lison, P. H. Hoet and S. Van Den Brule. Agglomeration of titanium dioxide nanoparticles
increases toxicological responses in vitro and in vivo. Part Fibre Toxicol 17, 10 (2020).
https://link.springer.com/article/10.1186/s12989-020-00341-7
• S. Murugadoss, S. van den Brule, F. Brassinne, N. Sebaihi, J. Mejia, S. Lucas, J. Petry, L. Godderis,
J. Mast, D. Lison and P. H. Hoet. Is aggregated synthetic amorphous silica toxicologically relevant?
Part. Fibre Toxicol. 17, 1 (2020)
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-019-0331-3
• Alasonati, E., Caebergs, T., Pétry, J., Sebaïhi, N., Fisicaro, P., & Feltin, N. (2020). Size measurement of silica nanoparticles by Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation coupled to MultiAngle Light Scattering: A comparison exercise between two metrological institutes. Journal of
Chromatography A, 461859.
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2020.461859
• Dedyulin, S., Emms, R., Yang, L., Todd, A. D., Mester, Z., Peruzzi, A., Van Geel, J.L.W.A., Dobre,
M., Van Den Berghe, D., Senn, R. & de Groot, M. (2020). On the long-term stability of the triplepoint-of-water cells. Metrologia. https://doi.org/10.1088/1681-7575/abb52f
• De Kinder, J., & Pirée, H. (2020). The future of the forensic science providers–Time to re-think
our structures?. Forensic Science International, 316, 110471.
https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110471
• Noham Sebaihi, Dana Vlad, Thierry Caebergs, Miruna Dobre, Jasmine Pétry, Hugo Pirée. Les
nanomatériaux : mieux comprendre leur impact sur la santé grâce à la recherche scientifique belge.
Trefpunt economie 22, 30 (2020).
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/trefpunt-economie-2020-22
• S. N. Dedyulin, R. Emms, L. Yang, A. D. W. Todd, Z. Mester, A. Peruzzi, J. van Geel, M. Dobre, D.
Van Den Berghe, R. Senn and M. J. de Groot. On the long-term stability of the triple-point-of-water
cells. Metrologia 57, 065032 (2020).
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1681-7575/abb52f/pdf
De onderzoeksresultaten van het nanometrologieteam werden ook gepresenteerd op de FFF2020conferentie (in februari 2020), in de vorm van een poster:
• “Assessing separation quality of AF4 by MALS and AFM for the measurement of size distribution
of polydisperse nanoparticle samples”, T. Caebergs, N. Sebaihi et J. Pétry.
Als onderdeel van het Europese EMPIR nPSize-project, waarvoor het laboratorium een partner is,
heeft het team een bijdrage geleverd en een online opleiding gegeven over metrologie voor het
meten van de grootte van nanodeeltjes met elektronenmicroscopie en atoomkrachtmicroscopie.
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Het laboratorium deelt zijn expertise in het domein van de normalisatie ook op internationaal
niveau via deelname aan ISO/TC 012 (Quantities and units), ISO/TC 201/SC9 (Scanning probe
microscopy), ISO/TC 229 (Nanotechnologies), CEN/TC 352 (Nanotechnologies), ISO/AWI 56001
(Innovation management), ISO / TC 146 / SC5 (Meteorology), en in de Working Party on Manufactured
Nanomaterials van de OESO.
Overeenkomstig het besluit van de 26e Algemene Conferentie over Maten en Gewichten werd het
SI in 2018 opnieuw gedefinieerd zonder te verwijzen naar een materiële standaard, maar uitsluitend gebaseerd op fysische principes en de bijbehorende fundamentele constanten. Dat wordt de
dematerialisatie van de eenheden genoemd. De nieuwe definities zijn aldus overal geldig en stabiel
in de tijd. Die nieuwe definities werden van kracht op 20 mei 2019. In 2020 werden deze definities
via koninklijk besluit geïmplementeerd in de Belgische definities van de wettelijke meeteenheden.

Figuur 6. De metrologie wordt ingezet voor de meting van zwevende deeltjes, veroorzaakt
door baggeractiviteiten op de zeebodem

Bron: Presentatie CIM 2019.

Enkele voorbeelden van publicaties:
• It started to rain - INCIPIT a new project on non-catching rain instruments calibration, M. Dobre
et al. - CIM 2019, Paris
• Realization of ITS90 temperatures with small batches of fixed point cells, M. Dobre M., B. de
Boeck - CIM2019, Paris
• Call for a metrological approach to establish a measurement system to quantify sediment plumes generated by dredging operations at sea, M. Roche, K. Degrendele & M. Dobre - CIM2019,
Paris
• Improved light scattering measurement with microscopy data for nanoparticle number-based
size distribution, T. Caebergs, N. Sebaïhi & J. Pétry, Journal of Physics: Conference Series, 2019,
1323, 012003
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Het Continentaal Plat
In 2020 werd door de zandwinningssector 3,1 miljoen m³ zand gewonnen dat bestemd was voor
de bouwsector. Voor het onderhoud van de stranden werd 556.000 m³ ontgonnen.”
De impact van de zandwinning op het mariene milieu wordt opgevolgd via akoestische metingen
(bathymetrie en reflectie) tijdens meetcampagnes met de multibeam echosounders aan boord van
de onderzoeksschepen Belgica en Simon Stevin. In dat kader werden in 2020 vier meetcampagnes
uitgevoerd met de Belgica en twee met de Simon Stevin, resulterend in respectievelijk 16 en 4
campagnedagen op zee. De resultaten van dat continue onderzoek tijdens de periode 2017-2020
werden voorgesteld aan de leden van de Raadgevende Commissie Zand en aan de concessiehouders tijdens een teleconferentie. De studiedag “Belgisch zeezand in een 360°-perspectief”, die normaal zou doorgaan op 20 november 2020, is door de coronapandemie uitgesteld en zal doorgaan
op 19 november 2021.

Figuur 7. Een ontginningsvaartuig tijdens de ontginning. De sedimentpluim is zichtbaar
aan stuurboord

Bron: FOD Economie.

Zes jaar na de start van het onderzoek door de dienst Continentaal Plat naar een wetenschappelijk
onderbouwd referentieoppervlak voor zandwinning op het Belgische deel van de Noordzee, culmineert dit project in het ministerieel besluit van 28 september 2020 tot vastlegging van maximale
ontginningsdiepten voor de exploratie van zand en grind in de Belgische zeegebieden. Op 1 januari
2021 vervangen de nieuwe gedefinieerde referenties de tot dan geldende limiet voor zandwinning
van 5m.
Op basis van het referentieniveau dat vanaf 2021 van kracht is, werden deelzones binnen de controlezones afgebakend, waar dit niveau globaal bereikt of overschreden is. Deze gebieden worden gesloten voor ontginning vanaf 1 januari 2021. Een uitgebreid rapport geeft een overzicht
van de zones die door de dienst Continentaal Plat afgebakend zijn. Dat voorstel werd door de
Raadgevende Commissie Zand goedgekeurd. Figuur 8 geeft een overzicht van de gesloten zones
tot 2020 en figuur 9 toont de locatie van de gesloten zones vanaf 1 januari 2021. De beschikbare zandvoorraden zullen elk jaar opnieuw geactualiseerd en geëvalueerd worden en indien nodig
worden de afgebakende deelzones aangepast. Meer informatie is beschikbaar in de vernieuwde
brochures.
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Figuur 8. Referentieniveau afgebakend conform het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026.
Grid 5x5m. Diepte in meter t.o.v. LAT. In rood: gesloten zones tot eind 2020.

Bron: FOD Economie.
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Figuur 9. Referentieniveau afgebakend conform het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026.
Grid 5x5m. Diepte in meter t.o.v. LAT. In rood: gesloten zones vanaf 2021.

Bron: FOD Economie.

Meer informatie en de meest recente activiteiten rond zandwinning op zee.
U vindt ons ook op Facebook.

Diepzeemijnbouw
In 2020 heeft de FOD Economie, in samenwerking met de andere betrokken federale overheden,
op internationaal niveau verder bijgedragen tot de ontwikkeling van de exploitatiereglementering
van ISA.
Op nationaal vlak werd, in overleg met de industrie en de betrokken ngo’s, een analyse van de
bestaande wetgeving afgewerkt en ingediend bij de betrokken kabinetten. Momenteel werken de
betrokken federale overheden aan een nieuwe versie van de wet diepzeemijnbouw.
Meer informatie over diepzeemijnbouw.
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3.4.2. De innovatiepremie, een ondersteuning aan innoverende
processen
De innovatiepremie geeft bedrijven de mogelijkheid om hun creatieve werknemers te belonen
met een premie die volledig is vrijgesteld, zowel fiscaal als wat de sociale lasten betreft. De FOD
Economie keurt de aanvragen van de bedrijven goed op basis van het innoverende karakter van
de projecten. In 2020 heeft de FOD Economie 1.684 aanvragen binnen een gemiddelde termijn
van 5 werkdagen beoordeeld, waarvan er ongeveer 95 % werden goedgekeurd, waarvan 15 % na
het aanvragen van bijkomende informatie. In 2020 hebben meer dan 300 ondernemingen van de
vrijstelling van de innovatiepremies genoten.

Grafiek 10. Aantal in 2020 uitgevoerde beoordelingen van de innovatiepremie
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Bron: FOD Economie.

3.4.3. Octrooicellen
Om de vinger aan de pols te houden van de reële behoeften van de betrokken bedrijven en sectoren, heeft de FOD Economie per sector octrooicellen opgericht, die de kmo’s sensibiliseren en
informeren over intellectuele eigendom. Zo kunnen de kmo’s een strategie voor intellectuele eigendom kiezen die aangepast is aan hun behoeften. Tegelijk kunnen zij de kennis die in hun octrooien vervat zit, beter benutten. Op dit ogenblik bestaan er vier octrooicellen in drie collectieve
onderzoekscentra en een beroepsfederatie. Zij omvatten de sectoren technologische industrie,
textiel en chemie. Hun grootste kracht ligt in die sectorbenadering.
In 2020 heeft de FOD Economie deze vier octrooicellen financieel ondersteund met een bedrag
van 494.000 euro, dat 75 % van hun kosten dekt. De activiteitsperioden van de Octrooicellen zijn
in 2020 gelijkgesteld aan het kalenderjaar. Hiervoor is de activiteitsperiode van 2 Octrooicellen
met 2 maanden verkort.

3.4.4. Normalisatie
Bureau voor Normalisatie
De FOD Economie is de toezichthoudende overheid van het Bureau voor Normalisatie (NBN) en
verstrekt in die hoedanigheid een dotatie voor de uitvoering van opdrachten van algemeen belang.
Het toezicht in het kader van de overeenkomst die in 2018 tussen het NBN en de FOD Economie
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werd ondertekend, maakt het mogelijk het gebruik van de toegewezen middelen beter te verantwoorden.

Hoge Raad voor Normalisatie
De Hoge Raad voor Normalisatie (HRN) is een adviescomité met als opdracht om hetzij op eigen
initiatief, hetzij op vraag van de bevoegde minister, adviezen te formuleren over alle kwesties over
het beleid en de ontwikkeling van de nationale en internationale normalisatie. De FOD Economie
behartigt het secretariaat van de HRN.
In 2020 heeft de HRN één advies over het jaarverslag 2019 van het NBN gepubliceerd. De HRN
startte ook met het bespreken van nieuwe onderwerpen en 3 andere adviezen zijn in voorbereiding.

Europees Comité 1025/2012 normen
De FOD Economie vertegenwoordigt België in het Normencomité dat is opgericht door de Europese
verordening 1025/2012 betreffende de Europese normalisatie. De lidstaten kunnen via dat Comité
adviezen formuleren over bepaalde uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie.
Na raadpleging van de betrokken partijen formuleert de FOD Economie adviezen over:
• aanvragen voor normalisatie van de Europese Commissie bij de Europese normalisatie-instellingen, met het oog op het ontwikkelen van een reeks normen rond een bepaald thema;
• formele bezwaren tegen geharmoniseerde normen.
Daarnaast vonden raadplegingen plaats en/of werd informatie verspreid onder de betrokken partijen over:
• het werkprogramma van de Europese Unie over normalisatie;
• de ontwerpen van toekomstige normalisatie-aanvragen;
• de intrekking van normalisatie-aanvragen;
• het “Joint Initiative on European Standardisation”;
• de intrekking van normen in het kader van de richtlijn algemene productveiligheid.

Sectorale normalisatie-operator
In het Belgische normalisatiesysteem is de sectorale normalisatie-operator belast met de coördinatie van de werkzaamheden van een of meer normalisatiecommissies. Daartoe worden die operatoren erkend door het Bureau voor Normalisatie (NBN). In 2020 heeft de commissie waarvoor
de FOD Economie sectoraal operator is, 421 documenten beheerd en 32 keer gestemd. In de
betrokken domeinen zijn 28 normontwikkelingsactiviteiten gestart in 2020 en 2 nieuwe normen
werden goedgekeurd.

Prenormalisatie
Prenormalisatiestudies ontwikkelen de wetenschappelijke kennis die nodig is voor de opstelling
van normen. De FOD Economie ondersteunt dergelijke prenormalisatiestudies via het Bureau voor
Normalisatie (NBN) tot 50 % van hun kosten. In 2020 ondersteunde de FOD Economie 23 projecten met een bedrag van 2.779.457,50 euro.

Normenantennes
Op sectorale basis maken de Normen-Antennes de kmo’s bewust van het belang van normalisatie
en informeren hen over bestaande normen en normontwerpen rond een specifiek thema die een
impact op hun activiteiten kunnen hebben. De 35 Normen-Antennes opgericht in 8 collectieve
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onderzoekscentra rond uiteenlopende thema’s zoals beton, technisch textiel of Industrie 4.0 worden samen met het NBN ondersteund voor 75 % van hun kosten. Het bedrag voor die steun in
2020 beloopt 1.652.000 euro. De Normen-Antennes dragen er ook toe bij dat bij het opstellen van
nieuwe normen rekening wordt gehouden met de belangen van de kmo’s.
Het eerste deel van de hervorming van de Normen-Antennes werd in 2020 uitgevoerd met een
nieuwe, meer regelmatige en nauwkeurige rapportering van de activiteiten. De statistieken over
de activiteiten van de Normen-Antennes in 2020 zullen worden gebruikt om het niveau van de
subsidiëring in 2021 te bepalen.

3.5. De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid als enig
contactpunt
De volgende contactpunten werden gefuseerd volgens het “Single entry”-principe:

3.5.1. Productcontactpunt wederzijdse erkenning
Wederzijdse erkenning is van toepassing op producten waarvoor op Europees niveau geen geharmoniseerde maatregelen bestaan, alsook voor de aspecten van producten die buiten het toepassingsgebied van dergelijke wetgeving vallen. In principe en behoudens degelijk gemotiveerde en
proportionele uitzonderingen, mag een lidstaat de verkoop op zijn grondgebied van producten die
volgens andere technische regels zijn vervaardigd niet verbieden, voor zover ze op wettelijke wijze
in een andere lidstaat in de handel zijn gebracht. Er is een systeem van productcontactpunten
(PCP) opgezet in iedere lidstaat, zodat bedrijven en overheden informatie kunnen krijgen over de
toepassing van bepaalde nationale technische regels op producten die op wettelijke wijze in een
andere lidstaat op de markt worden gebracht (verordening (EU) 2019/515). In 2019 behandelde
het Belgische PCP 10 vragen.
De nieuwe verordening (EU) 2019/515 is van toepassing vanaf 19 april 2020 en bevat een aantal
nieuwigheden zoals, onder andere, de verklaring van wederzijdse erkenning en het probleemoplossingsmechanisme.

3.5.2. Het Centraal Meldpunt voor Producten
De producenten en verdelers zijn verplicht om het Centraal Meldpunt onmiddellijk op de hoogte
te brengen, per e-mail of via de Europese Business Alert Gateway6, wanneer zij vernemen dat
producten of diensten die zij op de markt hebben gebracht onveilig zijn. Ze moeten het Centraal
Meldpunt eveneens informeren bij een ongeval dat door een dergelijk onveilig product of dienst
is veroorzaakt. Het Centraal Meldpunt ontvangt ook klachten van consumenten/gebruikers over
gevaarlijke producten.
Daarnaast is het Centraal Meldpunt het Belgische contactpunt voor het Rapid Alert System, het
Europese systeem voor informatie-uitwisseling over producten die een ernstig risico meebrengen.
Het heeft als taak om de notificaties en buitenlandse reacties te verdelen over de verschillende
Belgische overheden die toezicht uitoefenen op de markt en om de Belgische notificaties en reacties via de Europese Commissie aan de andere lidstaten door te geven.
Het aantal notificaties dat het Centraal Meldpunt in 2020 verwerkt heeft, leest u in punt 1.2.2. van
dit activiteitenverslag.
6 Online platform waar producenten de autoriteiten van alle lidstaten kunnen informeren over de vrijwillige
maatregelen die zij hebben genomen met betrekking tot een gevaarlijk product.
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3.5.3. BelNANDO
Een aantal instanties zijn belast met het beoordelen van de conformiteit van producten die worden behandeld door de “Nieuwe Aanpak”-richtlijnen. Na hun erkenning worden zij aangemeld
bij de Europese Commissie en bij de andere lidstaten en opgenomen in de Europese “NANDO”gegevensbank.
In 2020 hebben de Belgische overheden die bevoegd zijn voor die reglementeringen, 5 instanties
aangemeld of hun aanmelding verlengd. Dat heeft geen aanleiding gegeven tot opmerkingen van
de buitenlandse overheden. Op 31 december 2020 bevatte de NANDO-gegevensbank 44 aangemelde Belgische instanties. Voor wat de aangemelde instanties van andere lidstaten betreft, heeft
BelNANDO de bevoegde Belgische overheden op de hoogte gebracht van 184 notificaties waarvoor ze 18 commentaren hebben geuit.

3.5.4. Notificaties van technische reglementeringen (belspoc/
belnotif)
Om ongerechtvaardigde belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en diensten te vermijden, is elke lidstaat verplicht om op Europees niveau zijn ontwerpen van technische regelgeving te
notificeren. Binnen een termijn van drie maanden kunnen de Europese Commissie en de andere
lidstaten opmerkingen en gedetailleerde adviezen formuleren, die die termijn verlengen om de
auteur van het project de tijd te geven het in te trekken, de nodige aanpassingen uit te voeren of
de bepalingen ervan te rechtvaardigen.
In 2020 hebben de Belgische overheden via BelNotif 37 ontwerpen van regelgeving genotificeerd,
waarop de Europese Commissie en de andere lidstaten 9 opmerkingen en geen gemotiveerde mening hebben geformuleerd. De Belgische overheden hebben ook een opmerking geformuleerd en
gevraagd om 1 notificatie op te volgen.
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4. Reglementeringen onderworpen aan het toezicht
van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
In 2020 is de reglementering weinig veranderd. Speciale aandacht verdient niettemin de wijziging
van de wettelijke meeteenheden om ze aan te passen aan de nieuwe eenheden die op internationaal vlak zijn aangenomen en die gebaseerd zijn op vaste waarden van bepaalde natuurlijke constanten (koninklijk besluit van 6 mei 2020). Wat betreft de zandwinning in Belgische zeegebieden,
legt het ministerieel besluit van 28 september 2020 op kaarten de maximale wetenschappelijk
verantwoorde ontginningsdieptes vast voor controlezones voor zandwinning in Belgische zeegebieden.
Er zijn diverse ontwerpen van reglementering in ontwikkeling, met name in verband met de
Proefbank voor vuurwapens en springstoffen.

4.1. Veiligheid
4.1.1. Wetboek van economisch recht (WER)
• WER, boek IX: Veiligheid van producten en diensten. Dat boek van het WER vervangt de wet
van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten.
• WER, boek I: Definities.
• WER, boek XV: Rechtshandhaving.

4.1.2. Werking (uitvoeringsbesluiten)
• MB van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en
vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht.
• KB van 25 maart 2016 betreffende het nemen van monsters, zoals voorzien in artikel XV.3, 7°
van het Wetboek van economisch recht.
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4.1.3. Veiligheid van producten en diensten
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Naast de algemene reglementering werden per domein specifieke KB’s genomen:
• Gedelegeerde verordening 2019/945 van 12 maart 2019 inzake onbemande luchtvaartuigsystemen en uit derde landen afkomstige exploitanten van onbemande luchtvaartuigsystemen
• Verordening 2016/425 van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.
• KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines.
• KB van 12 april 2016 betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften.
• KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften.
• Verordening 2016/424 van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties.
• KB van 10 juni 2001 betreffende de uitbating van attractietoestellen.
• KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.
• KB van 4 maart 2002 houdende de reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen.
• KB van 25 april 2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen.
• KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen.
• KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen.
• KB van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed.
• KB van 15 september 2006 betreffende veiligheid van aanstekers.
• KB van 10 augustus 2001 betreffende producten die door een misleidend uiterlijk een gevaar
vormen voor de gezondheid of de veiligheid van de consument.
• KB van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur.
• KB van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

KB van 1 april 2016 betreffende het op de markt brengen van drukvaten van eenvoudige vorm.
KB van 31 juli 2009 betreffende aerosols.
KB van 4 maart 2002 betreffende de verhuring van producten.
KB van 20 juni 2002 betreffende de uitbating van zonnecentra.
Wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie (wijzigingen van Boek IX
van het Wetboek van economisch recht).
KB van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen.
KB van 26 april 2017 tot vaststelling van de proeven waaraan de verschillende wapens onderworpen zijn en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1924 tot goedkeuring van het
nieuw algemeen reglement van de in Luik gevestigde wapenproefbank.
KB van 30 augustus 2017 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties
voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
KB van 6 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende
aerosols inzake de maximaal toelaatbare druk van aerosols.
KB van 22 oktober 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het
vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
KB van 13 december 2017 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie
“Verbruik” binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie
voor Milieu-etikettering en milieureclame.

4.1.4. Springstoffen en vuurwapens
• Wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen.
• KB van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan,
onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen.
• KB van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen.
• MB van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren.
• MB van 7 juni 2013 tot indeling van pyrotechnische artikelen.
• KB van 12 april 2016 betreffende het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven
voor civiel gebruik.
• MB van 17 januari 1995 houdende ambtelijke erkenning van de explosieven voor civiel gebruik,
met EG-merkteken.
• KB van 26 april 2009 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid
van springstoffen voor civiel gebruik.
• MB van 27 april 2009 tot bepaling van de nadere technische regels voor de unieke identificatie
van springstoffen voor civiel gebruik.
• Besluit van de regent van 31 maart 1949 tot regeling van het gebruik der springstoffen in de
bedrijven verschillend van mijnen, ondergrondse groeven en graverijen.
• KB van 12 september 1955 tot regeling van het gebruik der springstoffen in de ondergrondse
werken der mijnen.
• KB van 4 augustus 1959 tot reglementering van het gebruik van springstoffen en gesteente in
open ontginningswerken van graverijen en groeven.
• KB van 4 augustus 1959 houdende reglementering van het gebruik van springstoffen in de ondergrondse ontginningswerken van groeven en graverijen.
• MB van 10 oktober 1985 betreffende het bekwaamheidsgetuigschrift van de met het schieten
belaste schietmeesters in open ontginningswerken van graverijen en groeven.
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• KB van 3 september 1958 houdende reglementering van het vervoer, de berging en de verkoop
van ammoniumnitraat en van mengsels daarvan.
• KB van 22 juni 1990 betreffende het in de handel brengen van enkelvoudige meststoffen op
basis van ammoniumnitraat en met een hoog stikstofgehalte.
• ADR (Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de
weg, ondertekend te Genève op 30 september 1957).
• RID (reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, zoals opgenomen in bijlage C bij het verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer
(COTIF)).
• KB van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
• KB van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren.
• MB van 11 oktober 1999 betreffende de beroepsbekwaamheid van de veiligheidsadviseurs voor
het vervoer van gevaarlijke goederen van klasse 1.
• KB van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren.
• Wet van 24 mei 1888 houdende regeling van den toestand der proefbank voor vuurwapens
gevestigd te Luik.
• Algemeen reglement van 30 juni 1924 der te Luik gevestigde wapenproefbank.
• Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (art 29 §1).
• Omzendbrieven 119bis, 124, 136, 153, 161, 218, 227 en 228 van de directeur-generaal der
mijnen.
• KB van 12 juli 2016 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen.
• KB van 26 april 2017 tot vaststelling van de proeven waaraan de verschillende wapens onderworpen zijn en tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 1924 tot goedkeuring van het
nieuw algemeen reglement der te Luik gevestigde wapenproefbank.
• Wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens.
• KB van 11 oktober 2018 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang
van de regelgeving betreffende het vervoer via de weg van ontplofbare stoffen.
• KB van 2 september 2019. betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare
stoffen om rekening te houden met de wetenschappelijke en technische vooruitgang.
• KB van 20 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2015 betreffende het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen.

4.1.5. Seveso
• Wet van 1 april 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij
gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

4.1.6. Domein welzijn op het werk (fabrieken en opslagplaatsen
explosieven)
• Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk.
• Codex over het welzijn op het werk.
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4.1.7. Gas
• Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen.
• KB van 11 maart 1966 tot uitvoering van artikel 22 der wet van 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige producten en andere door leidingen.
• KB van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij
de exploitatie van installaties voor gasvervoer door leidingen.
• KB van 11 maart 1966 betreffende het toekennen van toelatingen voor gasvervoer door leidingen.
• KB van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar nut voor het oprichten van gasvervoerinstallaties.
• Wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten
in situ bestemd voor het opslaan van gas.
• Ter uitvoering van die wet werden verscheidene uitvoeringsbesluiten genomen, waarvan het
belangrijkste is: KB van 29 december 1975 tot bepaling van de voorschriften en de wijze waarop
een vergunning voor het opsporen en exploiteren van ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas wordt verleend.
• Wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten,
voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen.
• Wet van 24 december 1970 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting
en bij de exploitatie van de gasdistributie-installaties.
• KB van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de
exploitatie van installaties voor gasdistributie door leidingen.
• KB van 27 december 1971 betreffende het toezicht op de installaties voor het vervoer en de
distributie van gasachtige en andere producten door leidingen.

4.1.8. Tussenkomende organismen
• KB van 27 april 2007 ter bepaling van werkingscriteria en de modaliteiten van de controle op de
werking van tussenkomende organismen.
• KB van 31 maart 1995 betreffende de erkenning van de instanties die aangemeld worden bij de
Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de toepassing van bepaalde conformiteitsbeoordelingsprocedures.
• KB van 19 Januari 2011 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor
speelgoed.
• KB van 30 augustus 2017 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties
voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
• KB van 23 februari 2018 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties
voor kabelbaaninstallaties.

4.1.9. Commissie Veiligheid Consumenten
• KB van 13 december 2017 houdende oprichting van de bijzondere raadgevende commissie
Verbruik binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot opheffing van de Commissie
voor Milieu-etikettering en milieureclame.
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4.2. Bouw
4.2.1. Voorschriften in de Bouw
• Wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de verordening (EU) Nr. 305/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG
van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen.
• KB van 24 april 2014 tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering
van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de verordening(EU) Nr. 305/2011 van het
Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG
van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen.
• Wet van 18 april 2017.houdende diverse bepalingen inzake economie: Wijziging van de wet
van 21 december 2013 tot uitvoering van de verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden
voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG van de
Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen.
• Wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake economie.
Enkele andere uitvoeringsbesluiten werden op basis van die wet genomen, o.a. over aangemelde
instanties en technische beoordelingsinstanties evenals voor het markttoezicht.
• KB van 4 april 2014 tot vaststelling van de bepalingen met betrekking tot het Productcontactpunt
voor de Bouw (BS 15.4.2014)
• KB van 21 juli 2014 betreffende de aangemelde instanties gemachtigd om, als derde partijen,
taken uit te voeren die deel uitmaken van de procedure voor de beoordeling en de verificatie van
de prestatiebestendigheid van bouwproducten (BS 25.08.2014)
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• KB van 30 september 2014 betreffende de technische beoordelingsinstanties gemachtigd
voor het opstellen van een Europees beoordelingsdocument en voor het verstrekken van een
Europese technische beoordeling voor bouwproducten (BS 13.10.2014)
• KB van 20 december 2016 betreffende de oprichting van de Technische Commissie voor de
Bouw (BS 13.1.2017)
• KB van 1 februari 2018 betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de
Technische Specificaties (BS 9.02.2018)
• KB van 21 maart 2018 betreffende de monsterneming en analyse op bouwproducten in het
kader van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de verordening (EU) Nr. 305/2011
van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde
voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/
EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen (BS 29.03.2018)
• KB van 22 juni 2018 betreffende de transactionele afhandeling bij inbreuken op de wet van
21 december 2013 tot uitvoering van de verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden
voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG van de
Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen (BS 5.07.2018)
• Ministerieel besluit van 22 juni 2018 houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee
belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de
verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot
vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en
tot intrekking van richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen,
de transactionele afhandeling bedoeld in artikel 7 van de voornoemde wet voor te stellen (BS
5.07.2018)

4.2.2. Erkenning van aannemers in de bouw
• Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
• KB van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet
van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
• MB van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard
in categorieën en onder-categorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers.
• Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten: wijzigingen van de wet van 20 maart
1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
• MB van 3 mei 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning, een overdracht van
erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, § 1, van de
wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor
te leggen documenten.

4.3. Normalisatie en Competitiviteit
4.3.1. Collectieve centra
• Besluitwet van 30 januari 1947 tot vaststelling van het statuut van oprichting en werking van
de Centra, belast met de bevordering en de coördinatie van den technische vooruitgang van de
verschillende takken van ‘s lands bedrijfsleven, door het wetenschappelijk onderzoek.
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4.3.2. Normalisatie
• WER, boek VIII. Kwaliteit van producten en diensten, titel 1. Normalisatie.
Op basis van dat wetboek zijn de volgende besluiten genomen:
• KB van 3 december 2020 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 27 september 2020 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 17 september 2020 houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het
Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 10 juli 2020 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2020 houdende
bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het
Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 27 mei 2020 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 6 maart 2020 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 9 december 2019 houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het
Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 8 september 2019 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 28 juni 2019 houdende bekrachtiging van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 5 mei 2019 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 1 maart 2019 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 30 oktober 2018 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 22 juni 2018 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 18 maart 2018 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)
• KB van 7 december 2017 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 18 oktober 2017 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van een
Belgische norm uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 30 augustus 2017 houdende bekrachtiging van een Belgische norm uitgewerkt door het
Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 12 juni 2017 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 19 maart 2017 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 1 juli 2016 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 28 april 2016 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 15 februari 2016 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
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• KB van 16 november 2015 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de
klassen en graden van het personeel van het Bureau voor Normalisatie die eenzelfde trap van
de hiërarchie vormen.
• KB van 16 november 2015 tot vaststelling van het taalkader van het Bureau voor Normalisatie.
• KB van 9 november 2015 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 27 september 2015 houdende opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen
uitgewerkt door het vroegere Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN).
• KB van 24 maart 2015 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 16 februari 2015 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 19 september 2014 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 2 juli 2014 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 24 april 2014 houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het
Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 29 januari 2014 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 30 augustus 2013 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 3 april 2013 houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau
voor Normalisatie (NBN).
• KB van 7 maart 2013 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 6 januari 2013 houdende bekrachtiging en opheffing van Belgische normen uitgewerkt
door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB 30 september 2012 houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het
Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 3 juli 2012 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 1 juli 2012 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 31 januari 2012 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 26 september 2011 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 28 april 2011 houdende intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• MB van 30 maart 2011 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge
Raad voor Normalisatie.
• KB van 21 februari 2011 houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het
Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 14 december 2010 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 21 oktober 2010 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
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• KB van 10 oktober 2010 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 30 april 2010 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 9 februari 2010 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 10 november 2009 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van
Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 15 juli 2009 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 26 april 2009 houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische
normen uitgewerkt door het Bureau voor normalisatie (NBN).
• KB van 20 januari 2009 houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het
Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 21 april 2008 houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het
Bureau voor Normalisatie (NBN).
• KB van 29 oktober 2007 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Bureau voor
Normalisatie.
• KB van 14 november 2006 ter bepaling van de vergoedingsvoorwaarden van de leden van de
Hoge Raad voor Normalisatie.
• Ministerieel besluit van 10 oktober 2006 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van
de Hoge Raad voor Normalisatie.
• KB van 15 september 2006 houdende overheveling van de personeelsleden van het Belgisch
Instituut voor Normalisatie naar de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie.
• KB van 1 september 2006 tot bepaling van de inwerkingtreding van de artikelen 31 en 33 van
de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie.
• KB van 31 januari 2006 tot bepaling van de contractuele voorwaarden en het geldelijk statuut
van de leden van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie.
• KB van 10 november 2005 tot toekenning aan het Bureau voor Normalisatie van gedelegeerde
opdrachten met betrekking tot de collectieve centra.
• KB van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma’s evenals de bekrachtiging of registratie van normen.
• KB van 21 oktober 2004 tot bepaling van de inwerkingtreding van de artikelen 2 tot 19 en van
artikel 32 van de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie.
• KB van 21 oktober 2004 ter bepaling van het aantal, de samenstelling en de vergoedingsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie.
• KB van 21 oktober 2004 betreffende de erkenning van de sectorale normalisatieoperatoren.

4.3.3. Accreditatie
• WER, boek VIII, titel 2: accreditatie, waarin de bepalingen werden overgenomen uit de wet van
20 juli 1990.
• KB van 24 januari 1991 houdende oprichting van de Nationale Raad voor Accreditatie en
Certificatie.
• KB van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor
de conformiteitsbeoordeling.
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• MB van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria
bepalen voor de instellingen voor de conformiteit.
• MB van 19 juni 2017 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst
van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de
conformiteitsbeoordeling.
• MB van 23 april 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst
van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de
conformiteitsbeoordeling
• Wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake economie.

4.4. Metrologie
4.4.1. Algemene wet

© Adobe Stock.com

• WER, boek VIII, titel 3: meeteenheden, de meetstandaarden en de meetinstrumenten, waarin
de bepalingen uit de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden
en de meetwerktuigen werden overgenomen.
• Wet van 11 juni 2018 tot invoering van de Gecoördineerde Universele Tijd (UTC) als basis voor
de wettelijke tijd in België

4.4.2. Algemeen
Ter zake zijn er uitvoeringsbesluiten die algemeen zijn en de belangrijkste zijn in het domein van
de metrologie:
• KB van 14 september 1970 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni
1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen en tot vaststelling
van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze
eenheden.
• KB van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni
1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen, en tot vaststelling
van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet, over de meetwerktuigen.
• MB van 7 november 1978 betreffende de herijk en de technische controle van meetwerktuigen.
• KB van 9 september 1985 betreffende de ijklonen en de kosten van andere metrologische verrichtingen.
• KB van 13 september 1991 waarbij, voor het vermelden van de gebruikte meeteenheden, aanvullende aanduidingen en afwijkende voorstellingen worden toegestaan.
• KB van 16 oktober 2009 betreffende de gebruiksvergunningen voor niet-geijkte meetsystemen.
• KB van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over
het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.
• KB van 22 november 2013 tot gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/17/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 en opheffing van diverse koninklijke besluiten
betreffende metrologie.
• KB van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten.
• KB van 6 mei 2020 tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en
regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek
van economisch recht

4.4.3. Specifieke regelgeving
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KB van 20 december 1972 betreffende de gasmeters.
KB van 14 april 1977 betreffende de stoffelijke lengtematen.
KB van 7 maart 1978 betreffende de continu totaliserende bandwegers.
KB van 6 april 1979 betreffende meetinstallaties en gedeeltelijke meetinstallaties voor andere
vloeistoffen dan water.
KB van 2 maart 1981 betreffende de warmwatermeters.
MB van 22 mei 1981 betreffende de EEG-modelgoedkeuring, de eerste ijk en de installatie van
de betrokken taxameters.
KB van 3 november 1993 betreffende de landtanks.
KB van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
KB van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.
KB van 19 december 2008 betreffende ijkmassa’s van 100 kg tot 5.000 kg gebruikt in het kader
van de ijkingen en de inspecties van weegwerktuigen.
KB van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen
van taxameters.
KB van 28 september 2010 betreffende de automatische weegwerktuigen.
Reglement van 28 september 2010 voor de installatie en de controle van taxameters.
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• KB van 3 augustus 2012 betreffende de opvolging in bedrijf van de gasmeters voor huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik.
• KB van 26 september 2013 betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen
dan water.
• KB van 25 september 2014 betreffende automatische hoogtemeters.
• KB van 12 april 2016 betreffende de niet-automatische weeginstrumenten.
• Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch
kader voor elektronische handtekeningen en certificaten.
• KB van 25 maart 2016 betreffende de opvolging in bedrijf van de koudwatermeters.
• KB van 20 december 2018 tot wijziging van enkele koninklijke besluiten met betrekking tot wettelijke metrologie
• KB van 29 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische energie

4.4.4. Controle en delegatie
• KB van 5 december 1978 houdende bepaling van de bevoegdheden inzake de controle van de
goede werking en van het juiste gebruik van meet- en weegwerktuigen.
• KB van 2 februari 1987 houdende aanwijzing van de dienst belast met de uitvoering van de
metrologische verrichtingen voorzien door de wet van 16 juni 1970, betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.
• MB van 23 februari 2011 houdende delegatie van bevoegdheden in verband met de erkenning
van de keuringsinstellingen zoals bedoeld in het KB van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, meetstandaarden en meetwerktuigen, en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk
II van deze wet, over de meetwerktuigen.

4.5. Dienst Continentaal Plat
4.5.1. Zandwinning
• Wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de
territoriale zee en het continentaal plat.
Op basis van die wet van 1969 werden vier koninklijke besluiten en een ministerieel besluit genomen, meer bepaald:
• KB van 12 augustus 2000 tot instelling van de raadgevende commissie belast met de coördinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie
van het continentaal plat en van de territoriale zee en tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten en -kosten ervan.
• KB van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen
in de territoriale zee en op het continentaal plat.
• KB van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door
de personen die belast zijn met het toezicht op zee.
• MB van 30 juni 2015 tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de
rechtsbevoegdheid van België.
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• KB van 21 oktober 2018 houdende de regels betreffende de milieu-effectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat.
• Ministerieel besluit van 28 september 2020 tot vastlegging van maximale ontginningsdiepten
voor de exploitatie van zand en grind in de Belgische zeegebieden.

4.5.2. Diepzeemijnbouw
• Wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de
rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de
nationale rechtsmacht.
Op basis van die wet is nog het volgend koninklijk besluit genomen:
• KB van 4 oktober 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht.
• Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie : Wijzigingen van de wet
van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht
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5. Bijlagen. Onze nieuwe publicaties
Verslag van de activiteiten van de Algemene Directie
Kwaliteit en Veiligheid in 2019.
Activiteitenverslag 2019 van de Algemene Directie Kwaliteit
en Veiligheid - Executive summary
De “Executive summary” is ook beschikbaar in het Frans,
Engels en Duits.

“Zand- en grindwinning in het Belgische deel van de
Noordzee”
Deze brochure geeft een algemeen beeld van de zand- en
grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat. De historiek
van zeezandwinning en de regelgeving komen kort aan bod.
Verder kom je hierin meer te weten over het gebruik van zeezand, de ligging van de zandwinningsgebieden, de praktische
kant van de zandwinning, de jaarlijkse ontginningsvolumes en
de voorraad aan zeezand. Ten slotte komen ook de controle
van de zandextractie én de controle van de impact op het mariene milieu aan bod.

“Zand- en grindwinning in het Belgische deel van de
Noordzee: de reglementering”
Deze brochure is toegespitst op het regelgevend kader van de
zand- en grindwinning in het Belgische deel van de Noordzee.
Deze brochure vormt een praktische leidraad voor de (toekomstige) concessiehouders en andere geïnteresseerden
waarbij ze in deze brochure alle informatie vinden over de
wetgeving, de zandwinningsgebieden, de regels verbonden
aan de praktijk van zandwinning, het indienen en de behandeling van een concessieaanvraag,…
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Conformiteit van weegschalen voor commercieel gebruik Wat u moet weten…
Gebruikt u een weeginstrument bij commerciële transacties
om de hoeveelheid van een geleverd goed of de hoegrootheid van een geleverde dienst te bepalen en zo de prijs te
berekenen? Dergelijke weeginstrumenten worden door de
Metrologische Dienst (die afhangt van de FOD Economie)
net als de weegschalen bij winkeliers of de weegschalen die
in warenhuizen ter beschikking staan van het publiek, “nietautomatische weeginstrumenten” genoemd omdat tijdens het
wegen menselijke tussenkomst nodig is.

Controlecampagne Vuurwerk - Resultaten 2019-2020
Het doel van de campagne was de veiligheid en de conformiteit van bepaalde categorieën op de markt aangeboden pyrotechnische artikelen te controleren, en erover te waken dat
niet-conforme en/of gevaarlijke artikelen uit de markt worden
genomen. Op die manier tracht de FOD Economie de veiligheid van de consumenten te verzekeren. De campagne beoogde de controle op de veilige werking van verschillende pyrotechnische artikelen. Daarnaast werd ook aandacht besteed
aan de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.

Controlecampagne Vuurwerk - Resultaten 2020
De periode van de eindejaarsfeesten is bij uitstek geschikt
voor activiteiten die verband houden met de verkoop van
vuurwerk aan particulieren. Elk jaar organiseren de controlediensten “Controle Veiligheid Noord” en “Controle Veiligheid
Zuid” van de afdeling Veiligheid een controlecampagne tijdens
deze periode, dit wil zeggen gedurende de maand december,
met pieken van 20 december tot 31 december, met als doel
een aangescherpte controle op illegale verkoop, maar ook
met het oog op het waarborgen van de openbare veiligheid
en de veiligheid van de consumenten. Dit jaar had de gezondheidscrisis een rechtstreekse impact op de controlecampagne.
Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken, gepubliceerd op 29 november 2020, ging immers over het verbod op het
gebruik van pyrotechnische artikelen in de private en openbare sfeer.
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Verknal uw feest niet - Gebruik uw vuurwerk veilig!
De brochure bevat de grote lijnen van de over het onder zich
houden, het gebruik en de verkoop van feestvuurwerk dat aan
het grote publiek verkocht mag worden.
Dit document is gericht aan het grote publiek, de kleinhandelaars en de verschillende openbare actoren.
U vindt er
• elementaire veiligheidsmaatregelen,
• nuttige adressen,
• praktische informatie en aanbevelingen,
• inlichtingen over de administratieve procedures en
• verwijzingen naar de geldende wetgeving.

Belgisch nationaal markttoezichtsprogramma 2021
In de Europese verordening 765/2008 wordt aan de lidstaten opgelegd om aan de Commissie,
de andere lidstaten en de consumenten de nationale structuur inzake markttoezicht kenbaar te
maken en te informeren over hun markttoezichtsprogramma. Dit document vormt het Belgische
antwoord op deze verplichting. Het schetst eerst de algemene structuur van de organisatie van het
markttoezicht in Belgie. Vervolgens geeft elke bevoegde overheid, zo nodig per bevoegde dienst,
een gedetailleerd beeld van haar structuur, bevoegdheden, werkwijze, samenwerking met andere
overheden en haar toezichtsprogramma voor 2021.

Europese Controlecampagne CASP2019 Batterijen Belgische resultaten 2019
Batterijen worden gebruikt in veel voorwerpen die we bij ons
dragen en dagelijks gebruiken. We kunnen op ieder moment
in de buurt zijn van veel verschillende batterijen, in onze telefoons, tablets.
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Europese controlecampagne CASP2019 zachtgevuld speelgoed - Belgische resultaten 2019
Het doel van de campagne is de veiligheid en de conformiteit
van op de markt aangeboden speelgoed met zachte vulling
te controleren, en erover te waken dat niet-conforme en/of
gevaarlijke speelgoedjes uit de markt worden gehaald. Deze
campagne beoogt de controle op bepaalde fysische-mechanische en chemische vereisten. Daarnaast wordt ook aandacht
besteed aan de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.

Europese Controlecampagne CASP2019 Slijmspeelgoed Belgische resultaten 2019
De campagne heeft als doel de veiligheid en de conformiteit
van op de markt aangeboden slijmspeelgoed te controleren,
en erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijk slijmspeelgoed uit de markt worden gehaald. Tijdens deze campagne wordt de migratie van borium getest.

Controlecampagne in de sector hout gebruikt als bouwproduct - Controleverslag 2019
We hebben in 2019 een nationale controlecampagne uitgevoerd in de sector hout gebruikt als bouwproduct. Die
bouwproducten zijn bedoeld voor zowel de eindgebruiker als
voor de professionele dienstverleners (timmerlieden, schijnwerkers, enz.). De campagne werd opgestart naar aanleiding
van een marktanalyse, volgend op de controlecampagnes van
2018 bij distributeurs, met betrekking tot gevelbekledingselementen en vloerbekledingen uit verschillende materialen.
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Europese Controlecampagne CASP2019 Persoonlijke vervoermiddelen – Belgische resultaten 2019
De campagne heeft als doel de veiligheid en de conformiteit
van op de markt aangeboden elektrische steps en fietsen te
controleren, en erover te waken dat niet-conforme en/of gevaarlijke steps en fietsen uit de markt worden gehaald. Deze
campagne beoogt de controle op bepaalde fysische-mechanische en chemische vereisten. Daarnaast wordt ook aandacht
besteed aan de administratieve vereisten, inclusief de technische documentatie.

Metrology for the nanotechnologies

Nationale Standaarden
De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie bestaat erin om de voorwaarden te scheppen voor
een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de
goederen- en dienstenmarkt in België. In dat kader heeft de
algemene directie Kwaliteit en Veiligheid de publicatie uitgegeven om:
• de kwaliteit van metingen in België te verzekeren;
• innovatie te ondersteunen; en
• metrologische kennis door te geven.

Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be
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6. Afkortingenlijst
AD

Algemene Directie

ADCO

Administrative Cooperation for Market Surveillance

ADR

Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke
goederen op de weg

AFM

Atomic Force Microscope (atoomkrachtmicroscoop)

ANPI

Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding

ARS

Algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen

AVCP

Assessment and Verification of Constancy of Performance

AWI

Automatisch weeginstrument

BCCA

Belgian Construction Certification Association vzw

BELAC

Belgische accreditatie-instelling

Belnotif		 Centraliseert de kennisgevingen van België voor elk ontwerp van een
technisch voorschrift over producten of diensten van de informatiemaatschappij aan de Europese Commissie
BELSPO

Programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Belspoc

Voormalige mailbox voor het Productcontactpunt Wederzijdse erkenning
en Productcontactpunt voor de Bouw

BIPM

Bureau international des Poids et Mesures

BIN

Belgisch Instituut voor Normalisatie

BS

Backscatter Strength, reflectie

CASP

Coordinated Activities on the Safety of Products

CCTF

Consultative Committee for Time and Frequency at the CIPM

CGPM

Conférence Générale des Poids et Mesures

CIM

Conférence internationale de Métrologie

CIP

Permanente internationale commissie voor de beproeving van handvuurwapens

CIPM-MRA

Conférence internationale des Poids et Mesures Mutual recognition agreement: overeenkomst voor de internationale erkenning van de metingen van
de nationale metrologie-instituten die de overeenkomst hebben getekend

CMC

Calibration and measurement capabilities

CNCA

Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of
China

CNG

Compressed natural gas (Gecomprimeerd aardgas)

COTIF

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

DLS

Dynamic Light Scattering

DoP

Prestatieverklaring van bouwproducent

EA

European cooperation for Accreditation

102

EDTC

Externe diensten voor technische controles op de werkplaats

eIDAS

Verordening (EU) nr. 910/1014 van het Europees Parlement en de Raad van
23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt

EMAS

Verordening (EG) nr. 1221/2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem

EMPIR

European Metrology Programme for Innovation and Research

ENS

Nationale Standaarden

ENSTA Bretagne

École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne

EURAMET

Europese vereniging van nationale metrologie-instituten

FALB

Forum for Accreditation and Licensing Bodies

Fapetro

Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten

FFF-MALS

Field Flow Fractionation / Multi Angle Light Scattering

FOD

Federale Overheidsdienst

FOD Economie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

GSR

Global Sea Mineral Resources nv

HRN

Hoge Raad voor Normalisatie

IAF

International Accreditation Forum

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation

ILVO

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Vlaamse overheid)

IMT Atlantique

Institut Mines-Télécom Atlantique

INDI67

Ontwikkeling van methodes om de monitoring van KRMS indicatoren 6 en 7
te verbeteren

ISA

International Seabed Authority

ISO

Internationale organisatie voor normalisatie (International Organization for
Standardization)

ISO/IEC

International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission

ISO 9001:2015

Internationale norm: Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen

ISO 14001:2015

Internationale norm: Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen
voor gebruik

ISO/IEC 17020:2012 Internationale norm: Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het
functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
(ISO/IEC 17020:2012)
ISO/IEC 17021:2015 Internationale norm: Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die
audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren
ISO/IEC 17025:2005 Internationale norm: Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria
ISO/IEC 17025:2017 Internationale norm: Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria (vernieuwde versie van 2017)
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ISO/IEC 27001:2013 Internationale norm: Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken –
Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen
ISO 50001:2011

Internationale norm: Energiemanagementsystemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen

ISO 55001:2014

Internationale norm: Assetmanagement - Managementsystemen - Eisen

ISSeP

Institut scientifique de Service public

KB

Koninklijk besluit

KBIN

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

kmo

kleine of middelgrote ondernemingen

Lng

Liquid natural gas

MB

Ministerieel besluit

MID-Richtlijn

Richtlijn 2014/32/EU meetinstrumenten, omgezet met het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten

MRA

Mutual Recognition Agreement van het CIPM

NANDO

New Approach Notified and Designated Organisations

NAWI

Niet-automatisch weeginstrument

NAWID		 Richtlijn 2014/31/EU niet-automatische weegwerktuigen, omgezet met
het koninklijk besluit van 12 april 2016 betreffende de niet-automatische
weeginstrumenten
NEQ

Net explosive quantity (nettohoeveelheid explosieve stof)

OD Natuur

Operationele Directie Natuurlijk Milieu

PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen

PCP

Productcontactpunten

pv

proces-verbaal

RAPEX

Europees alarmsysteem voor snelle uitwisseling van informatie tussen de
Europese lidstaten over gevaarlijke producten met uitzondering van voedingsmiddelen, farmaceutica en medische hulpmiddelen

SI

Système International, Internationaal eenhedenstelsel

Seveso

De benaming “Seveso” verwijst naar een industrieel ongeval dat zich in
1976 nabij de stad Seveso in Italië heeft voorgedaan. Naar aanleiding van
die ramp zijn Europese richtlijnen aangenomen, die alle veiligheidsvoorschriften en beschermingsmaatregelen voor de betrokken risico-ondernemingen vastleggen

UTC

Internationaal gecoördineerde tijd

UTCr

Internationaal gecoördineerde tijd met snelle rapportage (r: rapid)

VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

WASO

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

WELMEC

Europese samenwerking inzake wettelijke metrologie (European Cooperation in Legal Metrology).

WER

Wetboek van economisch recht
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