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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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1. Onze missie binnen de FOD Economie
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 de reglementering die tot doel heeft de consumenten te beschermen, naleven. Niettemin zijn we ons er terdege van bewust dat een nulrisico niet bestaat en dat alle reglementaire en uitvoerende maatregelen moeten uitgaan van het proportionaliteitsprincipe.
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.”

1.1. 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. Wij maken er een erezaak van om ons werk op professionele
wijze, kwaliteitsvol en met beroepsfierheid uit te voeren. Door het voortdurend verbeteren van
ons kwaliteitssysteem dragen wij bij aan een uitmuntende en uniforme werking van E6 en van de
FOD.

1.2. Doelstellingen
Uitgaande van de missie en de visie van de algemene directie werden de volgende zes strategische
doelstellingen vastgelegd:
• 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.
• 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.
• De rol van de algemene directie bestendigen als Belgische centrale speler binnen het Europese
kader van technische reglementeringen.
• Uitblinken door technische en wetenschappelijke kennis.
• Door communicatie over onze activiteiten het vertrouwen in de eengemaakte goederen- en
dienstenmarkt verhogen voor economische operatoren, gebruikers (waaronder consumenten)
en organismen.
• Een organisatie zijn waar gemotiveerde medewerkers graag werken.
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2. Overzicht van onze activiteiten en statistieken
2.1. Gaan voor een duurzame en competitieve economie
Wij ondersteunen de bedrijven bij hun innovatie, zodat ze kwaliteitsvolle producten en diensten
kunnen afleveren. Daarvoor maken wij gebruik van conformiteitsbeoordelingen, kennisoverdracht
en een doelmatig en doeltreffend normalisatiebeleid.

Accreditatie van conformiteitsbeoordelingsinstanties
BELAC, de Belgische nationale accreditatie-instantie voor conformiteitsbeoordelingsinstellingen,
heeft verder gewerkt op een wettelijke basis en in overeenstemming met de op Europees en internationaal niveau erkende eisen en criteria (verordening EG 765/2008, norm ISO/IEC 17011
en de bijbehorende documenten van EA, ILAC en IAF). BELAC heeft zijn status kunnen handhaven als ondertekenaar van Europese en internationale overeenkomsten over erkenning tussen de
accreditatie-instanties van EA, ILAC, IAF en FALB (EMAS) en heeft een actieve bijdrage geleverd
aan de activiteiten van die organisaties.

© Adobe Stock.com

Het totale aantal actieve accreditatiecertificaten liep op tot 589 op het einde van 2020. Er werden
in 2020 26 nieuwe klanten genoteerd met vooral activiteiten binnen test- (37 %), inspectie- (22 %)
en medische activiteiten (19 %). 22 nieuwe certificaten werden afgeleverd waarvan 41 % in testen 27 % in inspectie-activiteiten. BELAC bleef verder aanzienlijk investeren in opleidingen naargelang de behoeften.
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Een beter kader voor de normalisatiewerkzaamheden
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
werd ondertekend, maakt het mogelijk het gebruik van de toegewezen middelen beter te verantwoorden.
Om bij te dragen tot de opstelling van normen waarvoor wetenschappelijke kennis moet worden
ontwikkeld, heeft de FOD Economie bovendien financiële steun verleend aan 23 prenormalisatieprojecten. Daarnaast is een diepgaande hervorming uitgevoerd van het systeem van de normenantennes, die de kmo’s sensibiliseren en informeren op het gebied van normen en normalisatie
om de toegekende subsidies beter te rechtvaardigen en om nog beter tegemoet te komen aan de
verwachtingen van de kmo’s. De eerste fase van de hervorming, die betrekking heeft op de verslaglegging, werd in 2020 uitgevoerd.

Stabiel aantal aanvragen voor erkenning als aannemer
Het aantal aanvragen voor erkenning als aannemer is in 2020 licht gestegen. 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:
66 uit Nederland, 17 uit Duitsland, 22 uit Frankrijk en 6 uit Luxemburg. Het totale aantal erkende
aannemers is stabiel gebleven in 2020 en bedraagt 10.500.

Bouwproducten: intensief overleg en stijgend aantal controles
De dienst Voorschriften in de Bouw is de bevoegde overheid voor de uitvoering van de verordening (EU) Nr. 305/2011, die geharmoniseerde voorwaarden vaststelt voor het in de handel brengen van bouwproducten..
Tot nu toe werd het toepassingsgebied van een 450-tal geharmoniseerde normen onderzocht. Die
zijn ondergebracht in een 35-tal productcategorieën waarvoor reeds 32 productlijsten gepubliceerd werden op de website van de FOD Economie (u vindt ze onder de vraag “Hoe kan ik nagaan
of het bouwproduct beantwoordt aan een geharmoniseerde norm?”). Voor de 3 overige productcategorieën is er nog geen productlijst gepubliceerd omdat men in afwachting is van geharmoniseerde normen hiervoor.
De dienst is tevens bevoegd voor de aanmelding van aangemelde instanties bij de Europese
Commissie. 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 accreditatie.
De dienst Voorschriften in de Bouw neemt ook deel aan het markttoezicht voor bouwproducten
die gedekt zijn door een geharmoniseerd technisch voorschrift, ongeacht of dat toezicht reactief
(op basis van een klacht) of proactief is. Voor 2020 werden 11 formele klachten geregistreerd: 7
werden afgesloten naar aanleiding van uitwisseling van informatie via e-mail of bezoek ter plaatse
en 4 zijn nog in behandeling. De proactieve markttoezichtcampagnes geven een beeld van de wijze
waarop de reglementering wordt nageleefd in bepaalde sectoren. In totaal werden 199 bedrijven
bezocht.
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Tabel 1. 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 (*)

60

(*) 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 totaal brengt dat het aantal:
• bezochte bedrijven op 199;
• gepresteerde mandagen op 127.

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.

Optimalisatie van het toezicht op zandwinning op zee
In 2020 werd het nieuwe referentieoppervlak goedgekeurd voor de verticale begrenzing van de
zandwinning in elk van de ontginningssectoren. Dit referentieoppervlak is gebaseerd op wetenschappelijke criteria (geologie en bathymetrie) en werd gevalideerd door een rapport over de
impact op de kustveiligheid. Dit referentieoppervlak combineert het duurzaam beheer van de
grondstof en de beperking van de milieu-impact van de zandwinning op de mariene habitats, in
overeenstemming met de bestaande reglementering. Het nieuwe referentieniveau ging in voege
op 1 januari 2021. Op basis van die nieuwe referentie werden deelzones afgebakend in de ontginningsgebieden waarin niet mag ontgonnen worden in het jaar 2021.
Voor meer informatie kunt u de pagina in verband met de activiteiten van de dienst Continentaal
Plat raadplegen.
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Elektronische vertrouwensdiensten

© Adobe Stock.com

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 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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2.2. De veiligheid van de consument waarborgen door
toezicht in domeinen met hoge risico’s
Controlecampagnes: veiligheid van kinderen, vrijetijdsartikelen, liften en vuurwerk
als belangrijkste aandachtspunten in 2020
Om de veiligheid van de gebruikers te waarborgen en tegelijk 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 toezichtscampagnes om een
groter marktsegment te kunnen controleren.
In 2020 was de veiligheid van vuurwerk, kinderen 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).
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 1.674 dossiers behandeld over productveiligheid. 1.081 daarvan werden
geopend naar aanleiding van een adviesvraag van de douane. Meer dan de helft (688) van die dossiers gingen over mondmaskers (PBM mondmaskers, medische mondmaskers of comfortmaskers).

Tabel 2. In 2020 behandelde dossiers over 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.
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Tabel 3. 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.

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/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.

Volksgezhd

Totaal

Belgische

Douane

Bouwproducten

Energie

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

Klachten

20

0

7

5

0

0

32

0

Recalls

107

134

36

10

0

4

291

0

Totaal

1.043

618

373

506

23

4

RAPEX

Veiligheid

Mobiliteit

Explosieven

Tabel 4. Meldingen die in 2020 door het Centraal Meldpunt werden behandeld

Art. 12*

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 Het online platform waar producenten de vrijwillige maatregelen die zij hebben genomen met betrekking
tot een gevaarlijk product aan de autoriteiten van alle lidstaten kunnen melden.
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Coronacrisis
Task Force
Minister De Backer werd aangesteld om een Task Force 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 deze producten aan het centrale aankoopteam van de Task Force.
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 voldoen
en die leiden 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 zijn voorzien toch te beoordelen, mits wordt gewaarborgd dat dergelijke producten alleen beschikbaar wordt gemaakt voor gezondheidswerkers
gedurende de huidige gezondheidscrisis”.
Een verdere beperking op de 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. 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 kunnen 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 dan wel of niet vrijgegeven en eventueel van
bijkomende waarschuwingen voor de eindgebruiker voorzien.
Het uitvoeren van deze 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 terug vinden op een speciaal hiervoor ingerichte 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.
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Toezicht op de dienstverleningsmarkt
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.

Springstoffen en gassen: veilig gebruik en transport
Springstoffen
Tabel 5. 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 (waarvan veel van Defensie)

67

Testen aangenomen begeleider

24

Testen springmeesters (groeven)

16

Vergunningen, derogaties

2

Goedkeuring producten

2

Transport

21

Bron: FOD Economie.

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.
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Er werden 90 technische adviezen gegeven aan de plaatselijke overheden die vergunningen afleverden of weigerden aan de springstoffabrikanten en aan de marktdeelnemers die springstoffen,
munitie en vuurwerk (opslagplaatsen A, B, C, D, E, F, G) wilden opslaan. Voor 31 springstoffen werd
een goedkeuring verleend.
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 ministerieel 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. Dit 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.
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. Het controlerapport is beschikbaar op de
website van de FOD Economie.
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.
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 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 herverpakt, geïnventariseerd en overgebracht naar daartoe bestemde opslagplaatsen.

Gas
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid ziet toe op de openbare veiligheid in het kader van
ondergrondse gasopslag, gasvervoer door leidingen en gasdistributie.

Tabel 6. 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.
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Tabel 7. Onderzoek van gasincidenten in verband met ondergrondse gasopslag, gasvervoer en gasdistributie
Soort

Aantal

Ondergrondse gasopslag

1

Gasvervoer door leidingen

1

Gasdistributie door leidingen

55

Totaal

57

Bron: FOD Economie.

Tabel 8. 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.

Routinecontroles en controlecampagnes van de afdeling metrologie
De afdeling Metrologie staat in voor het toezicht op meetinstrumenten en op geconditioneerde
producten (o.a. voorverpakkingen). 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.
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.
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Tabel 9. Totaaloverzicht van de controles van meetinstrumenten, uitgevoerd door de diensten Controle Metrologie Noord en Controle Metrologie Zuid

Transactie (minnelijke
schikking) of Pro Justitia

0

0

553

6.962

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

6.161

0

6.424

6.350

74

0

0

0

Gasmeters

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

Lpg-pompen

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

Tweetaktpompen
Brandstofpompen
(benzine/diesel/gasolie)

Niet-automatische
weeginstrumenten
Automatische weeginstrumenten
Algemeen totaal

Bron: FOD Economie.

17

Waarschuwing

Conform

0

Afgekeurd

Algemeen totaal

Gewichten M1

Toezicht

Herijk

Uitgestelde beslissing

Resultaat van de controle

Eerste ijk

Technische controle op
vraag van de klant

Administratieve controle

Technische controle op
initiatief van de Metrologie

Soort controle

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.

Tabel 10. 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.

2.3. Een kenniscentrum en een “level playing field” inrichten
Ontwikkeling van een kenniscentrum voor metrologie
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid heeft beslist om haar activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkeling te structureren in het kader van een multidisciplinaire wetenschappelijk
platform.
De diensten Nationale Standaarden en Continentaal Plat hebben deelgenomen 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.
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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 dit gebied te bepalen. In juni 2020 namen we ook deel aan
het debat in het Europees Parlement over “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 doelen zijn technologie die
werkt voor 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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Kalibratie-activiteiten
De dienst Nationale Standaarden bood de ontwikkeling van kalibraties aan in de volgende domeinen:
• nanometrologie;
• dimensionele metrologie;
• elektrische metingen;
• massa’s;
• volumes;
• thermometrie;
• tijd en frequenties.
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.

Tabel 11. Uitgevoerde kalibraties tijdens de afgelopen jaren
Aantal afgeleverde kalibratiecertificaten

2017

2018

2019

2020

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.

De dienst Nationale Standaarden beheert en coördineert het Belmet-netwerk. Dat is het netwerk
van metrologische laboratoria die de primaire meetstandaarden realiseren en herleidbaarheid bieden voor de meeteenheden waarvoor de dienst Nationale Standaarden niet over de nodige infrastructuur beschikt. 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.
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.
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 UTCreferentietijd 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 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 1.000 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 20 kg tot 5.000 kg te verbeteren
werden voortgezet. 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 van 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. Dat laatste type kalibraties zal gecombineerd worden met metingen op onze metrologische atomic force microscoop
om zo de gratings volledig te karakteriseren.

Internationale samenwerking
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).
In het kader van het Europese onderzoeksprogramma EMPIR, dat deel uitmaakt van de Horizon
2020 strategie van de Europese Unie, 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 kalibratieprocedures 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.
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.
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3. Nieuwe reglementeringen
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.
Metrologie
Koninklijk besluit 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.
Zandwinning - Noordzee
Ministerieel besluit van 28 september 2020 tot vastlegging van maximale ontginningsdiepten voor
de exploitatie van zand en grind in de Belgische zeegebieden.

© Adobe Stock.com

Ministerieel besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit 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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4. Ons kwaliteitsbeleid om u beter te dienen
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, ISO/IEC 17020:2012 en ISO/IEC 17011:2017. Het toepassen van die normen is geen doel op zich, maar een middel om aan te tonen dat de output van de algemene directie
haar missie ten volle ondersteunt.
Al onze processen worden zo eenvoudig mogelijk opgebouwd en zoveel mogelijk geoptimaliseerd.
De doelstellingen worden bepaald in het managementplan en het operationeel 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
topniveau en nadien op het niveau van de diensten. Tijdens die 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 met de waarden van onze FOD,
namelijk “Tot uw dienst”, “Respect”, “Samen sterk”, “Uitmuntend” en “Duurzaamheid”.

Interne audits
Interne audits worden gevoerd om de goede werking van het kwaliteitssysteem te controleren
en de doeltreffendheid ervan te verbeteren. De 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. Om de frequentie van de interne audits en de onpartijdigheid ervan
te verhogen, startte de algemene directie vanaf 2015 met het inschakelen van auditors van buiten
de organisatie en organiseerde ze een opleidingssessie voor geïnteresseerde personeelsleden.
Door de COVID-crisis werden slechts 9 dagen van interne audits volgens de verschillende normen
gepresteerd in 2020. Daarnaast vonden externe audits plaats voor de verschillende normen, waarmee onze certificatie en accreditatie werden bevestigd of zelfs uitgebreid.
In 2020 resulteerden de interne en externe audits in 98 vaststellingen: 45 afwijkingen waarvan er
19 nog niet waren opgelost op 31 december 2020. Het nodige wordt gedaan om ze zo snel mogelijk op te lossen.
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5. Contacten en nuttige informatie
5.1. Contacten en nuttige adressen
Belspoc
Competenties: dit unieke Belgische contactpunt werd opgericht in het kader van informatie-uitwisselingssystemen die door de Europese regelgeving zijn opgezet om de werking van de interne markt
te vergemakkelijken. Het is betrokken bij de aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties
en de kennisgeving van ontwerpen van nationale technische voorschriften, bij informatie-uitwisselingen tussen buitenlandse producenten en Belgische autoriteiten via de Productcontactpunten
en ook bij de overdracht van informatie in verband met gevaarlijke producten.
Tel.: 02 277 53 36 – E-mail: belspoc@economie.fgov.be

Dienst Reglementering Veiligheid
Competenties: algemene veiligheidsvoorschriften waaraan de in het Wetboek van economisch
recht, boek IX, vermelde producten en diensten moeten voldoen, Centraal Meldpunt voor
Producten, Rapex, springstoffen en vuurwerk enz.
Tel.: 02 277 76 99 – E-mail: ensure@economie.fgov.be

Bouwproducten
Competenties: oefent toezicht uit op de markt van de bouwproducten en op de aangemelde instanties in de sector, zorgt voor de opvolging en reglementering van de technische voorschriften,
het leveren van het Belgische standpunt op internationaal vlak enz.
E-mail: bocova@economie.fgov.be

Erkenning van aannemers
Competenties: past de reglementering toe in verband met de erkenning van aannemers en volgt de
toepassing ervan op (financieel onderzoek, opsporen van faillissementen, …), sectorinformatie ,…
E-mail: erkenning.aannemers@economie.fgov.be

BELAC – Belgische Accreditatie-Instelling
Competenties: accrediteert alle soorten conformiteitsbeoordelingsinstanties, ontwikkelt en onderhoudt de accreditatie-tool voor alle technologische sectoren die ervoor vragende partij zijn, met
bijzondere aandacht voor ondersteuning van innovatie, waakt erover dat instanties die diensten
leveren zoals tests, kalibraties, keuringen en certificeringen, beschikken over de competentie die
nodig is voor hun activiteiten.
Tel.: 02 277 54 34 – E-mail: belac@economie.fgov.be
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Normalisatie en Competitiviteit
Competenties: ontwikkelt en ondersteunt de activiteiten die op het gebied van normalisatie en
bescherming van intellectuele eigendom door de collectieve centra, de normenantennes en de
octrooicellen worden ontwikkeld ten behoeve van de bedrijven, kent de innovatiepremie toe, beheert voor België de Europese systemen voor kennisgeving van technische voorschriften en aanmelding van conformiteitsbeoordelingsinstanties ...
Tel.: 02 277 82 20 – E-mail: norcom@economie.fgov.be

Dienst Continentaal Plat
Competenties: verantwoordelijk voor de zand- en grindwinning in het Belgische deel van de
Noordzee, de voornaamste taken ervan bestaan uit het toekennen van de concessievergunningen,
het beheer van de exploitatievergunningen, de controle van de zandwinning, het in kaart brengen
van de zones, …
Tel.: 02 277 72 77 E-Mail: copco@economie.fgov.be

Metrologie – Nationale Standaarden
Competenties: nationale meetstandaarden, metrologie, Europese onderzoeksprogramma’s in het
domein van de metrologie (EMPIR en Euramet), nanometrologie, controles…
Nationale Standaarden: metrology.scientific@economie.fgov.be
Metrologische reglementering: metrology.regulation@economie.fgov.be

Elektronische certificering
Competenties: toezicht uitoefenen op de verleners van elektronische vertrouwensdiensten om het
vertrouwen van de gebruikers van dergelijke diensten te versterken.
E-mail: be.sign@economie.fgov.be
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5.2. Onze vestigingen
De Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid heeft acht vestigingen:

1

Brussel (centrale administratie)
North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

2

Antwerpen
Theaterbuilding
Italiëlei 124 – bus 85
2000 Antwerpen

3

Gent
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 6
9050 Gent

4

5

Haren
Haachtsesteenweg 1795
1130 Brussel

6

Luik
Saint Jean
Boulevard de la Sauvenière 73-75
4000 Liège

7

Bergen
Avenue Mélina Mercouri, bloc 10
7000 Mons

8

Namen (Belgrade)
Business Center
Route de Louvain-la-Neuve 4 (bus 8, 9, 10)
5001 Belgrade

Hasselt
AC Verwilghen
Voorstraat 43
3500 Hasselt

2
3
1

4

5

6
8

7
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5.3. Volg de FOD Economie en onze acties op de sociale
media
Vind onze pagina leuk op Facebook en krijg tips over uw rechten als consument, de veiligheid van
producten en de activiteiten van onze FOD. Volg ons op Twitter! U krijgt informatie over consumentenrechten, tips voor ondernemingen en zelfstandigen.
https://www.facebook.com/FODEco
https://twitter.com/fodeconomie
https://linkedin.com/company/fod-economie

5.4. Volg de acties van de dienst Continentaal Plat op
Facebook
Via zijn Facebook-pagina houdt de dienst u op de hoogte van nieuw onderzoek, de resultaten ervan en het wetenschappelijk werk van de FOD Economie.
https://nl-nl.facebook.com/continentaalplat
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5.5. Onze nieuwe publicaties in 2020
Verslag van de activiteiten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid in 2019.
Activiteitenverslag 2019 van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Executive summary
Zand- en grindwinning in het Belgische deel van de Noordzee
Zand- en grindwinning in het Belgische deel van de Noordzee: de reglementering
Conformiteit van weegschalen voor commercieel gebruik – Wat u moet weten
Controlecampagne Vuurwerk – Resultaten 2019-2020
Controlecampagne Vuurwerk – Resultaten 2020
Verknal uw feest niet - Gebruik uw vuurwerk veilig!
Belgisch nationaal markttoezichtsprogramma 2021
Europese Controlecampagne CASP2019 Batterijen – Belgische resultaten 2019
Europese Controlecampagne CASP2019 Zachtgevuld speelgoed – Belgische resultaten 2019
Europese Controlecampagne CASP2019 Slijmspeelgoed – Belgische resultaten 2019
Controlecampagne in de sector hout gebruikt als bouwproduct – Controleverslag 2019
Metrology for the nanotechnologies
Nationale Standaarden
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Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
economie.fgov.be

