
Doc. Nr 056  Rev. 3 (NL) Traduction 1/7 
Approved on 2015-01-06 Vertaling  

 

 

 

 

Comité Electrotechnique Belge a.s.b.l. 
Belgisch Elektrotechnisch Comité v.z.w. 

Diamant Building 
Bd A. Reyerslaan, 80 - 1030 Bruxelles/Brussel 

Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 
E-mail: centraloffice@ceb-bec.be 

BNP Paribas Fortis :BE93 2100 0834 3567 

TVA/BTW : BE 406.676.458 

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE "INCERT" 

COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK "INCERT" 

 

 

 

 

 

 
Huishoudelijk Reglement van de Sectorcomités 

 
 

 

Rev. 3 : 
 Art. 2 : Aantal plaatsvervangende leden 

 Art. 7 : Deelneming plaatsvervangende leden aan de vergaderingen 
 Art. 8 : Volmacht 

mailto:centraloffice@ceb-bec.be


 

Doc. Nr 056 - Rev. 3 (NL) Traduction 2/7 
Approved on 2015-01-06 Vertaling  

 

Inhoud 
 

SAMENSTELLING VAN SECTORCOMITE ................................................................................... 3 

BEVOEGDHEDEN ......................................................................................................................... 4 

SECRETARIAAT ............................................................................................................................ 4 

VERGADERINGEN ........................................................................................................................ 4 

STEMPROCEDURE ....................................................................................................................... 6 

VERTEGENWOORDIGER VAN DE TECHNISCHE EN DE PRENORMALISATIE-COMMISSIES 
VAN HET BEC ............................................................................................................................... 6 

BENOEMING VAN DE LEDEN ...................................................................................................... 6 

VERTROUWELIJKHEID ................................................................................................................ 7 

AANWEZIGHEID ............................................................................................................................ 7 
 



 

Doc. Nr 056 - Rev. 3 (NL) Traduction 3/7 
Approved on 2015-01-06 Vertaling  

 
SAMENSTELLING VAN SECTORCOMITE 

Artikel 1 

Elk sector dat onder het INCERT-certificatie valt wordt behandeld, voor zijn eigen aspecten, door 
een Sectorcomité. Alle beslissingen die genomen zijn in en alle documenten die voorbereid zijn 
door het Sectorcomité zijn ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité voor het beheer van het 
merk INCERT. 
 
Het Sectorcomité is samengesteld uit “stemgerechtigde leden” en “deskundige leden”. 
Tenzij anders is vermeld, wordt met de term leden zowel de “stemgerechtigde” als “deskundige” 
leden bedoeld. 
 
Op voorstel van een betrokken groep binnen het Sectorcomité, benoemt en ontslaat het Comité 
voor het beheer van het merk INCERT de stemgerechtigde leden van het Sectorcomité. De 
stemgerechtigde leden worden benoemd voor een maximale periode van 3 jaar, stilzwijgend 
verlengd. 
 
Op voorstel van het Sectorcomité, benoemt het Comité voor het beheer van het merk INCERT 
eveneens de Voorzitter, die ook in het Comité voor het beheer van het merk INCERT zetelt, voor 
een periode van 3 jaar, stilzwijgend verlengd. De Voorzitter is een lid met stemrecht. 
 
Het Sectorcomité benoemt de deskundige leden eveneens voor een periode van drie jaar. Zo 
nodig, kan het Sectorcomité deskundigen uitnodigen voor het behandelen van sommige specifieke 
problemen. De stemgerechtigde leden mogen zich door deskundigen laten bijstaan, deze laatste 
hebben echter geen stemrecht. 

Artikel 2 

De stemgerechtigde leden behoren tot alle of sommige van de volgende zeven groepen in functie 
van hun interesse in de certificatie van de betrokken sector: 
 

 Groep 1: ondernemingen, 

 Groep 2: fabrikanten/invoerders van materiaal, 

 Groep 3: verzekeraars, 

 Groep 4: verzekeringsmakelaars, 

 Groep 5: studiebureaus, 

 Groep 6 : bewakingscentrales, 

 Groep 7: verbruikers, 

 Groep 8: vertegenwoordigers van de openbare overheid. 
 
Chaque groupe est représenté par : 
•   membres effectifs : au maximum de deux membres effectifs à répartir entre les 
organisations présentes dans le groupe 
• membres suppléants : aux maximum de trois membres suppléants par organisation 
présentes dans le groupe. 
 
Elke groep wordt vertegenwoordigd door: 

 effectieve leden: ten hoogste twee effectieve leden te verdelen tussen de organisaties die in 
de groep aanwezig zijn, 

 plaatsvervangende leden: ten hoogste drie plaatsvervangende leden per organisatie die in 
de groep aanwezig is 

 
Elke groep beschikt over twee stemmen. 
 
De deskundige leden behoren tot een van de volgende categorieën : 
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 Certificatie-instellingen door het BEC gemandateerd, 

 Laboratoria, 

 Inspectie-instellingen, 

 De technische- of prenormalisatie commissies bevoegd in de betrokken sectoren. 

Artikel 3 

Het Sectorcomité kan werkgroepen oprichten om de referentiedocumenten die specifiek aan de 
basis liggen voor het toekennen van het merk in de betrokken sector op te stellen, aan te passen 
en interpreteren of om het merk te beschermen in geval van niet naleving van het 
certificatiereglement of technische documenten die eigen zijn aan de betrokken sector. De 
samenstelling, het huishoudelijke reglement en het mandaat van deze werkgroepen zijn 
vastgesteld door het Sectorcomité. 
 
BEVOEGDHEDEN 

Artikel 4 

Het Sectorcomité verzekert de opdrachten beschreven in het Algemeen Merkreglement INCERT 
betreffende de conformiteit van producten, van ondernemingen en van bewakingscentrales. 

Artikel 5 

De Voorzitter opent en sluit de zittingen. Hij leidt de vergaderingen en beschikt hiervoor over alle 
bevoegdheden en vereiste middelen. In geval van verhindering van de Voorzitter, wordt een 
plaatsvervangend Voorzitter voor de vergadering door de stemgerechtigde leden aangeduid. 
 
SECRETARIAAT 

Artikel 6 

Het secretariaat van het Sectorcomité wordt door een gekozen lid te midden van het Sectorcomité 
verzekerd. 
 
Het secretariaat vervult de volgende taken : 
 
a. Voorbereiden van de dossiers die aan het Sectorcomité moeten worden voorgelegd en 

bepalen van de agenda van de vergaderingen; 
b. De notulen van de vergaderingen opstellen en ze binnen de maand na de vergadering naar de 

leden van de vergadering sturen; 
c. In de week die op de vergadering volgt, een “TO DO” lijst sturen alsook de datum van de 

volgende vergadering;  
d. Materiële organisatie van de vergaderingen; 
e. Opvolgen van de beslissingen genomen door het Sectorcomité; 
f. Reageren op dringende toestanden; in dat geval is het door het Secretariaat ingenomen 

standpunt niet bindend voor het Sectorcomité; het probleem dient vervolgens tijdens de 
volgende vergadering van het Sectorcomité te worden besproken; 

g. Alle punten op de dagorde van het Comité voor het beheer van het merk INCERT doen zetten 
wanneer het Sectorcomité acht dat de belangen van haar sector of van het INCERT-merk in 
het algemeen benadeeld zijn door een actie of het gebrek aan actie van een ander 
Sectorcomité. 

 
VERGADERINGEN 

Artikel 7 

 
Alle effectieve leden mogen aan de vergaderingen deelnemen. Het aantal plaatsvervangende 
leden die aan de vergaderingen mogen deelnemen is in principe beperkt tot één per 
vertegenwoordigde organisatie. 
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Op aanvraag van de Voorzitter, het secretariaat of tenminste twee groepen van het Sectorcomité 
vergadert het comité binnen een termijn van 20 werkdagen. 
 
Behoudens in dringende en uitzonderlijke gevallen, te beoordelen door de Voorzitter of het 
secretariaat dat hij leidt, dient de datum van een vergadering ten minste vijftien werkdagen op 
voorhand te worden medegedeeld en de leden dienen ten minste tien werkdagen voor de 
vergadering over de documenten te beschikken. 
 
Indien een stemgerechtigd lid tenminste tien werkdagen voor de vergadering niet over de 
documenten beschikt, kan het vragen het document gewoon te bespreken zonder er over te 
beslissen. De beslissing moet dan naar een volgende vergadering worden verschoven of volgens 
een schriftelijke procedure plaatsvinden. 
 
Het verslag van de vergadering zal opgesteld worden door de secretaris of de voorzitter en 
gepubliceerd worden ten laatste één maand na de vergadering. Het verslag zal opgesteld worden 
in het Nederlands of het Frans. 
 

Artikel 8 

Het quorum dat nodig is opdat het Sectorcomité geldig zou kunnen beraadslagen wordt berekend 
op basis van volgende elementen: 
 
- Men trekt, van het totaal van de 8 groepen die lid zijn van het Sectorcomité, de groepen af die 

niet vertegenwoordigd zijn op de vergadering van het Sectorcomité waar een beslissing 
genomen moet worden en die evenmin niet vertegenwoordigd waren op de 2 vergaderingen 
voorafgaand aan die vergadering van het Sectorcomité; 

- Het quorum is gelijk aan het aantal groepen zo verkregen, gedeeld door 2 en afgerond naar 
het eerste hoger geheel getal. 

 
Voorbeeld: 
 
Op het Sectorcomité “x”, stelt men vast dat 3 groepen vertegenwoordigd zijn. 3 van de 5 afwezige 
groepen, waren ook niet vertegenwoordigd op de vergaderingen “x-1” en “x-2”. 
De berekening wordt dus op 8-3=5. De helft van 5 afgerond naar het eerste hoger geheel getal is 
gelijk aan 3 ( 5/2 = 2,5 afgerond naar het eerste hoger geheel getal = 3). 
De beslissingen kunnen dus geldig genomen worden als 3 groepen vertegenwoordigd zijn. 
 
Voorwaarden die moeten nageleven worden: 
 
Voorafgaandelijk aan elke vergadering moet het secretariaat van het Sectorcomité zich informeren 
(bijv. via telefonisch oproep of herinnering per e-mail) over welke groepen er aanwezig of 
vertegenwoordigd zullen zijn om bij het begin van de vergadering het quorum te kunnen berekenen 
volgens de bovenvermelde methode en dit te melden. Het quorum dat van toepassing is wordt 
genotuleerd in het verslag van de vergadering. 
 
Een stemgerechtigd effectief lid mag een schriftelijke volmacht geven aan een ander effectief lid 
van dezelfde groep of aan een plaatsvervangend lid van dezelfde groep. Een effectief lid mag 
evenwel geen volmacht geven aan een lid van een andere groep. 
 
Indien het quorum van de groepen niet is bereikt, bepaalt de Voorzitter een nieuwe vergadering 
met dezelfde agenda, die reeds één week na de datum van de vorige vergadering mag worden 
gehouden. Het Sectorcomité kan dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige 
groepen. 
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STEMPROCEDURE 

Artikel 9 

Het Sectorcomité neemt, in principe, zijn beslissingen bij consensus. 
 
Zo nodig, wordt met handopsteken gestemd, tenzij een lid uitdrukkelijk een geheime stemming 
vraagt. 
 
Indien bij het behandelen van een klacht door het Sectorcomité een stemming plaatsvindt, nemen 
de in de zaak betrokken personen niet aan de stemming deel. 
 
Een onthouding wordt niet als uitgebrachte stem beschouwd. 
 
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. 
 
Bij staking van stemmen, beslist de Voorzitter van het Comité voor het beheer van het merk 
INCERT.  
 
Stemmingen per correspondentie zijn toegelaten voor de goedkeuring van vergaderingverslagen. 
In andere gevallen bij dringende zaken bijvoorbeeld kan de voorzitter van het Sectorcomité 
beslissen er gebruik van te maken. Stemmingen per correspondentie gebeuren steeds op de 
volgende voorwaarden: 
 
- De voorzitter bepaalt de wijze waarop deze stemming zal verlopen (bijv. via easybec of e-mail); 
- Het quorum nodig om geldig te kunnen stemmen per correspondentie is het quorum dat van 

toepassing was op de laatste vergadering van het Sectorcomité voorafgaand de stemming per 
correspondentie 

- Een beslissing die genomen werd per correspondentie moet geakteerd worden in de notulen 
van de eerste vergadering van het Sectorcomité die op de stemming volgt, met vermelding van 
het quorum dat van toepassing was; 

- Bij staking van stemmen wordt de beslissing verschoven naar de eerste vergadering van het 
Sectorcomité die volgt. 

 
 
VERTEGENWOORDIGER VAN DE TECHNISCHE EN DE PRENORMALISATIE-COMMISSIES 

VAN HET BEC 

Artikel 10. 

Teneinde het uitwisselen van informatie tussen de technische en de prenormalisatiecommissies en 
het Sectorcomité toe te laten, worden de Voorzitters van betrokken commissies als deskundig lid 
binnen het Sectorcomité aangewezen. In geval van verhindering, kunnen zij zich door een lid van 
de technische of de prenormalisatiecommissies laten vertegenwoordigen. 
 
BENOEMING VAN DE LEDEN 

Artikel 11 

 
Wat de groepen 1 tot 6 betreft, zijn de stemgerechtigde leden natuurlijke personen die door de 
beroepsfederaties zijn aangeduid en die de belangen van de groep vertegenwoordigen waartoe ze 
behoren. 
 
Voor groep 7 van de verbruikers zijn de stemgerechtigde leden natuurlijke personen die door de 
organisaties die de belangen van de verbruikers verdedigen zijn aangewezen. 
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Voor groep 8 die de openbare overheid vertegenwoordigd, zijn de stemgerechtigde leden 
natuurlijke personen rechtstreeks voorgesteld door de openbare overheden betrokken door de ene 
of de ander sector. 
 
Elk groep dient schriftelijk de namen van de kandidaten effectieve en plaatsvervangende leden in 
bij het Raad van Bestuur van het BEC met vermelding van de federatie of groep die ze 
mandateert. Alle wijzigingen moeten ook schriftelijk vermeld worden.  
 
Alle certificatie-instellingen aangewezen voor het toekennen van het merk INCERT mogen zich als 
deskundig lid laten vertegenwoordigen. De laboratoria en inspectie-instellingen die actief zijn op 
het vlak van de betrokken sectoren kunnen eveneens vragen als deskundig lid te worden 
vertegenwoordigd. 
 
Elk lid of elke federatie mag schriftelijk zijn mandaat opzeggen. 
 
VERTROUWELIJKHEID 

Artikel 12 

Bepaalde materies, adviezen en beslissingen van het Sectorcomité dienen als vertrouwelijk te 
worden beschouwd, in het bijzonder wanneer het individuele dossiers betreft. In dergelijk geval, 
dienen de leden de desbetreffende documenten op vertrouwelijke wijze te behandelen. Bij hun 
benoeming ondertekenen de leden een geheimhoudingsovereenkomst. 
 
Indien een lid de vertrouwelijkheidsregels niet naleeft, stelt het Sectorcomité aan het Comité voor 
het beheer van het merk INCERT voor het lid van zijn mandaat te ontheffen en een opvolger te 
benoemen overeenkomstig artikel 11. 
 
AANWEZIGHEID 

Artikel 13 

De stemgerechtigde leden worden geacht aan de vergaderingen deel te nemen. In geval van 
verhindering, dient een stemgerechtigd lid zich te verontschuldigen. Hij kan zich door een 
plaatsvervangend lid van zijn groep laten vervangen. 

Artikel 14 

In geval van afwezigheid gedurende meer dan één jaar, waarvoor hij zich al dan niet heeft 
verontschuldigd, laten vervangen of een volmacht heeft gegeven, kan het Sectorcomité het 
stemgerechtigde lid in gebreke stellen en hem verzoeken aan de Voorzitter van het Sectorcomité 
zijn intenties met betrekking tot zijn mandaat bekend te maken. De Voorzitter neemt de passende 
maatregelen teneinde aan de toestand te verhelpen. 
 
Het Sectorcomité mag aan het Comité voor het beheer van het merk INCERT voorstellen het 
mandaat van een stemgerechtigd lid niet te hernieuwen in geval van frequente afwezigheid tijdens 
het afgelopen mandaat. 
 

* * * * * 


