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Artikel 1 - Begripsomschrijvingen 
 
Voor doeleinden van dit Reglement worden de hierna volgende begrippen als volgt 
omschreven: 

 
- Raad van Bestuur: de raad van bestuur van de VZW Informazout; 
 
- MazoutExpert-label afgekort ME-label: is een kwaliteitslabel dat door de VZW 

Informazout toegekend wordt aan firma’s die daartoe de aanvraag indienen bij de 
VZW Informazout en die beantwoorden aan de voorwaarden vastgelegd in dit 
Reglement. Het MazoutExpert-label betreft activiteiten van plaatsing en/of 
oplevering en/of onderhoud en/of controle en/of buiten gebruik stellen van 
ketel/branders- en/of reservoirs voor gasolie verwarming. Binnen het 
kwaliteitslabel worden twee hoofdspecialisaties erkend: 'Ketel/Brander' en 
'Reservoir'; 

 
- ME-beroepscomité: comité opgericht binnen de VZW Informazout waarvan de 

samenstelling, werking en bevoegdheden nader omschreven zijn in art. 12 van dit 
Reglement; 

 
- ME-toekenningscomité: comité opgericht binnen de VZW Informazout waarvan de 

samenstelling, werking en bevoegdheden nader omschreven zijn in art. 10 van dit 
Reglement; 

 
- ME-firma: een onderneming, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die voor 

doeleinden van het ME-label erkend is overeenkomstig de bepalingen van dit 
Reglement; 

 
- ME-veldtechnicus: een Veldtechnicus die voor doeleinden van het ME-label 

erkend is overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement; 
 

- Veldtechnicus: een technicus die bij de klant activiteiten van plaatsing en/of en/ 
oplevering en/of onderhoud en/of controle en/of buiten gebruik stellen van 
ketel/branders- en/of reservoirs voor gasolie verwarming uitvoert. 

 
- Vereniging: de VZW Informazout, met zetel te Dauwstraat 12, 1070 Brussel, RPR 

(Brussel) 0429.048.024; 
 

- Reservoiropleiding: opleiding voor een technicus zoals bepaald in artikel 3  
 

 
Artikel 2 - Erkenningsvoorwaarden voor ME-firma's 
 
2.1 Het ME-label wordt toegekend aan ondernemingen, natuurlijke of rechtspersonen, die 

daartoe een aanvraag indienen overeenkomstig artikel 4 van dit Reglement en die 
voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in dit artikel 2. 

 
2.2 Aanvragen tot erkenning kunnen, naar keuze van de aanvrager, betrekking hebben 

enkel op de specialisatie 'Ketel/Brander', enkel op de specialisatie 'Reservoir', of op 
beide specialisaties. Ongeacht zijn keuze van specialisatie(s) dient de aanvrager te 
voldoen aan de erkenningsvoorwaarden opgesomd in artikel 2.3. 

 
2.3 De erkenningsvoorwaarden zijn: 
 

(i) De aanvrager/rechtspersoon is werkgever van Veldtechnici. 
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(ii) De aanvrager/natuurlijke persoon is een alleenwerkende zelfstandige in 
hoofdberoep en/of een werkgever van Veldtechnici. 

(iii) De aanvrager dient  
a. geregistreerd te zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). 
b. voor de specialisatie ‘Ketel/Brander’ dient de aanvrager het bewijs te 

leveren dat hij minstens vijf jaar als rechtspersoon of natuurlijk persoon 
over de vereiste beroepsbekwaamheden beschikt betreffende activiteiten 
van plaatsing en/of oplevering en/of onderhoud/controle en/of audit van 
ketel/branders voor individuele en/of centrale verwarming. Dit bewijs wordt 
geleverd door middel van  

i. een geldig bewijs van beroepsbekwaamheid uit de Kruispuntbank 
voor Ondernemingen in de activiteit “installatie voor 
klimaatregeling, gas en sanitair – vanaf 1 september 2007 of 
“installateur in centrale verwarming,  sanitair installateur –
loodgieter, installateur van verwarming met gas met individuele 
toestellen – vóór 1 september 2007”, of   

ii. een geldig bewijs van BTW-activiteit uit de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen in de activiteit “schoorsteenvegen en het 
schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van 
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen”, of  

iii. de vereiste getuigschriften of diploma’s betreffende activiteiten van 
centrale verwarming of, bij gebrek hieraan, het bewijs dat de 
aanvrager tenminste vijf jaar ervaring heeft inzake onderhoud en/of 
installatie van verwarming met gasolie.  Op eenvoudig verzoek van 
het ME-toekenningscomité kan voornoemde ervaring 
gecontroleerd worden door een onafhankelijk controleorganisme 
aangeduid door de Raad van Bestuur. 

c. voor de specialisatie ‘Reservoir’ dient de aanvrager het  bewijs te leveren 
dat hij minstens twee jaar als rechtspersoon of natuurlijk persoon over de 
vereiste beroepsbekwaamheden beschikt betreffende activiteiten van 
plaatsing en/of oplevering en/of onderhoud controle en/of audit van 
reservoirs voor de gasolieverwarming van gebouwen. Dit bewijs wordt 
geleverd door middel van: 

i. een geldig bewijs van beroepsbekwaamheid uit de Kruispuntbank 
voor Ondernemingen in de activiteit “installatie voor 
klimaatregeling, gas en sanitair – vanaf 1 september 2007 of 
“installateur in centrale verwarming,  sanitair installateur –
loodgieter, installateur van verwarming met gas met individuele 
toestellen – vóór 1 september 2007”, of 

ii. een geldig bewijs van BTW-activiteit uit de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen in de activiteit “schoorsteenvegen en het 
schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van 
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen”, of in de 
activiteit “installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie”, 
of 

iii. de vereiste getuigschriften of diploma’s betreffende activiteiten van 
centrale verwarming of, bij gebrek hieraan, het bewijs dat de 
aanvrager tenminste twee jaar ervaring heeft inzake onderhoud 
en/of installatie van verwarming met gasolie.  Op eenvoudig 
verzoek van het ME-toekenningscomité kan voornoemde ervaring 
gecontroleerd worden door een onafhankelijk controleorganisme 
aangeduid door de Raad van Bestuur,  of 

iv. een geldig bewijs van beroepsbekwaamheid uit de Kruispuntbank 
voor Ondernemingen in de activiteit “kleinhandelaar in vloeibare 
brandstoffen”. 

(iv) Voor de specialisatie ‘Ketel/brander’: minstens 50% van de Veldtechnici, voor 
de specialisatie ‘Reservoir’: minstens 1 Veldtechnicus, tewerkgesteld door de 
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aanvrager voor het uitvoeren van de werken waarvoor de aanvrager de 
erkenning aanvraagt, moeten voldoen aan de erkenningsvoorwaarden voor 
ME-Veldtechnici voor de specialisatie(s) waarvoor hij opteert. Deze 
voorwaarde geldt niet voor de aanvrager die een alleenwerkende zelfstandige 
is. 

(v) De aanvrager die een alleenwerkende zelfstandige is, dient zelf te voldoen 
aan de erkenningsvoorwaarden voor ME-Veldtechnici voor de specialisatie(s) 
waarvoor hij opteert. 

 
 
Artikel 3 - Erkenningsvoorwaarden voor ME-Veldtechnici 
 
3.1 De aanvrager die als ME-firma erkend wenst te worden of reeds als zodanig erkend 

is, dient bij de VZW Informazout een aanvraag tot erkenning in voor de Veldtechnici 
die hij tewerkstelt en die hij wenst te laten erkennen als ME-veldtechnici. Om aldus 
erkend te worden dienen de Veldtechnici tewerkgesteld door de aanvrager te voldoen 
aan de voorwaarden vastgelegd in dit artikel 3. 

 
3.2 Aanvragen tot erkenning als ME-veldtechnicus kunnen, naar keuze van de aanvrager, 

betrekking hebben enkel op de specialisatie 'Ketel/Brander', enkel op de specialisatie 
'Reservoir', of op beide specialisaties. De kandidaat ME-veldtechnicus dient te 
voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden toepasselijk op de specialisatie 
waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien de aanvraag beide specialisaties betreft, 
dient de kandidaat ME-veldtechnicus te voldoen aan de specifieke 
erkenningsvoorwaarden voor beide specialisaties. 

 
3.3 De specifieke erkenningsvoorwaarden voor ME-veldtechnicus van de specialiteit 

'Ketel/Brander' zijn de volgende: 
 

(i) de kandidaat ME-veldtechnicus dient te beschikken over een wettelijk 
erkenningsnummer als onderhoudstechnicus vloeibare brandstoffen 
(TV/TF/TB nummer) en 

(iii) de kandidaat ME-veldtechnicus beschikt over tenminste vijf jaar ervaring als 
Veldtechnicus binnen de specialisatie 'Ketel/Brander'. 

 
3.4 De specifieke erkenningsvoorwaarden voor ME-veldtechnicus van de specialiteit 

'Reservoir' zijn de volgende: 
 

(i) De kandidaat ME-veldtechnicus beschikt over een wettelijke erkenning als 
technicus inzake de controle en onderhoud van stookoliereservoirs gebruikt 
voor eindopslag voor verwarming van gebouwen in het Vlaams Gewest (SV 
nummer); 

(ii) Of de kandidaat ME-veldtechnicus beschikt over een wettelijke erkenning  
a. als technicus inzake de plaatsing, oplevering en dichtheidscontrole van 

stookoliereservoirs voor het Waalse Gewest (‘Expert compétent’); 
b. als technicus inzake de dichtheidscontrole van stookoliereservoirs voor het 

Waalse Gewest (‘Technicien d’étanchéité’); 
(iii) Of de kandidaat ME-veldtechnicus beschikt over een wettelijke erkenning als 

brandertechnicus (T nummer); 
(iv) Of de kandidaat ME-veldtechnicus heeft met vrucht een door de Vereniging 

erkende reservoiropleiding gevolgd. 
 
 
Daarenboven dient de kandidaat ME-veldtechnicus te beschikken over tenminste 
twee jaar ervaring als Veldtechnicus binnen de specialisatie 'Reservoir' 
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3.5 De ME-veldtechnicus dient de wettelijk of de door de Vereniging voorziene 
herscholingen te volgen tot behoud van zijn erkenning.. Daarbuiten zijn geen 
aanvullende opleidingen vereist, doch de ME-Veldtechnici dienen zich wel verder te 
blijven vervolmaken om op de hoogte te blijven van de actualiteit en technische 
evoluties.  
 

 
Artikel 4 - Aanvraag- en beroepsprocedure 
 
4.1 Aanvragen om erkend te worden als ME-firma worden schriftelijk ingediend bij de 

VZW Informazout, t.a.v. het ME-toekenningscomité. Het aanvraagdossier dient de 
bewijzen te bevatten dat de aanvrager voldoet aan de erkenningsvoorwaarden 
toepasselijk op de specialisatie(s) waarvoor de aanvrager de erkenning vraagt. 

 
4.2 Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de aanvrager hiervan schriftelijk verwittigd 

door het ME-toekenningscomité en wordt hem een termijn van minstens een maand 
gegund om de ontbrekende informatie alsnog voor te leggen. Indien de aanvrager 
binnen de gestelde termijn de ontbrekende informatie niet voorlegt, wordt zijn 
aanvraag om die reden afgewezen. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk verwittigd. 

 
4.3 Het ME-toekenningscomité beschikt over een termijn van vier maanden, te rekenen 

vanaf de datum dat het aanvraagdossier volledig werd bevonden, om haar beslissing 
te nemen. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing 
van het ME-toekenningscomité. Een eventuele weigeringsbeslissing dient 
gemotiveerd te zijn en aan te geven dat de aanvrager het recht heeft om beroep aan 
te tekenen tegen de weigeringsbeslissing binnen een termijn van een maand vanaf 
de datum van toezending van de weigeringsbeslissing. Indien de aanvrager binnen 
deze termijn geen beroep heeft ingesteld tegen de weigeringsbeslissing wordt deze 
definitief. 

 
4.4 Hoger beroep tegen een weigeringsbeslissing wordt schriftelijk ingediend bij het ME-

beroepscomité. Het hoger beroep dient gemotiveerd te zijn. Na ontvangst van het 
hoger beroep wordt de aanvrager schriftelijk uitgenodigd om zijn standpunt weer te 
geven op een zitting van het ME-beroepscomité. De uitnodiging vermeldt dat de 
aanvrager zich ter zitting mag laten bijstaan door een advocaat. Het ME-
beroepscomité beschikt over een termijn van vier maanden vanaf de ontvangst van 
het hoger beroep om haar beslissing te nemen. De beslissing van het ME-
beroepscomité dient gemotiveerd te zijn en wordt schriftelijk meegedeeld aan de 
aanvrager. Tegen beslissingen van het ME-beroepscomité staan geen verdere 
rechtsmiddelen open. 

 
4.5 Aanvragen tot erkenning die identiek zijn aan aanvragen die eerder verworpen 

werden, zijn onontvankelijk. 
 
 
Artikel 5 - Gevolgen van de aanvaarding / Rechten en verplichtingen van ME-firma's 
 
5.1 Wanneer de aanvrager erkend wordt als ME-firma worden zijn gegevens ingevoerd in 

de MazoutExpert databank en wordt hem een erkenningsnummer toegekend. 
Wanneer de ME-firma erkend wordt, ontvangen de ME-veldtechnici tewerkgesteld 
door de erkende ME-firma, wanneer zij voldoen aan de toepasselijke 
erkenningscriteria, een persoonlijke kaart, waardoor zij zich kenbaar kunnen maken 
bij de klant als erkende ME-veldtechnici. Het ME-toekenningscomité heeft het recht 
om de nummers en de bedrijfsgegevens van de betrokken ME-firma en zijn ME-
veldtechnici te verspreiden. 
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5.2 Ten gevolge van de aanvaarding heeft de ME-firma het recht gedurende 3 jaar - of in 
geval van vroegere schrapping tot en met de schrappingsdatum - het ME-label te 
gebruiken en zich naar het publiek toe voor te stellen als een erkend MazoutExpert 
volgens de voorwaarden gedefinieerd in het logoboek uitgegeven door de Vereniging. 
De ME-firma verbindt zich ertoe deze voorwaarden te respecteren. Alle intellectuele 
rechten betreffende het ME-label behoren toe aan de VZW Informazout. 

 
5.3 De Vereniging zorgt voor de communicatie van het ME-label en neemt de ME-firma's 

op in deze communicatie. 
 
5.4 De ME-firma verbindt zich er toe om, in geval van plaatsing of onderhoud of controle 

of buitengebruikstelling van een ketel/brander of een tank de wettelijke voorwaarden 
en de regels van goede praktijk te respecteren. 

 
5.5 De ME-firma verbindt zich er toe om op voorhand een duidelijke prijsofferte aan de 

klant af te leveren en eventuele meerprijzen steeds op voorhand mee te delen aan de 
klant. 

 
5.6 De ME-firma en haar ME-Veldtechnici verstrekken correcte en objectieve informatie 

met betrekking tot mazoutverwarming in het algemeen en in het bijzonder met 
betrekking tot de toestellen of producten die genieten van een Optimaz 
kwaliteitslabel, zoals gedefinieerd in het Optimaz Reglement, of een Optitank 
kwaliteitslabel, zoals gedefinieerd in het Optitank Reglement. 

 
5.7 De ME-firma verbindt zich ertoe elke plaatsing, onderhoud, controle of 

buitengebruikstelling van een ketel/brander of een tank te laten uitvoeren door één 
van haar ME-Veldtechnici erkend voor de betreffende specialisatie. Indien een klant 
vragen heeft of werken wenst te laten uitvoeren betreffende een andere specialisatie 
dan diegene waarvoor de ME-firma erkend is, dient deze laatste, indien zij zelf de 
werken niet wenst of kan uitvoeren, de klant een lijst te bezorgen van de ME-firma’s 
erkend voor deze specialisatie. 

 
 
Artikel 6 - Hernieuwing en verlies van de erkenning als ME-firma 
 
6.1 ME-firma's worden erkend voor een periode van drie jaar. Behoudens verlies van het 

ME-label overeenkomstig de bepalingen van dit artikel of afschaffing van het ME-label 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 14, wordt hun erkenning automatisch 
hernieuwd voor opeenvolgende periodes van telkens drie jaar. 

 
6.2 ME-firma's verbinden zich ertoe om het ME-toekenningscomité spontaan op de 

hoogte te brengen indien zij, om welke reden ook, niet meer voldoen aan een of 
meerdere erkenningsvoorwaarden vermeld in dit Reglement. In dat geval, alsook 
wanneer het ME-toekenningscomité uit eigen beweging vaststelt dat de ME-firma niet 
langer voldoet aan een of meer erkenningsvoorwaarden, verliezen zij na een 
beslissing hiertoe van het ME-toekenningscomité hun erkenning als ME-firma. Indien 
de ME-firma erkend is zowel als specialist 'Ketel/Brander' als specialist 'Reservoir' en 
het verlies enkel en alleen betrekking heeft op één enkele specialiteit, verliest de ME-
firma na een beslissing hiertoe van het ME-toekenningscomité haar erkenning voor 
deze specialiteit, maar blijft zij erkend voor de andere specialiteit. Het ME-
toekenningscomité kan een respijttermijn toekennen om de ME-firma de gelegenheid 
te geven om opnieuw te voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden. Deze respijttermijn 
mag niet langer zijn dan twaalf maanden. 

 
6.3 ME-firma's verliezen automatisch hun erkenning als ME-firma indien zij failliet worden 

verklaard, in staat van vereffening worden gesteld of indien zij, om welke reden ook, 
hun activiteiten van centrale verwarming of reservoirinstallaties stopzetten. 
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6.4 ME-firma's kunnen hun erkenning als ME-firma verliezen in geval van ernstige 

inbreuk op de verplichtingen bedoeld in artikel 5 van dit Reglement of ingeval van 
herhaalde lichte tekortkomingen op deze verplichtingen. 

 
6.5 In de gevallen bedoeld in art. 6.2 en 6.4 meldt het ME-toekenningscomité de 

tekortkomingen aan de betreffende ME-firma. De ME-firma heeft het recht om 
dienaangaande zijn standpunt schriftelijk en mondeling uiteen te zetten. Indien het 
ME-toekenningscomité beslist om de erkenning te schrappen, heeft de betrokken ME-
firma, vóór definitieve schrapping, het recht in beroep te gaan overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 4.4 van dit Reglement. Indien geen beroep wordt ingediend of 
indien dit beroep werd verworpen, wordt de betrokken ME-firma geschrapt als ME-
firma. Deze schrapping geldt voor twee jaar. Zij gaat in vanaf de tiende werkdag na 
de schriftelijke mededeling. De beslissing tot schrapping geeft op geen enkele wijze 
recht op schadevergoeding, van welke aard ook, aan de betrokken ME-firma.. 

 
6.6 Ingeval van verlies of schrapping van de erkenning als ME-firma, verliest de 

betrokken onderneming het recht om het ME-label te gebruiken en om zich naar het 
publiek toe voor te stellen als ME-firma. Bovendien wordt de betrokken onderneming 
niet langer betrokken in de communicatie betreffende het ME-label. Bij verlies van 
erkenning als ME-firma verliezen alle ME-veldtechnici tewerkgesteld door de 
betrokken onderneming automatisch hun erkenning als ME-veldtechnici en dienen zij 
hun persoonlijke kaart onmiddellijk terug te zenden aan het ME-toekenningscomité. 

 
 
Artikel 7 - Controle van ME-Veldtechnici 
 
7.1 Er kan bij iedere ME-firma en haar technici overgegaan worden tot één of meerdere 

steekproefcontroles ter controle van het naleven van de erkenningsvoorwaarden en 
de verplichtingen opgelegd door dit Reglement. Een onafhankelijk controleorganisme 
aangeduid door het ME-toekenningscomité voert deze steekproefcontroles uit. Deze 
steekproefcontroles worden uitgevoerd op de door de Vereniging aan het 
onafhankelijk controleorganisme meegedeelde locatie(s) dan wel op de door het 
onafhankelijk controleorganisme geselecteerde locaties. Tevens kan het 
onafhankelijk controleorganisme aan een ME-firma vragen om minimum 3 
uitgevoerde werken schriftelijk op te geven of om 3 geplande werken mee te delen 
zodat een steekproefcontrole tijdens de uitvoering van de werken kan worden 
doorgevoerd 

 
7.2 Indien de steekproefcontrole bedoeld in artikel 7.1 leidt tot een negatieve evaluatie 

evalueert het ME-toekenningscomité de ernst van de tekortkomingen. Het ME-
toekenningscomité meldt de eventuele tekortkomingen aan de desbetreffende ME-
veldtechnicus en de ME-firma die hem tewerkstelt. Ingeval van een ernstige 
tekortkoming gaat het ME-toekenningscomité over tot schrapping van de erkenning 
van de ME-veldtechnicus die de betreffende werken heeft uitgevoerd. Ingeval van 
een lichte tekortkoming ontvangt de ME-veldtechnicus een waarschuwing. De ME-
firma die de betrokken ME-veldtechnicus tewerkstelt, heeft, vóór definitieve 
schrapping, het recht in beroep te gaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.3 
van dit Reglement. Indien geen beroep wordt ingediend of indien ook dit beroep werd 
verworpen, wordt de betrokken ME-veldtechnicus geschrapt als ME-veldtechnicus. 
Deze schrapping geldt voor twee jaar. Zij gaat in vanaf de tiende werkdag na de 
schriftelijke mededeling. 

 
7.3 Bij ontvangst van de beslissing van het ME-toekenningscomité houdende schrapping 

van de erkenning van de ME-veldtechnicus heeft de ME-firma die de betrokken 
Veldtechnicus tewerkstelt het recht om hiertegen in beroep te gaan. De ME-firma 
dient hiervoor, binnen de 20 werkdagen na ontvangst van de beslissing van het ME-
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toekenningscomité, een schrijven te sturen naar het ME-beroepscomité. Het ME-
beroepscomité behandelt dit beroep binnen de 60 werkdagen. De ME-firma en de 
betrokken Veldtechnicus kunnen, indien door hen of het ME-beroepscomité gewenst, 
gehoord worden.. Het ME-beroepscomité heeft het recht, bij twijfel, een tweede 
steekproefcontrole te laten uitvoeren. De beslissing van het ME-beroepscomité wordt 
schriftelijk meegedeeld. Deze beslissing is onherroepelijk en geeft in geen geval 
aanleiding tot betaling van schadevergoeding van welke aard ook, aan de betrokken 
ME-firma of ME-veldtechnicus. De ME-veldtechnicus tewerkgesteld door de 
betrokken ME-firma ontvangt een kopie van alle correspondentie gericht aan de ME-
firma. 

 
 
Artikel 8 - Onafhankelijke Controleorganismen 
 
8.1 De Raad van Bestuur stelt een lijst op van onafhankelijke controleorganismen die in 

aanmerking komen om de controles voorzien in artikel 7 van dit Reglement uit te 
voeren. Zij kan deze lijst op geregelde tijdstippen aanvullen met controleorganismen 
die voldoen aan de door de Raad van Bestuur gestelde voorwaarden. 

 
 
Artikel 9 – Raad van Bestuur  
 
9.1  De Raad van Bestuur heeft een algemene coördinerende functie met betrekking tot 

de goede uitvoering van dit Reglement. Te dien einde rapporteren het ME-
toekenningscomité en het ME-beroepscomité aan de Raad van Bestuur omtrent de 
werking van hun respectieve comités en de door hen genomen beslissingen. 
 

9.2 Ten einde de goede uitvoering van dit Reglement te vrijwaren, kan de Raad van 
Bestuur in uitzonderlijke gevallen, die het schriftelijk dient te motiveren, beslissingen 
genomen door het ME-toekenningscomité en het ME-beroepscomité naar zich 
evoceren en, desgevallend, een andere beslissing nemen, die de geëvoceerde 
beslissing tenietdoet en vervangt, echter steeds binnen de voorwaarden vastgelegd in 
dit Reglement. Deze evocatiemogelijkheid staat niet open voor beslissingen genomen 
door het ME-toekenningscomité die vatbaar zijn voor hoger beroep bij het ME-
beroepscomité. 

 
9.3 Eventuele reglementen van inwendige orde van het ME-toekenningscomité en het 

ME-beroepscomité en elke wijziging eraan, dienen goedgekeurd te worden door de 
Raad van Bestuur. 
 

9.4 De Raad van Bestuur beslist over de ME-communicatie en is verantwoordelijk voor 
het ME-budget. 
 

9.5 De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het lid of de leden van het ME-
toekenningscomité en van het ME-beroepscomité overeenkomstig de bepalingen van 
dit Reglement. 
 

9.6 De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om wijzigingen aan dit Reglement aan te 
brengen, alsook om te beslissen om verder gebruik van het ME-label stop te zetten. 
 

9.7 De Raad van Bestuur beslist over de erkenning en de schrapping van onafhankelijke 
controleorganismen overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement. 

 
 
Artikel 10 - Samenstelling, werking en bevoegdheden van het ME-toekenningscomité 
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10.1 Het ME-toekenningscomité bestaat uit één of meerdere leden of desgevallend hun 
plaatsvervangers aan te duiden door de Raad van Bestuur. De mandaten zijn geldig 
voor één jaar en onbeperkt hernieuwbaar. De Voorzitter wordt aangeduid door de 
Raad van Bestuur. 

 
10.2 Het secretariaat van het ME-toekenningscomité wordt waargenomen door de VZW 

Informazout. 
 
10.3 Het ME-toekenningscomité beslist over de erkenning en het verlies van erkenning 

van ME-firma's en ME-veldtechnici overeenkomstig de bepalingen van dit Reglement. 
 
10.4 Het ME-toekenningscomité bepaalt de technische voorwaarden die de onafhankelijke 

controleorganismen in acht dienen te nemen bij het uitvoeren van controles. 
 

10.5 Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Raad van Bestuur en het ME-
beroepscomité, waakt het ME-toekenningscomité over de correcte toepassing van dit 
Reglement, in het bijzonder Artikel 5 van dit Reglement. 

 
 
Artikel 11 – Samenstelling, werking en bevoegdheden van het ME-beroepscomité 
 
11.1 Het ME-beroepscomité bestaat uit twee vertegenwoordigers van de VZW Cedicol of 

desgevallend hun plaatsvervanger(s). Daarnaast zetelen, met raadgevende stem, 
één vertegenwoordiger van ICS, één vertegenwoordiger van Bouwunie. Alle leden en 
plaatsvervangers worden aangeduid door de Raad van Bestuur. Leden en 
plaatsvervangers van het ME-beroepscomité mogen niet zetelen in het ME-
toekenningscomité. De mandaten zijn geldig voor één jaar en onbeperkt 
hernieuwbaar.  

 
11.2 De Voorzitter wordt aangeduid door de Raad van Bestuur. 
 
11.3 Het ME-beroepscomité kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen van zodra de 

twee vertegenwoordigers van de VZW Cedicol aanwezig zijn. Bij staking van 
stemming is de voorzitterstem doorslaggevend. Er wordt luidop gestemd. 

 
11.4 Het secretariaat van het ME-beroepscomité wordt waargenomen door de VZW 

Informazout. 
 
11.5 De Voorzitter bepaalt de frequentie van de vergaderingen rekening houdend met de 

goede werking van het ME-beroepscomité. De vergaderingen worden schriftelijk 
bijeengeroepen door de Voorzitter met vermelding van de dagorde. Aanvullingen op 
de dagorde zijn mogelijk tot 2 dagen voor de vergadering. 

 
11.6 De werktalen tijdens de vergaderingen zijn het Nederlands en het Frans naar keuze 

van het lid in kwestie. Het verslag wordt in één taal opgesteld naar keuze van de 
Voorzitter. 

 
11.7 De Voorzitter kan deskundigen uitnodigen indien de materie daar om vraagt. 
 
11.8 Het ME-beroepscomité oordeelt in graad van hoger beroep tegen de beslissingen van 

het ME-toekenningscomité houdende erkenning of schrapping van de erkenning van 
ME-firma's en ME-Veldtechnici. 

 
 
Artikel 12 - Vertrouwelijke behandeling van gegevens 
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12.1 Klantengegevens toebehorend aan ME-firma's die toevertrouwd worden aan de 
organen belast met de uitvoering van dit Reglement worden confidentieel behandeld. 

 
12.2 De Raad van Bestuur ziet erop toe dat bij de uitvoering van dit Reglement de 

wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens nageleefd wordt. 
 
 
Artikel 13 - Stopzetting van het ME-label 
 
De Raad van Bestuur van de VZW Informazout kan op elk ogenblik beslissen om het ME-
label in zijn algemeenheid stop te zetten. Als gevolg daarvan wordt alle ME-communicatie 
stopgezet en komt er een einde aan de rechten en verplichtingen die de diverse erkende 
operatoren ontlenen aan dit Reglement. Dergelijke beslissing geeft op geen enkele wijze 
recht op schadevergoeding, van welke aard dan ook. 
 
 
Artikel 14 - Diverse bepalingen 
 
14.1 Dit Reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur in zijn zitting van 

15/10/2012 en treedt in werking op een datum nader te bepalen door de Raad van 
Bestuur. Op de datum van inwerkingtreding vervangt dit reglement het vorige 
reglement zoals het werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 1 april 2011. 

 
14.2 Dit Reglement, inclusief de erkenningsvoorwaarden, kan ten alle tijden door de Raad 

van Bestuur worden gewijzigd zonder dat dergelijke beslissing op enige wijze recht 
geeft op schadevergoeding, van welke aard dan ook. 

 
14.3 De Raad van Bestuur wordt belast met de verdere uitvoering van dit Reglement. 
 
14.4 Dit Reglement ligt ter inzage van de leden van de VZW Informazout en wordt door de 

Raad van Bestuur op aanvraag meegedeeld aan derden die blijk geven van een 
rechtmatig belang. 
 

 
 
 


