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CERTIFICAAT VAN ERKENNING 
 

als keuringsinstelling voor tweede fase van de eerste ijk en de herijk van 

automatische hoogtemeters. 

 

Referentienummer: E6/METREG/2020/004162 

Uitreikingsdatum: 6 oktober 2020 

Afgeleverd aan: KALIBRA INTERNATIONAL BV (Nederland) 

 Ondernemingsnummer: 0851.988.414 

  

 

 

 

Dit certificaat mag niet aan derden afgestaan worden.  
 
 
Wanneer de erkende keuringsinstelling de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 december 1972 
houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, 
de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van 
hoofdstuk II van deze wet over de meetwerktuigen, en de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 
september 2014 betreffende de automatische hoogtemeters, niet naleeft, kan de Minister of zijn 
gemachtigde op ieder ogenblik de erkenning geheel of ten dele opschorten of intrekken, nadat de 
erkende keuringsinstelling in staat werd gesteld haar opmerkingen kenbaar te maken. 
 
 
Dit certificaat mag enkel integraal gereproduceerd worden, behoudens toestemming tot gedeeltelijke 
reproductie gegeven door de Metrologische Dienst van de FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie. 

 

Dit certificaat vervangt het certificaat met referentienummer E6/WMLRAG/2016/007710 van  

27 april 2016, dat niet langer mag gebruikt worden. 
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Brussel, 6 oktober 2020 

 

Gelet op Titel 3 van Boek VIII van het Wetboek van economisch recht; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1972 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet 
van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen en tot 
vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van hoofdstuk II van deze wet over de meetwerktuigen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 25 september 2014 betreffende de automatische hoogtemeters; 
 
Overwegende de aanvraag ingediend bij de Metrologische Dienst van de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie; 
 
Overwegende het accreditatiecertificaat nr. I 239, uitgereikt door RvA, tot vaststelling van de 
overeenstemming van het kwaliteitssysteem met de vereisten van de norm ISO/IEC 17020:2012 voor 
onder meer het uitvoeren van de proeven voor de tweede fase van de eerste ijk van automatische 
hoogtemeters en de proeven voor de herijk van automatische hoogtemeters; 
 

wordt       de keuringsinstelling 

KALIBRA INTERNATIONAL BV (Nederland) 

Ondernemingsnummer: 0851.988.414 
O 

 

erkend voor het uitvoeren van:  

 de proeven voor de tweede fase van de eerste ijk van automatische hoogtemeters; en 

 de proeven voor de herijk van automatische hoogtemeters,   
 
die gebruikt worden voor het uitvoeren van meettaken uit overweging van openbaar belang, 
volksgezondheid, openbare veiligheid, openbare orde, milieubescherming, heffing van belastingen en 
andere heffingen, consumentenbescherming en eerlijke handel. 
 
 

De keuringsinstelling moet, na het uitvoeren van de ijkverrichtingen, de automatische hoogtemeters 

verzegelen met een zegel met vermelding van H044 of 044 en een proefverslag opstellen waarvan een 

afschrift wordt overgemaakt aan de Metrologische Dienst. 
 

  De gemachtigde van de minister  
 
 
 
 
 

Chris Van der Cruyssen, 

Directeur-generaal a.i. 
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