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BELGORAIL VOEGT ZICH BIJ CERTIFER: SYNERGIE TUSSEN DE 

WENDBAARHEID VAN EEN KMO EN DE SLAGKRACHT VAN EEN 

GROTE GROEP 
 

2017 vormt een mijlpaal voor de Belgische leider in spoorwegcertificering. BELGORAIL, 

opgericht in Brussel via een samenwerking tussen VINCOTTE, AGORIA en TRANSURB, voegt 

zich voortaan bij de Franse groep CERTIFER, een belangrijke speler in het domein. 

 

Brussel, 2 augustus 2017 – Sinds haar oprichting in juni 2004 heeft de onderneming BELGORAIL 

een snelle ontwikkeling gekend en werd ze een essentiële speler in de spoorwegsector, zowel 

op nationaal als internationaal niveau. Dit succesverhaal speelde zich af binnen een context van 

diversificatie op vlak van levering van materiaal, alsook van globale liberalisering opgelegd door 

Europa. 

 

"De nauwkeurigheid en technische competenties van onze experts, alsook de 

internationalisering van onze kwalitatieve diensten ondersteunden onze ontwikkeling”, 

beklemtoont Jean-Marc Dupas, Managing Director van BELGORAIL. 

 
Om de positie van Belgorail te versterken ten opzichte van de ontwikkelingen die de sector van 

keurings- en certificeringsinstanties kennen in onze sector, hebben de Raad van Bestuur en de 

oprichters van het bedrijf in 2016 nagedacht over de toekomst van het bedrijf en over de te 

nemen strategie. De uitkomsten van de analyses hebben Vinçotte, Transurb en Agoria er toe 

aangezet om een sterke partner te zoeken, die kennis heeft van de activiteiten van Belgorail en 

die in staat is om het bedrijf te ondersteunen bij haar toekomstige ontwikkeling.  

 

Deze stappen komen tot een einde en Belgorail maakt nu deel uit van de groep CERTIFER, een 

expert in het evalueren van geleide stedelijke vervoerssystemen en spoorwegvervoer, met 

hoofdkantoor in Frankrijk en actief in meer dan veertig landen.  

 

CERTIFER is sinds 1997 aangemelde instantie en ISA (Independent Safety Assessor) met filialen 

in Frankrijk (gespecialiseerd in de evaluatie van het integreren van trams in stedelijke 

omgevingen), Italië, Turkije, Algerije, Brazilië en Australië en heeft tevens een bijkantoor in 

Dubai. CERTIFER is actief in grote projecten en dit zowel in Frankrijk (Grand Paris, 

hogesnelheidslijnen, metro van Lyon …) als in het buitenland (metro van Dubai, elektrificeren 

van het Deense spoorwegnet, tram van de Olympische spelen in Rio, metro van Sydney …). 
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BELGORAIL is sinds 2004 aangemelde instantie en marktleider in België en is gespecialiseerd in 

het organiseren en uitvoeren van testen (Rollend materieel en ETCS). De hoofdzetel bevindt 

zich in Brussel en Belgorail bezit een bijkantoor in Spanje. 

 

“Deze samenvoeging opent nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, meer bepaald door het 

diversifiëren van de activiteiten van de groep bij het organiseren van testen, de verrijking van 

de expertengroep, het aanvullend karakter van de erkenningen en de goedkeuringen van de 

verschillende entiteiten”, beklemtonen Jean-marc Dupas en Pierre Kadziola, de respectievelijke 

verantwoordelijken van Belgorail en Certifer.  

 

Door de integratie van de Belgische expert in de Franse multinational kan de nieuwe Groep zich 

positioneren als één van de wereldmarktleiders op het gebied van spoorwegcertificatie. 

Uitstekend nieuws voor de klanten van Belgorail en Certifer, alsook voor de spoorwegsector.  

 

Voor meer informatie: 

 

Jean-Marc Dupas 

Algemeen directeur Belgorail NV  

T : + 32 2 548 37 63 

jeanmarc.dupas@belgorail.be  

 

Pierre Kadziola  

Algemeen directeur CERTIFER SA 

pierre.kadziola@certifer.eu  

 

 


