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Ref.: 5024 – H 2019/0474 

 AVG/mni  

         Brussel, 08 mei 2019 

Rondzendbrief aan de gebruikers en aanvragers van het BENOR-merk, aan de 

keuringsinstellingen en aan de externe controlelaboratoria in de sector ‘hulpstoffen’ 

 

Beslissing van het Bestuurscomité voor de Certificatie van Hulpstoffen 
van 29.03.2019 

Toepassing van TRA 500, uitgave 6.2  

Deze rondzendbrief annuleert en vervangt:  
5024 – H 2019/0107 van 22.01.2019 

Het volgende document blijf van toepassing:  
PTV 502, uitgave 3.0 

Mevrouwen, Mijne Heren, 

Hierbij hebben wij het genoegen U aan te kondigen dat de nieuwe geconsolideerde versie van 

TRA 500 gepubliceerd werd. Deze is onmiddellijk van toepassing. De wijzigingen ten opzichte 

van de vorige versie zijn gemarkeerd met een grijze achtergrond. 

Behoudens enige editoriale aanpassingen, betreffen de belangrijkste wijzigingen: 

1. TRA 500/P, uitgave 6.2 

 Integratie van de rondzendbrief met ref. 5024 – H 2019/0107 van 22.01.2019 

 §3.3.2.1 ‘Compatibiliteitsproeven (Tabel B.2 van Bijlage B)’: Duidelijker plaats van de 
cementsoorten die dienen gebruikt te worden voor de compatibiliteitsproeven 
waardoor de informatie makkelijker kan teruggevonden worden. 

 §3.8.3 ‘BENOR-fiche’: Link tussen §4.1.6.2 m.b.t. de minimale nauwkeurigheid van de 
gemeten of aangeduide karakteristieken of waarden en §3.8.3. 

 §4.1.10: Opname procedure ‘prestatieproeven in gebruiksperiode binnen een familie’. 

 §4.2.7.2: Opname mogelijkheid tot het uitvoeren van identificatieproeven (of een deel 
ervan) in het laboratorium voor zelfcontrole in aanwezigheid van de keuringsinstelling 
onder bepaalde voorwaarden als een alternatief. 

2. TRA 500/E, uitgave 6.2 

 Afstemmen van de gemeenschappelijke teksten op deel P (rondzendbrief met ref. 
5024 – H 2019/0107). 

3. TRA 500/C, uitgave 6.2 

 Editoriale aanpassingen. 

 Geen inhoudelijke wijzigingen. 
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4. RNR 03, uitgave 2.0 

 Afstemmen van de gemeenschappelijke teksten op deel P (alternatieve methodes) 

 Geen inhoudelijke wijzigingen. 

 

De documenten zijn beschikbaar op onze website: www.be-cert.be onder de tab 

“documenten”.  

Wij blijven uiteraard ter beschikking om uw eventuele vragen te beantwoorden via het 

volgende e-mailadres: certifadmix@be-cert.be. 

Met de meeste hoogachting,  

 

 

  
Ann Van Gucht 

Sectordeskundige  
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