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1. Definities, afkortingen en referenties 

1.1 Definities  

Kalibratie 

cfr. NBN X 50-0061 dd. 1988 

Geheel van handelingen, die, onder welbepaalde 
omstandigheden, de relatie vastleggen tussen de waarden 
aangeduid door een meetmiddel, en de corresponderende 
gekende waarden van een gemeten grootheid.  

IJking 

cfr. NBN X 50-006 dd. 1988 

Geheel van handelingen uitgevoerd met het oog op het vaststellen 
en het bevestigen dat het meetmiddel volledig voldoet aan de 
specificaties van de proefnormen waarvoor het gebruikt wordt. 

Tussentijdse controle 
Geheel van handelingen voor de vereenvoudigde tussentijdse 
verificatie uitgevoerd door de producent (fabrikant) tussen twee 
kalibraties/ijkingen. 

Ajustering 

Handeling bedoeld om een meetinstrument tot een 
werkingstoestand te brengen die overeenkomt met haar gebruik. 

Bedoelde gebruik : In het geval de verificatie of de controle heeft 
toegelaten om een niet-conformiteit met de specificaties vast te 
stellen, kan men indien mogelijk een ajustering uitvoeren. In het 
geval van een schuifmaat kan men zich een defect inbeelden in het 
elektronisch afleessysteem. De “herstelling” is in feite een 
ajustering. Elke ajustering moet altijd gevolgd worden door een 
verificatie om de doeltreffendheid van de ajustering te meten. 

1.2 Afkortingen  

BELAC Belgische Accreditatie-Instelling. 

EA European Cooperation for Accreditation 

KI Keuringsinstelling 

 

1.3 Referenties 

Wat de in voorliggende reglementaire nota opgenomen referentiedocumenten betreft, is, in de regel, de meest recente 
versie van toepassing, met inbegrip van eventuele addenda, errata en amendementen. 

 

ISO 3507 Laboratoriumglaswerk:Pyknometers 

EN ISO 4788 Laboratoriumglaswerk - Maatcilinders (ISO 4788:2005) 

FD X15-140 
Measurement of air moisture - Climatic and thermostatic chambers - 
Characterisation and verification 

                                                

 

 

 
1 Kwaliteitsborging – Eisen te stellen aan meet- en kalibratiesystemen. 
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EN 932-5 
Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 
5: Algemene apparatuur en kalibratie 

EN 12390-4 Beproeving van verhard beton - Deel 4: Druksterkte - Specificatie voor proefmachines 

EN 12350-7 Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte - Drukmethode 

EN 45501 Metrologische aspecten van niet-automatische weeginstrumenten  

EN ISO/IEC 17025 
Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria 
(ISO/IEC 17025:2005) (+AC:2006) 
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2. Inleiding 

Als uitgangspunt voor deze Reglementaire Nota (RN) geldt RNR 01 “Sector granulaten”. 
Deze Reglementaire Nota (RN) vult de bepalingen aan van het Toepassingsreglement TRA 500 voor 
hulpstoffen. 
In het kader van de certificatie van hulpstoffen, worden de ijkingen, kalibraties en controles van de 
meet- en beproevingsuitrusting volgens de bepalingen van voorliggende Reglementaire Nota 
uitgevoerd.  
Alle vragen of opmerkingen betreffende deze Reglementaire Nota dienen aan BE-CERT overgemaakt 
te worden. 

3. Uitvoerders 

De kalibraties/ijkingen kunnen intern uitgevoerd worden of toevertrouwd aan een externe instelling. 
De naspeurbaarheid t.o.v. de internationale ijkmaten moet verzekerd worden. 

4. Algemene bepalingen 

4.1. Algemene regels voor kalibratie/ijking 

Alle meet- en beproevingsuitrustingen dienen te worden gekalibreerd/geijkt. Het doel hiervan is 
voldoende vertrouwen te verkrijgen in de meetwaarden die met deze uitrustingen worden bepaald 
en/of de instellingen die erop verricht worden. Bovendien kan de producent overgaan tot het 
uitvoeren van tussentijdse controles. 

Elke meetuitrusting moet gebruikt en onderhouden worden overeenkomstig de voorschriften van de 
fabrikant. 

4.2. Methode 

De kalibraties/ijkingen van de meetuitrusting voor de uitvoering van de zelfcontroleproeven worden 
uitgevoerd volgens relevante proefmethodes (methodologie en frequenties).  

Alternatieve methodes voor kalibratie/ijking kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid 
aangetoond werd en van een bronvermelding voorzien werd (methodologie, resultaten en strengheid 
van de criteria, …) in zijn kwaliteitssysteem. Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt 
worden. In geval van twijfel of betwisting is enkel de referentiemethode doorslaggevend. De toegestane 
afwijkingen worden door de producent opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 

Voorliggend document geeft ook toelichtingen betreffende enkele bijkomende bepalingen of 
alternatieven opgenomen bij art. 8 van voorliggend document. 

4.3. Frequentie 

Elke meetuitrusting moet ten minste gekalibreerd/geijkt worden volgens de frequentie opgenomen in 
de relevante proefnormen. Behoudens specifieke vermelding of afwijking toegekend door BE-CERT 
middels rechtvaardiging van de producent (gemotiveerd dossier) is de minimale frequentie jaarlijks. 

Elke meetuitrusting die het voorwerp heeft gemaakt van herstellingen moet gekalibreerd/geijkt worden 
vooraleer te kunnen gebruikt worden. 

5. Identificatie van de meet- en beproevingsuitrusting 

5.1. Identificatie 

Elke uitrusting dient te worden voorzien van een unieke identificatie. Het identificeren gebeurt 
volgens een procedure opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 
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5.2. Begrenzing 

Wanneer een uitrusting niet gekalibreerd/geijkt is, of over een beperkt meetbereik/gamma beschikt, 
moet dit duidelijk zichtbaar op de uitrusting worden vermeld. 

6. Kalibraties/verificaties 

6.1. Algemeen 

De meet- en beproevingsuitrustingen worden periodiek aan kalibraties/ijkingen onderworpen zoals 
aangegeven in een niet beperkend overzicht gegeven in Bijlage A van voorliggend document.  

Zij dienen ten minste aan de vereiste meetnauwkeurigheid te voldoen. 

De kalibratie/ijking geschiedt in ieder geval door bekwaam personeel, aan de hand van geschikte 
middelen. 

6.2. Uitvoerders kalibraties/ijkingen 

De kalibraties/ijkingen worden uitgevoerd ofwel: 

6.2.1. door een extern laboratorium 

1. geaccrediteerd door BELAC of een ander lid van EA; 

2. bij ontstentenis, dat aanvaard is door BE-CERT voor de kalibratie van de betreffende 
meetuitrusting; 

3. hetzij de Belgische Metrologische Dienst die belast is met de uitvoering van de Belgische 
IJkwetgeving; 

4. hetzij het nationaal instituut of de overheid bevoegd voor wettelijke metrologie van het land 
dat deel uitmaakt van de Europese Organisatie voor Wettelijke Metrologie; 

5. hetzij een keuringsinstelling die daartoe erkend is door één van de instanties vermeld onder 3 
of 4. 

6.2.2. door andere uitvoerders 

1. de leverancier van de meetuitrusting ; 
2. door de producent zelf onder toezicht2 van de keuringsinstelling en volgens een geschreven 

procedure die opgenomen is in zijn kwaliteitssysteem. 

6.3. Uitzonderingen 

Indien er twijfels bestaan over een door de producent of een leverancier uitgevoerde kalibratie, kan BE-
CERT de opdracht geven de kalibratie opnieuw uit te voeren in aanwezigheid van de keuringsinstelling. 

                                                

 

 

 
2 Bij ingebruikname zal de KI de kalibratie bijwonen. Bij de volgende kalibraties is het niet noodzakelijk dat dit 
bijgewoond wordt (enkel nazicht kalibratieverslagen en relevante procedures), maar dat het mag bijgewoond worden 
indien de kalibratie tijdens een controlebezoek gebeurt. 

. 
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7. Registratie 

7.1. Verslag 

Elke kalibratie/ijking geeft aanleiding tot een verslag. In dit verslag zijn minimum de volgende 
vermeldingen opgenomen: 

 Identificatie van de meetuitrusting : beschrijving, serienummer of inventarisnummer, 
lokalisering, …; 

 Uitvoeringsdatum van de kalibratie/ijking; 

 Toegepaste methode; 

 Elementen die de naspeurbaarheid van de (inter)nationale ijkmaten mogelijk maken; 

 Naam en handtekening van de persoon die de kalibratie/ijking heeft uitgevoerd. 

Op basis van het kalibratie-/ijkingsverslag zal de producent de overeenkomstigheid van zijn 
meetuitrusting t.o.v. de in de proefnormen opgenomen specificaties nagaan. Desgevallend zal hij het 
meetgebied kunnen beperken. De producent zal de overeenkomstigheid tot gebruik van zijn 
uitrusting formaliseren middels een conclusie, geparafeerd en gedateerd, op het kalibratieverslag. 

Het bewaren van de verslagen gebeurt volgens een procedure opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 

7.2 Overzichtslijst 

Het register van de meet- en beproevingsuitrusting bevat een overzichtslijst van alle bij de certificatie 
betrokken meet- en beproevingsuitrusting van de producent alsook de informatie met betrekking tot 
de kalibratie/ijking ervan. 

Een voorbeeld van overzichtslijst wordt gegeven bij Bijlage B van voorliggend document. 

8. Toe te passen methodes 

8.1. Aanbevelingen voor de weegschalen in functie van de proefnormen  

De aanbevelingen voor de weegschalen in functie van de proefnormen worden informatief gegeven in 
Bijlage C van voorliggend document. 

8.2. Toelichtingen 

8.2.1. Alternatieve proefmethode IR Spectrum (EN 480-6:2005) 

De proefnorm NBN EN 480-6 beschrijft een methode voor het identificeren van een hulpstof door 
infrarood analyse (IR). De geldende versie is deze van 2005. Hierbij wordt gebruik gemaakt van IR-
spectroscopie. De norm voor deze proefmethode dateert uit 2005 en sindsdien is de techniek geëvolueerd 
en kan er gebruik gemaakt worden FTIR-spectroscopie uitgerust met een ATR(1)-kristal (bootvorm waar de 
hulpstof wordt opgebracht). De alternatieve methode is dus een uitbreiding van de norm naar de huidige 
stand van de techniek. De proeven worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de norm en zodoende 
dient er geen equivalentie aangetoond te worden.  

Wanneer er van een vloeistof (hulpstof na drogen om het water te verwijderen) een IR spectrum dient 
opgenomen te worden, wordt er in de praktijk heel zelden met KBr pellets gewerkt maar ofwel door 
gebruik te maken van bvb. NaCl kristallen (waar de vloeistof wordt tussen gebracht) ofwel door gebruik 
te maken van een ATR-kristal (bootvorm waar de hulpstof wordt opgebracht). Het enige verschil is dat 
bij de eerste vorm er maar een doorgang door het materiaal is, waar bij het ATR kristal er meerdere 
doorgangen door het te bestuderen materiaal zijn. Afhankelijk van het materiaal van het ATR kristal zal 
het bereik een ander domein omhelzen, maar dit maakt niet zo heel veel verschil tenzij dit in de norm 
echt nauwkeurig zou vastgelegd zijn. 
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(1) Attenuatie van de Totale Reflectie ofwel ATR is een spectroscoptische techniek die gebruik maakt van het feit dat 
een bundel licht die totale interne reflectie ondergaat aan een grensvlak met een medium met voldoend lagere 
brekingsindex, toch verzwakking (attenuatie) kan ondergaan doordat licht aan de andere zijde van dat grensvlak 
geabsorbeerd wordt. 

8.2.2. Kalibratie van de uitrusting voor de meting van het luchtgehalte in vers beton  

De luchtmeter dient als volgt te worden gekalibreerd: 

 In het normale meetbereik met een Δ = 1%, d.i. voor het meetbereik tot 6%. Dit betekent dat 

een kalibratie dient te worden uitgevoerd op 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% en op 6%. Op iedere 

waarde is een afwijking van max. 0.1% toegestaan; 

 Nadien dient een controle te worden uitgevoerd met een tussenstap van 2% tot de door de 

producent op te geven maximum waarde van het meetbereik, met name, 10% of 15% of 20% 

en dit overeenkomstig de beproevingsvereisten. Op iedere waarde is een afwijking van max. 

0.5% toegestaan. 

Er wordt tijdens de kalibratie leidingwater met een temperatuur tussen 15 en 25 °C gebruikt. 

Indien aanpassingen of correcties op basis van het kalibratieverslag moeten gebeuren, dient de 

methode die toegepast wordt om de meting van het luchtgehalte op 0,1% nauwkeurig te 

garanderen, in het BENOR-dossier beschreven te worden. 
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Bijlage A: Uitrusting en minimale frequentie  

Voorliggende bijlage geeft een niet beperkend overzicht van de kalibraties/ijkingen van de meet- en 
beproevingsuitrusting. 

Niet beperkende lijst van de uitrusting en minimale frequentie van de kalibraties en ijkingen 

Uitrusting 
Te meten 

eigenschap 
Methode 

Minimale 
frequentie 

Beoordelingscriteria 
(B.C.) 

Uitgevoerd 
door 

Maatregelen 
indien B.C. 

overschreden 
worden 

Glaspycnometer volume ISO 3507 1/jaar ISO 3507 (2) + (4) D 

Digitale pycnometer volume Gevalideerde methode 
beschreven in het KHB 

1/jaar Gevalideerde 
methode 
beschreven in het 
KHB 

(3) A of D 

Aerometer bepalen van 
het percentage 
lucht in vers 
beton 

Controle en afstelling 
door de methodes 
beschreven in bijlage c 
of d van NBN EN 12350-
7 + artikel 2.4.3.1 

1/jaar ± 0,1% lucht (2) + (4) A of D 

pH-meter pH-waarde Gevalideerde methode 
beschreven in het KHB 

1/week +/- 0,1 (3-elk 
bezoek) + 
(5) 

A of D 

Droogoven temperatuur FD X15-140 1/jaar FD X15-140 - (105 
+/- 3)°C 

(1) A of D 

Potentiometrische 
titratie 

Volume Type A glaswerk 1/jaar +/- 0,05 ml (2) + (4) D 

Atomische absorptie 
spectrometrie  

massa Na2O en 
massa K2O 

EN 480-12 Bij elk 
gebruik  

EN 480-12 (5) A of D  

Weegschaal voor droge-
stofgehalte 

massa EN 45501 1/jaar NBN EN 480-8 - +/- 
0,5 mg 

(1) + (4) A of D 

Weegschaal (andere 
indentificatieproeven) 

massa EN 45501 1/jaar +/- 0,1 mg (1) + (4) A of D 

Weegschaal 
(prestatieproeven) 

massa EN 45501 1/jaar +/- 0,1 % (1) + (4) A of D 

Drukpers 

kracht 

EN 12390-4 

1/jaar 
(bijkomend : 
na 
verplaatsing) 

EN 12390-4, min. 
klasse 2 

(1) A of D 

vlakheid 

EN 12390-4 

Stabiliteit van 
de  structuur, 
hardheid, 
ruwheid, 
parallelisme en 
horizontaliteit 
(persen na 
01.07.03) 

Airmeter 

Druk 

EN 12350-7  1/jaar EN 12350-7  (3) A of D Volume 

waterdichtheid 
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Niet beperkende lijst van de uitrusting en minimale frequentie van de kalibraties en ijkingen 

Uitrusting 
Te meten 

eigenschap 
Methode 

Minimale 
frequentie 

Beoordelingscriteria 
(B.C.) 

Uitgevoerd 
door 

Maatregelen 
indien B.C. 

overschreden 
worden 

Referentiethermometer temperatuur  1/5jaar +/- 0,1 °C (1) D 

Standaardthermometer temperatuur Referentiethermometer 1/jaar +/- 0,1 °C (3) A of D 

Omgevingsthermomter temperatuur Referentiethermometer 1/jaar +/- 0,1 °C (5) Correctie van 
de afgelezen 
waarden 

Referentie 
vochtigheidsmeter 

Relatieve 
vochtigheid 

 1/jaar +/- 0,5 % (1) A of D 

Klimaatkast Temperatuur 
en vochtigheid 

FD X15-140 1/jaar +/- 0,1 °C 

+/- 2 % 

(1) Correctie van 
de afgelezen 
waarden, A of 
D 

Referentie 
vochtigheidsmeter 

Referentiethermometer 

In functie 
van de 
criticiteit 

(5) 

Schuifmaat Referentie-
ijkplaten 

NBN EN 932-5 1/jaar 0,1 mm (3) Correctie van 
de afgelezen 
waarden, A of 
D 

Alle andere 
beproevingsuitrustingen 

Kritische factor 
vastgelegd in 
de relevante 
specificaties 

In volgorde van 
voorkeur : ISO, EN of 
een nationale norm, 
volgens instructies van 
de leverancier van de 
meetuitrusting of 
volgens een eigen 
geschreven procedure 

1/jaar In volgorde van 
voorkeur : ISO, EN of 
een nationale norm, 
volgens instructies 
van de leverancier 
van de 
meetuitrusting of 
volgens een eigen 
geschreven 
procedure 

(3) Correctie van 
de afgelezen 
waarden, A of 
D 

(1) door een extern laboratorium 
(2) de leverancier van de meetuitrusting of (1) 
(3) door de producent zelf onder toezicht van de keuringsinstelling en volgens een geschreven procedure die opgenomen 

is in zijn kwaliteitssysteem (KHB) of (2) of (1) 
(4) door de producent : visuele controle van de uitrusting, volgens een geschreven procedure die opgenomen is in zijn 

kwaliteitssysteem (KHB), vóór elk gebruik 
(5) door de producent : controle van de uitrusting, volgens een geschreven procedure die opgenomen is in zijn 

kwaliteitssysteem (KHB) 

Symbolen: A:ajustering / D:declassering 

Elke meetuitrusting die het voorwerp heeft gemaakt van herstellingen moet gekalibreerd/geijkt worden vooraleer te kunnen 
gebruikt worden. 

Behoudens specifieke melding is, is de minimale frequentie jaarlijks. 

Alternatieve methodes voor kalibratie/ijking kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid aangetoond werd en van 
een bronvermelding voorzien werd (methodologie, resultaten en strengheid van de criteria, …) in het BENOR-dossier. Deze 
alternatieve methode is slechts effectief na akkoord van BE-CERT. Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt 
worden. In geval van twijfel of betwisting is enkel de referentiemethode doorslaggevend. De toegestane afwijkingen worden 
door de producent opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 
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Niet beperkende lijst van de uitrusting en minimale frequentie van de kalibraties en ijkingen 

Uitrusting 
Te meten 

eigenschap 
Methode 

Minimale 
frequentie 

Beoordelingscriteria 
(B.C.) 

Uitgevoerd 
door 

Maatregelen 
indien B.C. 

overschreden 
worden 

1/jaar: de kalibratie/ijking moet uitgevoerd worden ten laatste (1 jaar ± 1 maand) na de voorgaande kalibratie/ijking. Elke 
overschrijding van de termijn moet het voorwerp maken van een akkoord met de KI. 
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Bijlage B: Overzichtslijst met alle meet- en beproevingsinstrumenten 

Voorliggende bijlage geeft een voorbeeld van overzichtslijst 

 

Uitrusting Identi-
ficatie 

Methode Frequentie Vorige 
kalibratie/ 
ijking 

Lopende 
kalibratie/ 
ijking 

Vereiste 
precisie 

Bekomen 
precisie 

Uitgevoerd 
door 

Validering 

IJkgewichten LAB-xx-xx Extern 1/jaar (of 
1/2jaar) 

14/02/2018 13/02/2019 0,005 g - Sar 
weegschalen 

CF 

Weegschaal LAB-XX-XX KHB 1/jaar 14/02/2018 13/02/2019 +/-0,02% +0,01%  QV CF 
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Bijlage C: Aanbevelingen voor de weegschalen naargelang de proefnormen (informatief)  

 

Norm Weegbereik 
Vereiste 

nauwkeurigheid 
Bemerkingen 

NBN EN 480-1+A1:2011    

NBN EN 480-2:2006  1g  

NBN EN 480-3:1991     

NBN EN 480-4:2006  0.1%  

NBN EN 480-5:2005  0.1g  

NBN EN 480-6:2005  0.5g  

NBN EN 480-8:2012  0.5mg 
Massa van het monster 

=  
(2 +/- 0.2)g 

NBN EN 480-10:2009 200g 0.1mg  

NBN EN 480-11:2005    

NBN EN 480-12:2006 200g 0.1mg  

NBN EN 480-14:2007    

NBN EN 480-15:2013    

NBN EN ISO 1158 - 1998  
0.1 mg (methode A)  of 

0.01 g (methode B) 
 

ISO 758:1976  1mg 

Nauwkeurigheid van de 
weegschaal niet 

opgenomen in norm, 
wel dat moet gewogen 

worden tot 0.001 g 
nauwkeurig 

ISO 4316:1977  0.01g 

Massa van het 
monster=10 g 

Nauwkeurigheid van de 
weegschaal niet 

opgenomen in norm, 
wel dat moet gewogen 

worden tot 0.01 g 
nauwkeurig 

NBN EN 12350-2:2009    

NBN EN 12350-3:2009    

NBN EN 12350-5:2009    

NBN EN 12350-6:2009  0.01 kg  

NBN EN 12350-7:2009    

NBN EN 12390-1:2012    

NBN EN 12390-
3:2009+AC:2011 

   

NBN EN ISO 3251:2008  0.0001g  

NBN EN ISO 3451-1:2008  0.1 mg  

NBN EN 3219:1995    

NBN EN 1767:1999    

NBN EN ISO 2811-1:2001  

1 mg (volume 
pyknometer < 50 ml) of 

10 mg (volume 
pyknometer van 50 tot 

100 ml) 

 

NBN EN ISO 2811-1:2011  1 mg   

NBN EN ISO 2811-2:2001  10mg  

NBN EN ISO 2811-2:2011  10mg  

De grijs gearceerde normen zijn enkel van toepassing voor de nabehandelingsproducten.  
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