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Indeling van het reglement 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de documenten te verbeteren, is elk Toepassingsreglement 

opgebouwd uit drie afzonderlijke delen die samen één geheel vormen: 

 “TRA Deel C: Reglement voor productcertificatie”: dit deel bestaat uit een algemeen 

(ongewijzigd) deel, aangevuld met certificatieprocedures die eigen zijn aan het betrokken 

product/toepassingsgebied en die opgenomen worden in het deel “specifieke bijlage”. 

Deze bijlage bevat alle bijzondere bepalingen aangaande de verlening van de vergunning, 

het gebruik en de controle van het BENOR-merk voor het betrokken product of de 

betrokken productgroep. 

 “TRA Deel P: Bepalingen voor de Producent”: dit deel bevat alle bepalingen die de 

producent in zijn proces hoort toe te passen.  

 “TRA Deel E: Bepalingen voor de Externe controle”: dit deel bevat alle bepalingen voor 

het schema van externe controle toegepast door de keuringsinstellingen (KI) en de 

controlelaboratoria. 

 

Het voorliggend document vormt het Deel E van het TRA 500. 

Dit reglement TRA 500 uitgave 6.2 annuleert en vervangt het reglement TRA 500 uitgave 6.1 van 

25.10.2016, alsook de rondzendbrief met referentie ‘5024 – H 2019/0107’ van 22.01.2019. 
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Voorwoord 

“ Wanneer men beton wenst te produceren met specifieke eigenschappen, in de verse of 

verharde toestand, worden aan dit beton hulpstoffen toegevoegd. Voor de betonproducent, 

de gebruiker van de hulpstoffen, is het belangrijk dat het effect van het gebruik van deze 

hulpstoffen steeds hetzelfde is. Het kwaliteitssysteem dat door de hulpstoffenproducent 

geïmplementeerd wordt heeft tot doel ervoor te zorgen dat producten op de markt gebracht 

worden waarvan de eigenschappen constant zijn en conform de op de technische fiche 

gespecificeerde karakteristieken. Een BENOR-gecertificeerde hulpstoffenproducent verbindt 

zich ertoe het nodige te doen om dit te kunnen garanderen.  

Daarnaast vormt de externe controle een essentiële pijler van de BENOR-certificatie. Voor de 

externe controle doet BE-CERT een beroep op geaccrediteerde keuringsinstellingen en 

geaccrediteerde laboratoria. Tijdens de controlebezoeken wordt de interne zelfcontrole 

geëvalueerd, worden interne zelfcontroleproeven bijgewoond en worden monsters genomen 

voor het uitvoeren van proeven in een extern laboratorium. Dit alles gebeurt ter bevestiging 

van de zelfcontrole van de producent.  

De BENOR-certificatie van hulpstoffen geeft aan de gebruiker vertrouwen dat de productie 

beheerst is en dat men in staat is producten te leveren die voldoen aan de gespecificeerde 

eigenschappen. “  

Vlaamse overheid - MOW-EBS 

 

“Quality improvement is 

the responsibility of 

everyone at all levels in 

the company rather than 

those of quality 

departments only” 

(Unkown) 
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01 Toepassingsgebied 

 

1.1 Algemeen 

Het vrijwillig BENOR-kwaliteitsmerk in de sector van de hulpstoffen, gebaseerd op de toepassing 

van voorliggend reglement, is een kwaliteitscertificatie voor producten op basis waarvan een 

derde partij, met voldoende vertrouwen, de door de producent opgegeven kenmerken van de 

hulpstoffen overeenkomstig verklaart.  

Het voorliggend Toepassingsreglement (TRA) beschrijft de vrijwillige certificatieprocedure van 

overeenkomstigheid van de BENOR-producten toepasbaar op hulpstoffen volgens de norm NBN 

EN 934-2.  

Het kan enkel toegepast worden op hulpstoffen die reeds over de CE-markering van niveau 2+ 

beschikken volgens de norm NBN EN 934-2 en die dus in eerste instantie over een gecertificeerd 

beheersysteem van de productie van hulpstoffen (FPC) beschikken. Bijgevolg dient de productie-

eenheid te beantwoorden aan de basiseisen van deze certificatie. 

Zodra een eis opgenomen in bijlage ZA van de NBN-EN normen het voorwerp uitmaakt van 

onderhavige vrijwillige certificatie, moet de verklaarde waarde in de CE-markering en/of de 

verklaring van de producent vermeld staan. De vermelding « NPD » (No Performance Determined 

of Kenmerk Niet Bepaald) mag niet meer gebruikt worden. 

Dit reglement beschrijft de bepalingen voor de planning, de organisatie, de uitvoering en de 

opvolging van de externe controle toevertrouwd aan de keuringsinstellingen (KI) in het kader van 

het vrijwillig BENOR-kwaliteitsmerk in de sector van hulpstoffen. De externe controle heeft tot 

doel de geldigheid van de zelfcontrole van de producent na te gaan. Ze omvat controlebezoeken 

aan de productie-eenheid tijdens de werkuren en controleproeven in een controlelaboratorium. 
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02 
Doelstellingen 

en principes van 

de externe 

controle 

 

2.1 Doelstelling externe controle 

De externe controle heeft tot doel de geldigheid van de zelfcontrole van de producent na te gaan 

en vertrouwen te geven in het beheersysteem dat hij toepast om de overeenkomstigheid aan de 

eisen van het certificatiereglement en de technische specificaties voortdurend te waarborgen.  

De externe controle bestaat uit: 

 bezoeken aan de productie-eenheid door de KI die de werking van het BENOR-systeem 

verifieert, controlemonsters neemt en de verificatie van de overeenkomstigheid van de 

uitrusting van het laboratorium voor zelfcontrole omvatten; 

 controleproeven in een controlelaboratorium; 

 de beoordeling van de resultaten van de proeven door de KI. 
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03 Onderaannemers 

belast met de 

externe controle 

3.1 Keuringsinstellingen  

3.1.1 Voorwaarden 

De controlebezoeken in het kader van de externe controle worden door BE-CERT uitbesteed aan 

één of meerdere KI’s, waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten. Zij kan ook andere 

opdrachten en specifieke bevoegdheden inzake de certificatie aan deze KI’s toevertrouwen, zoals 

aangegeven in het voorliggend reglement. De KI’s zijn NBN EN ISO/IEC 17020 geaccrediteerd door 

BELAC of door een ander lid van de EA voor de opdrachten die hun toevertrouwd worden.  

De KI kan vergezeld worden van een waarnemer (BE-CERT of accreditatie-instelling). De 

verantwoordelijkheid van de keuring behoort tot de bevoegdheid van de KI. De waarnemer is 

onderworpen aan een vertrouwelijkheidsclausule. 

3.1.2 Lijst 

De lijst van de KI’s die een onderaannemingscontract met BE-CERT gesloten hebben, is in Bijlage 

1 van voorliggend document opgenomen. 

3.1.3 Aanduiding 

BE-CERT duidt per productie-eenheid een KI aan voor een termijn van 4 jaar. 

Op het einde van deze periode wordt een andere KI aangeduid. Indien deze rotatie van KI niet 

mogelijk is, vraagt BE-CERT aan de KI om van inspecteur te veranderen. 

De minimum aan te leveren gegevens voor de dossiers betrokken bij de rotatie zijn de volgende:  
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 de lijst van de monsternames;  

 de bijzondere punten en de steeds terugkerende problemen;  

 een kopie van het laatste bezoekverslag; 

 de contactpersoon, indien verschillend van de gegevens in het bezit van de certificatie-

instelling; 

 de administratieve gegevens. 

3.2 Controlelaboratoria  

3.2.1 Voorwaarden 

De proeven worden toevertrouwd aan controlelaboratoria waarmee BE-CERT een overeenkomst 

heeft gesloten om de zelfcontrole van de producent in het kader van de BENOR-certificatie van 

hulpstoffen geldig te verklaren. Deze geldigverklaring is gebaseerd op conformiteitscontroles van 

bepaalde kenmerken en op reproduceerbaarheidsproeven voor andere kenmerken. 

De controlelaboratoria zijn NBN EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd door BELAC of door een ander 

lid van de EA voor de controleproeven die hun toevertrouwd worden. 

3.2.2 Lijst 

De lijst van de controlelaboratoria waaraan de controleproeven kunnen worden toevertrouwd, 

wordt door BE-CERT actueel gehouden.  

De lijst omvat de gegevens van de laboratoria en eveneens de proeven (naam en norm) waarvoor 

zij geaccrediteerd zijn. 

3.2.3 Aanduiding 

Het(de) controlelaboratorium(laboratoria) wordt(worden) gekozen door de producent, in overleg 

met de KI, uit de hierboven vermelde lijst van laboratoria. 

Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn voor de gevraagde proef. Niet alle proeven dienen 

door eenzelfde controlelaboratorium uitgevoerd te worden. 

Ingeval geen enkel of slechts één laboratorium geaccrediteerd is voor de gevraagde proef gelden 

de bepalingen van §4.2.7.2 van Deel P van TRA 500. Elke afwijking moet aangevraagd worden bij 

BE-CERT. 

3.2.4 Interlaboratoriumproeven 

Het controlelaboratorium moet aan de interlaboratorium-proefcampagne georganiseerd door BE-

CERT in het kader van de certificatie van hulpstoffen deelnemen voor alle proeven die in Bijlage A 

van Deel P van TRA 500 vermeld worden. 
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Indien bepaalde van deze proeven niet door het controlelaboratorium uitgevoerd worden, dient 

dit laboratorium deze proeven niet uit te voeren maar zal het toch de andere proeven van de 

proefcampagne moeten uitvoeren.  

De interlaboratoriumproeven worden normaal tweejaarlijks georganiseerd. De praktische 

gegevens m.b.t. deze proeven (welke proeven, methodes, materieel, …) worden vastgelegd en 

gecommuniceerd door BE-CERT. 

3.2.5 Lijst van geaccrediteerde proeven 

In het begin van elk jaar dienen de laboratoria de lijst van de proeven waarvoor zij geaccrediteerd 

zijn in de bijlage van hun overeenkomst met BE-CERT bij te werken. Deze lijst wordt op de 

website van BE-CERT ter beschikking gesteld. 

3.2.6 Verplichtingen 

De laboratoria verbinden zich ertoe: 

 de KI te verwittigen indien mogelijke problemen vastgesteld worden bij de ontvangst van de 

monsters of tijdens de proeven; 

 de toelichtingen na te leven over de werkwijze van de proefmethodes zoals bepaald in de 

respectievelijke proefnormen; 

 de termijnen te respecteren voor het verzenden van de proefverslagen zoals bepaald in  

Bijlage 2 van voorliggend document en de proefaanvraag; 

 de verplichting na te komen om contact op te nemen met de persoon die de proefaanvraag 

heeft opgesteld, indien het controlelaboratorium moeilijkheden ondervindt met betrekking tot 

de termijn vermeld op de proefaanvraag; 

 dat het proefverslag uitsluitend wordt overgemaakt aan de KI, die verantwoordelijk is voor de 

overdracht ervan aan de producent. 
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04 Externe 

controlebezoeken 

4.1 Algemeen 

De controlebezoeken hebben tot doel: 

 in de toelatingsperiode: na te gaan dat de producent de geschikte productie- en 

controlemiddelen aanwendt om zich ervan te vergewissen dat de kenmerken van zijn product 

voortdurend beantwoorden aan NBN-EN 934-2 en aan de specifieke eisen uit het Deel P van 

het TRA 500.  

 in de gebruiksperiode: na te gaan of de producent de zelfcontrole uitvoert overeenkomstig de 

bepalingen van het Deel P van het TRA 500 teneinde de conformiteit van zijn product met de 

eisen uit de relevante documenten hierboven voortdurend te waarborgen. 

De producent is ertoe gehouden, tijdens de controlebezoeken, vrije toegang te verlenen tot de 

productie-installaties, het laboratorium voor zelfcontrole, de registers en de voorraden. De KI 

verbindt zich ertoe de van kracht zijnde veiligheidsregels in de bezochte productie-eenheid 

zorgvuldig na te leven.   

De externe controlebezoeken maken het voorwerp uit van een verslag op basis van een 

modelverslag, ondertekend door de KI en overgemaakt aan BE-CERT binnen een termijn van 10 

werkdagen volgens de modaliteiten van BE-CERT. Het verslag wordt per e-mail of per 

briefwisseling verstuurd. 
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4.2 Types van bezoeken 

 In de toelatingsperiode 

 Inleidend bezoek; 

 Bezoek in de toelatingsperiode; 

 Bijkomend bezoek. 

 

 In de gebruiksperiode 

 Bezoek in de gebruiksperiode; 

 Bijkomend bezoek; 

 Stopzettingsbezoek. 

4.3 Inleidend bezoek 

4.3.1 Doelstelling 

Het doel van het inleidend bezoek is dat de producent aantoont over de nodige middelen te 

beschikken om de benorisatieprocedure aan te vangen. 

4.3.2 Frequentie 

In principe is het inleidend bezoek een eenmalig bezoek. Zodra BE-CERT de ontvankelijkheid van 

de formele aanvraag bevestigt, legt de KI een datum vast met de aanvrager. 

4.3.3 Organisatie 

Tijdens het bezoek vergewist de KI zich integraal van: 

 de identificatie van de productiezetel; 

 de definitie van de producten waarvoor het BENOR-merk aangevraagd wordt; 

 de aanwezigheid van een CE 2+ markering voor deze producten;  

 de aanwezigheid van het meest recente CE 2+ auditverslag en de correctieve maatregelen van 

de producent als reactie op de opmerkingen op het einde van de audit;  

 de beschikbaarheid van de documenten noodzakelijk voor de certificatie (TRA 500, 

(proef)normen, rondzendbrieven…); 

 de aanduiding van een controlelaboratorium; 

 de aanwezigheid van een laboratorium voor zelfcontrole, dat over een conforme uitrusting 

beschikt en personeel dat opgeleid is voor de proeven; 

 de aanwezigheid van een overeenkomst met een eventueel extern laboratorium voor 

zelfcontrole waaraan de proeven toevertrouwd worden; 

 de aanwezigheid van registers; 

 de aard, het aantal, de frequentie en de resultaten van de beschikbare zelfcontroleproeven; 

 het beheer van de voorraad; 

 het opmaken van de leveringsbonnen. 
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De KI evalueert ook de mogelijke specificaties van de te benoriseren producten op basis van de 

beschikbare zelfcontroleresultaten. 

4.3.4 Verslag 

Na het inleidend bezoek stelt de KI een syntheseverslag op van het inleidend bezoek, op basis van 

een modelverslag. Dit verslag is een samenvatting van de gedane vaststellingen tijdens dit 

bezoek, aan de hand waarvan de organisatie van de productie en van de zelfcontrole van de 

producten beoordeeld kan worden. 

De KI besluit zijn verslag met een advies over de mogelijkheid om de proefperiode te starten. 

Dit verslag wordt naar BE-CERT verzonden. 

4.4 Bezoek in de toelatingsperiode (of stageperiode) 

4.4.1 Doelstelling 

De toelatingsperiode dient om de producent te laten aantonen dat hij in staat is om voortdurend 

de productconformiteit en de naleving van de reglementaire bepalingen te waarborgen. 

4.4.2 Frequentie 

De toelatingsperiode vangt aan op de datum van het inleidend bezoek, mits een gunstig 

bezoekverslag van de KI. Haar duur zal in geen enkel geval minder dan drie maand bedragen en 

niet meer dan 12 maand. In de toelatingsperiode zal de bezoekfrequentie één per maand 

bedragen. 

4.4.3 Organisatie 

De bezoeken van de toelatingsperiode zijn identiek aan die van de gebruiksperiode. Tijdens deze 

periode mag evenwel geen enkele sanctie betekend worden. 

4.4.4 Verslag 

4.4.4.1 Bezoeken in de toelatingsperiode 

De inhoud van de bezoeken in de toelatingsperiode zijn identiek aan die van de gebruiksperiode 

en maken het voorwerp uit van gelijkaardige bezoekverslagen. 

4.4.4.2 Einde van de toelatingsperiode 

Op het einde van de toelatingsperiode, met inbegrip van een eventuele verlenging maakt de KI 

een syntheseverslag op van de toelatingsperiode. Het syntheseverslag omvat alle relevante 

opmerkingen die het mogelijk maken de coherentie en de overeenkomstigheid van de 

zelfcontrole met onderhavig reglement te beoordelen alsook de overeenkomstigheid van de te 

benoriseren producten met hun BENOR-fiche. 
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Indien de toelatingsperiode verlengd wordt, wordt er ook een syntheseverslag opgesteld.  

Dit verslag wordt naar BE-CERT verzonden. 

4.5 Bezoek in de gebruiksperiode 

4.5.1 Doelstelling 

De bezoeken in de gebruiksperiode dienen om aan te tonen of de vergunninghouder de 

overeenkomstigheid van het product en de naleving van reglementaire bepalingen voortdurend 

kan waarborgen. 

4.5.2 Frequentie 

Er worden twee periodieke controlebezoeken per jaar voorzien.  

De duur van een controlebezoek hangt af van de controles die tijdens het bezoek moeten 

uitgevoerd worden. Bij aanvang van elk kalenderjaar wordt de productie-eenheid door de KI 

ingelicht over de geschatte duur van elk bezoek.  

De zelfcontroleresultaten moeten tijdens elk controlebezoek beoordeeld worden. 

De periodieke controlebezoeken zijn oordeelkundig verdeeld in de tijd. 

4.5.3 Organisatie 

4.5.3.1 Algemene bepalingen 

De controlebezoeken worden in de gebruiksperiode uitgevoerd met een gedeeltelijke 

voorafgaande verwittiging van de producent en met naleving van de veiligheidsvoorschriften. De 

bezoekdata worden afgesproken, de keuze van de producten voor monstername gebeurt ter 

plaatse. 

4.5.3.2 Monsternames 

Tijdens de controlebezoeken woont de KI de monstername voor de externe controleproeven bij. 

De KI identificeert en verzegelt de monsters en stelt een proefaanvraag op. 

4.5.3.3 Externe controleproeven 

4.5.3.3.1 Algemeen 

De externe controleproeven worden onderscheiden in: 

 periodieke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben tijdens de periodieke 

controlebezoeken of bezoeken in de toelatingsperiode; 

 uitzonderlijke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben telkens BE-CERT dit 

nodig acht. 
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De externe controleproeven hebben tot doel volgende bepalingen na te gaan: 

 de overeenkomstigheid van het product met zijn BENOR-fiche,  

 de betrouwbaarheid van de proefresultaten, 

 de reproduceerbaarheid van de pH, volumemassa en droge-stofgehalte. 

 
De minimumfrequentie van de externe controleproeven wordt gedefinieerd in:  

 in Bijlage C van Deel P van TRA 500 voor een hulpstof tijdens de gebruiksperiode; 

 in Bijlage D van Deel P van TRA 500 voor een hulpstof tijdens de toelatingsperiode. 

De proefmethodes worden gedefinieerd in de relevante proefnormen. 

4.5.3.3.2 Behandeling van de monsters van de externe controle 

De volgende procedure wordt toegepast. 

De monsternemingen worden uitgevoerd door de producent in aanwezigheid van de KI, in 

naleving van de bepalingen in de norm NBN EN 934-6 en in de relevante proefnormen.  

De proeven voor externe controle en zelfcontrole worden uitgevoerd op eenzelfde proefmonster 

en gebeuren paarsgewijs teneinde de bepalingen vermeld onder 4.2.7.6 van Deel P van TRA 500 

na te gaan.  

De monsters worden geïdentificeerd overeenkomstig de richtlijnen van de KI, behalve deze 

bestemd voor het laboratorium voor zelfcontrole. 

Het vervoer van de monsters naar het(de) extern controlelaboratorium(-a) wordt uitgevoerd 

onder de verantwoordelijkheid van de producent of door de KI, op kosten van de producent, 

binnen de acht werkdagen, overeenkomstig de bewaaromstandigheden vermeld op de BENOR-

fiche, volgend op de monstername.  

Indien de producent deze procedure niet naleeft, kan een bijkomend controlebezoek uitgevoerd 

worden voor een nieuwe monstername en voor de behandeling van de controlemonsters. 

4.5.3.3.3 Proefaanvraag 

Voor elke proefopdracht stelt de KI een beproevingsborderel op.  De producent ondertekent de 

proefopdracht voor akkoord en kent deze proefopdracht voor externe controle toe aan het 

beproevingslaboratorium middels een bestelbon die op eenduidige wijze verwijst naar het 

beproevingsborderel.  

Het beproevingsborderel moet minstens de volgende elementen bevatten: 

 in voorkomend geval, de unieke identificatie van de proefaanvraag zelf; 

 de identificatie van het monster/proefstuk; 

 de identificatie van de productie-eenheid; 

 de datum van de monstername; 
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 de verwijzing naar het TRA 500; 

 de uit te voeren proeven en proefnormen en, in voorkomend geval, de informatie die nodig is 

om ze uit te voeren; 

 de na te leven verplichtingen door het controlelaboratoria zoals vastgelegd in §3.2.6 van het 

voorliggend document; 

 de datum, de naam  en de handtekening van de vertegenwoordiger van: 

 de producent; 

 de KI; 

 de persoon verantwoordelijk voor het transport van het monster; 

 in voorkomend geval, de ontvanger van het monster in het controlelaboratorium. 

4.5.3.4 Verificaties 

Tijdens het bezoek vergewist de KI zich integraal van:  

 de geschiktheid van het BENOR-dossier; 

 het bestaan en de relevantie van de procedures met betrekking tot het beheer van het BENOR-

merk; 

 de conformiteit van de uitvoering (methodes en uitrusting) van de zelfcontroleproeven; 

 de naleving van het schema voor de zelfcontrole van de producten (frequentie, beoordeling), 

met inbegrip van de passende behandeling van product niet-conformiteit beschreven in Deel P 

van TRA 500; 

 de geschiktheid van de BENOR-fiches (conformiteit van de kenmerken opgegeven door de 

producent met de statistische beoordeling van de zelfcontrole) en het beheer ervan; 

 de juistheid van de leveringsbonnen; 

 de ingangscontrole van de grondstoffen;  

 de correcte identificatie/aanduiding van de hulpstoffen; 

 het correct bijhouden van de registers; 

 de verificatie van de genomen correctieve maatregelen naar aanleiding van de opmerkingen 

van de vorige bezoeken. 

4.5.4 Bezoekverslag 

Bij elk bezoek stelt de KI ter plaatse een bezoekverslag op, gebaseerd op een modelverslag. 

Het omvat de volgende informatie:  

 de identificatie van de productie-eenheid (BENOR-nummer, maatschappij, productieplaats); 

 het nummer van het verslag; 

 de datum en de duur van het controlebezoek; 

 de verwijzingen naar de van kracht zijnde TRA 500; 

 de gegevens met betrekking tot de CE2+ markering (datum van toekenning, genotificeerde 

instelling, datum van de laatste audit); 

 het bestaan van aandachtspunten en/of aanmerking en/of voorstel tot waarschuwing; 

 de opmerkingen en algemene conclusies van het bezoek; 

 de opvolging van de opmerkingen van het vorige bezoek (de correctieve maatregelen 

genomen door de producent om een gebrek of een tekortkoming te verhelpen); 

 de eventuele opmerkingen van de producent; 
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 het aantal bijlagen; 

 de lijst van de BENOR-gecertificeerde producten (en de eventuele wijzigingen); 

 de monsternames uitgevoerd in aanwezigheid van de KI voor de controleproeven ; 

 de resultaten van de proeven uitgevoerd in aanwezigheid van de KI en de daaraan verbonden 

vaststellingen; 

 de vaststellingen gedaan bij de verificatie van de registers; 

 de beoordeling van de conformiteit van de waarden opgegeven door de producent op de 

BENOR-fiche met de resultaten van de statistische beoordeling van de zelfcontrole; 

 de opmerkingen m.b.t. de toepassing van TRA 500 en de geschiktheid van het BENOR-dossier, 

afkomstig van het extern controlebezoek of van de interne audits; 

 de opmerkingen m.b.t. het voorraadbeheer (identificatie, scheiding, vervuiling, …); 

 de verificatie van de BENOR-fiches, de leveringsbonnen en de lijst van de toegestane 

afwijkingen. 

Op de voorpagina vermeldt het verslag systematisch en expliciet alle opmerkingen die leiden tot 

het nemen van correctieve maatregelen. 

De producent ondertekent het verslag voor kennisname en vermeldt de opmerkingen die hij 

noodzakelijk acht.  

Op het einde van het bezoek wordt aan de producent minstens een kopie van de voorpagina 

overhandigd. 

Indien hij het wenst, kan de producent schriftelijk elke opmerking die hij nuttig acht overmaken 

aan de KI en aan BE-CERT. 

Indien de producent beroep doet op een extern laboratorium voor zelfcontrole (toebehorend aan 

de producent of onafhankelijk in onderaanneming), worden de toevertrouwde proeven in elk 

verslag geïdentificeerd. 

4.6 Bijkomend bezoek 

4.6.1 Algemeen 

Bijkomende controlebezoeken kunnen in volgende gevallen worden uitgevoerd: 

 op vraag van de producent (bv. uitbreiding); 

 op vraag van BE-CERT (uitbreiding productengamma - ingevolge een onregelmatigheid 

vastgesteld door de KI of een klacht, mits voorafgaande kennisgeving aan de 

producent); 

 ingevolge van een sanctie opgelegd door BE-CERT. 

 

De inhoud van de bijkomende bezoeken wordt geval per geval bepaald. 

 

De kosten van deze bijkomende bezoeken zijn ten laste van de producent. 
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4.6.2 Verslag 

In alle gevallen wordt een bijkomend bezoekverslag opgesteld door de KI. 

4.7 Stopzettingsbezoek 

4.7.1 Algemeen 

Indien de vergunninghouder vraagt om zijn vergunning op te zeggen of een aanvraag tot 

vrijwillige opschorting van zijn hele BENOR-productie indient, voert de KI een stopzettingsbezoek 

uit wanneer er effectief niet meer onder het BENOR-merk verkocht wordt.  

Dit bezoek is gewijd aan de verificatie van de zelfcontrole voorafgaand aan de aanvraag en er 

wordt nagegaan of het BENOR-merk niet meer gebruikt wordt.  

Dit bezoek kan samenvallen met het laatste controlebezoek. 

4.7.2 Verslag 

Art. 4.6.2 van het voorliggend document is van toepassing. 

4.8 Vaststellingen en opvolging 

4.8.1 Vaststelling 

De KI zal ervoor zorgen dat de opmerkingen inzake gedane vaststellingen vermeld worden in de 

verslagen. 

4.8.2 Opvolging 

De KI volgt de correctieve maatregelen op die de producent genomen heeft als antwoord op 

opmerkingen van het vorige bezoek. 
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05 Externe 

controleproeven 

5.1 Organisatie 

5.1.1 Algemeen 

De externe controleproeven worden onderscheiden in: 

 periodieke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben tijdens de periodieke 

controlebezoeken of bezoeken in de toelatingsperiode; 

 uitzonderlijke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben telkens BE-CERT dit 

nodig acht. 

 

De externe controleproeven hebben tot doel volgende bepalingen na te gaan: 

 de overeenkomstigheid van het product met zijn BENOR-fiche,  

 de betrouwbaarheid van de proefresultaten, 

 de reproduceerbaarheid van de pH, volumemassa en droge-stofgehalte. 

 
De minimumfrequentie van de externe controleproeven wordt gedefinieerd in:  

 in Bijlage C van Deel P van TRA 500 voor een hulpstof tijdens de gebruiksperiode; 

 in Bijlage D van Deel P van TRA 500 voor een hulpstof tijdens de toelatingsperiode. 

De proefmethodes worden gedefinieerd in relevante proefnormen. 

5.1.2 Laboratorium voor externe controleproeven 

De externe controleproeven worden uitgevoerd: 
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 In het extern controlelaboratorium 

 in toelatingsperiode: op het (de) product(en) dat het voorwerp uitmaakt van 

BENOR-aanvraag; 

 in gebruiksperiode:  minstens één gecertificeerd product op zes per jaar.  

 In het laboratorium voor zelfcontrole in aanwezigheid van de KI 

 in gebruiksperiode:  e andere gecertificeerde producten. 

5.1.3 Behandeling van de monsters van de externe controleproeven 

De monsternemingen worden uitgevoerd door de producent in aanwezigheid van de KI, in 

naleving van de bepalingen in de norm NBN EN 934-6 en in de relevante proefnormen.  

De proeven voor externe controle en zelfcontrole worden uitgevoerd op eenzelfde proefmonster 

en gebeuren paarsgewijs teneinde de bepalingen vermeld onder 4.2.7.6 van Deel P van TRA 500 

na te gaan.  

De monsters worden geïdentificeerd overeenkomstig de richtlijnen van de KI, behalve deze 

bestemd voor het laboratorium voor zelfcontrole. 

Het vervoer van de monsters naar het(de) extern controlelaboratorium(-a) wordt uitgevoerd 

onder de verantwoordelijkheid van de producent of door de KI, op kosten van de producent, 

binnen de acht werkdagen, overeenkomstig de bewaaromstandigheden vermeld op de BENOR-

fiche, volgend op de monstername.  

De monsters worden door het controlelaboratorium minimaal gedurende 1 jaar1 bewaard  tenzij 

een langere bewaring door de keuringsinstelling gevraagd wordt. 

5.2 Beoordeling van de resultaten van de externe controleproeven 

5.2.1 Algemeen 

De KI beoordeelt de resultaten van de externe controleproeven overeenkomstig de volgende 

schema’s: 

a. de resultaten van de gemeten kenmerken moeten overeenkomstig de specificaties 

zijn; 

b. de maximaal toegelaten afwijking tussen de resultaten gemeten in het laboratorium 

voor zelfcontrole en het extern controlelaboratorium moet beantwoorden aan de 

hierna gedefinieerde evaluatiecriteria voor bepaalde kenmerken. 

 

                                                                 
1 of minder indien de houdbaarheidsdatum van het betroffen product het niet toelaat 
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Eigenschap 

Maximaal toegelaten afwijking 
(intern resultaat versus extern 

resultaat) Eenheid 

Onderlimiet Bovenlimiet 

pH -0,5 +0,5 pH-eenheid 

Volumemassa -0,008 +0,008 g/ml  

Droge-stofgehaltea -0,60 +0,60 % (m/m) 

a De maximaal toegelaten afwijking voor de eigenschap droge-stofgehalte wordt in het geval 
de hulpstof een lignosulfonaat is, vastgelegd op ± 1,20. 

Een evaluatie na een jaar van toepassing (begin 2020) zal toelaten om de criteria eventueel 
aan te passen. 

 in toelatingsperiode: dient aan a en b voldaan te zijn; 

 in gebruiksperiode:  dient voldaan te zijn aan b voor pH, volumemassa en 

droge-stofgehalte en voor de andere kenmerken aan a. 

5.2.2 Niet-overeenkomstigheid van de resultaten 

 In toelatingsperiode: geeft dit aanleiding tot een negatieve beoordeling omtrent de 

toekenning van het BENOR-MERK.  

Op basis van deze niet-overeenkomstige resultaten kan de producent rechtstreeks aan 

de keuringsinstelling vragen om nieuwe proeven uit te voeren, eventueel met een 

nieuwe monstername en/of een wijziging van het proefprotocol binnen de door de norm 

opgelegde beperkingen.  

 In gebruiksperiode: zullen de proeven hernomen worden: 

o in eerste instantie: op hetzelfde monster of dezelfde batch voor de betrokken 

kenmerken in het laboratorium voor zelfcontrole en door het controlelaboratorium. 

Wanneer de resultaten nu overeenstemmen met de specificatie wordt met het 

eerste resultaat geen rekening gehouden. 

o in tweede instantie: op een nieuwe monstername voor de betrokken kenmerken in 

het laboratorium voor zelfcontrole en door het controlelaboratorium. Wanneer de 

resultaten nu overeenstemmen met de specificatie wordt met dit resultaat rekening 

gehouden. 

 

Indien de niet-overeenkomstigheid bevestigd wordt zal de producent met hulp van de 
keuringsinstelling de oorzaken moeten vaststellen van die afwijkingen en indien nodig de 
gepaste correctieve maatregelen moeten nemen. 
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5.3 Verslag aan de Certificatie-Instelling 

5.3.1 Modaliteiten voor de overdracht aan BE-CERT 

De verslagen die niet door Certibase beheerd worden, worden verzonden per e-mail of per 

briefwisseling. 

Van zodra BE-CERT het uitwisselingsplatform (Certibase), in de sector van hulpstoffen, op punt 

heeft gesteld gebeurt de overdracht van de bezoekverslagen door de KI via dit platform. De 

verslagen, waarvan de modellen beheerd worden door Certibase, worden in Word-formaat 

overgebracht op de FTP server. De ondertekende kopie wordt door de KI bewaard. De eventuele 

bijlagen worden aan BE-CERT overgemaakt, bij voorkeur per e-mail aan de dossierbeheerder. 

5.3.2 Termijnen voor de toezending van de verslagen 

Type  verslag Termijn Vanaf 

Verslag inleidend bezoek bij voorkeur, 10 werkdagen Bezoekdatum 

Bezoekverslag toelatingsperiode 
/ gebruiksperiode 

bij voorkeur, 10 werkdagen Bezoekdatum 

Syntheseverslag van het einde 
van de toelatingsperiode 

Vóór het einde van de 
toelatingsperiode 

_ 

Bijkomend bezoekverslag bij voorkeur, 10 werkdagen (bv. bezoekdatum, zodra alle 
resultaten beschikbaar zijn) 

5.4 Financiële reglementen 

Elk kalenderjaar wordt er een financieel reglement opgesteld en meegedeeld aan de leden van 

het Bestuurscomité. Dit reglement is op aanvraag beschikbaar bij BE-CERT. 

5.5 Richtlijnen KI 

Deze richtlijnen zullen worden ontwikkeld op basis van concrete gevallen. 

 



  Algemene bijlagen 
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BIJLAGE 1 – Lijst van de keuringsinstellingen voor de externe controle 

SECO  

Aarlenstraat 53 

B-1040 Brussel 

Tel: +32 2 238 22 11 
 

E-mail: inspectie-hulpstof@seco.be 
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BIJLAGE 2 - Termijnen voor het verzenden van het proefverslag door het 

controlelaboratorium 

De termijnen voor het verzenden van het proefverslag door het controlelaboratorium, na 

ontvangst van de monsters, zijn opgenomen in onderstaande tabel:   

Proef Termijn opgelegd aan het 

controlelaboratorium 

Type verslag  

Identificatieproeven 

Aanmaak mortel voor de opslorping door 

capillariteit 

10 werkdagen Partieel 

Vers beton 

Compatibiliteitsproeven 

20 werkdagen Partieel 

Resultaten druksterkte op 28 dagen 45 werkdagen Definitief 

Partieel: tabel 6 en tabel 9 

Voor waterdichtingsmiddelen in de massa 

(tabel 9) 

Resultaten druksterkte op 28 dagen 

Resultaten van de opslorping door 

capillariteit na 7 dagen nabehandeling 

gedurende 7 dagen  

45 werkdagen Partieel 

Voor luchtbelvormers (tabel 5) 

Resultaten druksterkte op 28 dagen 

Afstandsfactor  

45 werkdagen Partieel 

Voor bindingsversnellers (tabel 6) 

Resultaten druksterkte op 90 dagen 

90 werkdagen Definitief 

Voor waterdichtingsmiddelen in de massa 

(tabel 9) 

Resultaten van de opslorping door 

capillariteit na 90 dagen nabehandeling 

gedurende 28 dagen 

100 werkdagen Definitief 

Partieel: Rapportering van tussentijdse proefresultaten opdat de keuringsinstelling op een snelle manier 

kan anticiperen op afwijkende proefresultaten. 

Elk afwijkend proefresultaat wordt na overleg met de keuringsinstelling in het proefverslag vermeld 

onder de vorm van een opmerking. 
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Het controlelaboratorium zal de KI verwittigen van mogelijke problemen vastgesteld bij de ontvangst van 
de monsters of tijdens de proeven. 

Het controlelaboratorium is verplicht contact op te nemen met de persoon die de proefaanvraag heeft 
opgesteld, indien het controlelaboratorium moeilijkheden ondervindt met betrekking tot de termijn 
vermeld op de proefaanvraag. 

Het laboratorium moet over een accreditatie beschikken voor de betrokken proef volgens de werkwijze 
zoals bepaald in de respectievelijke proefnorm. Elke afwijking moet het voorwerp van een aanvraag bij 
de certificatie-instelling, BE-CERT, uitmaken. 

Voor de externe controleproeven mag het proefverslag alleen aan de KI worden overgemaakt, die 
verantwoordelijk is voor de overdracht ervan aan de producent. 
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