
Rondzendbrief aan de gebruikers van het BENOR-merk 
voor wegenbeton volgens TRA 50 

Referentie Contact       Zellik, 22 februari 2019 
LVU/MDB/19/0119 Luc Verbustel 

Betreft: Certificatie van wegenbeton 

Rondzendbrief 50/2019/01_BIS 

Beste, 

We hebben het genoegen u rondzendbrief 50/2019/01_BIS over te maken. 
Hierdoor vervalt rondzendbrief 50/2019/01 van 8 januari 2019. 

De aanpassingen aan de hieronder vermelde documenten werden besproken en goedgekeurd tijdens de 
vergadering van de Sectorale Commissie Wegenbeton van 06/12/2018 en zijn onmiddellijk van toepassing. 

Na overleg tussen verschillende leden van de Sectorale Commissie blijkt de beslissing omtrent de wijziging 
voor het berekenen van het rendement zoals vermeld in rondzendbrief 50/2019/01 niet optimaal te zijn. 
Hierdoor wordt deze regel geschrapt en blijft de formule zoals vermeld in de reglementen van toepassing.  

RNR 06 versie 1.0 

Art 2.5  
- In de tabel wordt ‘NBN B15 215 volgens 5.3 (gevormde proefstukken)’ aangepast in NBN B15 215.
- In voetnoot 6 wordt de eerste zin ‘De controle…3310-2’ geschrapt.

Art 6.2 
- In de zin ‘de proefstukken voor de bepaling van de druksterkte op 28 dagen, …’ wordt ‘op 28 dagen’

geschrapt.

Tabel A.2 
- Porfier vervangen door grind wordt ‘Vv’ in plaats van ‘S’.
- Zandsteen vervangen door grind wordt ‘Vv’ in plaats van ‘S’.
- Kalksteen vervangen door grind wordt ‘Vv’ in plaats van ‘S’.
- Graniet vervangen door grind wordt ‘Vv’ in plaats van ‘S’.
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Vervolg brief LVU/MDB/19/0119 van 22/02/2019 
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TRA 50 versie 2.0 
 
Art 1.1.3  

- In NBN B15 215: ‘Proeven op beton’ wordt aangepast in ‘Beproeving van verhard beton’.  
 
Art 4.2.2.3 

- Bij ‘Van deze regel kan worden afgeweken in het volgende geval:’ wordt toegevoegd : ‘Bij het uitvoeren 
van voorstudies en verificaties mag de producent van hetzelfde laboratorium gebruik maken als het 
laboratorium dat gebruikt wordt voor het extern toezicht’.   

 
Art 6.2.6.1 

- In de tabel wordt ‘NBN B15 215 volgens 5.3 (gevormde proefstukken)’ aangepast in NBN B15 215.  
 
Art 7.3.1.3.2 

- In de tabel wordt ‘NBN B15 215 volgens 5.3 (gevormde proefstukken)’ aangepast in NBN B15 215.  
 
PTV 850 versie 1.0 
 
Art. 3.4.3.7 

- De code ‘W’ wordt aangepast in ‘WA’ voor alle waarden in de tabel. De waarde ‘WA6,4’ wordt 
toegevoegd. In het voorbeeld wordt ‘W6,5’ vervangen door ‘WA6,4’. 

 
 
Deze rondzendbrief zal nog bekrachtigd worden door de Raad Van Bestuur. 
 
 
Wij blijven uiteraard ter beschikking om uw eventuele vragen te beantwoorden. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 

 
 
 
 
ir. Dirk VAN LOO 
CEO 
 


	Referentie Contact           Zellik, 22 februari 2019
	LVU/MDB/19/0119 Luc Verbustel


