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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 deel, 
aangevuld met certificatieprocedures die eigen zijn aan het betrokken 
product/toepassingsgebied en die opgenomen worden in het deel “specifieke bijlagen”. 
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 
productgroep. 

 “TRA Deel P: Bepalingen voor de Producent” : dit deel bevat alle bepalingen die door de 
Producent in zijn proces toegepast horen te worden. 

 “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 550. 
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Voorwoord 

“Zoals vele aspecten in onze maatschappij beleeft het bouwproces een continue evolutie. Het 

performant gebruik en de juiste keuze van geschikte materialen die naargelang de toepassing 

moeten voldoen aan verschillende eisen is een dagelijkse uitdaging voor elke bouwpartner.  

Het vrijwillig BENOR-merk van stortklaar beton levert in deze keuze van de gebruiker en de 

voorschrijver een onmiskenbare meerwaarde en geeft het vertrouwen dat het beton beschikt 

over de gewenste eigenschappen en specificaties. Het gaat dan om de specificaties van het 

beton tijdens de verwerking en in verharde toestand. De sterkte en duurzaamheid staan 

centraal en zijn essentieel om te kunnen bouwen op en met het materiaal. 

De aanleiding van deze nieuwe versie van TRA 550 is de publicatie van NBN B 15-001:2018, 

de Belgische aanvulling bij de NBN EN 206:2013 + A1: 2016. De nieuwe versie van deze 

normen laat toe om de specificaties die de voorschrijver en gebruiker kunnen aanwenden als 

instrumenten om het juiste beton te kiezen voor de toepassing aan te vullen met verschillende 

eigenschappen. Een paar blikvangers zijn de opname van de maatregelen tegen de alkali-

silica-reactie met de specifieke preventieniveaus en blootstellingscategorieën, het mogelijk 

toevoegen van de zelfverdichtende eigenschappen van beton, de controle van de homogene 

verdeling van vezels in vezelbeton en het toevoegen van betoncategorieën waarbij gebruik 

gemaakt wordt van gerecycleerde granulaten.  

De TRA 550 levert de reglementaire bepalingen om deze specificaties onder het BENOR-merk 

te kunnen verklaren. De externe controle, die wordt uitgevoerd door onafhankelijke 

Keuringsinstellingen, bevestigt het vertrouwen in enerzijds de eigen kwaliteitsborging van de 

producenten en anderzijds de conformiteit van de producten met de specificaties en met de 

normvereisten.”  

ir. Frederic De Meyer 

Hoofdcoördinator stortklaar beton - SECO 

 

 

‘Quality means doing it right when 

no one is looking’ 

Henry Ford (1863-1947) 

 

http://infodocenligne.files.wordpress.com/2012/11/bonhomme-jumelles.jpg
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01 Inleiding 

 

1.1 Ter herinnering: algemene principes 

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

te geven in het beheersysteem dat hij toepast om de overeenkomstigheid met de eisen van 

het certificatiereglement en de technische specificaties permanent te waarborgen.  

Tijdens de externe controlebezoeken, is de producent ertoe gehouden zonder uitstel vrije 

toegang te verlenen tot alle lokalen en andere installaties van de productie-eenheid, waar de 

aanwezigheid van de Keuringsinstelling nodig is opdat zij haar taak zou kunnen uitvoeren. 

Bovendien moet de producent tijdens de werkuren toegang geven tot alle nodige 

documenten. Op eenvoudig verzoek van de Keuringsinstelling worden kopieën gemaakt van 

elk document of resultaat betreffende de zelfcontrole. Het kan gaan om uittreksels van de 

werkboeken, de registers, de doseerprotocols, het technisch dossier, de leveringsbonnen van 

grondstoffen of betonmengsels, enz. zodat deze in bijlage aan het verslag kunnen worden 

gevoegd om de vaststellingen te documenteren.  

In elk geval worden de interne bepalingen van de productie-eenheid m.b.t. 

veiligheid/gezondheid door de Keuringsinstelling nageleefd.  
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1.2 Onderaannemers belast met de externe controle 

1.2.1 Keuringsinstellingen  

1.2.1.1 Voorwaarden  

De uitvoering van de controlebezoeken in het kader van de externe controle wordt door 

BE-CERT uitbesteed aan één of meerdere Keuringsinstellingen, waarmee zij een 

overeenkomst heeft gesloten. Zij kan ook andere opdrachten en specifieke bevoegdheden 

inzake de certificatie aan deze Keuringsinstelling toevertrouwen, zoals aangegeven in 

voorliggend reglement. De Keuringsinstellingen zijn EN ISO/ IEC 17020 geaccrediteerd door 

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

De Keuringsinstelling kan vergezeld worden door een waarnemer (BE-CERT, accreditatie-

instelling, …) mits voorafgaande kennisgeving aan de producent. De verantwoordelijkheid van 

de keuring behoort tot de bevoegdheid van de Keuringsinstelling. De waarnemer is 

onderworpen aan een vertrouwelijkheidsclausule.  

BE-CERT behoudt het recht tot het zelf uitvoeren van bepaalde externe controleopdrachten. 

In dit geval is dit vervat onder het accreditatiecertificaat als certificatie-instelling conform 

EN ISO/IEC 17065. In dergelijk geval slaat de term ‘Keuringsinstelling’ in dit reglement ook op 

BE-CERT betreffende de uitvoering van deze externe controleopdracht. 

Op basis van concrete gevallen kunnen door BE-CERT richtlijnen worden ontwikkeld voor de 

uitvoering van de keuringsopdrachten. Deze richtlijnen worden gecommuniceerd in verslagen 

van coördinatievergaderingen of in rondzendbrieven. 

1.2.1.2 Lijst  

De lijst van de Keuringsinstellingen, die een onderaannemingscontract met BE-CERT gesloten 

hebben, is in bijlage 1 opgenomen.  

1.2.1.3 Aanduiding 

BE-CERT duidt per productie-eenheid een Keuringsinstelling aan voor een termijn van 2 jaar.  

Op het einde van deze periode wordt een andere Keuringsinstelling aangeduid. Indien deze 

rotatie van Keuringsinstelling niet mogelijk is, vraagt BE-CERT aan de Keuringsinstelling om 

van inspecteur te veranderen.  

De nodige gegevens voor de continuïteit van de controles worden bij elke rotatie uitgewisseld.  

1.2.2 Controlelaboratoria  

1.2.2.1 Voorwaarden  

Om de reproduceerbaarheid van de zelfcontrole van de producent in het kader van de BENOR-

certificatie van stortklaar beton te verifiëren, worden proeven toevertrouwd aan 

controlelaboratoria waarmee BE-CERT een overeenkomst heeft gesloten.  
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De controlelaboratoria zijn EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd door BELAC of door een ander 

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

1.2.2.2 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 over een accreditatie beschikken. Deze lijst wordt op de website van BE-CERT ter 

beschikking gesteld.  

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

geaccrediteerd zijn, in bijlage van hun overeenkomst met BE-CERT, bij te werken.  

1.2.2.3 Aanduiding  

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

gemeenschappelijk akkoord met de Keuringsinstelling, uit de hierboven vermelde lijst met 

laboratoria.  

Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn voor de gevraagde proef.  

1.2.2.4 Uitsluiting  

Een controlelaboratorium dat optreedt als laboratorium voor zelfcontrole van een producent 

voor een bepaalde proef, is uitgesloten van het uitvoeren van deze proef voor externe 

controle voor dezelfde producent.  

1.2.2.5 Verplichtingen  

De laboratoria eerbiedigen:  

 De toelichtingen over de werkwijze van de proefmethodes zoals bepaald op de 

proefaanvraag;  

 De termijnen voor het verzenden van de proefverslagen zoals bepaald op de 

proefaanvraag; 

 De eisen opgenomen in artikel 2.3. 
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02 Principes van de 

externe controle 

2.1 Algemeen 

De externe controlebezoeken worden in 5 keuringstaken opgesplitst die tijdens twee 

opdrachttypes uitgevoerd worden: 

 De audit van het productiecontrolesysteem; 

 De technische beoordelingen. 

2.2 Audit van het productiecontrolesysteem 

Het productiecontrolesysteem wordt uitvoerig onderzocht. De inhoud van het HPC wordt 

onderzocht, hierbij inbegrepen de effectieve toepassing van de bestaande instructies en 

procedures. De uitvoering en de interpretatie van de initiële proeven worden algemeen 

beoordeeld.  

Voor dit type bezoek wordt op voorhand een datum vastgelegd, in onderling overleg tussen 

de auditeur en de producent. Vóór het bezoek wordt door de Keuringsinstelling een 

auditprogramma opgesteld en overgemaakt aan de betoncentrale; de aanwezigheid van een 

vertegenwoordiger van de directie is vereist ten minste tijdens de openings- en 

slotvergadering.  
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2.3 Technische beoordelingen 

2.3.1 Algemeen  

Deze bezoeken worden in de regel niet aangekondigd. Ze worden uitgevoerd volgens een 

vooraf bepaalde systematiek. De Keuringsinstelling zal echter het keuringsschema moeten 

aanpassen in functie van de productie, de beschikbaarheden en de behoeften.  

2.3.2 Keuring van het laboratorium  

De Keuringsinstelling vergewist zich van de aanwezigheid in het laboratorium van de nodige 

uitrusting voor de productiecontrole en van de goede werking ervan. Ingeval de producent 

gebruik maakt van een extern laboratorium voor de zelfcontrole, zal dit externe laboratorium 

aan dezelfde controles onderworpen worden, tenzij het geaccrediteerd is voor deze proeven. 

2.3.3 ITT keuring 

De resultaten van de initiële proeven worden nauwkeurig onderzocht. De interpretatie ervan 

wordt geëvalueerd: 

 Welk systeem wordt toegepast voor de beheersing van de recepten?  

 Werden de recepten en de families behoorlijk vastgelegd?  

 Stemt het beheer van de recepten en van de families overeen met de regels vastgelegd in 

het HPC? 

 Worden de voorgeschreven controles om de recepten en families te valideren tijdens de 

productie uitgevoerd? 

De validatie van elke samenstelling in categorie H dient bevestigd te worden door een externe 

monstername verricht in aanwezigheid van de Keuringsinstelling. In de regel zal deze 

monstername plaatsvinden, op een reeds door de producent beproefd recept, tijdens een 

technische beoordeling. De Keuringsinstelling woont de uitvoering van de proeven op vers 

beton alsook de fabricatie van de kubussen bij. De bepaling van de 28-daagse druksterkte 

gebeurt in een controlelaboratorium. Indien er meer dan twee dergelijke monsternames per 

jaar worden uitgevoerd zal een bijkomend monsternamebezoek gerealiseerd worden. Deze 

monsternames kunnen geen deel uitmaken van de reguliere controleproeven. 

2.3.4 Product keuring 

De Keuringsinstelling verifieert de resultaten van de zelfcontrole van al de categorieën van 

het geproduceerd beton (conformiteit, frequentie en registraties, correcties en correctieve 

maatregelen in geval van niet-overeenkomstigheid met de gespecificeerde grenzen). Zij 

verifieert de betrouwbaarheid van de productiecontrole. De te volgen procedure wordt 

omschreven in hoofdstuk 4. Zij verzekert zich bovendien van:  

 de juistheid van de leveringsbonnen;  

 de juiste identificatie van de grondstoffen;  

 de controle van de geleverde grondstoffen, met inbegrip van de controle van de 

leveringsbonnen en van de effectieve uitvoering van de controleproeven;  
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 zij vergelijkt de geleverde hoeveelheden grondstoffen met de geproduceerde volumes.  

2.3.5 Monstername 

In het kader van de externe monstername, woont de Keuringsinstelling de monstername, de 

uitvoering van de proeven op vers beton alsook de fabricatie van de kubussen bij. Zij 

identificeert de nodige proefstukken voor de controle van de reproduceerbaarheid van de 

zelfcontrole. De te volgen procedure is omschreven in hoofdstuk 4.  

2.3.6 Steekproefsgewijze controle van betonmixerchauffeurs 

De Keuringsinstelling beoordeelt de beschikbaarheid, de conformiteit en de kennis van de 

leveringsinstructie en de correcte toepassing ervan door de betonmixerchauffeur. 

Deze beoordelingen maken deel uit van de technische controlebezoeken, uitgevoerd bij de 

gecertificeerde productie-eenheid van het stortklaar beton.  

In het geval van verhuurbedrijven, kan er tijdens een technisch controlebezoek maximum één 

steekproefsgewijze beoordeling van één verhuurbedrijf uitgevoerd worden. In principe is de 

duur van deze beoordeling beperkt tot 20 minuten, bij voorkeur in combinatie met de 

monstername. 

Verdere bepalingen betreffende de controle van het verhuurbedrijf zijn vermeld in 

TRA 550/Deel EL. 

2.4 De externe controleproeven 

De externe controleproeven onderscheiden zich in:  

 de reguliere controleproeven, waarvoor de monsternames plaatsvinden tijdens de 

keuringsbezoeken : In totaal worden 6 monsternames per jaar uitgevoerd 

 de buitengewone controleproeven, waarvoor de monsternames plaatsvinden telkens dit 

door de Certificatie-Instelling nodig wordt geacht.  

De monstername en het transport van de monsters voor de externe controleproeven 

gebeuren onder toezicht van de Keuringsinstelling en door de zorgen van de producent of de 

Keuringsinstelling, op kosten en onder de verantwoordelijkheid van de producent.  

De proefmonsters worden door de Keuringsinstelling voorzien van een identificatie. 

Voor elke proefopdracht stelt de Keuringsinstelling een proefaanvraag op, die alle relevante 

gegevens betreffende de proef en de proefmonsters bevat, die verwijst naar de overeenkomst 

tussen de Certificatie-Instelling en het controlelaboratorium en die door de producent voor 

akkoord ondertekend is. Het proefverslag wordt opgestuurd naar de Keuringsinstelling die de 

proefaanvraag heeft opgesteld en die een kopie van het verslag overmaakt aan de producent. 

In geen enkel geval worden de proefresultaten door het controlelaboratorium meegedeeld 
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aan de producent of aan derden, noch wordt het verslag aan de producent of aan derden 

opgestuurd.  

Het controlelaboratorium heeft het recht de moeilijkheden die zich zouden voordoen bij de 

betaling van een factuur te melden aan de Certificatie-Instelling in het kader van de 

overeenkomst met de Certificatie-Instelling.  
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03 Organisatie van 

de externe 

controle 

3.1 Schema van de externe controle in gebruiksperiode 

Het geheel van de keuringsbezoeken opgenomen in hoofdstuk 2 is in de regel gespreid over 7 

bezoeken per jaar. De bezoeken zijn als volgt onderverdeeld:  

 1 audit; 

Gebruikelijk duurt een audit 2 dagen, voorbereiding, opstelling van het verslag en opvolging 

inbegrepen. Voor productie-eenheden die tot dezelfde groep behoren, en waarvoor het HPC 

aantoont dat bepaalde elementen van het FPC-systeem gemeenschappelijk beheerd worden, 

kan een gegroepeerde audit uitgevoerd worden voor de evaluatie van deze punten. De 

uitvoering van een gedeeltelijke audit blijft in elke productie-eenheid verplicht.  

 6 technische beoordelingen, met 6 monsternames;  

In principe bedraagt de duur van elk bezoek 1 dag (8 uur). 

De duur van elk technisch bezoek kan aangepast worden in onderlinge overeenstemming 

tussen de Keuringsinstelling en de producent naargelang de toestand en de specifieke 

behoeften (bv. productiepiek, uitstel van een monstername, …). In elk geval dient de globale 

duur van de beoordeling nageleefd te worden en de Certificatie-Instelling wordt op de hoogte 

gebracht van de aanpassing van het controleschema.  
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3.2 Buitengewone beoordeling in gebruiksperiode  

De externe beoordelingen kunnen vervolledigd worden door buitengewone controle- en 

monsternamebezoeken. Deze buitengewone beoordelingen betreffen onder andere de 

volgende elementen: 

 de eventuele controles in een extern laboratorium voor productiecontrole;  

 iedere bijkomende controle die door de Certificatie-Instelling noodzakelijk wordt geacht, 

bijvoorbeeld in het kader van een ontvangen klacht;  

 de bijkomende controles uitgevoerd op verzoek van de producent bij de vaststelling van 

tekortkomingen in de zelfcontrole;  

 de controles in geval van een belangrijke wijziging van het HPC, op verzoek van de 

Certificatie-Instelling (beschrijving in het HPC overeenkomstig NBN EN 206 en 

NBN B 15-001, werking);  

 de bijkomende controles uitgevoerd ten gevolge van een sanctie betekend door de 

Certificatie-Instelling. 

3.3 Inleidend bezoek 

Van zodra het aanvraagdossier volledig is en toelaat te beoordelen of de producent in 

aanmerking komt om een vergunning aan te vragen en aan de financiële verplichtingen 

voldaan is, bevestigt de Certificatie-Instelling de ontvankelijkheid van de formele aanvraag 

aan de aanvrager en mandateert de Keuringsinstelling voor de inspectie van de productie-

eenheid.  

Op de datum overeengekomen tussen de aanvrager en de Keuringsinstelling, voert deze een 

inleidend bezoek uit dat betrekking heeft op:  

 de overeenkomstigheid van de organisatie van de FPC met de reglementaire bepalingen;  

 de overeenkomstigheid van de productie-installaties en de proefuitrusting met de 

reglementaire bepalingen en het Handboek voor de Productiecontrole;  

 de overeenkomstigheid van het product.  

Een afgevaardigde van de certificatie-instelling kan aan het bezoek deelnemen.  

3.4 Externe controle tijdens de toelatingsperiode 

Tijdens de toelatingsperiode worden maandelijks 2 technische beoordelingen van een halve 

dag uitgevoerd. Indien de omstandigheden het toelaten of vereisen, kunnen twee bezoeken 

op één dag gecombineerd worden. 

De audit van het FPC-systeem wordt uitgevoerd op het einde van de toelatingsperiode. 

Tijdens de toelatingsperiode worden alle bezoeken aangekondigd. 
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3.5 Bijzondere bepalingen  

3.5.1 Meervoudige productie-eenheden 

Om een adequate controle van meervoudige productie-eenheden, zoals bepaald in hoofdstuk 

7 van TRA Deel P, te verzekeren, kan het jaarlijks aantal bezoeken en proeven voor de externe 

controle verhoogd worden (maximum 2 per bijkomende productie-eenheid). 

Het aantal bezoeken is gebaseerd op de mate waarin gemeenschappelijke installaties en 

voorzieningen gedeeld worden. Volgende factoren zijn in aanmerking te nemen, waarbij de 

twee eerste als belangrijkste beschouwd worden: 

1. De besturing van de installaties 
2. De doseerinstallaties 
3. De laadpunten 
4. De mengers 
5. Het laboratorium 
6. Het monsternameplan 

 
Tijdens de toelatingsperiode, of desgevallend tijdens het uitbreidingsbezoek, evalueert de 

Keuringsinstelling deze factoren en doet in haar verslag een voorstel aan de Certificatie-

Instelling voor het jaarlijks aantal te voorziene bezoeken. De Certificatie-Instelling legt dit 

aantal vast op het ogenblik waarop de centrale een vergunning ontvangt voor de meervoudige 

productie-eenheid. 

Dit verhoogd aantal bezoeken gaat gepaard met een externe monsternames gespreid over 

alle productie-eenheden, met uitsluiting van de fabricatie van kubussen voor de 

reproduceerbaarheidsproef.  

3.5.2 Centrales die tot eenzelfde firma behoren (groep) 

In eenzelfde groep beschikken bepaalde productie-eenheden niet alleen over een 

gemeenschappelijk beheer van bepaalde elementen van de FPC, maar ook over 

gemeenschappelijke technische of logistieke voorzieningen die gelegen zijn op één enkele 

locatie. De totale bezoektijd voorzien voor de groep kan verdeeld worden over de 

verschillende locaties - daarbij inbegrepen de maatschappelijke zetel van de groep - zodanig 

dat men over meer tijd beschikt op de plaatsen waar de belangrijkste activiteiten of gegevens 

gecentraliseerd zijn. 

De organisatie van de audits en de technische bezoeken in de productie-eenheden die 

toebehoren aan eenzelfde groep wordt schriftelijk vastgelegd onder de vorm van een 

overeenkomst tussen de Certificatie-Instelling en de producent, in overleg met de 

Keuringsinstellingen. 

Behalve de inachtneming van eventuele meervoudige centrales, wordt het totale tijdsbudget 

voor de externe controle van de activiteiten van een groep niet gewijzigd ten opzichte van de 

organisatie van een klassieke controle. 

De overeenkomst kan jaarlijks herzien worden. 
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3.5.3 Gelijktijdige aanwezigheid op dezelfde site van een productie-eenheid die niet onder het 
BENOR-merk levert 
Indien de fabrikant beschikt over verschillende productie-eenheden op dezelfde site waarvan 

sommige wel en andere niet onder het BENOR-merk leveren, zijn volgende bepalingen van 

toepassing: 

 De centrales delen bepaalde weeg-, meng- of besturingsinstallaties. 

Alle installaties moeten verplicht mee opgenomen worden in het BENOR-aanvraagdossier 

en worden dus ook onderworpen aan dezelfde audits en technische controlebezoeken. 

 De centrales kunnen eenduidig onderscheiden worden en beschikken over volledig 

onafhankelijke weeg-, meng- en besturingsinstallaties.  

De centrale die geen voorwerp uitmaakt van de certificatie-aanvraag, wordt niet 

onderworpen aan de keuringsbezoeken.  

In ieder geval moeten de leveringsbonnen voldoen aan de eisen van artikel 6.2 van 

TRA Deel P. 
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04 Controleprocedures 

van de 

Keuringsinstelling 

4.1 Procedure voor de externe monstername op vers beton 

Tijdens elke technische beoordeling bij de productie-eenheid en minstens 4 keer per jaar, 

wordt er door de Keuringsinstelling een reeds geladen vrachtwagen BENOR-beton die klaar is 

om naar de werf te gaan willekeurig aangeduid. De Keuringsinstelling vergezelt deze 

vrachtwagen naar de werf waar de producent een monster neemt tijdens het lossen. De 

monstername dient toereikend te zijn om alle proeven beschreven in artikel 4.2, artikel 4.4 

en desgevallend artikel 4.5 te kunnen uitvoeren.  

Uitzonderlijk kan de Keuringsinstelling beslissen dat het monster in de centrale genomen 

wordt. In voorkomend geval dienen de mogelijke toevoegingen (hulpstoffen, …) vóór de 

monstername toegevoegd te worden. De beoordeling gebeurt ten opzichte van de specificatie 

vermeld op de leveringsbon.  

Indien in de loop van een kalenderjaar blijkt dat de 4 monsternames op vers beton niet 

kunnen uitgevoerd worden (bv. in geval er geen productie plaatsvond van BENOR–beton 

tijdens de voorgaande technische bezoeken), kan de Keuringsinstelling op eigen initiatief en 

op kosten van de producent bijkomende monsternamebezoeken uitvoeren, totdat minstens 

4 monsternames kunnen gerealiseerd worden. De noodzaak tot een bijkomend 

monsternamebezoek zal genoteerd worden op het rapport van de technische bezoeken. 

Deze bijkomende monsternamebezoeken worden gepland in overleg met de producent. 

In geval van meervoudige productie-eenheden worden de externe monsternames gespreid 

over de verschillende productie-eenheden. 
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4.2 Procedure voor de controle van de betrouwbaarheid van de proeven op vers 

beton 

4.2.1 Controle van de consistentie 

De producent verricht in aanwezigheid van de Keuringsinstelling een consistentieproef op het 

monster ontnomen overeenkomstig de bij artikel 4.1 beschreven procedure. 

Als de consistentie zich binnen de voorgeschreven consistentieklasse (inclusief toleranties van 

tabel 21-ANB van NBN B 15-001) bevindt, wordt de betrouwbaarheid van de zelfcontrole van 

de consistentie bevestigd. 

Wanneer het resultaat niet aan de criteria van tabel 21-ANB van NBN B 15-001 voldoet, is de 

betrouwbaarheid van de zelfcontrole van de consistentie niet aangetoond. De producent 

verricht onmiddellijk een nieuwe proef op een nieuw monster genomen op dezelfde lading. 

Het beton mag vóór de monstername opnieuw gemengd worden.  

Als de proef ditmaal voldoet, wordt geen rekening gehouden met het eerste resultaat. 

Als het tweede resultaat niet voldoet, is de betrouwbaarheid niet bevestigd. De producent 

neemt de nodige maatregelen. De Keuringsinstelling betekent een aanmerking aan de 

producent. 

4.2.2 Controle van de volumemassa, van het rendement en van het luchtgehalte 

De producent verricht, in aanwezigheid van de Keuringsinstelling, een proef ter bepaling van 

de volumemassa en van het luchtgehalte van het beton op het monster ontnomen 

overeenkomstig de procedure beschreven bij artikel 4.1. Hij berekent het rendement r 

volgens de methode beschreven in het TRA Deel P – bijlage B, B.2. 

Indien het rendement r van het beton niet tussen 0,97 en 1,03 ligt, is de betrouwbaarheid van 

de zelfcontrole van het rendement niet bevestigd. De producent neemt de nodige 

maatregelen. De Keuringsinstelling betekent een aanmerking aan de producent. 

Indien het luchtgehalte van het beton niet binnen het gebied van ± 1,5 % van het theoretisch 

luchtgehalte ligt, is de betrouwbaarheid van het luchtgehalte niet aangetoond. Voor 

betonsoorten met een gewaarborgd minimum luchtgehalte, dient de gemeten waarde 

eveneens te voldoen aan de eisen van de norm NBN B 15-001, inclusief toleranties, om de 

betrouwbaarheid van de zelfcontrole van het luchtgehalte aan te tonen. Indien de 

betrouwbaarheid niet bevestigd is, neemt de producent de nodige maatregelen. De 

Keuringsinstelling betekent een aanmerking aan de producent. 
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4.2.3 Controle van het watergehalte, van de W/C-factor en van de consistentie-water-hulpstof-

correlatie-indicator IC 

4.2.3.1 Individuele beoordeling 

De producent verricht, in aanwezigheid van de Keuringsinstelling, een proef ter bepaling van 

het watergehalte door droging volgens de methode beschreven in het TRA Deel P – bijlage B, 

B.4. 

Hij berekent het watergehalte, de W/C-factor en de consistentie-water-hulpstof-correlatie-

indicator IC volgens de methodologie beschreven in het TRA Deel P – bijlage C. 

Indien de absolute waarde van het verschil tussen het gemeten watergehalte en de 

theoretische waarde groter of gelijk is aan 14 liter, is de betrouwbaarheid van de zelfcontrole 

van het watergehalte niet bevestigd.  

Wanneer de W/C-factor na correctie voor de meetonzekerheid (gemeten waarde – 0,02) niet 

aan de criteria van tabel 22-ANB van NBN B 15-001, inclusief toleranties, voldoet, is de 

betrouwbaarheid van de zelfcontrole van de W/C-factor niet bevestigd.  

Indien de consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator IC de criteria die met de 

betoncategorie overeenstemmen overschrijdt (TRA Deel P, artikel 4.4.3.6), is de 

betrouwbaarheid van de zelfcontrole van de consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator 

IC niet aangetoond. 

Indien de betrouwbaarheid niet van alle parameters (watergehalte, W/C-factor en 

consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator IC) is bevestigd, neemt de producent de 

nodige maatregelen. De Keuringsinstelling betekent een aanmerking aan de producent.  

Als de individuele beoordeling van de betrouwbaarheid van het watergehalte opnieuw niet 

bevestigd wordt tijdens één van de volgende drie technische beoordelingen, wordt door de 

Keuringsinstelling een voorstel tot waarschuwing opgemaakt. 

4.2.3.2 Statistische beoordeling 

De betrouwbaarheid van het watergehalte wordt eveneens beoordeeld via de berekening van 

de gemiddelde afwijking van de 6 laatste proeven op de monsternames uitgevoerd in 

aanwezigheid van de Keuringsinstelling. Het rekenkundig gemiddelde van de verschillen 

tussen het theoretische watergehalte en het gemeten watergehalte dient binnen het interval 

(-7 l; +7 l) te liggen. Wanneer hieraan niet voldaan is, wordt de beheersing van het 

watergehalte in twijfel getrokken. De producent voert een grondig onderzoek uit om de 

oorzaak van dit falen te bepalen. De Keuringsinstelling betekent een aanmerking aan de 

producent.  

Tijdens de volgende bezoeken wordt de statistische beoordeling van de betrouwbaarheid van 

het watergehalte beoordeeld via de berekening van de gemiddelde afwijking van de zes 

laatste proeven waarbij voor individuele niet-conformiteiten van het watergehalte de 

individuele grenswaarden worden ingesteld. Als de betrouwbaarheid opnieuw niet bevestigd 
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wordt tijdens één van de volgende drie technische beoordelingen, wordt door de 

Keuringsinstelling een voorstel tot waarschuwing opgemaakt. 

4.3 Procedure voor de controle van de betrouwbaarheid van de 

druksterkteresultaten  

4.3.1 Principe 

Tijdens de periodieke bezoeken woont de Keuringsinstelling de drukproef bij op kubussen met 

een ouderdom van 27 en 28 dagen en noteert de resultaten. De producent neemt deze 

resultaten op in zijn zelfcontrole. 

De Keuringsinstelling vergelijkt deze resultaten met de vorige resultaten van de interne 

controle die betrekking hebben op dezelfde statistische populatie. 

De vorige resultaten die in beschouwing worden genomen, worden beperkt tot deze 

verkregen tijdens een periode van drie maanden vóór het bezoek. 

Als het aantal resultaten groter is dan 15, beperkt men zich tot de laatste 15. Als het aantal 

resultaten kleiner is dan 6, wordt de test niet uitgevoerd. 

4.3.2 Statistische toets 

In het kader van een zelfde statistische familie, zij : 

 j het aantal paren kubussen gedrukt in aanwezigheid van de Keuringsinstelling;  

 n het aantal vorige resultaten die in beschouwing worden genomen (tussen 6 en 15). 

Het gemiddelde Mn en de standaardafwijking sn van de n resultaten wordt berekend. 

Als sn < 2,5 N/mm2, dan wordt sn gelijk aan 2,5 N/mm2 gesteld. 

Het gemiddelde Mj van de j resultaten wordt berekend. 

De toets bestaat in het nagaan van de volgende hypothese: 

|𝑀𝑛 − 𝑀𝑗| ≤ 𝑘. 𝑠𝑛 

waarbij k een coëfficiënt is die zodanig bepaald wordt dat het risico dat de hypothese 

verworpen wordt beperkt is tot 5% indien de j resultaten  dezelfde populatie behoren als de 

n resultaten. 
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De k-coëfficiënten worden aangegeven in onderstaande tabel in functie van n en j: 

j/n 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2,70 2,54 2,44 2,37 2,32 2,28 2,25 2,22 2,20 2,18 

2 2,04 1,91 1,82 1,76 1,71 1,68 1,65 1,62 1,60 1,59 

3 1,77 1,64 1,56 1,50 1,45 1,42 1,39 1,37 1,35 1,33 

4 1,61 1,49 1,41 1,35 1,31 1,27 1,25 1,22 1,20 1,19 

5 1,51 1,39 1,31 1,25 1,21 1,18 1,15 1,13 1,11 1,09 

 6 1,44 1,32 1,24 1,19 1,14 1,11 1,08 1,06 1,04 1,02 

 

4.3.3 Beoordeling 

Als de hypothese verworpen wordt, wordt de betrouwbaarheid van de resultaten van de 

interne controle niet bevestigd. 

De Keuringsinstelling betekent een aanmerking aan de producent. 

Als de betrouwbaarheid opnieuw niet bevestigd wordt tijdens één van de volgende drie 

technische beoordelingen, waarbij de druksterkteresultaten bekomen tijdens de technische 

beoordeling lager zijn dan die bekomen tijdens de zelfcontrole, wordt door de 

Keuringsinstelling een voorstel tot waarschuwing opgemaakt.  
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4.4 Procedure voor de verificatie van de reproduceerbaarheid van de 

druksterkteresultaten 

4.4.1 Inleiding 

Het doel van de controle van de reproduceerbaarheid is het valideren van de resultaten van 

de interne controle door proeven uitgevoerd in externe laboratoria. 

4.4.2 Monstername en proeven 

In het gewone geval dat een externe monstername op vers beton plaatsvindt, zal de 

producent in totaal 5 kubussen met ribbe 150 mm produceren. Deze kubussen worden 

gemarkeerd door de Keuringsinstelling. Eén van deze kubussen dient voor de bepaling van de 

druksterkte op 7 dagen in het interne laboratorium van de producent.  

De overige 4 kubussen dienen voor de bepaling van de druksterkte na 28 dagen. 

 2 kubussen worden beproefd in het intern laboratorium: het gemiddelde resultaat wordt 

aangeduid als 

𝐼 =  
𝐼1 + 𝐼2

2
 

Het gemiddelde resultaat “I” wordt opgenomen in de zelfcontrole. 

 2 kubussen worden beproefd in het controlelaboratorium: het gemiddelde resultaat wordt 

aangeduid als  

𝐸 =  
𝐸1 +  𝐸2

2
 

In afwijking op artikel 4.2.3 van de norm NBN EN 12390-1, is het niet verplicht de vlakheid en 

de haaksheid van de proefstukken te controleren.  

De producent is verantwoordelijk voor het overmaken van de kubussen bestemd voor de 

externe proef, vergezeld van de door de keuringsinstelling opgestelde proefaanvraag, aan het 

controlelaboratorium en dit ten laatste twee werkdagen vóór de beproevingsdatum.  

Indien het om organisatorische redenen onmogelijk is om de drukproef uit te voeren op exact 

28 dagen, kan het door de Keuringsinstelling toegelaten worden om de drukproef op 

afwijkende ouderdom uit te voeren. De toegestane afwijking zal niet meer dan 2 

kalenderdagen bedragen. De proeven I en E dienen evenwel op dezelfde dag uitgevoerd te 

worden. 

Om over een voldoend aantal resultaten van de reproduceerbaarheid te beschikken en opdat 

alle centrales hetzelfde aantal externe proeven zouden uitvoeren, zal de afgevaardigde van 

de Keuringsinstelling, die de mogelijkheid niet heeft een monstername van vers beton bij te 

wonen, twee kubussen (één kubus uit 2 paren) onder deze van de zelfcontrole aanduiden om 

extern te laten drukken. In dit geval wordt de reproduceerbaarheidstest uitgevoerd op basis 

van de resultaten I en E van de unieke kubussen.  
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4.4.3 Controle van de reproduceerbaarheid 

De controle van de reproduceerbaarheid wordt uitgevoerd op basis van de resultaten I en E. 

Per geval afzonderlijk wordt nagezien of  

∆𝑅 = |𝐼 − 𝐸| < 9 𝑀𝑃𝑎 

Indien de reproduceerbaarheid niet bevestigd wordt, stelt de producent een grondig 

onderzoek in om de mogelijke oorzaken van het falen te bepalen. De Keuringsinstelling 

betekent een aanmerking aan de producent. 

De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de Keuringsinstelling.  

4.5 Procedure voor de controle van de reproduceerbaarheid van de 

proefresultaten van wateropslorping door onderdompeling  

In het geval dat de producent WAI-waarden onder het BENOR-merk declareert, zal per jaar 

één controleproef voor de wateropslorping door onderdompeling uitgevoerd worden op een 

recept met WAI-declaratie. 

In aanvulling op alle vermelde proeven in artikel 4.2 en artikel 4.4 zal de producent 6 kubussen 

met ribbe 100 mm produceren. Drie van deze kubussen worden door de producent 

onderworpen aan de proef voor de bepaling van de wateropslorping door onderdompeling in 

het interne laboratorium. De afzonderlijke resultaten worden genoteerd. Het gemiddelde 

wordt als volgt berekend: 

𝑊𝐴𝐼(𝐼) =
𝑊𝐴𝐼(𝐼1) + 𝑊𝐴𝐼(𝐼2) + 𝑊𝐴𝐼(𝐼3)

3
 

De drie overige kubussen worden onmiddellijk na ontkisting, vergezeld van de door de 

keuringsinstelling opgestelde proefaanvraag, overgebracht naar het controlelaboratorium 

voor beproeving. Het ontkisten gebeurt uiterlijk 72 uur na aanmaak van de proefstukken. De 

afzonderlijke resultaten worden genoteerd. Het gemiddelde wordt als volgt berekend: 

𝑊𝐴𝐼(𝐸) =
𝑊𝐴𝐼(𝐸1) + 𝑊𝐴𝐼(𝐸2) + 𝑊𝐴𝐼(𝐸3)

3
 

Het is toegelaten proefstukken te gebruiken die ontnomen zijn aan de kubussen met ribbe 

150 mm voor zover zij in overeenstemming zijn met de bepalingen van de norm 

NBN B 15-215.  

De controle van de reproduceerbaarheid wordt uitgevoerd op basis van de resultaten WAI(I) 

en WAI(E). Er wordt nagezien of      

−1,0% < (𝑊𝐴𝐼(𝐸) − 𝑊𝐴𝐼(𝐼)) < 1,0% 
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Indien de reproduceerbaarheid niet bevestigd wordt, stelt de producent een grondig 

onderzoek in om de mogelijke oorzaken van het falen te bepalen. De Keuringsinstelling 

betekent een aanmerking aan de producent. 

De resultaten van het onderzoek worden voorgelegd aan de Keuringsinstelling.  

  

4.6 Vaststellingen en opvolging 

4.6.1 Vaststellingen 

De Keuringsinstelling vermeldt de opmerkingen, gebaseerd op de gedocumenteerde 

vaststellingen, in de verslagen.  

4.6.2 Opvolging 

De Keuringsinstelling volgt de correctieve maatregelen op die genomen werden door de 

producent naar aanleiding van de tijdens de vorige technische beoordeling geformuleerde 

opmerkingen.  
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05 
Door de 

Keuringsinstelling 

opgestelde 

verslagen 

5.1 Verslag van een technische beoordeling 

Na ieder controlebezoek wordt door de Keuringsinstelling ter plaatse een bezoekverslag 

opgemaakt, dat de volgende informatie bevat:  

 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 het van kracht zijnde TRA 550; 

 De uitgevoerde inspectietaken; 

 De vaststellingen met betrekking tot elke uitgevoerde taak; 
 De aanmerkingen en voorstellen tot waarschuwing; 

 De algemene opmerkingen en conclusies van het bezoek; 

 De opvolging van het vorige bezoek (correctieve maatregelen genomen door de producent 

om een gebrek of een tekortkoming te verhelpen); 

 De eventuele opmerkingen van de producent; 

 Het aantal bijlagen en hun identificatie. 

De vaststellingen door de Keuringsinstelling vermeld in de beoordelingsverslagen dienen 

duidelijk beschreven te worden en gestaafd te zijn met details en bewijsstukken. De relevante 

bijlagen worden openomen in het bezoekverslag. 

De producent is gerechtigd op het bezoekverslag zijn eigen opmerkingen te laten vermelden. 
Ieder bezoekverslag wordt ondertekend door de Keuringsinstelling enerzijds en de producent 
(voor ontvangst) anderzijds.  
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De Keuringsinstelling verstrekt aan de producent een afschrift van het ondertekend 

exemplaar van het bezoekverslag. Vervolgens bezorgt de Keuringsinstelling, volgens de regels 

van het kwaliteitssysteem van de betroffen instantie, een afschrift van het bezoekverslag, 

indien nodig voorzien van commentaar, aan de Certificatie-Instelling.  

5.2 Auditverslag van het systeem voor de productiecontrole 

Na elke audit wordt een gedetailleerd verslag opgesteld (zonder op het actieplan van de 

producent te wachten). 

Dit verslag bevat minstens: 

 een inleiding; 

 een beoordeling van alle tijdens de audit behandelde onderwerpen, eventueel aangevuld 

met een commentaar; 

 de lijst van geklasseerde opmerkingen die overgemaakt werd; 

 een besluit. 

De lijst met alle opmerkingen moet verplicht de dag van het auditbezoek aan de producent 

overhandigd worden. De opmerkingen worden geklasseerd naargelang het risico dat ze 

veroorzaken:  

 A : niet-overeenkomstigheid die de werking en de doeltreffendheid van de FPC zodanig 

beïnvloedt dat producten, die niet overeenkomstig zijn met de norm, op de markt kunnen 

gebracht worden of die niet toelaat het vertrouwen in het beheersingssysteem van de 

productie  te handhaven; 

 B :  niet-overeenkomstigheid die noch risico laat vermoeden voor de effectieve werking 

van de FPC noch het vertrouwen in het beheersingssysteem van de productie aantast 

indien ze binnen een bepaalde tijdspanne wordt behandeld;  

 C : niet-overeenkomstigheid die geen risico inhoudt voor de werking van de FPC maar die 

binnen het jaar moet behandeld worden.  

Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen deze klassering en het systeem van de sancties 

vermeld in artikel 13 van TRA 550, Deel C.  

De producent dient in ieder geval een schriftelijk antwoord op deze opmerkingen aan de 

Keuringsinstelling over te maken binnen de maand die volgt op de datum waarop deze lijst 

werd overhandigd. Het plan met de correctieve maatregelen moet minimum de analyse van 

de oorzaken, de acties, de uitvoeringstermijnen evenals de verantwoordelijken, belast met de 

uitvoering ervan, beschrijven.  

Het is niet toegelaten in het verslag geklasseerde opmerkingen te vermelden die niet 

gespecificeerd werden op het document ondertekend door de vertegenwoordiger van de 

productie-eenheid op het einde van de audit.  
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De verslagen worden naar de productie-eenheid en de Certificatie-Instelling verstuurd binnen 

de 10 werkdagen die volgen op de audit. 

Het actieplan wordt door de Keuringsinstelling beoordeeld. Zij stuurt haar evaluatie naar de 

producent en naar de Certificatie-Instelling. 

5.3 Verslag van de toelatingsperiode 

Het verslag van de toelatingsperiode, of syntheseverslag, opgesteld op het einde van de 

toelatingsperiode, wordt door de Keuringsinstelling overgemaakt aan de producent en aan de 

Certificatie-Instelling. Dit verslag moet een synthese en een evaluatie van alle gecontroleerde 

elementen omvatten zodat een beslissing genomen kan worden. 

5.4 Verslag van het uitbreidingsbezoek 

Voor de uitbreidingsaanvragen wordt een verslag van het uitbreidingsbezoek opgesteld en 

aan de producent en de Certificatie-Instelling overgemaakt. 

5.5 Aanmerkingen en voorstellen tot waarschuwing  

De Keuringsinstelling neemt haar beoordeling in haar verslagen op overeenkomstig de criteria 

gedefinieerd bij artikel 8.5.2 van TRA 550, Deel C. 

Een aanmerking heeft tot doel de aandacht van de producent te trekken op een niet-

overeenkomstigheid die aanleiding zou kunnen geven tot een sanctie. Zowel de 

Keuringsinstelling als de Certificatie-Instelling kunnen een aanmerking betekenen.  

Elke vaststelling van een belangrijke of herhaalde niet-overeenkomstigheid met betrekking 

tot de technische productspecificaties, de reglementaire bepalingen of de bijzondere 

bepalingen opgelegd door de Certificatie-Instelling, kan aanleiding geven tot een aanmerking.  

Een aanmerking wordt schriftelijk aan de producent betekend. De aanmerking, betekend door 

de Keuringsinstelling, wordt ondertekend door de directeur van de Keuringsinstelling of zijn 

vertegenwoordiger en indien nodig van commentaar voorzien. Een afschrift ervan wordt 

overgemaakt aan de Certificatie-Instelling.  

De producent is ertoe gehouden de niet-overeenkomstigheid te verantwoorden en 

desgevallend de nodige correctieve acties voor te stellen om het behoud of de herhaling van 

de inbreuk of de tekortkoming te vermijden.  

In geval van onvoldoende verantwoording of het behoud of de herhaling van de inbreuk of de 

tekortkoming, kan de Keuringsinstelling de aanmerking laten vergezellen door een voorstel 

tot sanctie.  
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De Keuringsinstelling stelt een waarschuwing voor indien één van de inbreuken die hiertoe 

aanleiding kunnen geven, opgenomen in artikel 13.2.2 van het TRA 550, Deel C vastgesteld 

wordt.  

5.6 Modaliteiten voor het overmaken van de verslagen aan de Certificatie-

Instelling  

BE-CERT heeft een uitwisselingsplatform (Certibase) op punt gesteld voor de overdracht van 

de bezoekverslagen door de Keuringsinstellingen.  

De verslagen die beheerd worden in Certibase worden in Word-formaat overgebracht op de 

FTP-server. De ondertekende kopie wordt de Keuringsinstelling bewaard.  

De verslagen die niet in Certibase beheerd worden, worden verzonden per e-mail of per brief.  
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BIJLAGE 1 – Lijst van de Keuringsinstellingen belast met de externe controle 

COPRO 

Z.1 Researchpark 

Kranenberg 190 

B-1731 Zellik (Asse) 

Tel : +32 2 468 00 95 

Fax : +32 2 469 10 19 

E-mail: info@copro.eu  

 

Service Public de Wallonie 

Direction des structures en béton (D 423) - Département des Expertises Techniques 

Rue Côte d'Or 253 

B-4000 Liège 

Tel : +32 4 231 64 16 

Fax : +32 4 231 64 64  

E-mail : dgo1-63@spw.wallonie.be 

 

SECO  

Aarlenstraat 53 

B-1040 Brussel 

Tel : +32 2 238 22 11 

Fax: +32 2 238 22 61 

E-mail: inspectie-beton@seco.be 
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