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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.  

Specifiek voor verhuurbedrijven gelden de volgende delen: 

 “TRA Deel PL: Bepalingen voor de Levering in onderaanneming”: dit deel bevat alle 
bepalingen die door de Leverancier in onderaanneming in zijn proces toegepast horen te 
worden. 

 “TRA Deel EL: Bepalingen voor de externe controle voor de Levering in onderaanneming”: 
dit deel bevat alle bepalingen voor het schema van externe controle toegepast door de 
Keuringsinstellingen (KI). 

 “TRA Deel C: Reglement voor productcertificatie”: wordt aangevuld met een specifieke 
bijlage voor verhuurbedrijven (BIJLAGE VII). 

 

Het voorliggend document vormt het deel EL van het TRA 550. 
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Voorwoord 

“ De toegevoegde waarde van een vrijwillig kwaliteitsmerk is in de eerste plaats het 

vertrouwen dat gegeven wordt aan de gebruiker dat de prestaties van de geleverde 

producten overeenstemmen met de gespecificeerde eigenschappen. Het stortklaar beton 

draagt immers de eigenschappen in zich die bij een correcte verwerking en nabehandeling 

moeten leiden tot performante bouwwerken die beantwoorden aan alle eisen van sterkte 

en duurzaamheid.  

Het is bijgevolg essentieel dat de producent van stortklaar beton het ontwerp en de 

productie van de betonsamenstellingen volledig beheerst, en eventuele afwijkingen 

proactief detecteert en corrigeert in het kader van een performant kwaliteitssysteem. De 

externe controle, uitgevoerd door geaccrediteerde Keuringsinstellingen, bevestigt de 

productie-beheersing van de producent, enerzijds door de beoordeling van het 

kwaliteitssysteem en de goede werking ervan, anderzijds door de beoordeling van de 

reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van de zelfcontrole van de gespecificeerde 

eigenschappen door externe monsternames en proeven in geaccrediteerde laboratoria.  

Voor het vrijwillig BENOR-merk van stortklaar beton werd in nieuwe versie van TRA 550 de 

aandacht verlegd van zuiver steekproefsgewijze controle van individuele monsters naar een 

meer statistisch gebaseerde beoordeling van de betrouwbaarheid van de zelfcontrole. Op 

deze wijze wordt het globale vertrouwen in de garantie van de prestaties bevestigd, zowel 

voor de druksterkte als voor de duurzaamheidseigenschappen van het geleverde beton. 

Een belangrijk aspect van de kwaliteitsbeheersing, met name de levering van het beton, 

werd geïntegreerd in dit externe controleschema. Voor de leveringen in onderaanneming 

werd een apart gelijkwaardig schema toegevoegd, dat toelaat om te beoordelen of de 

onderaannemer de nodige kwaliteitsgaranties kan bieden voor het behoud van de 

gespecificeerde eigenschappen bij het vervoer en de levering van het stortklaar beton. 

ir. Caroline Ladang 

In naam van 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 Algemene principes 

De externe controle heeft tot doel het kwaliteitssysteem van het verhuurbedrijf te 

beoordelen en vertrouwen te geven in het beheersysteem dat het toepast om de 

overeenkomstigheid met de eisen van het certificatiereglement en de technische 

specificaties permanent te waarborgen.  

Tijdens de externe controlebezoeken, is het verhuurbedrijf ertoe gehouden zonder uitstel 

vrije toegang te verlenen tot alle lokalen en andere installaties van de onderneming, waar 

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

Bovendien moet het verhuurbedrijf tijdens de werkuren toegang geven tot alle nodige 

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

elk document of resultaat betreffende het kwaliteitssysteem zodat deze in bijlage aan het 

verslag kunnen worden gevoegd om de vaststellingen te documenteren.  

In elk geval worden de interne bepalingen van de onderneming m.b.t. veiligheid/gezondheid 

door de Keuringsinstelling nageleefd.  

Betreffende de betonpompbedienaars zullen de specifieke regels later uitgewerkt worden. 
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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, 

accreditatieinstelling, …) mits voorafgaande kennisgeving aan het verhuurbedrijf. De 

verantwoordelijkheid van de keuring behoort tot de bevoegdheid van de Keuringsinstelling. 

De waarnemer is onderworpen aan een vertrouwelijkheidsclausule.  

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 verhuurbedrijf 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.  

  



Hoofdstuk 2 Principes van de externe controle 

 

 Bepalingen voor de externe controle voor de Levering in onderaanneming – 
Toepassingsreglement TRA 550 EL, Verhuurbedrijven – Uitgave 1.0 

8 

 

02 Principes van de 

externe controle 

De externe controlebezoeken worden in 2 keuringstaken opgesplitst die tijdens twee 

opdrachttypes uitgevoerd worden: 

 De audit van het kwaliteitsbeheersysteem: dit omvat zowel de initiële als de 

toezichtsaudit; 

 De steekproefsgewijze beoordelingen (enkel geldig voor de betonmixerchauffeurs). 

2.1 Audit van het kwaliteitsbeheersysteem 

Het kwaliteitsbeheersysteem wordt uitvoerig onderzocht. De inhoud van het KHB wordt 

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

procedures en nazicht van de registraties. Voor dit type bezoek wordt een datum op 

voorhand vastgelegd, in onderling overleg tussen de auditeur en het verhuurbedrijf. Een 

auditprogramma wordt door de Keuringsinstelling vóór het bezoek opgesteld en 

overgemaakt aan het verhuurbedrijf; de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de 

directie is vereist ten minste tijdens de openings- en slotvergadering.  

2.1.1 Beoordeling van het KHB 

De Keuringsinstelling beoordeelt het kwaliteitshandboek op conformiteit met de 

reglementaire bepalingen en op volledigheid.  

Alle vereiste elementen van het kwaliteitsbeheersysteem (zoals beschreven bij artikels 2.3.3 

en 2.3.4 van Deel PL) worden door de Keuringsinstelling geverifieerd op hun correctheid, 

volledigheid en effectieve toepassing.  

De Keuringsinstelling verifieert de registraties van het kwaliteitsbeheer van alle vereiste 

elementen. Zij verifieert de correctheid en volledigheid van deze registraties. Zij verzekert 

zich in het bijzonder van:  
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 het beheer van de documenten en registraties; 

 de opleidingen (intern/extern), inclusief certificaten; 

 het opleidingsplan; 

 de controle van de uitrusting; 

 de correcties en correctieve maatregelen; 

 de behandeling van de klachten. 

2.1.2 Beoordeling van de controle van de uitrusting  

In het geval dat het verhuurbedrijf zelf instaat voor de controle (§2.4.3.2.3 van Deel PL - 

Door andere uitvoerders - punt 2), woont de Keuringsinstelling de uitvoering van een aantal 

kalibraties (minstens één) en controles bij en beoordeelt de instructies en procedures 

evenals de correcte uitvoering ervan. 

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

uitrusting voor de kalibraties en controles en van de goede werking ervan. In het geval het 

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

externe laboratorium aan dezelfde controles onderworpen worden, tenzij het 

geaccrediteerd is voor deze kalibraties. 

In gevallen waar tijdens de initiële audit de aanwezigheid van de Keuringsinstelling niet 

vereist is (deskaudit), kan de kalibratie niet uitgevoerd worden door het verhuurbedrijf 

(§2.4.3.2.3 van Deel PL).  

In alle andere gevallen beoordeelt de keuringsinstelling de kalibratieverslagen op hun 

conformiteit. 

2.1.3 Interne opleidingen  

De Keuringsinstelling beoordeelt de procedure voor interne opleiding en de registratie van 

de interne opleidingen. De kennis van de werknemers van de noodzakelijke elementen 

wordt steekproefsgewijze getoetst aan de hand van een vragenlijst.  

2.2 Steekproefsgewijze beoordelingen 

Deze bezoeken worden in de regel niet aangekondigd. De Keuringsinstelling zal tijdens de 

uitvoering van de technische controlebezoeken in de gecertificeerde productie-eenheden 

van stortklaar beton steekproefsgewijze de uitvoering van de taken door het verhuurbedrijf 

beoordelen, bij voorkeur in combinatie met de monstername. 

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

leveringsinstructie en de correcte toepassing ervan door de betonmixerchauffeur.  
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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 

één of meerdere bezoeken per jaar. De bezoeken zijn als volgt onderverdeeld:  

 Initiële audit; 

De duur van de initiële audit wordt bepaald door het aantal werknemers opgenomen in het 

certificatiedossier, zie tabel 1: 
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Tabel 1: Aantal audituren voor initiële audit  

AANTAL BETONMIXERCHAUFFEURS 

OPGENOMEN IN HET CERTIFICATIEDOSSIER 

AANTAL AUDITUREN VOOR 

BETONMIXERCHAUFFEURS  

1 1 uur1 

2-4 2 uur1 

5-9 6 uur2 

10-24 8 uur2 

25-49 12 uur2 

 ≥50 16 uur2 

 

 

 1 toezichtsaudit; 

De duur van de toezichtsaudit wordt bepaald door het aantal werknemers opgenomen in 

het certificatiedossier, zie tabel 2: 

Tabel 2: Aantal audituren voor toezichtsaudit  

AANTAL BETONMIXERCHAUFFEURS 

OPGENOMEN IN HET CERTIFICATIEDOSSIER 

AANTAL AUDITUREN VOOR 

BETONMIXERCHAUFFEURS  

1 - 

2-4 1 uur3 

5-9 Om de 2 jaar 6 uur4 

10-24 Jaarlijks 6 uur4 

25-49 Jaarlijks 8 uur4 

 ≥50 Jaarlijks 12 uur4 

 

 Steekproefsgewijze beoordelingen;  

Deze beoordelingen maken in principe deel uit van de technische controlebezoeken, 

uitgevoerd bij de gecertificeerde productie-eenheid van het stortklaar beton. Er kan tijdens 

een technisch controlebezoek maximum één steekproefsgewijze beoordeling van één 

                                                                 
1 Deskaudit: Alle noodzakelijke informatie dient van tevoren samen met het certificatiedossier (aanvraagdossier) naar BE-CERT verstuurd te 

worden. 
2 De auditprestatie omvat  een forfaitaire verplaatsing, voorbereiding en opmaak van het verslag. 
3 Deskaudit: Bij elke wijziging van het personeel.  
4 De auditprestatie omvat  een forfaitaire verplaatsing, voorbereiding en opmaak van het verslag. 
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verhuurbedrijf uitgevoerd worden. In principe is de duur van deze beoordeling beperkt tot 

20 minuten, bij voorkeur in combinatie met de monstername.  

Voor elk gecertificeerd verhuurbedrijf dient jaarlijks een minimum aantal (bij voorkeur 

verschillende) werknemers aan de steekproefsgewijze beoordeling onderworpen te worden, 

zie tabel 3. Indien de normale planning van de technische controles bij de gecertificeerde 

productie-eenheid van het stortklaar beton niet toelaat om het minimale aantal te bereiken, 

zullen bijkomende bezoeken ten laste van het verhuurbedrijf georganiseerd worden.  

Tabel 3: Aantal steekproefsgewijze controles (enkel geldig voor 

de betonmixerchauffeurs) 

 

AANTAL BETONMIXERCHAUFFEURS  
MINIMUM AANTAL STEEKPROEFSGEWIJZE 

CONTROLES 

1 1x/4jaar 

2-4 1x/2jaar 

5-9 1x/jaar 

10-24 2x/jaar 

25-49 3x/jaar 

≥50 5x/jaar 

 

3.2 Buitengewone beoordeling in gebruiksperiode  

De externe beoordelingen kunnen vervolledigd worden door buitengewone bezoeken: 

 de eventuele controles in een extern laboratorium voor kalibratie en controle;  

 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 het verhuurbedrijf bij de vaststelling 

van tekortkomingen;  

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

Certificatie-Instelling (beschrijving in het KHB overeenkomstig NBN EN 206-1, werking);  

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

Certificatie-Instelling. 
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3.3 Aanvraag, initiële audit & toekenning 

3.3.1 Aanvraag 

Van zodra het aanvraagdossier volledig is en toelaat te beoordelen of het verhuurbedrijf 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 het uitvoeren van de initiële 

audit.  

Een afgevaardigde van de Certificatie-Instelling kan aan het bezoek deelnemen. 

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

initiële audit uit.  

3.3.2 Initiële audit 

De elementen die tijdens de initiële audit worden beoordeeld, zijn omschreven in Hoofdstuk 

2. 

3.3.3 Toekenning 

Op basis van de evaluatie van de Keuringsinstelling, verleent BE-CERT al of niet de 

vergunning.  

Indien de ernst van de opmerkingen en/of de opvolging van de doeltreffendheid van de 

corrigerende maatregelen het rechtvaardigen, kan BE-CERT een nieuwe audit, op kosten van 

het verhuurbedrijf, opleggen.  

Indien BE-CERT oordeelt dat de genomen en/of voorgenomen corrigerende maatregelen 

n.a.v. de opmerkingen gecommuniceerd op het einde van de initiële audit onvoldoende zijn, 

brengt zij het verhuurbedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte en verzoekt hem actie te 

ondernemen. Bij het ontbreken van maatregelen voor het waarborgen van de 

overeenkomstigheid van het KHB ten opzichte met de bepalingen van het Deel PL van het 

TRA 550, is BE-CERT gerechtigd om het certificatieproces en de overeenkomst eenzijdig te 

beëindigen, mits het verhuurbedrijf er schriftelijk van op de hoogte te hebben gebracht en 

zijn argumenten onderzocht te hebben.  

3.4 Verhuurbedrijven die tot eenzelfde groep behoren 

In eenzelfde groep beschikken bepaalde verhuurbedrijven niet alleen over een 

gemeenschappelijk beheer van bepaalde elementen van het KHB, maar ook over 

gemeenschappelijke technische of logistieke voorzieningen die gelegen zijn op één enkele 

locatie. De totale audittijd 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. 
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De organisatie van de externe controle van verhuurbedrijven die toebehoren aan een zelfde 

groep wordt schriftelijk vastgelegd onder de vorm van een overeenkomst tussen de 

Certificatie-Instelling en het verhuurbedrijf, in overleg met de Keuringsinstellingen. 

Het totale tijdsbudget voor de externe controle van de activiteiten van een groep kan niet 

gewijzigd worden ten opzichte van de organisatie van een klassieke controle. Voor het 

vastleggen van de auditduur wordt echter rekening gehouden met het aantal werknemers 

per afzonderlijke eenheid. 

De overeenkomst kan jaarlijks herzien worden. 
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04 
Door de 

Keuringsinstelling 

opgestelde 

verslagen 

4.1 Verslag van de steekproefsgewijze beoordeling 

Door de Keuringsinstelling wordt ter plaatse in de gecertificeerde productie-eenheid van 

stortklaar beton een verslag van de steekproefsgewijze beoordeling opgemaakt. 

Het omvat de volgende informatie:  

 De identificatie van het verhuurbedrijf (BENOR-nummer, identificatie van het voertuig en 

van de werknemer); 

 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 eventuele opmerkingen van het verhuurbedrijf; 

 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. 

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

tot het nemen van correctieve maatregelen.  
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De Keuringsinstelling vermeldt de opmerkingen, gebaseerd op de gedocumenteerde 

vaststellingen, in de verslagen.  

Het verslag van de steekproefsgewijze beoordeling wordt aan het verhuurbedrijf bezorgd. 

Vervolgens bezorgt de Keuringsinstelling, volgens de regels van het kwaliteitsbeheersysteem 

van de betroffen instantie, een afschrift van de beoordeling aan de gecertificeerde 

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

4.2 Auditverslag van het kwaliteitsbeheersysteem van het verhuurbedrijf 

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

verhuurbedrijf te wachten). In het verslag worden alle relevante vaststellingen opgenomen 

die het mogelijk maken het kwaliteitsbeheersysteem te beoordelen. Uit het verslag moet 

blijken welke elementen onderzocht werden tijdens de audit (traceerbaarheid). 

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 aan het einde van elke audit aan het 

verhuurbedrijf overhandigd worden. Door de lijst met alle opmerkingen te ondertekenen 

bevestigt het verhuurbedrijf kennis te hebben genomen van de opmerkingen en de inhoud 

ervan te hebben begrepen. 

De opmerkingen worden geklasseerd naargelang het risico dat ze veroorzaken. Er kunnen 

drie types opmerkingen aan het verhuurbedrijf betekend worden:  

 A: niet-overeenkomstigheid die de werking en de doeltreffendheid van het 

kwaliteitssysteem zodanig beïnvloedt dat producten, die niet overeenkomstig zijn met de 

norm, op de markt kunnen gebracht worden.  Dit type van niet-overeenkomstigheid 

betekent normaliter dat een deel of het geheel van de keuring van het kwaliteitssysteem 

op kosten van het verhuurbedrijf moet overgedaan worden. BE-CERT beslist of een deel 

of het geheel van de keuring al dan niet overgedaan moet worden. 

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

van het kwaliteitssysteem indien ze binnen een bepaalde tijdspanne wordt behandeld 

(bv. twee maand). In voorkomend geval, dient het verhuurbedrijf schriftelijk aan BE-CERT 

en aan de KI te melden dat deze corrigerende maatregelen effectief gerealiseerd werden 

binnen de vastgestelde termijn. 

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

kwaliteitssysteem maar die binnen het jaar moet behandeld worden.  
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Aandachtspunten kunnen ook worden geïdentificeerd. De niet-overeenkomstigheden 

maken hier geen deel van uit. Zij moeten ofwel als een mogelijke verbeteringspiste 

beschouwd worden ofwel als een alarmsignaal. Een plan met correctieve maatregelen dient 

niet voor deze aandachtspunten opgesteld te worden. Niettemin, moeten zij het onderwerp 

uitmaken van preventieve acties. 

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

sancties vermeld in TRA Deel C artikel 13.  

Het verhuurbedrijf dient in ieder geval een schriftelijk antwoord op deze opmerkingen aan 

de Keuringsinstelling, met kopie aan de Certificatie-Instelling, 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 acties, de termijnen evenals de 

verantwoordelijken, belast met de uitvoering ervan, beschrijven.  

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

gespecificeerd werden op het document ondertekend door het verhuurbedrijf op het einde 

van de audit.  

De verslagen worden naar het verhuurbedrijf en de Certificatie-Instelling verstuurd binnen 
de 10 werkdagen die volgen op de audit. 

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

het verhuurbedrijf en naar de Certificatie-Instelling. 

4.3 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 verslagen door de Keuringsinstellingen.  

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

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

De relevante bijlagen worden aan BE-CERT overgemaakt. 

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

brief.  

4.4 Financiële reglementen  

Een financieel reglement wordt elk kalenderjaar opgesteld en meegedeeld aan de leden van 

het Bestuurscomité. Dit document is op aanvraag beschikbaar bij BE-CERT.  
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4.5 Richtlijnen voor de Keuringsinstellingen 

Deze richtlijnen worden ontwikkeld op basis van concrete gevallen en worden 

gecommuniceerd in verslagen van coördinatievergaderingen of in rondzendbrieven. 
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05 Definities en 

afkortingen 

5.1 Definities 

Betonmixerchauffeur 
 

Elke medewerker van het verhuurbedrijf die ingezet kan worden in het 
kader van vervoer en levering in onderaanneming in de sector van 
stortklaar beton. 

Deskaudit 
 

Een documentaire audit die door de Keuringsinstelling in haar kantoren 
wordt georganiseerd zonder dat er een bezoek mee gepaard gaat. 

Verhuurbedrijf 
 

Bedrijven die, onder de verantwoordelijkheid van een BENOR-
gecertificeerde productie-eenheid, stortklaar beton met behoud van de 
BENOR-garantie vervoeren en leveren. Het vervoer en de levering van 
beton omvat de levering in een betonmixer, de levering in een 
kipwagen, en het verpompen van beton.  
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Algemene 

bijlagen 
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BIJLAGE 1 – Lijst van de Keuringsinstellingen belast met de externe controle 

BE-CERT 

Edmond Van Nieuwenhuyselaan 6 

B-1160 Brussel 

 

Tel: +32 (0)2 234 67 60 

E-mail: certif@be-cert.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 

mailto:certif@be-cert.be
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