
   

 

TRA 459 

BENOR-certificatie van 
ongebluste kalk voor 
bodembehandeling 

Bepalingen voor de producent en de externe controle         P + E  

Toepassingsreglement TRA 459 – Uitgave 2.2 

Vrijwillige kwaliteitscertificatie van ongebluste kalk voor bodembehandeling 

overeenkomstig de normen NBN EN 459-1, NBN EN 459-2 et NBN EN 459-3 

Treedt onmiddellijk in werking.  

De wijzigingen ten opzichte van uitgave 2.1 zijn grijs gekleurd. 



 

 

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 

productgroep. 

 « TRA Deel P + E : Bepalingen voor de Producent en voor de externe controle » : dit deel 

bevat alle bepalingen die door de Producent in zijn proces toegepast horen te worden 

alsook alle bepalingen voor het schema van externe controle toegepast door de 

Keuringsinstellingen (KI) en de controlelaboratoria. 

Het voorliggend document vormt het Deel P+E van het TRA 459. 

Dit reglement TRA 459 uitgave 2.2 annuleert en vervangt het reglement TRA 459 

uitgave 2.1 van 23.11.2016 en het punt 2 van de rondzendbrief met referentie ‘7510 

– CH 2017/0345 van 25.04.2017. 
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Voorwoord 

De behandeling met kalk van te vochtige en/of te plastische bodems, zoals kleiachtige of 

leembodems, is een toepassing die een kalk van onberispelijke kwaliteit vereist.  

Hoewel er conformiteitseisen bestaan i.v.m. het product, hebben de openbare voorschrijvers 

snel vastgesteld dat het nodig was rekening te houden met enerzijds de gebruiksgeschiktheid 

t.o.v. van de Belgische weeromstandigheden en anderzijds de waarborg van de door de 

producent verklaarde prestaties.  

Daarom werd er op hun aanvraag een BENOR-merk voor kalk voor bodembehandeling 

opgestart.  

Het naleven van voorliggend reglement geeft aan de gebruiker de waarborg dat het product 

in overeenstemming is met de voorschriften van de gewestelijke bestekken. Dit laat hem toe 

het uitvoeren van dure controles en analyses bij de levering op de werf te vermijden. Dit 

wordt gewaarborgd door een strenge zelfcontrole bij de producent op basis van strikte 

technische eisen. Het geheel wordt eveneens door een externe instelling gecertificeerd.  

Het BENOR-merk voor kalk voor bodembehandeling is het enige bestaande merk voor dit 

type van toepassing. Het heeft een hoog niveau van vertrouwen bij de gebruiker ingesteld 

door het gebruik van een kwalitatief product voor een betrouwbare en duurzame toepassing.  

Het BENOR-merk voor kalk voor bodembehandeling is derhalve voor iedere opdrachtgever 

een onmisbaar instrument geworden. 

Régis Lorant 

Technische adviseur bij FEDIEX 

 

“If you refuse to accept anything 

but the best, you very often get 

it.”  
W. Somerset Maugham 

 

http://www.goodreads.com/author/show/4176632.W_Somerset_Maugham
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=quality+management&source=images&cd=&cad=rja&docid=bJRV2jeBUORfKM&tbnid=lCLxJB1_J6Re3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iso-9001.co/&ei=jMiLUdXjOImx0QWD9YHABw&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNGuV2CMCugKusuSBwMNesnRW6B03w&ust=136820167464
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01 Toepassingsgebied 

1.1 Inleiding 

Alle gegevens m.b.t. product- en systeemkenmerken kunnen het voorwerp uitmaken van 

een verificatie onder een productcertificatie. De CE-markering blijft evenwel het enige 

merkteken dat verklaart dat de ongebluste kalk voor bodembehandeling in 

overeenstemming zijn met de door de fabrikant verklaarde prestaties van essentiële 

kenmerken conform Bijlage ZA van de NBN EN 459-1. Om tot de productcertificatie van de 

ongebluste kalk voor bodembehandeling volgens voorliggend document te kunnen 

overgaan, moeten prestaties voor kenmerken die onder de CE-markering vallen, 

gedeclareerd zijn conform bijlage ZA van de NBN EN 459-1. 

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe 

controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de vergunninghouder in staat is 

om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische 

referentiespecificaties, te waarborgen. 

Dit toepassingsreglement is bovendien zo opgevat dat net die aspecten worden geborgd die 

volgens de belanghebbende partijen belangrijk zijn bij ongebluste kalk voor 

bodembehandeling. Het BENOR-merk biedt aldus aan de klant een voldoende graad van 

zekerheid dat het product voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen. De certificatie 

beïnvloedt in geen geval de verantwoordelijkheid van de ontwerper, de bestekschrijver, het 

studiebureau, de aannemer of de producent.  

De afnemer of gebruiker kunnen beslissen om een aanvaardingskeuring uit te voeren op 

producten om de conformiteit met de eisen na te gaan. Een vrijwillige certificatie kan 

eventueel leiden tot een vrijstelling van een dergelijke aanvaardingskeuring. 
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.  

1.2 Toepassingsgebied 

Het BENOR-merk heeft betrekking op bijkomende eisniveaus m.b.t. ongebluste kalken van 

klasse CL 90-Q volgens NBN EN 459-1, gebruikt voor de verbetering en de stabilisatie van 

bodems voor grondwerken, aanaardingen en onder-funderingen. 

Het voorliggend reglement kan enkel toegepast worden op bouwkalk die reeds over de CE-

markering van niveau 2+ beschikken volgens de norm NBN EN 459-1 en die dus in eerste 

instantie beschikken over een gecertificeerd beheersysteem van de productie van bouwkalk 

(FPC) . Bijgevolg dient de productie-eenheid te beantwoorden aan de basiseisen van deze 

certificatie. 

Dit reglement beschrijft enerzijds de toe te passen bepalingen om met voldoende 

vertrouwen de overeenkomstigheid van de door de producent verklaarde kenmerken van de 

kalk voor bodembehandeling te waarborgen en anderzijds de bepalingen voor de planning, 

de organisatie, de uitvoering en de opvolging van de externe controle toevertrouwd aan 

Keuringsinstellingen (KI’s) alsook de controleproeven uitgevoerd in een 

controlelaboratorium.  

Alle bepalingen in dit reglement gebruiken het woord ‘producent’ zowel om de producent 

als de verdeler aan te duiden. 
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02 Kwaliteitsborging 

2.1 Algemeen 

De aanvrager legt een BENOR-dossier1 voor, waarin de bepalingen zijn opgenomen om de 

bijkomende kenmerken te waarborgen die noodzakelijk zijn voor het bekomen van het 

BENOR-merk. Door het BENOR-merk bij de levering van een product aan te brengen, 

bevestigt de producent dat het product aan een voorschrift voldoet. Het gebruik van het 

BENOR-merk door een producent komt daarom ook overeen met een verklaring van de 

leverancier.  

De producent dient een doeltreffend systeem voor de beheersing van de 

overeenkomstigheid van de controles en proeven van het eindproduct invoeren en 

handhaven. Dit systeem bestaat uit gedocumenteerde procedures voor de 

controleverrichtingen en de proeven om de overeenkomstigheid van het eindproduct te 

waarborgen met inbegrip van de uitvoeringsnormen en de registraties m.b.t. de controles.  

Het BENOR-dossier moet voortdurend bijgewerkt worden volgens de regels bepaald door 

zijn eigen procedures. Een exemplaar van het BENOR-dossier wordt bij de initiële aanvraag 

aan de Certificatie-Instelling overgemaakt.  

Elke significante wijziging in de aanvulling van het BENOR-dossier moet aan de Certificatie-

Instelling gemeld worden en een nieuwe gecorrigeerde kopie van het BENOR-dossier moet 

overgemaakt worden.  

                                                                 
1 Het BENOR-dossier behoeft niet noodzakelijk een onafhankelijk document te zijn t.o.v. het algemeen FPC-handboek of op één enkele plaats 

(fysisch of elektronisch) alle voor dit dossier vereiste documenten omvatten.  
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2.2 Controleregisters 

De volgende controleregisters moeten door elke productie-eenheid bijgewerkt worden en 

ter beschikking worden gesteld van de Certificatie-Instelling of haar afgevaardigde :  

 het register van de incidenten ; 

 de controleresultaten op kalk voor bodembehandeling ; 

 de beoordeling van de resultaten op basis van de controle op attributen of op basis van 

de controle op variabelen ; 

 een register voor het beheer van de niet-overeenkomstigheden waarin alle correctieve 

maatregelen traceerbaar zijn ; 

 het register van de meet- en beproevingsuitrustingen ; 

 het klachtenregister waarin de opvolging van de klachten opgenomen is ; 

 het register voor het onderhoud en de kwaliteitsincidenten met schriftelijke en  

gedateerde vaststelling van elke afstelling, onvoorziene gebeurtenis of vervanging op de 

installaties om de oorzaken van de eventuele vastgestelde anomalieën te ontdekken. 

De gegevens worden er chronologisch opgenomen. 

2.3 Interne audits 

De interne audits omvatten de nodige verificaties om te beoordelen of het systeem al dan 

niet in overeenstemming is met de eisen van het BENOR-merk.  
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03 Process 

3.1 Beheer van de installaties en van het (de) laboratorium (laboratoria) voor 

zelfcontrole 

3.1.1 Beheer van de installaties 

De producent dient over installaties te beschikken die geschikt zijn om overeenkomstige 

producten te leveren.  

3.1.2 Beheer van het (de) laboratorium (laboratoria) voor zelfcontrole 

3.1.2.1 Organisatie 

Het laboratorium voor zelfcontrole kan toebehoren aan de producent of een onafhankelijk 

laboratorium zijn dat in onderaanneming werkt voor het geheel of een deel van de 

zelfcontroleproeven.  

Het laboratorium voor zelfcontrole werkt onder de volledige verantwoordelijkheid van de 

producent en wordt dus beschouwd als integraal deel uitmakend van het systeem van 

productiebeheersing van de productie-eenheid. 

Het laboratorium voor zelfcontrole van de productie-eenheden moet in staat zijn om de 

proeven opgenomen in tabel 1 volgens de geldende normen uit te voeren.  

3.1.2.2 Personeel 

Het laboratorium dient over personeel te beschikken dat opgeleid is voor het beheer en de 

uitvoering van de proeven.  
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3.1.2.3 Uitrusting 

Elk laboratorium blijft permanent verantwoordelijk voor de goede werking en de kalibratie 

van al zijn gereedschap.  

De producent moet over de uitrusting voor de monsternemingen beschikken volgens 

NBN EN 196-7 (middel waarover de producent in iedere productiezetel moet beschikken). 

De kalibraties en ijkingen van de meetuitrusting voor de uitvoering van zelfcontroleproeven 

worden uitgevoerd volgens NBN EN 932-5 en/of volgens de relevante proefmethodes 

(methodologie en frequenties, aanvaardings-/weigeringscriteria, …).  

Opmerkingen : 

1. Elk meettoestel moet gebruikt en onderhouden worden overeenkomstig de voorschriften 

van de fabrikant van het toestel.  

2. Elk meettoestel moet minstens eenmaal per jaar gekalibreerd worden. 

De kalibratie kan uitgevoerd worden door : 

 de Belgische Metrologische Dienst die belast is met de uitvoering van de Belgische 

Ijkwetgeving, 

 Een door BELAC geaccrediteerd laboratorium of door een ander lid van EA voor het 

betrokken meetgebied, 

 Bij gebrek aan voorgaande en mits toestemming van de Keuringsinstelling, door de 

fabrikant van het toestel. 

De Keuringsinstelling verifieert regelmatig de behoorlijke werking van de meetinstallaties.  

Deze controles moeten bovendien uitgevoerd worden na elke bijregeling, aanpassing of 

herstelling van de meetinstallaties en zeker in geval van twijfel.  

Ingeval van controle door de vergunninghouder moet de verificatie uitgevoerd worden door 

verwijzing naar een standaardmaat in de reeks van de uitgevoerde metingen. 

3.2 Definitie/ Productontwikkeling 

De genormaliseerde aanduiding van ongebluste kalk volgens NBN EN 459-1 dient op de 

leveringsbon aangebracht te worden. De eisen voor het aanbrengen van het BENOR-

merkteken worden in het Deel C van TRA 459 beschreven.  

Hieronder vindt u een voorbeeld van vermelding. 

Ref. PTV 459

 BENOR XXX 
 

459 

Nr. Productie-eenheid 

         Certificatie-Instelling : BE-CERT 
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3.3 ITT 

Overeenkomstig de CE-markering, dient de producent te beschikken over de resultaten van 

initiële proeven op zijn producten teneinde zich te verzekeren van de overeenkomstigheid 

ervan alvorens deze op de markt te brengen. 

3.4 Productie 

De controle van de installaties omvat de controle van de installaties voor monsterneming, 

opslag en levering.  

Wanneer een tekortkoming wordt vastgesteld, moet de verantwoordelijke van de productie- 

en/of distributiesite verwittigd worden. Hij moet de oorzaak ervan vinden en zich ervan 

vergewissen dat de correctieve maatregelen of de nodige aanpassingen uitgevoerd worden 

en meldt dit in het register. 

3.5 Behandeling en opslag 

De producent moet de nodige schikkingen treffen om de kwaliteit van het product te 

beschermen tijdens de behandeling en de opslag. 

3.5.1 Opslag 

Al de voorraad is duidelijk geïdentificeerd om elke verwarring of vergissing tussen de 

opgeslagen producten te vermijden.  

3.5.1.1 Opslagplaats van BENOR-producten afkomstig van productie-eenheden 

waarvan de producten gebenoriseerd zijn (gedelokaliseerde stock) 

3.5.1.1.1 Voorwaarden 

Een producent mag, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, het BENOR-merk uitbreiden 

naar een opslagplaats.  

De voorwaarden van de BENOR-certificatie zijn volledig van toepassing op de opslagplaats. 

De beheerprincipes die toelaten de overeenkomstigheid van de producten te handhaven 

moeten in het Kwaliteitshandboek gepreciseerd worden.  
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3.6 Levering 

3.6.1 Algemeen 

De producent moet de nodige maatregelen treffen om de kwaliteit van het product tijdens 

het ladingsproces te handhaven.  

3.6.2 Leveringsbonnen 

Elk gecertificeerd product zal duidelijk geïdentificeerd worden door de leveringsbon die bij 

de verzending hoort. Eenzelfde aanduiding zal niet tegelijkertijd aan gecertificeerde en niet 

gecertificeerde bouwkalk toevertrouwd mogen worden.  

Het merkteken mag niet aangebracht worden op de leveringsbon van producten die niet 

drager van het merk zijn. 
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04 
Kwaliteitscontrole 

en beoordeling van 

de 

overeenkomstigheid 

4.1 Zelfcontrole 

4.1.1 Algemeen 

Om doorlopend de overeenkomstigheid van zijn producten te waarborgen, dient de 

producent een zelfcontrole van hun kenmerken te implementeren die aan de hierna 

uiteengezette eisen voldoet. Deze zijn dezelfde in stageperiode als in vergunningsperiode.  

4.1.2 Monsternames 

De proeven worden uitgevoerd op monsters genomen onder de verantwoordelijkheid van 

de producent.  

4.1.3 Methodes en proeffrequentie 

De methodes van de zelfcontroleproeven worden in tabel 1 opgenomen.  
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Tabel 1 : Proeven en proefmethodes 

Proeven Ref. Eigenschappen Proefmethodes 

Korrelgrootte NBN 459-2 Doorval door zeef van 90 µm 

Doorval door zeef van 2 mm 

NBN EN 459-2 § 6.2.2 

Reactiviteit NBN 459-2 Tijd om 60°C te bereiken Methode t60 van NBN 459-2 

Beschikbare kalk NBN 459-2 Percentage beschikbare kalk NBN 459-2 § 5.8 

 

De frequentie voor de zelfcontroleproeven wordt in tabel 2 opgenomen. 

Tabel 2 : industriële zelfcontrole - Proeffrequentie 

Eigenschappen Zelfcontrole in 
stageperiode 

Zelfcontrole in 
vergunningsperiode 

Korrelgrootte 90 µm 1/dag 1/week 

Korrelgrootte 2 mm 1/dag 1/week 

Reactiviteit 1/dag 1/week 

Beschikbare kalk 1/dag 1/week 

 

In stageperiode zal de controlefrequentie 1/per productiedag bedragen teneinde te 

verzekeren dat er minimum 20 monsters van de verschillende producties over een periode 

van twee maand beschikbaar zijn. 

Tijdens de vergunningsperiode zal de controlefrequentie overeenkomen met de 

leveringsperioden ; 1 monsterneming per week zal plaatsvinden tijdens de weken met 

leveringen. 

In vergunningsperiode mag de frequentie met de helft verminderd worden (1 proef / 2 

weken), indien er gedurende zes maand geen niet-overeenkomstigheid vastgesteld wordt. 

Indien het statistisch criterium niet meer gerespecteerd wordt of indien een niet-

overeenkomstigheid met betrekking tot de grenswaarde wordt vastgesteld, zal de 

zelfcontrole herbegonnen worden met een frequentie van 1 / week voor een minimum 

periode van zes maand.  

4.1.4 Uitvoering 

Elke proef wordt onder de verantwoordelijkheid van de producent uitgevoerd.  
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4.1.5 Proefmethode en registratie van de resultaten 

4.1.5.1 Proefmethode 

De proeven worden door het laboratorium voor zelfcontrole uitgevoerd volgens de 

genormaliseerde proefmethodes. Alternatieve methodes mogen toegepast worden mits 

voorafgaande toestemming van BE-CERT. 

De validatie van een proefmethode bestaat in het bestuderen van de prestatiekenmerken 

van de methode en de geschiktheid ervan aan te tonen. In het kader van een validatie 

dienen de volgende elementen in overweging genomen te worden :  

 de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de methode,  

 de juistheid van de methode, 

 de detectie- en kwantificatiegrenzen van de methode, 

 de selectiviteit en de gevoeligheid van de methode, 

 de lineariteit van het meetbereik van de methode. 

4.1.5.2 Registratie van de resultaten 

Voor elk beproefd monster worden alle brutogegevens bekomen door het laboratorium 

voor elke proef in de werkboeken samen genoteerd.  

Elk resultaat wordt onmiddellijk geregistreerd en gedateerd ; de lay-out wordt in onderling 

overleg met de Keuringsinstelling vastgelegd. 

De gegevens worden doorlopend bij de verantwoordelijke, aangeduid in het technisch 

dossier, ter beschikking gehouden van de afgevaardigde van de Keuringsinstelling. 

De producent mag zijn zelfcontroleproeven in onderaanneming aan externe 

controlelaboratoria toevertrouwen. 

Al deze gegevens met betrekking tot alle type proeven, moeten gedurende minstens één 

jaar bewaard worden, zij moeten in de controleregisters geregistreerd worden. 

4.1.6 Beoordeling van de zelcontroleresultaten 

De resultaten van zelfcontroleproeven moeten volgens NBN EN 459-3 door de producent 

beoordeeld worden. De resultaten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de 

onvereenkomstigheidscriteria van PTV 459 (zie tabel 3). Indien zij niet overeenkomstig zijn, 

moeten correctieve maatregelen genomen worden. Indien nodig, wordt de 

declasseringsprodcedure voorzien in het Kwaliteitshandboek door de producent toegepast. 

Hij brengt de klant hiervan op de hoogte en volgt de procedure ISO Guide 28. 

Nota : de resultaten van de zelfcontroleproeven mogen beoordeeld worden ten opzichte 

van de criteria van de grenswaarde (controle op attributen) of ten opzichte van de 

statistische criteria (controle op variabelen).  
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Tabel 3 : Uit te voeren proeven en specificaties 

 Karakteristiek Methode Eis Overeenkomstig-
heid 

Individuele 
grenswaarden 

1 Korrelgrootte NBN EN 459-2 & 6.2.2 Doorval op 90 µm 

Zie PTV 459 

Korrelgrootte NBN EN 459-2 & 6.2.2 Doorval op 2 mm 

2 Reactiviteit Methode t60 van EN 459-
2 

Tijd om  60°C te 
bereiken 

3 Beschikbare kalk 459-2 § 5.8 Concentratie 

 

De proeven die uitgevoerd moeten worden in het kader van de externe controle in 

vergunningsperiode zullen ook uitgevoerd moeten worden op paarsgewijze monsters in het 

kader van de industriële zelfcontrole.  

Twee maal per jaar, op het begin van elk semester, stuurt de producent de resultaten, de 

interpretaties en de synthese van de 12 laatste maanden van zijn zelfcontrole naar de 

Keuringsinstelling.  

4.2 Externe controle 

4.2.1 Doel en principes van de 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 doorlopend te waarborgen.  

De externe controle bestaat uit : 

 bezoeken uitgevoerd door de Keuringsinstelling in de productie-eenheid tijdens de 

werkuren en die de verificatie van de werking van het BENOR-systeem, het nemen van 

controlemonsters en de verificatie van de overeenkomstigheid van de uitrusting van het 

laboratorium voor zelfcontrole omvatten; 

 controleproeven uitgevoerd in het laboratorium voor zelfcontrole; 

 de beoordeling door de Keuringsinstelling van de resultaten van de controleproeven. 

Indien er een verschil bestaat tussen de resultaten van het interne laboratorium en het 

externe laboratorium, zal de producent een enquête voeren om de oorzaken hiervan te 

bepalen en zal hiervan verslag geven aan de Certificatie-Instelling.  
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4.2.2 Keuringsinstellingen 

4.2.2.1 Algemeen 

In het kader van voorliggende certificatie, verzekert BE-CERT zelf de keuringsopdrachten. 

Ingeval BE-CERT de keuringsopdracht niet alleen kan verzekeren, worden de keuringen in 

onderaanneming aan Keuringsinstellingen toevertrouwd waarvan de lijst aan de leden van 

her Bestuurscomité en aan de BENOR-gecertificeerde producenten gecommuniceerd wordt.  

De Keuringsinstelling verbindt zich ertoe de geldende veiligheidsregels van de gekeurde site 

na te leven.  

4.2.2.2 Inleidend bezoek 

Het inleidend bezoek heeft als doel aan te tonen dat de producent over de nodige middelen 

beschikt om de benorisatieprocedure in gang te zetten.  

4.2.2.3 Bezoek in stageperiode 

Het bezoek in stageperiode heeft als doel aan te tonen dat de producent in staat is 

doorlopend de overeenkomstigheid van zijn product te waarborgen alsook het naleven van 

de reglementaire bepalingen.  

De duur van de stageperiode bedraagt minimum twee maand en minimum 

20 zelfcontroleresultaten gedurende dewelke de frequenties voor de zelfcontrole 1 

monsterneming per productiedag bedraagt. 

Gedurende deze stageperiode zullen twee monsternemingen uitgevoerd worden door een 

vertegenwoordiger van de Keuringsinstelling op een niet aangekondigde datum en vier 

monsternemingen zullen door de leverancier uitgevoerd worden voor verzending naar een 

extern laboratorium van zijn keuze. 

Zodra de productie-eenheid over conforme zelfcontroleresultaten over een periode van 

twee maand (en minimum 20 proefresultaten) beschikt, zal zij hiervan de synthese en de 

interpretatie aan de Certificatie-Instelling overmaken. 

Na ontvangst van dit verslag, van de overeenkomstige resultaten van de externe 

monsterneming en op basis van de beoordeling door de Keuringsinstelling, kent BE-CERT al 

dan niet de vergunning toe. 

Het beoordelingsschema wordt gebaseerd op proeven uitgevoerd zowel door het 

laboratorium van de productiezetels (zelfcontroleproeven) als door een 

controlelaboratorium (externe proeven). 

Tijdens de stageperiode worden de proeven uitgevoerd in het laboratorium voor 

zelfcontrole gekozen door de producent.  

De beoordeling van de controleresultaten is in overeenstemming met tabel 3 en met artikel 

4.2.2.6.1 wetende dat de bepalingen m.b.t. de sancties niet van toepassing zijn. Gedurende 
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de stageperiode geven de tekortkomingen aanleiding tot het uitstel of de weigering van de 

vergunning.  

De stageperiode begint op datum van het inleidend bezoek mits een gunstig verslag van de 

Keuringsinstelling.  

4.2.2.4 Bezoek in vergunningsperiode 

De Keuringsinstelling voert een controlebezoek uit gedurende één dag, gewijd aan de 

evaluatie van de overeenkomstigheid van de FPC aan de eisen van de norm NBN EN 459-3 

voor wat betreft de specificaties eigen aan het BENOR-merk. 

De documenten opgesomd bij artikel 2.2 worden nagekeken en koppies mogen gevraagd 

worden. De afgevaardigde vergewist zich van : 

 de juistheid van de leveringsbonnen 

 de correcte identificatie van de kalk voor bodembehandeling op de verschillende 

laadpunten 

 het correct bijhouden van de documenten opgesomd bij artikels 2.2 en 4.1.5.2 

 de frequentie van de controles 

 de interpretatiewaarde 

 de overeenkomstigheid van de proefresultaten ten opzichte van de eisen 

 de toepassing van de correctieve maatregelen 

 de naleving van alle clausules opgenomen in artikels 4.1 et 4.2 in het algemeen. 

De frequentie van de controlebezoeken bedraagt in principe 1 jaarlijks bezoek voor de FPC-

audit en 2 bezoeken beperkt tot één externe monstername tijdens dewelke de 

Keuringsinstelling de monsternames voor de externe controle bijwoont. Hij identificeert en 

verzegelt deze monsters en stelt een proefaanvraag op.  

4.2.2.5 Bijkomende bezoeken 

Bijkomende bezoeken kunnen in volgende gevallen worden uitgevoerd : 

 op vraag van de producent ; 

 op vraag van BE-CERT, n.a.v.  een anomalie vastgesteld door de Keuringsinstelling of een 

klacht, mits voorafgaande kennisgeving aan de producent 

 N.a.v. een sanctie  

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

4.2.2.6 Externe controleproeven 

4.2.2.6.1 Algemeen 

De frequenties van de periodieke controleproeven die uitgevoerd moeten worden in het 

kader van de externe controle zijn de volgende : 

 Om een statistische test te kunnen uitvoeren ter validatie van de zelfcontroleproeven in 

stageperiode, moeten er zes monsters genomen worden :  
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 Twee monsters worden door de Keuringsinstelling genomen, een eerste tijdens de 

audit en een tweede op een onaangekondigde datum en  

 Vier monsters worden door de producent genomen en opgestuurd naar een extern 

laboratorium van zijn keuze. 

 Tijdens de vergunningsperiode moeten er twee externe monsternames voorzien worden 

op een niet-aangekondigde datum door de Keuringsinstelling.  

4.2.2.6.2 Behandeling van de monsters voor externe controle 

De volgende procedure is van toepassing. 

De monsternemingen worden uitgevoerd door de producent in aanwezigheid van de 

Keuringsinstelling in naleving van NBN EN 196-7 

Voor de kenmerken waarvoor de reproduceerbaarheid beoordeeld moet worden, wordt het 

monster gekwarteerd in 4 proefgrepen overeenkomstig NBN EN 196-7. 

Deze zijn bestemd voor : 

 één voor het laboratorium voor zelfcontrole (directe analyse) ; 

 één voor het laboratorium voor externe controle ; 

 twee in geval van betwisting (bewaard door de producent). 

Alle proefgrepen worden geïdentificeerd en verzegeld door de Keuringsinstelling, behalve 

deze bestemd voor het laboratorium voor zelfcontrole.  

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

uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid en op de kosten van de producent, binnen de vijf 

werkdagen volgend op de monsternemingen.  

Voor zover het externe laboratorium verwittigd wordt zodra de monsters genomen worden 

(producent en/of monsternemer), zullen de proefverslagen aan de Keuringsinstellingen 

overgemaakt worden binnen een maximale termijn van 2 tot 3 weken vanaf de ontvangst 

van de monsters door het laboratorium.  

Voor zover de producent de resultaten van zijn analyses op het externe monster opgestuurd 

heeft, worden de proefverslagen na beoordeling door de Keuringsinstelling aan de 

producent gecommuniceerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen na de datum van 

ontvangst bij de Keuringsinstelling.  

De monsters voorzien in geval van betwisting zullen mogen vernietigd worden met de 

toestemming van de Keuringsinstelling zodra alle proefverslagen beoordeeld zullen worden.   

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

uitgevoerd worden om een nieuwe monsterneming uit te voeren en de controlemonsters te 

behandelen.  
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4.2.2.6.3 Uit te voeren proeven 

De externe controleproeven betreffen alle kenmerken en worden volgens de methodes 

vermeld in tabel 3 uitgevoerd. De externe monstername wordt uitgevoerd voor gekruisde 

proeven tussen het interne laboratorium en het externe laboratorium.  

4.2.2.6.4 Beoordeling van de proefresultaten van de externe controle 

De Keuringsinstelling beoordeelt de resultaten van de externe controle volgens de volgende 

schema’s : 

 alle kenmerken moeten in overeenstemming zijn met de vereisten genoemd in PTV 459; 

 het verschil ΔR tussen de resultaten gemeten in het laboratorium voor zelfcontrole en het 

laboratorium voor externe controle moeten voldoen aan de hierna gedefinieerde 

beoordelingscriteria. 

Overeenkomstigheid van de resultaten 

Om de overeenkomstigheid van een kenmerk te beoordelen dient de producent artikel 4.1.6 

(beoordeling van de zelfcontroleresultaten) toe te passen. 

De vaststelling van een niet-overeenkomstigheid van het product leidt tot de uitvoering van 

een nieuwe monstername en van de daarbij behorende proef in aanwezigheid van de 

Keuringsinstelling. Dit kan eventueel een bijkomend bezoek vereisen.  

Reproduceerbaarheid 

De monsternemingen uitgevoerd tijdens een controlebezoek zijn bestemd voor het 

controleren van de reproduceerbaarheid van de resultaten. De resultaten van het 

laboratorium voor zelfcontrole zullen vergeleken worden met deze van het 

controlelaboratorium op de proefgreep afkomstig uit hetzelfde monster.  

Voor ieder kenmerk wordt ΔR bepaald dat overeenstemt met de absolute waarde van het 

verschil tussen de waarde gemeten door het laboratorium voor externe controle (Vext) en 

het laboratorium voor zelfcontrole (Vaut). 

ΔR = |Vext - Vaut| 

Er wordt nagegaan of ΔR kleiner is dan het reproduceerbaarheidsinterval IR. 
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Tabel 4 : reproduceerbaarheidsinterval IR 

Kenmerken Reproduceerbaarheidsinterval IR 

Korrelgrootte 

Doorval door zeef van 90 µm: IR = 4,0% 

Doorval door zeef van 2 mm: IR = 0,3% 

Reactiviteit Zeer reactieve kalk2: IR = 0,7 min 

Minder reactieve kalk: IR : 1,4 min 

Beschikbare kalk Percentage beschikbare kalk : IR = 2,0% 

 

Wanneer ΔR ≤ IR is, wordt de test als geslaagd beschouwd, wat het resultaat bekomen door 

het extern controlelaboratorium ook moge zijn.  

Wanneer ΔR > IR is, worden er proeven uitgevoerd op de 2 monsters voorzien in geval van 

betwisting. Zij worden door het laboratorium voor zelfcontrole en door hetzelfde 

laboratorium voor externe controle uitgevoerd.  

Indien de reproduceerbaarheid nu voldoening geeft, wordt er niet rekening gehouden met 

de eerste resultaten voor de beoordeling van de reproduceerbaarheid.  

Indien daarentegen de resultaten van het laboratorium voor externe controle 

overeenstemmend zijn en de resultaten van de producent ontkrachten, dient de producent 

onmiddellijk de oorzaken van deze anomalie op te sporen en verslag uit te brengen aan de 

Keuringsinstelling.  

Indien de resultaten van het laboratorium voor externe controle ook niet in 

overeenstemming zijn met de specificatie, moet de producent de procedure voor het 

beheer van niet-overeenkomstigheden toepassen, moet hij naar de oorzaken van deze niet-

overeenkomstigheid zoeken en verslag uitbrengen naar de Keuringsinstelling.  

4.2.2.6.5 Bezoekverslagen 

Op het einde van het bezoek, wordt de lijst met de mogelijke opmerkingen door de 

Keuringsinstelling opgesteld. Dit document wordt door de producent ondertekend voor 

kennisgeving en annotatie van de door hem nodig geachte opmerkingen. De 

Keuringsinstelling laat een kopie van de opmerkingen ter plaatse. 

                                                                 
2 Voor elk monster van de externe controle wordt de reactiviteitsklasse bepaald door de berekening van de gemiddelde van de waarden t60 

gemeten door het laboratorium voor zelfcontrole (Vautt60) en het externe controlelaboratorium (Vextt60). De reactiviteitsklassen worden bepaald als 

volgt: 

Zeer reactieve kalk = (Vautt60+Vextt60)/2 < 4,0 min 

Minder reactieve kalk = (Vautt60+Vextt60)/2 ≥ 4,0 min 
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Het verslag van elk bezoek wordt opgesteld volgens een model bepaald door de 

Keuringsinstelling in overleg met BE-CERT.  

De resultaten en de beoordeling van de proeven gevraagd aan het laboratorium voor de 

externe controle zullen door de Keuringsinstelling aan de producent en aan BE-CERT 

overgemaakt worden.  

4.2.3 Controlelaboratoria 

4.2.3.1 Algemeen 

De proeven worden toevertrouwd aan controlelaboratoria waarmee de Certificatie-

Instelling BE-CERT een overeenkomst heeft gesloten om de zelfcontrole van de producent in 

het kader van de BENOR-certificatie van ongebluste kalk voor bodembehandeling geldig te 

verklaren.  

Indien geen enkel laboratorium voor de gevraagde proef geaccrediteerd is, voorbehoudt 

BE-CERT zich het recht de keuze van een controlelaboratorium te wijzigen volgens de 

validatievoorwaarden gedefinieerd door de sectordeskundige (bijvoorbeeld organisatie van 

interlaboratoriaproeven). 

4.2.3.2 Lijst 

De lijst van de laboratoria voor de externe controle waarop er beroep gemaakt wordt in het 

kader van de certificatie van kalk voor bodembehandeling wordt in tabel 5 opgenomen.  

Tabel 5 : Lijst me de laboratoria in onderaanneming erkend 

voor de externe controle van de certificatie van kalk voor 

bodembehandeling 

Firma Adres Telefoon Fax 

GEOS Hertenstraat 30 
3830 WELLEN 

012 67.09.09. 012 74.54.05. 

OCW Woluwelaan 42  
1200 BRUSSEL 

02 775.82.20. 02 772.33.74. 

 

NB: de overgemaakte lijst is degene van toepassing op datum waarop onderhavig document 

opgemaakt werd. Elke wijziging wordt via rondzendbrief mede gedeeld.  

De lijst van de controlelaboratoria waaraan de controleproeven kunnen worden 

toevertrouwd, wordt door de Certificatie-Instelling BE-CERT bijgewerkt.  

4.2.3.3 Aanduiding 

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

onderlinge overeenstemming met de KI, uit de hierboven vermelde lijst van laboratoria.  
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Indien geen enkel laboratorium voor de gevraagde proef geaccrediteerd is, voorbehoudt 

BE-CERT zich het recht de keuze van een controlelaboratorium te wijzigen volgens de 

validatievoorwaarden gedefinieerd door de sectordeskundige (bijvoorbeeld organisatie van 

interlaboratoriaproeven). 

4.2.3.4 Uitsluiting 

Het laboratorium mag de proef niet uitvoeren indien het reeds deze proef in het kader van 

de zelfcontrole van de producent uitvoert.  

  



 Inhoudstafel 

 

       Bepalingen voor de producent en de externe controle         P 
+ E - Toepassingsreglement TRA 459 – Uitgave 2.2 

24 

 

05 Beheer van de niet-

overeenkomstigheden 

en van de klachten 

5.1 Algemeen 

Zodra de producent op de hoogte gebracht wordt van het bestaan van een niet-

overeenkomstigheid (product of systeem) of klacht, moet hij een procedure van beheer van 

de niet-overeenkomstigheden en klachten toepassen. Deze omvat minstens: 

 een beschrijving van de niet-overeenkomstigheid of van de klacht; 

 een onderzoek naar de oorzaken; 

 een analyse van het probleem en van de mogelijke oplossingen; 

 een plan met correctieve maatregelen (wie ? wanneer ? wat ? hoe ?) die 

geïmplementeerd moet worden; 

 een verificatie van de doeltreffendheid van deze correctieve maatregelen. 

De modaliteiten voor het beheer van de niet-overeenkomstigheden worden in EN-459-3 

«bouwkalk - Deel 3: Conformiteitsbeoordeling» opgenomen. 

5.2 Naspeurbaarheid 

De producent dient alle hierboven vermelde elementen te registreren in een register van 

niet-overeenkomstigheden en/of klachten en deze met bewijsstukken te staven. 
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5.3 Product niet-overeenkomstigheid 

De procedure voor het beheer van de niet-overeenkomstigheden wordt strikt door de 

producent toegepast.  

Zodra een product niet-overeenkomstig wordt verklaard volgens de procedures bepaald bij 

artikel 4.1.6, dient de producent : 

 het product onmiddellijk te declasseren en het niet onder het BENOR-merk te leveren ; 

 de leveringsbonnen te wijzigen door het verwijderen van het BENOR-merkteken. 

Aangezien het niet altijd mogelijk is onmiddellijk het afdruksysteem van de 

leveringsbonnen te wijzigen maar het belangrijk is dat de klant geïnformeerd wordt van 

de niet-overeenkomstigheid van het product, wordt er voor een beperkte duur 

toegelaten dat het BENOR-merkteken zichtbaar met de hand geschrapt wordt ;  

 De Keuringsinstelling onmiddellijk op de hoogte te brengen (met kopie aan BE-CERT) en 

haar de betrokken proefresultaten overmaken ; 

 Elke klant die na het laatste overeenkomstige resultaat geleverd werd schriftelijk op de 

hoogte te brengen. De reden van de niet-overeenkomstigheid van het betrokken product 

dient duidelijk in het schrijven vermeld te worden.  
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06 Definities en 

afkortingen 

6.1 Definities 

Term Definitie 

Productiezetel Geografische ligging waar zich één of meerdere productie-eenheden bevinden, die over éénzelfde 
kwaliteitscontrole beschikken om aan de eisen van de PTV te beantwoorden. 

Levering Hoeveelheid kalk voor bodembehandeling die geleverd wordt vanaf een productie-eenheid door één 
enkel transport. 

Laadpunt  Installatie voor het laden van kalk voor bodembehandeling in bulk afkomstig van een productie-eenheid. 

Greep Hoeveelheid kalk voor bodembehandeling afgenomen in één enkele operatie op het ladingspunt. 

Monster Algemene term voor elke hoeveelheid kalk voor bodembehandeling met betrekking tot de beoogde 
proeven, willekeurig afgenomen op een zelfde ogenblik en op een zelfde plaats volgens een 
monsternemingsplan voor een grotere hoeveelheid (silo, vrachtwagen enz.) of van een welbepaald lot. 
Een monster kan samengesteld zijn uit één of meerdere grepen die onmiddellijk op elkaar volgen. 

De monsterneming gebeurt met de middelen en volgens de principes die beschreven zijn in de  norm NBN 
EN 196-7 uitgezonderd de minimale massa van de proef die tot 2 kg kan beperken worden 

Laboratoriummonster Monster dat werd bereid door homogenisatie en dat bestemd is voor de laboratoria die de proeven zullen 
uitvoeren. 

Handboek « Factory 
Production Control » of 
Kwaliteitshandboek  

Document dat de gebruiken, middelen en sequenties aangeeft voor de activiteiten die gebonden zijn aan 
het beheer van de specifieke kwaliteit van het product.  De combinatie van deze middelen waarborgt de 
overeenkomstigheid van kalk voor bodembehandeling met de normen. 
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6.2 Afkortingen 

Afkorting Uitleg 

BELAC Belgische accreditatie-instelling 

EA European cooperation for accreditation 

BENOR Certificatie conformiteitskenmerk waarvan NBN titularis is 

FPC Factory Production Control (productiecontrole in de fabriek) 

ITT Initial Type Testing 

NBN Belgisch bureau voor normalisatie 

KI Keuringsinstelling 

TRA Toepassingsreglement – Règlement d’Application BENOR 

PTV Prescriptions techniques – Tecnische voorschriften 
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07 Referentiedocumenten 

Dit deel betreft de normen en andere documenten. 

Indien in de aanduiding van de documenten geen datum is opgenomen, wordt impliciet 

verwezen naar de meest recente versie (met inbegrip van de amendementen). In ieder geval 

zijn de relevante normen doorslaggevend. 

Referentie van het 
docuement 

Titel 

NBN EN 459-1 Bouwkalk - Deel 1 : Definities, specificaties en conformiteitscriteria 

NBN EN 459-2 Bouwkalk - Deel 2 : Beproevingsmethoden 

NBN EN 459-3 Bouwkalk - Deel 3 : Conformiteitsbeoordeling 

PTV 459 Technische voorschriften voor ongebluste kalk voor bodembehandeling 

NBN EN 196-7 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 7: Methoden voor het nemen en voorbereiden 
van monsters van cement 
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