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1. Definities, afkortingen en referenties 

1.1 Definities  

Kalibratie 

cfr. NBN X 50-0061 dd. 1988 

Geheel van handelingen, die, onder welbepaalde 
omstandigheden, de relatie vastleggen tussen de waarden 
aangeduid door een meetmiddel, en de corresponderende 
gekende waarden van een gemeten grootheid. 

IJking 

cfr. NBN X 50-006 dd. 1988 

Geheel van handelingen uitgevoerd met het oog op het vaststellen 
en het bevestigen dat het meetmiddel volledig voldoet aan de 
specificaties van de proefnormen waarvoor het gebruikt wordt. 

Tussentijdse controle 
Geheel van handelingen voor de vereenvoudigde tussentijdse 
verificatie uitgevoerd door de producent (fabrikant) tussen twee 
kalibraties/ijkingen. 

1.2 Afkortingen  

BELAC Belgische Accreditatie-Instelling. 

EA European Cooperation for Accreditation 

KI Keuringsinstelling 

 

1.3 Referenties 

Wat de in voorliggende reglementaire nota opgenomen referentiedocumenten betreft, is de meest recente versie van 
toepassing, met inbegrip van eventuele addenda, errata en amendementen. 

 

NBN EN 932-5 
Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 
5: Algemene apparatuur en kalibratie 

NBN EN 933-3 
Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - 
Deel 3 : Bepaling van korrelvorm - Vlakheidsindex 

NBN EN 933-8 
Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - 
Deel 8 : Beoordeling van fijn materiaal - Zandequivalentbeproeving 

NBN EN 933-9 
Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van granulaten - Deel 9: 
Beoordeling van fijn materiaal - Methyleenblauwproef 

NBN EN 1097-1 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen 
van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de weerstand tegen afslijting (micro-
Deval) 

NBN EN 1097-2 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen 
van granulaten - Deel 2: Methoden voor de bepaling van de weerstand tegen 
verbrijzeling 

                                                

 

 

 
1 Kwaliteitsborging – Eisen te stellen aan meet- en kalibratiesystemen. 
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NBN EN 1097-6 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen 
van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de dichtheid van de deeltjes en van de 
wateropname  

NBN-EN 1097-7 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen 
van granulaten - Deel 7: Bepaling van de dichtheid van vulstof - Methode met 
pyknometer 

NBN EN 1097-8 
Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen 
van granulaten - Deel 8: Bepaling van de polijstwaarde 

ISO 3310-1 
Tamis de contrôle - Exigences techniques et vérifications – Partie 1: Tamis de 
contrôle en tissus métalliques 

ISO 3310-2 
Tamis de contrôle - Exigences techniques et vérifications – Partie 1: Tamis de 
contrôle en tôles métalliques perforées  

EN ISO 3650 
Geometrische productspecificaties (GPS) - Lengtestandaarden - Eindmaten (ISO 
3650:1998)(+ AC:2009) 

EN ISO/IEC 17025 Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria 

 

1.4. Referentiedocument 

 

Deze uitgave annuleert en vervangt volgende documenten: 

 De RNR 01 uitgave 1.3 van 11.05.2017; 

 De rondzendbrief met referentie ‘4023 – G 2019/0263’ van 04.03.2019. 

Geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van uitgave 1.3.   
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2. Inleiding 

Deze Reglementaire Nota (RN) vult de bepalingen aan van het Toepassingsreglement TRA 411 voor 
granulaten. 
In het kader van de certificatie van granulaten, worden de ijkingen, kalibraties en controles van de 
meet- en beproevingsuitrusting volgens de bepalingen van voorliggende Reglementaire Nota 
uitgevoerd.  
Alle vragen of opmerkingen betreffende deze Reglementaire Nota dienen aan BE-CERT overgemaakt 
te worden. 

3. Uitvoerders 

De kalibraties/ijkingen kunnen intern uitgevoerd worden of toevertrouwd aan een externe instelling. 
De naspeurbaarheid t.o.v. de internationale ijkmaten moet verzekerd worden. 

4. Algemene bepalingen 

4.1. Algemene regels voor kalibratie/ijking 

Alle meet- en beproevingsuitrustingen dienen te worden gekalibreerd/geijkt. Het doel hiervan is 
voldoende vertrouwen te verkrijgen in de meetwaarden die met deze uitrustingen worden bepaald 
en/of de instellingen die erop verricht worden. Bovendien kan de producent overgaan tot het 
uitvoeren van tussentijdse controles. 

Elke meetuitrusting moet gebruikt en onderhoud worden overeenkomstig de voorschriften van de 
fabrikant. 

4.2. Methode 

De kalibraties/ijkingen van de meetuitrusting voor de uitvoering van de zelfcontroleproeven worden 
uitgevoerd volgens relevante proefmethodes (methodologie en frequenties).  

Alternatieve methodes voor kalibratie/ijking kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid 
aangetoond werd en van een bronvermelding voorzien werd (methodologie, resultaten en strengheid 
van de criteria, …) in zijn kwaliteitssysteem. Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt 
worden. In geval van twijfel of betwisting is enkel de referentiemethode doorslaggevend. De toegestane 
afwijkingen worden door de producent opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 

Voorliggend document geeft ook toelichtingen betreffende enkele bijkomende bepalingen of 
alternatieven opgenomen bij art. 8 van voorliggend document. 

4.3. Frequentie 

Elke meetuitrusting moet ten minste gekalibreerd/geijkt worden volgens de frequentie opgenomen in 
de relevante proefnormen. Behoudens specifieke vermelding of afwijking toegekend door BE-CERT 
middels rechtvaardiging van de producent (gemotiveerd dossier) is de minimale frequentie jaarlijks. 

Elke meetuitrusting die het voorwerp heeft gemaakt van herstellingen moet gekalibreerd/geijkt worden 
vooraleer te kunnen gebruikt worden. 

5. Identificatie van de meet- en beproevingsuitrusting 

5.1. Identificatie 

Elke uitrusting dient te worden voorzien van een unieke identificatie. Het identificeren gebeurt 
volgens een procedure opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 



Reglementaire Nota RNR 01 

ijking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting 

Doc BE-CERT RNR 01/19/N 

Uitgave: 2.0 – Datum: 14.06.2019 

Blz. 7/13 

 

7 

 

5.2. Begrenzing 

Wanneer een uitrusting niet gekalibreerd/geijkt is, of over een beperkt meetbereik/gamma beschikt, 
moet dit duidelijk zichtbaar op de uitrusting worden vermeld. 

6. Kalibraties/verificaties 

6.1. Algemeen 

De meet- en beproevingsuitrustingen worden periodiek aan kalibraties/ijkingen onderworpen zoals 
aangegeven in een niet beperkend overzicht gegeven in bijlage A.  

Zij dienen ten minste aan de vereiste meetnauwkeurigheid te voldoen. 

De kalibratie/ijking geschiedt in ieder geval door bekwaam personeel, aan de hand van geschikte 
middelen. 

6.2. Uitvoerders kalibraties/ijkingen 

De kalibraties/ijkingen worden uitgevoerd ofwel: 

6.2.1. door een extern laboratorium 

1. geaccrediteerd door BELAC of een ander lid van EA; 

2. bij ontstentenis, dat aanvaard is door de certificatie-instelling voor de kalibratie van de 
betreffende meetuitrusting; 

3. hetzij de Belgische Metrologische Dienst die belast is met de uitvoering van de Belgische 
IJkwetgeving; 

4. hetzij het nationaal instituut of de overheid bevoegd voor wettelijke metrologie van het land 
dat deel uitmaakt van de Europese Organisatie voor Wettelijke Metrologie; 

5. hetzij een keuringsinstelling die daartoe erkend is door één van de instanties vermeld onder 3 
of 4. 

6.2.2. door andere uitvoerders 

1. de leverancier van de meetuitrusting ; 
2. door de producent zelf onder toezicht van de keuringsinstelling en volgens een geschreven 

procedure die opgenomen is in zijn kwaliteitssysteem. 

6.3. Uitzonderingen 

Indien er twijfels bestaan over een door de producent of een leverancier uitgevoerde kalibratie, kan de 
certificatie-instelling de opdracht geven de kalibratie opnieuw uit te voeren in aanwezigheid van de 
keuringsinstelling. 

7. Registratie 

7.1. Verslag 

Elke kalibratie/ijking geeft aanleiding tot een verslag. In dit verslag zijn minimum de volgende 
vermeldingen opgenomen: 

 Identificatie van de meetuitrusting: beschrijving, serienummer of inventarisnummer, 
lokalisering, …; 

 Uitvoeringsdatum van de kalibratie/ijking; 
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 Toegepaste methode; 

 Elementen die de naspeurbaarheid van de (inter)nationale ijkmaten mogelijk maken; 

 Naam en handtekening van de persoon die de kalibratie/ijking heeft uitgevoerd. 

Op basis van het kalibratie-/ijkingsverslag zal de producent de overeenkomstigheid van zijn 
meetuitrusting t.o.v. de in de proefnormen opgenomen specificaties nagaan. Desgevallend zal hij het 
meetgebied kunnen beperken. De producent zal de overeenkomstigheid tot gebruik van zijn 
uitrusting formaliseren middels een conclusie, geparafeerd en gedateerd, op het kalibratieverslag. 

Het bewaren van de verslagen gebeurt volgens een procedure opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 

7.2 Overzichtslijst 

Het register van de meet- en beproevingsuitrusting bevat een overzichtslijst van alle bij de certificatie 
betrokken meet- en beproevingsuitrusting van de producent alsook de informatie met betrekking tot 
de kalibratie/ijking ervan. 

Een voorbeeld van overzichtslijst wordt gegeven bij bijlage B. 

8. Toe te passen methodes 

8.1. Alternatieve methodes 

8.1.1. Zeven voor de bepaling van de korrelverdeling 

Dit artikel beschrijft de alternatieve methode voor de ijking van draadzeven (voor korrels < 4mm) en 
plaatzeven (voor korrels >= 4mm). 

In dergelijk geval, moeten de regels voor zeving zoals beschreven in NBN EN 933-1 nageleefd worden, 
met name: “Schud de kolom handmatig of mechanisch, en verwijder dan de zeven één voor één, te 
beginnen met de zeef met de grootste opening, en schud elke zeef handmatig.” 

Rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheid van de resultaten, zal indien een zeef niet voldoet 
aan de vereisten opgesomd in onderstaande §.8.1.1.1, deze moet vervangen worden en de controle van 
de nieuwe zeefkolom volledig moet worden overgedaan.  

8.1.1.1. Verificatie van de gebruikelijke zeven 

Deze methode voorziet het gebruik van een willekeurig staal dat tweemaal afgezeefd wordt: een eerste 
maal op de gebruikelijke te controleren zeef en een tweede maal op een gekalibreerde zeef, referentiezeef 
genaamd.  

Deze procedure mag toegepast worden in het kader van de granulaten en dit zowel voor plaatzeven als 
voor draadzeven. 

Zijn: 

- X1 = zeefrest op de gebruikelijke te controleren zeef (in percent met 1 
decimaal) 

- X2 = zeefrest op de referentiezeef (in percent met 1 decimaal) 

Men berekent: 

- gemiddelde zeefrest Xgem =  ((X1 + X2) / 2) 

- absoluut verschil D = |X1 – X2| 

De voorwaarde voor de validatie van de gebruikelijke te controleren zeef wordt als volgt 
uitgedrukt, in functie van de gemiddelde zeefrest Xgem : 
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- indien 25 ≤ Xgem ≤ 75 is  Dmax = 2,5 

- indien Xgem < 25 is  Dmax = 0,5 * SQR(Xgem) 
- indien Xgem> 75 is   Dmax = 0,5 * SQR(100 – Xgem) 

waar SQR = square root = √ 

8.1.1.2. Toelichtingen 

8.1.1.2.1. Kalibratiemonster 

Volgens deze alternatieve methode maakt men gebruik van een willekeurig monster. In die zin werden 
ook de evaluatieformules gecreëerd. Het is dus niet noodzakelijk om bij elke kalibratie hetzelfde monster 
te gebruiken, maar het kan bijkomende informatie leveren in verband met de slijtage (in dit geval kan 
het monster natuurlijk niet onderhevig zijn aan afslijting). Het opstellen van controlekaarten voor elke 
gebruikelijke zeef kan een voordeel zijn. 

8.1.1.2.2. Kalibratiezeven 

Bij elke kalibratie is het wel noodzakelijk hetzelfde monster af te zeven op de referentiezeven en op de 
gebruikelijke te controleren zeven. Volgens deze procedure kunnen zelfs referentiezeven van een ander 
laboratorium gebruikt worden (op voorwaarde dat hetzelfde monster gebruikt wordt). De 
referentiezeven dienen minimum om de acht jaar te worden gekalibreerd. De vervanging moet 
plaatsvinden na 200 gebruiken of acht jaar na indienstneming naargelang het geval van toepassing. 

8.2. Toelichtingen 

8.2.1. IJking van staafzeven  

Overeenkomstig art.5.2 van NBN EN 933-3, moeten de toleranties voor de breedte van de sleuf gegeven 
in tabel 1 gelden voor de volledige lengte van elke sleuf. Voor de kalibratie van de staafzeven, zal de 
operator minimum 2 meetpunten per sleuf nemen waarvan minstens één punt gelegen is op ¼ van de 
totale lengte en één punt gelegen op ¾ van de totale lengte van elke sleuf. 

8.2.2. Kalibratie van balansen 

Overeenkomstig NBN EN 932-5 moeten de balansen op hun ganse meetoppervlakte geijkt, geregeld en 
gekalibreerd worden met behulp van gecertificeerde geijkte gewichten, minimum eenmaal per 2jaar, of 
vaker indien nodig, om te vermijden dat de maximale leesfouten de gespecificeerde waarden 
overschrijden. 

Voor de kalibratie van de balans zal de operator minimum de twee volgende verificaties uitvoeren: 

 Lineariteit van de balans bij toenemende lasten en bij afnemende lasten door het achtereenvolgend 
aanbrengen in het midden van de plaat van de balans van ten minste 5 proeflasten (van nul tot het 
maximaal meetbereik van de balans) zo gelijkmatig mogelijk gespreid over het ganse kalibratiegebied; 

 Excentriciteit door het aanbrengen van een proeflast dat maximaal overeenkomt met de helft van het 
meetbereik van de balans, op excentrische wijze op de plaat van de balans geplaatst en dit in 4 
richtingen. Een verificatie in het middelpunt van de balans zal ook uitgevoerd worden vóór en ná de 
excentriciteitstest; 

 De bepaling van de herhaalbaarheid bestaat in het herleiden minstens 5 maal van het wegen van 
een ijkgewicht dat ideaal overeenstemt met de helft van het meetbereik van de balans. 

8.2.3. Aanbevelingen voor de weegschalen in functie van de proefnormen  

De aanbevelingen voor de weegschalen in functie van de proefnormen worden informatief gegeven in 
bijlage C. 
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Bijlage A: Uitrusting en minimale frequentie 

Voorliggende bijlage geeft een niet beperkend overzicht van de kalibraties/ijkingen van de meet- en 
beproevingsuitrusting. 

Niet beperkende lijst van de uitrusting en minimale frequentie van de kalibraties en ijkingen 

Uitrusting Methode Specificaties Minimale frequentie  

Balansen 

Gecertificeerde 
referentiegewichten - 

(EN 45501) NBN EN 932-5  

1/2jaar 

Tussentijdse controle 
Risicoanalyse naargelang de 

ervaring van het laboratorium 

Schuifmaat Referentie-ijkplaten NBN EN 932-5  1/jaar 

Micrometer Referentie-ijkplaten NBN EN 932-5 1/jaar 

Staalliniaal Leesbaarheid en slijtage NBN EN 932-5 1/jaar 

Stopwatch (chronometer) Tijdmelding NBN EN 932-5 1/jaar 

Droogovens Gekalibreerde thermometer NBN EN 932-5 1/jaar 

Controlezeven 

plaatzeven 

draadzeven 

Visueel onderzoek 

ISO 3310-2 

ISO 3310-1 

NBN EN 932-5 

NBN EN 932-5 

NBN EN 932-5 

Vóór elk gebruik 

1/2jaar 

1/jaar 

Micro-Deval-uitrusting NBN EN 1097-1 NBN EN 1097-1 1/jaar 

Los Angeles-uitrusting NBN EN 1097-2 NBN EN 1097-2 1/jaar 

Uitrusting voor versnelde 
polijstingscoëfficiënt 

NBN EN 1097-8 NBN EN 1097-8 1/jaar 

Uitrusting voor 
blauwwaarde 

NBN EN 933-9 NBN EN 933-9 1/jaar 

Uitrusting voor 
zandequivalent 

NBN EN 933-8 NBN EN 933-8 1jaar 

Staafzeven NBN EN 933-3 NBN EN 933-3 1/2jaar 

Waterbad Gekalibreerde thermometer NBN EN 1097-6 1/jaar 

Pyknometer NBN EN 1097-6 NBN EN 1097-6 1/jaar 

Referentie-ijkplaten  NBN EN 932-5 EN ISO 3650 1/5jaar 

Referentiethermometer  NBN EN 932-5 NBN EN 932-5 1/5jaar 

Referentiezeven NBN EN 932-5 NBN EN 932-5 
200 gebruiken of zodra een 

precisie-afwijking wordt 
vermoeden of vastgesteld 

Uitrusting voor hoekigheid 
van zanden (Ecs) 

NBN EN 933-6 NBN EN 933-6 1/jaar 

Referentiezand voor Ecs NBN EN 933-6 NBN EN 933-6 30 gebruiken 

Elke meetuitrusting die het voorwerp heeft gemaakt van herstellingen moet gekalibreerd/geijkt worden vooraleer te kunnen gebruikt worden. 

Behoudens specifieke melding is, is de minimale frequentie jaarlijks. 

Alternatieve methodes voor kalibratie/ijking kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid aangetoond werd en van een 
bronvermelding voorzien werd (methodologie, resultaten en strengheid van de criteria, …) in het BENOR-dossier. Deze alternatieve 
methode is slechts effectief na akkoord van BE-CERT. Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt worden. In geval van twijfel 
of betwisting is enkel de referentiemethode doorslaggevend. De toegestane afwijkingen worden door de producent opgenomen in zijn 
kwaliteitssysteem. 
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Niet beperkende lijst van de uitrusting en minimale frequentie van de kalibraties en ijkingen 

Uitrusting Methode Specificaties Minimale frequentie  

1/jaar (1/2jaar): de kalibratie/ijking moet uitgevoerd worden ten laatste (1 jaar ± 1 maand) na de voorgaande kalibratie/ijking. Elke 
overschrijding van de termijn moet het voorwerp maken van een akkoord met de KI. 
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Bijlage B: Overzichtslijst met alle meet- en beproevingsinstrumenten 

Voorliggende bijlage geeft een voorbeeld van overzichtslijst 

 

Uitrusting Identificatie Methode Frequentie Voormalige 
kalibratie/ 
ijking 

Lopende 
kalibratie/ 
ijking 

Vereiste 
precisie 

Bekomen 
precisie 

IJkgewichten LAB-xx-xx Externe 1/jaar (of 
1/2jaar) 

14/02/2018 13/02/2019 0,005 g - 

Weegschaal LAB-XX-XX MQ 1/jaar 14/02/2018 13/02/2019 +/-0,02% +0,01%  
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Bijlage C: Aanbevelingen voor de weegschalen naargelang de proefnormen (informatief) 

Voorliggende bijlage geeft een informatief overzicht van aanbevelingen voor weegschalen naargelang de 
proefnormen (uittreksel van NBN EN 932-5:2012). 

 
Balance recommendation for various standard test methods 

Standard 
Maximum weighing 

range 
Required actual 
scale interval a 

Comment 
Recommended balance 

category c 

EN 933-1 20g/80 kg  Mass of test portion :  

EN 933-3 200g/80 kg  < 1 kg -> 2 to 4 

EN 933-4 100g/45 kg  1 kg <  <10 kg -> 3 to 5 

EN 933-5 100g/45 kg  > 10 kg -> 4 to 6 

EN 933-6 1kg/10 kg    

EN 933-7 100g/45 kg    

EN 933-8 
10g/500 g 0.5 g Solution preparation 2 to 4 

-/ 120 g 1 g Test portion 
2 to 5 

EN 933-9 

-/ 200 g 1 g MB on 0/2 mm 

-/ 30 g 0.1 g MBF on 0/0.125 mm 2 to 4 

-/ 5 g 0.01 g Solution preparation 1 to 3 

EN 933-10 -/ 50 g 0.1 g  1 to 4 

EN 1097-1 
-/ 500 g 2 g Coarse aggregate 2 to 6 

-/ 10 kg 5 g Railway ballast 

3 to 6 

EN 1097-2 

-/ 5 kg  LA coarse aggregate 

-/ 10 kg  LA ballast 

-/ 5 kg 0.5 g Impact value 3 to 4 

EN 1097-3 
1 kg / 45 kgb  0.063/D See above EN 933-1 

-/ 100 g 0.01 g Filler in kerosene 1 to 3 

EN 1097-4 -/ 600 gb 0.01 g  2 to 3 

EN 1097-5 200 g/13 kg   

See above EN 933-1 
EN 1097-6 

7 kg /15 kg  Clause 7 

1 kg/ 5 kg  Clause 8 

-/ 1 kg  Clause 9 

250 g/ 1.5 kg  Annexe A 

EN 1097-7 
-/ 50 g 0.001 g Test portion 1 to 2 

50 gb/150 gb 0.0001 g  Pyknometer calibration 1 

EN 1097-8 -/ 2.5 kg 0.1 g AAV 3 to 4 

EN 1097-9 1 kg /10 kg   3 to 5 

EN 1097-10 
250 b /28 kg b 0.1 g Test portion 2 to 4 

10 g/100 g 0.01 g Reagent 1 to 3 

EN 1367-1 1 kg -> 6 kg 0.1 g  3 to 4 

EN 1367-2 0/2 kg 0.1 g  3 

EN 1367-3 1 kg/4 kg   
3 to 5 

EN 1367-4 -/5 kg   

EN 1367-5 -/5 kg 0.5 g  3 to 4 

EN 1744-1 

0/10 kg 1 g  3 to 5 

0/1 kg 0.01 g  2 to 3 

0/100 g 0.0001 g  1 

EN 1744-3 -/2 kg 0.1 g  
3 to 4 

EN 1744-4 
0/2 kg 0.1 g  

0/100 b 0.001 g  1 to 2 

EN 1744-5 0/100 g 0.0001 g  1 
a 0.1 % of the mass of test portion unless otherwise stated 
b estimated value 
c see table 1 of EN 932-5 (Table 1 “Examples of categories of balances, their accuracy classes and corresponding tolerances for 
intermediate checks”) 
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