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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 
(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: 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 411. 

Dit reglement TRA 411 uitgave 2.3 annuleert en vervangt het reglement TRA 411 uitgave 2.2 van 11.05.2017, 
alsook de rondzendbrief met referentie ‘4023 – G 2019/0263’ van 04.03.2019. 
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Inleiding 

“De toegevoegde waarde van een vrijwillig merk is het vertrouwen dat het brengt voor de 

gebruiker in de kwaliteit van het product dat hij wil toepassen. De definitieve uitvoering van 

het werk is afhankelijk van de constantheid van de kwaliteit van het product. Het is daarom 

essentieel dat het product door de producent wordt gecontroleerd en dat de geldigheid van 

deze zelfcontrole wordt gecontroleerd door een derde partij. De geloofwaardigheid van een 

vrijwillig merk gaat dus ook via de externe controle. 

Voor het vrijwillige kwaliteitsmerk BENOR van granulaten, heeft BE-CERT besloten zich te 

omringen met deskundige medewerkers: het respect voor de certificatieregels en de 

controle van de juiste uitvoering van de zelfcontroleproeven zijn toevertrouwd aan 

keuringsinstellingen terwijl de externe controleproeven worden uitgevoerd door 

onafhankelijke laboratoria. De kwaliteit van hun diensten, hun objectiviteit en 

onpartijdigheid zijn de garanties voor een authentiek vrijwillig merk. Dit is de reden waarom 

de accreditatie vereist is. Hun ambitie moet dusdanig een opbouwende schakel zijn tussen 

de certificatie-instelling en de producent. 

Dit reglement beschrijft de bepalingen van externe controle die moeten worden nageleefd 

door de medewerkers, onderaannemers, van BE-CERT om, met een voldoend niveau van 

vertrouwen, de overeenkomstigheid van de door de producent opgegeven kenmerken te 

verzorgen en de certificatie-eisen van het vrijwillige BENOR-merk voor granulaten te 

bevestigen. De kracht van het BENOR-merk is de erkenning ervan door de gebruikers.” 

 

Ir Frédérique THEWISSEN 

Ingénieur des Ponts & Chaussées, Géologie et Mines, DGO1.61 – SPW, Direction de la Géotechnique 

 

“De ware ontdekking is niet het 

vinden van nieuwe landschappen, 

maar het krijgen van nieuwe kijk” 
(Marcel Proust 1871 -1922) 

 

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

 

1.1 Algemeen1 

Alle gegevens m.b.t. productkenmerken kunnen het voorwerp uitmaken van een verificatie 

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

verklaart dat de granulaten in overeenstemming zijn met de door de producent verklaarde 

prestaties conform Bijlage ZA van de NBN hEN. 

Het vrijwillig BENOR-kwaliteitsmerk in de sector van de granulaten, gebaseerd op de 

toepassing van voorliggend reglement, is een kwaliteitscertificatie van producten op basis 

waarvan waarin een derde partij, aan de hand van een externe en periodieke controle en 

met voldoende mate van vertrouwen, de door de producent opgegeven kenmerken van de 

granulaten overeenkomstig verklaart. De deelname van alle belanghebbende partijen bij de 

opstelling van dit reglement zorgt ervoor dat het voldoet aan algemeen aanvaarde criteria.  

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 uitvoeren op 

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

eventueel leiden tot een vrijstelling van een dergelijke aanvaardingskeuring. 

Dit reglement beschrijft de bepalingen voor de planning, de organisatie, de uitvoering en de 

opvolging van de externe controle toevertrouwd aan de keuringsinstellingen (KI) in het 

kader van het vrijwillig kwaliteitsmerk BENOR in de sector van de granulaten. De externe 

                                                                 
1 De TEKSTEN gemeenschappelijk aan TRA 411 DEEL P zijn in het grijs aangegeven 
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controle heeft tot doel de geldigheid van de zelfcontrole van de producent na te gaan. Het 

omvat de controlebezoeken uitgevoerd tijdens de werkuren in de productie-eenheid en de 

controleproeven uitgevoerd in een controlelaboratorium. 
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02 
Doelstellingen 

en principes van 

de externe 

controle 

 

2.1 Algemeen 

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 permanent te waarborgen. 

De externe controle bestaat uit: 

 bezoeken uitgevoerd in de productie-eenheid door de KI, 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 een controlelaboratorium; 

 de beoordeling van de resultaten van de proeven door de KI. 
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03 Onderaannemers 

belast met de 

externe controle 

3.1 Keuringsinstellingen 

3.1.1 Voorwaarden 

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

CERT uitbesteed aan één of meerdere KI’s, waarmee zij een overeenkomst heeft gesloten. 

Zij kan ook andere opdrachten en specifieke bevoegdheden inzake de certificatie aan deze KI 

toevertrouwen, zoals aangegeven in voorliggend reglement. De KI’s zijn NBN EN ISO/ 

IEC 17020 geaccrediteerd door BELAC of door een ander lid van de EA voor de opdrachten 

die hun toevertrouwd worden. 

De KI kan vergezeld worden van een waarnemer (BE-CERT of accreditatieinstelling). De 

verantwoordelijkheid van de keuring behoort tot de bevoegdheid van de KI. De waarnemer 

is onderworpen aan een vertrouwelijkheidsclausule. 

3.1.2 Lijst 

De lijst van de KI’s, die een onderaannemingscontract met BE-CERT gesloten hebben, is in 

bijlage 1 opgenomen. 

3.1.3 Aanduiding 

BE-CERT duidt per productie-eenheid een KI aan voor een termijn van 3 jaar. 

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

niet mogelijk is, vraagt BE-CERT aan de KI om van inspecteur te veranderen. 
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De minimum aan te leveren gegevens voor de dossiers betrokken bij de rotatie zijn de 

volgende:  

 de lijst van de monsternemingen;  

 de bijzondere punten en de steeds terugkerende problemen;  

 het contact in situ, indien verschillend van de gegevens in het bezit van de certificatie-

instelling; 

 de administratieve gegevens. 

3.2 Instellingen gespecialiseerd in de beoordeling van de identificatiedossiers 

van de grondstoffen 

3.2.1 Voorwaarden 

Voor de evaluatie van de geologische dossiers van de natuurlijke granulaten of de dossiers 

van herkomst van de kunstmatige granulaten doet BE-CERT beroep op gespecialiseerde 

instellingen in deze specifieke domeinen. 

3.2.2 Lijst 

De lijst van de gespecialiseerde instellingen is opgenomen in bijlage 2. 

3.2.3 Aanduiding 

Bij elke nieuwe benorisatie-aanvraag of bij elke wijziging van de herkomst van de 

grondstoffen, duidt BE-CERT een gespecialiseerde instelling aan voor de beoordeling van het 

dossier. 

Indien een producent beroep doet op grondstoffen afkomstig uit een BENOR-productie-
eenheid die over een positief geëvalueerd geologisch dossier beschikt, dient hij: 
 te beschikken over een schriftelijke toelating van toegang tot dit geologisch dossier met 

vermelding van de toegangsmodaliteiten (bijv. kopie, computerlink, archief van 

BE-CERT2); 

 de correcte identificatie van het geologisch dossier mee te delen (bv. naam, versie, 

datum); 

 te beschikken over een kopie van het verslag van de positieve beoordeling van dit 

geologisch dossier; 

 de naspeurbaarheid te verzekeren van de mogelijke evolutie van de maatschappijen 

betrokken door het wingebied en zijn winning voor de relevante aspecten in het kader 

van de BENOR-certificatie; 

 zich ervan te vergewissen dat de oorspronkelijke producent het reglement inzake de 

bijwerking van het geologisch dossier naleeft en het bewijs ervan aan te leveren (bv. een 

kopie van het overmaken van het resultaat van deze verificatie naar BE-CERT). 

                                                                 
2 BE-CERT bewaart het geologisch dossier voor een periode van 10 jaar.  
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3.3 Controlelaboratoria 

3.3.1 Voorwaarden 

De proeven worden toevertrouwd aan controlelaboratoria waarmee BE-CERT een 

overeenkomst heeft gesloten om de zelfcontrole van de producent in het kader van de 

BENOR-certificatie van de granulaten geldig te verklaren. Deze geldigverklaring is gebaseerd 

op conformiteitscontroles van bepaalde kenmerken en op reproduceerbaarheidsproeven 

voor andere kenmerken. 

De controlelaboratoria zijn NBN EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd door BELAC of door een 

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

3.3.2 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. 

3.3.3 Aanduiding 

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

gemeenschappelijk akkoord met de KI, uit de hierboven vermelde lijst met laboratoria. 

Het laboratorium dient geaccrediteerd te zijn voor de gevraagde proef. 

Ingeval geen enkel laboratorium voor de gevraagde proef geaccrediteerd is, behoudt 

BE-CERT zich het recht om de keuze van het controlelaboratorium te wijzigen.  

3.3.4 Lijst van geaccrediteerde proeven 

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. Deze lijst 

wordt op de website van BE-CERT ter beschikking gesteld. 

3.3.5 Uitsluiting 

Het laboratorium mag de proef gevraagd in het kader van de zelfcontrole van de producent 

niet uitvoeren. 

3.3.6 Verplichtingen 

De laboratoria eerbiedigen: 

 de toelichtingen over de werkwijze van de proefmethodes zoals bepaald in bijlage B van  

TRA 411 deel P; 
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 de termijnen voor het verzenden van de proefverslagen zoals bepaald in bijlage 3 van 

TRA 411 deel E. 
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04 Externe 

controlebezoeken 

4.1 Algemeen 

De controlebezoeken hebben tot doel: 

 in toelatingsperiode: na te gaan dat de producent de geschikte productie- en 

controlemiddelen aanwendt om zich ervan te vergewissen dat de kenmerken van zijn 

product permanent beantwoorden aan de technische specificaties van PTV411. 

 in gebruiksperiode: na te gaan dat de zelfcontrole door de producent continu wordt 

uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van TRA 411 deel P  om  de 

overeenkomstigheid van zijn product met de technische specificaties van PTV411 

voortdurend te waarborgen. 

De producent is ertoe gehouden vrije toegang te verlenen tot de productie-installaties, het 

laboratorium voor zelfcontrole, de registers en de voorraden. De KI verbindt zich ertoe de 

van kracht zijnde veiligheidsregels in de bezochte productie-eenheid zorgvuldig na te leven. 

Tenzij anders vermeld is de gebruikelijke duur van een controlebezoek vastgelegd op één 

dag.  

De externe controlebezoeken maken het voorwerp uit van een verslag opgesteld op basis 

van een type-verslag, ondertekend door de KI en overgemaakt aan BE-CERT binnen een 

termijn van 10 werkdagen volgens de modaliteiten van BE-CERT. De elektronische 

toezending heeft de voorkeur. 
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4.2 Types van bezoeken 

 In toelatingsperiode 

 Inleidend bezoek; 

 Bezoek in toelatingsperiode; 

 Bijkomend bezoek; 

 Bezoek ter evaluatie van het identificatiedossier van de grondstoffen. 

 In gebruiksperiode 

 Bezoek in gebruiksperiode; 

 Bijkomend bezoek; 

 Monsternemingsbezoek; 

 Specifieke bezoeken voor bijzondere gevallen (uitbreiding of wijziging van de 

productie, bepaling van de kenmerken in een centraal laboratorium, controlebezoeken 

van een opslagplaats, …); 

 Bezoek van stopzetting. 

4.3 Inleidend bezoek 

4.3.1 Doelstelling 

Het doel van het inleidend bezoek is dat de producent aantoont over de nodige middelen te 

beschikken om de benorisatieprocedure aan te vangen. 

4.3.2 Frequentie 

In principe is het inleidend bezoek een eenmalig bezoek. Zodra BE-CERT de ontvankelijkheid 

van de formele aanvraag bevestigt, legt de KI een datum vast met de aanvrager. 

4.3.3 Organisatie 

Tijdens het bezoek vergewist de KI zich integraal van: 

 de identificatie van de productiezetel; 

 de definitie van de producten waarvoor het BENOR-merk aangevraagd wordt; 

 de raming van de jaarlijkse productie; 

 de aanwezigheid van een CE 2+ markering voor deze producten; 

 de aanwezigheid van het meest recente CE 2+ auditverslag en de correctieve maatregelen 

genomen door de producent in reactie op de opmerkingen geformuleerd op het einde 

van de audit; 

 de beschikbaarheid van de documenten noodzakelijk voor de certificatie (PTV411, 

TRA411, normen, …); 

 de aanwezigheid en de geschiktheid van het BENOR-dossier; 

 de aanwezigheid van een identificatiedossier van de grondstoffen; 

 de aanduiding van een controlelaboratorium; 
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 de aanwezigheid van een laboratorium voor zelfcontrole, dat over een conforme 

uitrusting beschikt en personeel dat opgeleid is voor de proeven; 

 de aanwezigheid van een overeenkomst met een eventueel extern laboratorium voor 

zelfcontrole waaraan de proeven toevertrouwd worden; 

 de aanwezigheid van registers; 

 de aard, het aantal, de frequentie en de resultaten van de beschikbare 

zelfcontroleproeven; 

 het beheer van de voorraad; 

 het opmaken van de leveringsbonnen. 

De KI evalueert ook de mogelijke aanduiding voor de te benoriseren producten op basis van 

de beschikbare zelfcontroleresultaten.  

4.3.3.1 Bijzondere gevallen 

Indien de producent reeds over een BENOR-merk beschikt voor andere productie-eenheden, 

worden monsternemingen uitgevoerd, in aanwezigheid van de KI, tijdens het inleidend 

bezoek. De modaliteiten van de externe controleproeven beschreven in punt 5 zijn van 

toepassing. De KI woont de proeven voor de bepaling van de fabricagekenmerken niet bij. 

4.3.4 Verslag 

Na het inleidend bezoek, stelt de KI een syntheseverslag van het inleidend bezoek op op 

basis van een type-verslag. Dit verslag is een samenvatting van de gedane vaststellingen 

tijdens dit bezoek, dat toelaat de organisatie van de productie en van de zelfcontrole van de 

producten te beoordelen. 

De KI besluit zijn verslag met een advies over de mogelijkheid om de proefperiode te 

starten. 

Dit verslag wordt tegelijkertijd naar BE-CERT en naar de producent verzonden. 

4.4 Bezoek in toelatingsperiode (of stageperiode) 

4.4.1 Doelstelling 

De toelatingsperiode dient voor de producent om aan te tonen in staat te zijn om 

voortdurend de overeenkomstigheid van het product en de naleving van de reglementaire 

bepalingen te waarborgen. 

4.4.2 Frequentie 

De toelatingsperiode vangt aan op de datum van het inleidend bezoek, mits een gunstig 

bezoekverslag van de KI. Haar duur bedraagt 3 maanden. Indien de productie gedurende 

tenminste twee weken wordt stopgezet, dan wordt de toelatingsperiode verlengd met een 

duur die overeenkomt met de periode dat de productie gestaakt werd. 

In de toelatingsperiode worden minstens 2 controlebezoeken uitgevoerd. 
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4.4.2.1 Bijzonder geval : verlenging van de toelatingsperiode 

Welk ook de reden weze van deze verlenging, de bezoekfrequentie zal één per maand 

bedragen. Deze verlenging zal eindigen op het moment waarop BE-CERT zich heeft 

vergewist  van de overeenkomstigheid van de producten, en van de goedkeuring van  het 

BENOR dossier en, in voorkomend geval, van het dossier voor de identificatie van de 

grondstoffen. 

4.4.2.2 Bijzonder geval : de producent beschikt reeds over een BENOR-merk voor 

andere productie-eenheden 

Onderhavig reglement beschouwt het geval dat de producent de nodige ervaring heeft 

opgedaan om de controle van de productie te beheersen. Dientengevolge mag de duur van 

de toelatingsperiode onder volgende voorwaarden ingekort worden: 

 een inleidend bezoek wordt uitgevoerd door de KI om aan te tonen dat de bepalingen 

vereist door het BENOR-merk geïntegreerd zijn en toegepast worden. Monsternemingen 

worden uitgevoerd (zie § 4.3.3.1 van voorliggend document); 

 het laboratorium voor zelfcontrole is actief voor een andere BENOR-site; 

 tenminste één extern controlebezoek zal uitgevoerd worden gedurende de ingekorte 

toelatingsperiode van minimaal één maand. Dit bezoek zal moeten vaststellen dat alle 

opmerkingen van het inleidend bezoek afgesloten zijn. 

 

Het BENOR-merk zal kunnen verleend worden indien op basis van het syntheseverslag van 

de toelatingsperiode en van het beoordelingsverslag van het dossier voor de identificatie 

van de grondstoffen (in voorkomend geval ) is gebleken dat de overeenkomstigheid van het 

product in voldoende mate gewaarborgd is en nadat werd vastgesteld dat aan alle eisen van 

technische, administratieve en financiële aard werd voldaan. 

 

Indien het BENOR-merk niet voor het einde van de beperkte periode kan worden verleend, 

zullen de modaliteiten van de toelatingsperiode gedefinieerd in §4.4.2 toegepast worden. 

4.4.3 Organisatie 

De bezoeken van de toelatingsperiode zijn identiek aan deze van de gebruiksperiode. Tijdens 

deze periode mag evenwel geen enkele sanctie betekend worden. 

4.4.4 Verslag 

4.4.4.1 Bezoeken in toelatingsperiode 

De bezoeken van de toelatingsperiode maken het voorwerp uit van gelijkaardige bezoeken 

als deze van de gebruiksperiode. 

4.4.4.2 Eind van de toelatingsperiode 

Op het einde van de toelatingsperiode, met inbegrip van de eventuele verlenging, wordt 

door de KI een syntheseverslag van de toelatingsperiode opgesteld. Het syntheseverslag 

omvat alle relevante opmerkingen die een beoordeling van de coherentie en van de 
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overeenkomstigheid van de zelfcontrole met onderhavig reglement mogelijk maken alsook 

de overeenkomstigheid van de te benoriseren producten aan hun BENOR-fiche. 

Indien de toelatingsperiode verlengd wordt, wordt ook een syntheseverslag opgesteld.  

Dit verslag wordt tegelijkertijd naar BE-CERT en naar de producent verzonden. 

4.5 Beoordeling van de dossiers voor de identificatie van de grondstoffen 

4.5.1 Doelstelling 

Het dossier voor de identificatie van de grondstoffen dient om de beheersing van het 

wingebied aan te tonen. Het doel is de mogelijke variaties in de kwaliteit van het wingebied 

en de eventuele verontreiniging van de materialen goed te kennen teneinde een product te 

leveren met een constante kwaliteit. 

4.5.2 Eisen 

De eisen voor de samenstelling van het dossier zijn opgenomen in bijlage C van TRA 411 

deel P. 

Het dossier moet beoordeeld worden door een gespecialiseerde instelling in dit domein. De 

inhoud ervan moet vóór het einde van de toelatingsperiode goedgekeurd worden. 

4.5.3 Frequentie 

4.5.3.1 Natuurlijke granulaten 

Voor de natuurlijke granulaten maakt het geologisch dossier het voorwerp uit van een 

onderzoek tijdens de toelatingsperiode. 

Indien de bijwerking van het geologisch dossier, om de 3 jaar door de producent uitgevoerd, 

leidt tot veranderingen van het geologisch dossier, kan BE-CERT een verificatie door een 

gespecialiseerde instelling vragen. 

4.5.3.2 Kunstmatige granulaten 

Voor de kunstmatige granulaten dient een dossier van de herkomst van het product 

opgesteld te worden. 

4.5.4 Beoordeling 

Een documentaire beoordeling wordt uitgevoerd om na te gaan dat de inhoud van het 

identificatiedossier beantwoordt aan de eisen van bijlage C van TRA 411 deel P. 
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4.5.4.1 Natuurlijke granulaten  

Een evaluatie op basis van documenten, wordt aangevuld door een bezoek van het 

wingebied teneinde de geschiktheid tussen het identificatiedossier en de werkelijke situatie 

te controleren. 

Bijzondere gevallen van de losse gesteenten gewonnen door uitbaggering  

Bij voorkeur tijdens het inleidend bezoek zal de KI een monsterneming uitvoeren 

op basis van de instructies van de gespecialiseerde instelling belast met de 

beoordeling van het geologisch dossier. 

Deze monsterneming dient de juistheid te verifiëren van wat vermeld wordt in het 

geologisch dossier (dit vervangt het bezoek van het wingebied dat uitgevoerd 

wordt voor de vaste gesteenten want voor alluviale granulaten is het wingebied 

niet zichtbaar). 

De instructies voor de monsterneming zijn de volgende: 

 de monsterneming dient uitgevoerd te worden overeenkomstig EN 932-1;   

 de massa van het genomen monster moet aan tabel 1 van EN 932-3 

voldoen; 

 de diverse korrelmaten waarvoor de producent het BENOR-merk vraagt 

bepaalt de keuze van het te bemonsteren; 

 in het geval de aanvraag verschillende korrelmaten omvat, dient deze 

monsterneming uitgevoerd te worden in een van de eerste/vroege 

productiestadia (het onbewerkte materiaal ook wel “toutvenant” 

genoemd) om het geheel van de korrelvormige elementen te analyseren 

(voor alluviale granulaten staat de grootte van de elementen in het 

wingebied veelal in directe relatie tot de mineralogische samenstelling 

van deze). 

Zodra de monsterneming uitgevoerd wordt, dient het monster verzonden te worden naar 

een laboratorium geaccrediteerd voor deze proef (vermeld op de lijst van BE-CERT) en 

dienen de gegevens van de monsterneming meegedeeld te worden aan de gespecialiseerde 

instelling belast met de beoordeling van het geologisch dossier. Deze laatste verstuurt de 

proefaanvraag naar het laboratorium. 

4.5.4.2 Kunstmatige granulaten 

 

Een bezoek van het wingebied, in deze de productiesite van het slak, kan ook worden 

uitgevoerd. 

De beoordeling wordt afgesloten zodra: 

 het identificatiedossier ontvankelijk beschouwd wordt na eventuele aanvullingen; 

 het dossier niet ontvankelijk is op het einde van de toelatingsperiode. 
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4.5.5 Verslag 

Bij het afsluiten van de beoordeling, stelt de gespecialiseerde instelling een verslag op dat 

ten minste de volgende elementen bevat: 

 korte beschrijving van het wingebied; 

 geschiedenis van de beoordeling; 

 conclusie m.b.t. de ontvankelijkheid van het dossier. 

Zij voegt er het schema van de beoordeling van de geologische dossiers van herkomst aan 

toe zoals opgenomen in bijlage 5 van TRA 411 deel E, ingevuld, van datum en handtekening 

voorzien. 

Dit verslag wordt tegelijkertijd naar BE-CERT en naar de producent verzonden. 

4.6 Bezoek in gebruiksperiode 

4.6.1 Doelstelling 

De bezoeken in gebruiksperiode dienen om het vermogen van de vergunninghouder aan te 

tonen om de overeenkomstigheid van het product en de naleving van reglementaire 

bepalingen voortdurend te waarborgen. 

4.6.2 Frequentie 

Het jaarlijks aantal controlebezoeken in gebruiksperiode is begrepen tussen 2 en 4 per 

productie-eenheid en per onafhankelijk geëxploiteerde winplaats. 

In naleving van deze grenzen is het aantal controlebezoeken gelijk aan het grootste van de 

twee volgende getallen: 

 het resultaat van de deling van het aantal gecertificeerde producten door drie, afgerond 

op de hogere eenheid; 

 het aantal type granulaten (grove granulaten, zanden, granulaatmengsels).  

De zelfcontroleresultaten moeten minstens tweemaal per jaar beoordeeld worden. 

In het geval van vulstoffen voor beton, zullen 2 specifieke bezoeken worden uitgevoerd 

buiten de controlebezoeken van granulaten. De duur van de bezoeken is vastgelegd op:  

 een dag indien de producent niet over een BENOR-merk beschikt voor andere 

granulaten; 

 een halve dag indien de producent over een BENOR-merk beschikt voor andere 

granulaten. 

De periodieke controlebezoeken zijn oordeelkundig verdeeld in de tijd rekening houdend 

met de realiteit van het terrein. 
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4.6.3 Organisatie 

4.6.3.1 Algemene bepalingen 

In de regel worden de controlebezoeken, in gebruiksperiode, zonder voorafgaande 

verwittiging van de producent uitgevoerd met naleving van de veiligheidsvoorschriften.  

De controlebezoeken worden gepland in overeenstemming met de producent binnen een 

maximale termijn van 10 werkdagen. Indien geen akkoord kan gevonden worden ten 

gevolge van de onbeschikbaarheid van het personeel van de producent, zal het bezoek 

onaangekondigd plaatsvinden. Indien het onaangekondigd bezoek enkel de 

monsternemingen omvat, zal het volledig bezoek binnen de 3 werkdagen uitgevoerd 

worden. De KI zal een bijkomend bezoek van één dag bovenop de kosten van het voorziene 

bezoek factureren. 

Voor de controlebezoeken uit te voeren bij een producent die over een centraal 

laboratorium beschikt, zal de coördinatie tussen de KI georganiseerd worden door BE-CERT 

om herhaalde controles te voorkomen. 

4.6.3.2 Monsternemingen 

Tijdens de controlebezoeken woont de KI de monsterneming bestemd voor de externe 

controleproeven bij. De KI identificeert en verzegelt de monsters en stelt een proefaanvraag 

op. 

Elk gecertificeerd product moet minstens tweemaal per periode van drie jaar in het een 

extern controlelaboratorium geverifieerd worden. De monsternemingen moeten regelmatig 

verdeeld worden tussen gecertificeerde grove granulaten, granulaatmengsels en zanden. 

4.6.3.3 Externe controleproeven 

4.6.3.3.1 Algemeen 

De externe controleproeven worden onderscheiden in: 

 periodieke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben tijdens de 
periodieke controlebezoeken; 

 uitzonderlijke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben telkens dit 

door BE-CERT nodig wordt geacht. 

De externe controleproeven hebben tot doel: 

 de overeenkomstigheid van het product aan zijn BENOR-fiche nagaan, en/of,  

 de reproduceerbaarheid van de korrelverdeling (met inbegrip van het gehalte aan fijne 

deeltjes), van de afplattingscoëfficiënt van de grove granulaten, van de kwaliteit van de 

fijne deeltjes en de hoekigheid van zanden na te gaan. 

De frequentie van de externe controleproeven wordt gedefinieerd in bijlage A van TRA 411 

deel P. De proefmethodes worden gedefinieerd in PTV 411. 
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4.6.3.3.2 Behandeling van de monsters van de externe controle 

De volgende procedure wordt toegepast. 

De monsternemingen worden uitgevoerd door de producent in aanwezigheid van de KI, in 

naleving van de NBN EN 932-1. 

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

monster gekwarteerd in 4 proefgrepen overeenkomstig NBN EN 932-2. 

Deze zijn bestemd voor: 

 één voor het laboratorium voor zelfcontrole (directe analyse); 

 één voor het externe controlelaboratorium; 

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

Alle proefgrepen worden geïdentificeerd en verzegeld door de KI, behalve deze bestemd 

voor het laboratorium voor zelfcontrole. 

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

onder de verantwoordelijkheid en op de kosten van de producent, binnen de twee 

werkdagen volgend op de monsternemingen. 

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

toestemming van de KI wanneer al de proefresultaten beoordeeld werden. 

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

uitgevoerd worden teneinde een nieuwe monsterneming uit te voeren en de 

controlemonsters te behandelen. 

4.6.3.3.3 Proefaanvraag 

Voor elke proefopdracht stelt de KI een beproevingsborderel op. De producent ondertekent 

de proefopdracht voor akkoord en kent deze proefopdracht voor externe controle toe aan 

het beproevingslaboratorium middels een bestelbon die op eenduidige wijze verwijst naar 

het beproevingsborderel. 

Het beproevingsborderel moet minstens de volgende elementen bevatten: 

 de unieke identificatie van de proefaanvraag zelf; 

 de identificatie van het monster; 

 de datum van de monsterneming; 

 de verwijzing naar het TRA 411; 

 de uit te voeren proeven en de toe te passen proefnormen en, in voorkomend geval, de 

informatie die nodig is om ze uit te voeren; 

 de na te leven termijnen voor het verzenden van het proefverslag zoals vastgelegd in 

bijlage 3 van TRA 411 deel E; 

 de datum, de identificatie en de handtekening van de vertegenwoordiger van de 

producent voor akkoord; 
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 de datum, de identificatie en de handtekening van de KI die de monsterneming heeft 

uitgevoerd. 

4.6.3.4 Verificaties 

Tijdens het bezoek vergewist de KI zich integraal van: 

 de geschiktheid van het BENOR-dossier; 

 het bestaan en de relevantie van de procedures met betrekking tot het beheer van het 

BENOR-merk; 

 de overeenkomstigheid van de uitvoering (methodes en uitrusting) van de 

zelfcontroleproeven; 

 de naleving van het schema voor de zelfcontrole van de producten (frequentie, 

beoordeling), met inbegrip van de passende behandeling van product niet-

overeenkomstigheid beschreven in TRA 411 deel P; 

 de geschiktheid van de BENOR-fiches (overeenkomstigheid van de kenmerken opgegeven 

door de producent met de statistische beoordeling van de zelfcontrole en de verplichte 

vermeldingen3) en het beheer ervan; 

 de juistheid van de leveringsbonnen; 

 de correcte identificatie van de granulaten, van de voorraad, van de silo’s of van de 

transportbanden teneinde elke verwarring en vermenging tussen de verschillende types 

gecertificeerde BENOR-granulaten of tussen de al dan niet BENOR-gecertificeerde 

granulaten te voorkomen; 

 het correct bijhouden van de registers; 

 de verificatie van de genomen correctieve maatregelen naar aanleiding van de 

opmerkingen van de vorige bezoeken. 

4.6.4 Bezoekverslag 

Bij elk bezoek stelt de KI ter plaatse een bezoekverslag op, gebaseerd op het model 

gedefinieerd door BE-CERT. 

Het omvat de volgende informatie:  

 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 de van kracht zijnde PTV 411 en TRA 411; 

 de gegevens met betrekking tot de CE2+ markering (datum van toekenning, 

genotificeerde instelling, datum van de laatste audit); 

 het bestaan van sancties (aanmerking en voorstel tot waarschuwing); 

 de opmerkingen en algemene conclusies van het bezoek; 

 de opvolging van de opmerkingen van het vorige bezoek (de corrigerende maatregelen 

genomen door  de producent om een gebrek of een tekortkoming te verhelpen); 

                                                                 
3 Op basis van de evaluatie van de KI, verleent BE-CERT al of niet de toelating om af te wijken van de te vermelden alinea zoals bepaald in §3.7.3 

van TRA 411 deel P: in dat geval moet de BENOR-fiche minstens de zin vermelden « Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van 

kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd».  
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 de eventuele opmerkingen van de producent  

 het aantal bijlagen; 

 de lijst van de BENOR-gecertificeerde producten (en de eventuele wijzigingen); 

 de monsternemingen uitgevoerd in aanwezigheid van de KI voor de controleproeven; 

 de resultaten van de proeven uitgevoerd in aanwezigheid van de KI en de daaraan 

verbonden vaststellingen; 

 de vaststellingen gedaan bij de verificatie van de registers; 

 de beoordeling van de overeenkomstigheid van de waarden opgegeven door de 

producent op de BENOR-fiche met de resultaten van de statistische beoordeling van de 

zelfcontrole; 

 de opmerkingen m.b.t. de toepassing van TRA 411 en de geschiktheid van het BENOR-

dossier, afkomstig van het extern controlebezoek of van de interne en externe audits 

(CE2+); 

 de opmerkingen m.b.t. het voorraadbeheer (identificatie, scheiding, vervuiling, …) ; 

 de verificatie van de BENOR-fiches, de leveringsbonnen en de lijst van de toegestane 

afwijkingen. 

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

tot het nemen van correctieve maatregelen (met inbegrip van de aanmerkingen en 

voorstellen tot waarschuwingen). 

De producent ondertekent het verslag voor kennisname en vermeldt de opmerkingen die hij 

noodzakelijk acht.  

Een kopie van dit verslag wordt aan de producent overhandigd. 

Uitzonderlijk is de KI gemachtigd het bezoekverslag a posteriori  in te vullen. In dat geval 

wordt later een kopie van het gewijzigd verslag bezorgd aan de producent evenals aan BE-

CERT. 

Indien hij het wenst, kan de producent schriftelijk elke opmerking die hij nuttig acht 

overmaken aan de KI en aan BE-CERT. 

Indien de producent beroep doet op een extern laboratorium voor zelfcontrole 

(toebehorend aan de producent of onafhankelijk in onderaanneming werkend), worden de 

toevertrouwde proeven in elk verslag geïdentificeerd. 

4.6.5 Aanvulling op het bezoeksverslag 

De resultaten en de beoordeling van de proeven gevraagd aan het extern 

controlelaboratorium maken het voorwerp uit van een aanvulling op het bezoekverslag, 

later opgesteld door de KI en overgemaakt aan de producent en aan BE-CERT. Een kopie van 

de verslagen van het extern controlelaboratorium wordt daaraan in bijlage gevoegd. 
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4.7 Monsternemingsbezoek 

4.7.1 Algemeen 

Om de regels m.b.t. de monsternemingen bepaald in punt 4.6.3.2 na te leven, kan een 

jaarlijks monsternemingsbezoek nodig zijn. De monsternemingsbezoeken worden 

beschouwd als bijkomende bezoeken waarvan de kosten niet in de jaarlijkse vergoeding van 

de KI (Roi)4 inbegrepen zijn. 

4.7.2 Organisatie 

De volgende procedures zijn van toepassing: 

 §4.6.3.3.2. Behandeling van de monsters voor de externe controle; 

 §4.6.3.3.3. Proefaanvraag. 

4.7.3 Verslag 

De KI stelt ter plaatse geen verslag van het monsternemingsbezoek op. De resultaten en de 

beoordeling van de interne en externe proeven maken het voorwerp uit van een 

bezoekverslag dat later door de KI opgesteld wordt en overgemaakt aan de producent en 

aan BE-CERT. Een kopie van de verslagen van het laboratorium voor de externe controle is 

bijgevoegd. Het model “aanvulling aan het bezoekverslag” wordt hiervoor gebruikt. De 

producent maakt zijn resultaten over binnen de voorgeschreven termijn. 

Indien de producent beroep doet op een extern laboratorium voor zelfcontrole 

(toebehorend aan de producent of onafhankelijk in onderaanneming werkend), worden de 

toevertrouwde proeven in elk verslag geïdentificeerd. 

4.7.4 Aanvulling op het verslag van het monsternemingsbezoek 

De resultaten en de beoordeling van de proeven gevraagd aan het extern 

controlelaboratorium maken het voorwerp uit van een verslag van het 

monsternemingsbezoek, later opgesteld door de KI en overgemaakt aan de producent en 

aan BE-CERT. Een kopie van de verslagen van het extern controlelaboratorium wordt 

daaraan in bijlage toegevoegd. 

4.8 Bijkomend bezoek 

4.8.1 Algemeen 

Bijkomende controlebezoeken kunnen in volgende gevallen worden uitgevoerd : 

 op vraag van de producent; 

 op vraag van BE-CERT, ingevolge een onregelmatigheid vastgesteld door de KI of een 

klacht, mits voorafgaande kennisgeving aan de producent; 

                                                                 
4 Vergoeding van de keuringsinstellingen ROI : zie Financieel reglement 
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 wanneer bepaalde controles niet in één enkele bezoekdag kunnen uitgevoerd worden 

(niet-overeenkomstige resultaten, langere proefduur, aantal uit te voeren 

monsternemingen, in onderaanneming werkend laboratorium voor zelfcontrole, …) ; 

 ingevolge van een sanctie. 

De inhoud van de bijkomende bezoeken wordt geval per geval bepaald. 

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

4.8.2 Verslag 

In alle gevallen wordt een bijkomend bezoekverslag opgesteld door de KI. 

4.9 Bezoek van stopzetting 

4.9.1 Algemeen 

Indien de vergunninghouder vraagt om zijn vergunning op te zeggen of een aanvraag tot 

vrijwillige opschorting voor het geheel van zijn BENOR-productie indient, wordt een bezoek 

van stopzetting uitgevoerd door de KI wanneer de stopzetting van de verkoop onder BENOR 

effectief is.  

Dit bezoek is gewijd aan de verificatie van de zelfcontrole voorafgaand aan de aanvraag en 

probeert vast te stellen dat het BENOR-merk niet meer gebruikt wordt.  

Dit bezoek kan samenvallen met het laatste controlebezoek. 

4.9.2 Verslag 

Art. 4.6.4 van voorliggend document is van toepassing. 

4.10 Vaststellingen en opvolging 

4.10.1 Vaststellingen 

De KI zal ervoor zorgen opmerkingen gebaseerd op vaststellingen in de verslagen te 

vermelden. 

4.10.2 Opvolging 

De KI organiseert de opvolging van de correctieve maatregelen genomen door de producent 

om te beantwoorden aan de opmerkingen gemaakt tijdens het vorige bezoek. 
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05 Externe 

controleproeven 

5.1 Organisatie 

5.1.1 Algemeen 

De externe controleproeven worden onderscheiden in: 

 periodieke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben tijdens de 

periodieke controlebezoeken; 

 uitzonderlijke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben telkens dit 

door BE-CERT nodig wordt geacht. 

 

De externe controleproeven hebben tot doel: 

 de overeenkomstigheid van het product aan zijn BENOR-fiche nagaan, en/of  

 de reproduceerbaarheid van de korrelverdeling (met inbegrip van het gehalte aan fijne 

deeltjes), van de afplattingscoëfficiënt van de grove granulaten, van de kwaliteit van de 

fijne deeltjes en de hoekigheid van zanden na te gaan. 

De frequentie van de externe controleproeven wordt gedefinieerd in bijlage A van TRA 411 

deel P. 

5.1.2 Behandeling van de monsters van de externe controle 

De volgende procedure is van toepassing 

De monsternemingen worden uitgevoerd door de producent in aanwezigheid van de KI, in 

naleving van de NBN EN 932-1. 
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Voor de kenmerken waarvoor de reproduceerbaarheid moet beoordeeld worden, wordt het 

monster gekwarteerd in 4 proefgrepen overeenkomstig NBN EN 932-2.  

Deze zijn bestemd voor: 

 één voor het laboratorium voor zelfcontrole (directe analyse); 

 één voor het externe controlelaboratorium; 

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

Alle proefgrepen worden geïdentificeerd en verzegeld door de KI, behalve deze bestemd 

voor het laboratorium voor zelfcontrole. 

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

onder de verantwoordelijkheid en op de kosten van de producent,  binnen de twee 

werkdagen volgend op de monsternemingen. 

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

toestemming van de KI wanneer al de proefresultaten beoordeeld werden. 

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

uitgevoerd worden teneinde een nieuwe monsterneming uit te voeren en de 

controlemonsters te behandelen. 

5.1.3 Uit te voeren proeven 

Tabel B van TRA 411 deel P : Schema van de uit te voeren 

proeven op controlemonsters genomen in aanwezigheid van 

de KI 

Proeven In het laboratorium voor 
zelfcontrole 

In het extern 
controlelaboratorium 

Onder toezicht5 
van de KI 

In afwezigheid 
van de KI 

Korrelverdeling (met inbegrip van het gehalte 
aan fijne deeltjes) 

Ten minste 1 
product 

De andere 
producten 

bemonsterd 
tijdens het 

bezoek 

Reproduceerbaarheid: voor 
alle producten bemonsterd 

tijdens het bezoek 

Vorm van de grove granulaten 

Kwaliteit van de fijne deeltjes van zanden 

Hoekigheid van zanden 

(indien gecertificeerd kenmerk) 

Aanwezigheid van humus Bijkomend 
bezoek indien 
noodzakelijk 

 X 

PSV  X 

                                                                 
5 Een proef wordt uitgevoerd onder toezicht van de KI indien ze wordt uitgevoerd tijdens het controlebezoek. Dit betekent dat de KI ter plaatse de 

voorwaarden onder dewelke de proeven worden uitgevoerd dient te controleren en zich ervan te vergewissen dat deze overeenkomstig zijn met 

de certificatiereglementen. 
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Proeven In het laboratorium voor 
zelfcontrole 

In het extern 
controlelaboratorium 

Onder toezicht5 
van de KI 

In afwezigheid 
van de KI 

MDW  X 

LA  X 

Volumemassa rd en waterabsorptie WA24  X 

Bestandheid tegen vorst-dooi  X 

Graad van het breken van de alluviale 
granulaten 

  
X 

Gehalte aan schelpdelen en chloorionen 
volgens de referentiemethode 

  
X 

Gehalte aan chloorionen volgens een 
alternatieve methode 

Geen bijkomend 
bezoek 

 X  
(volgens de referentiemethode) 

Gehalte aan organische stoffen Geen bijkomend 
bezoek 

 
X 

Kenmerken van de fijne deeltjes van 
breekzanden voor koolwaterstofmengsels  
(indien gecertificeerd kenmerk) 

  

X 

Gehalte aan vrije kalk, zwelling en 
verbrokkeling van hoogoven- en 
metaalslakken 

  

X 

Natuurlijke vulstoffen voor beton   X 

Wanneer de producent een zand en een grof granulaat produceert, wordt de controle 
van het gehalte aan organische stoffen uitgevoerd op het zand. Indien er meerdere 
zanden zijn, zal de KI erover waken dat de verschillende zanden bemonsterd worden. 
Indien de zanden afkomstig zijn uit dezelfde stroom, zal het zand het meest 
stroomopwaarts in het productieproces bemonsterd worden. Deze proef mag ook 
worden uitgevoerd in het laboratorium voor zelfcontrole. 

5.2 Beoordeling van de proefresultaten van de externe controle 

De KI beoordeelt de resultaten van de externe controle overeenkomstig de volgende 

schema’s : 

 alle kenmerken moeten overeenkomstig de specificaties zijn, aangegeven op de BENOR-

fiche; 

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

extern controlelaboratorium moeten beantwoorden aan de hierna gedefinieerde 

evaluatiecriteria voor bepaalde kenmerken. 
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5.2.1 Nazicht van de overeenkomstigheid van de resultaten 

De overeenkomstigheid van een kenmerk wordt getoetst op basis van : 

 de overeenkomstigheid van het resultaat van de proef uitgevoerd in het laboratorium 

voor zelfcontrole (zie kolommen 2 en 3 van de tabel bij § 5.1) ; 

 de overeenkomstigheid van het resultaat van de proef uitgevoerd in het laboratorium 

voor externe controle (zie kolom 4 van de tabel bij § 5.1). 

Het controleschema is afhankelijk van het type van kenmerk. Ongeacht het door de 
producent gekozen exploitatiesysteem van de resultaten (klassieke methode of XP-
methode), wordt de overeenkomstigheid beoordeeld ten opzichte van de specificatie 
(zonder rekening houden met de meetonzekerheid) 6. 

5.2.1.1 Fabricagekenmerken bepaald in het laboratorium voor zelfcontrole 

5.2.1.1.1 In aanwezigheid van de KI 

De producent zal zich conformeren aan § 4.1.6 (beoordeling van de zelfcontroleresultaten) 

van TRA 411 deel P.    

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

een nieuwe monsterneming en proef in aanwezigheid van de KI. Dit kan eventueel een 

bijkomend bezoek vereisen. 

5.2.1.1.2 In afwezigheid van de KI 

De producent deelt de resultaten mee aan de KI mits naleving van de termijnen van de 

zelfcontrole (§ 4.1.5.2 van TRA 411 deel P). De KI controleert de overeenkomstigheid van de 

kenmerken t.o.v. de BENOR-fiche.  

In geval van niet-overeenkomstigheid, voert de producent een nieuwe monsterneming van 

dezelfde korrelmaat uit, uiterlijk tijdens de productiedag die volgt op de ontvangst van het 

resultaat. Hij voert een nieuwe proef uit in het laboratorium voor zelfcontrole. Het resultaat 

wordt onmiddellijk doorgegeven aan de KI. 

Indien het resultaat nu voldoet, wordt het product als overeenkomstig beschouwd voor dit 

kenmerk. Indien het resultaat niet voldoet, wordt het granulaat als niet-conform aan de 

norm beschouwd en mag het dus niet meer onder het BENOR-merk geleverd worden. 

De naspeurbaarheid van het incident moet verzekerd zijn in de registers van de producent. 

5.2.1.2 Andere fabricagekenmerken bepaald in het extern controlelaboratorium 

Na ontvangst van het proefverslag, controleert de KI de overeenkomstigheid van de 

kenmerken t.o.v. de BENOR-fiche. 

                                                                 
6 Deze maatregel zal na een jaar toepassing worden geëvalueerd. 
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In geval van niet-overeenkomstigheid van een resultaat van de fabricagekenmerken, is de 

volgende procedure van toepassing: 

1. De KI vraagt de bevestiging van zijn resultaten aan het controlelaboratorium. 

2. Indien het laboratorium de resultaten bevestigt, vraagt de KI aan de producent om 1 van 

de 2 monsters voorzien in geval van betwisting, te versturen aan een ander extern 

controlelaboratorium dan datgene dat de betwiste proeven uitvoerde en de KI vraagt aan 

de producent om een nieuw monster te nemen tijdens de productiedag die volgt op de 

ontvangst van het resultaat en het te versturen aan het initieel controlelaboratorium.  

3. Indien één van de resultaten niet-overeenkomstig is, wordt het product als niet-

overeenkomstig beschouwd voor dit kenmerk en mag het niet meer onder het BENOR-

merk geleverd worden. 

4. In geval van uiteenlopende resultaten, zal de KI het controlelaboratorium dat het niet-

overeenkomstig resultaat heeft bekomen hiervan in kennis stellen. 

5.2.1.3 Intrinsieke kenmerken 

5.2.1.3.1 MDW, LA en PSV 

Indien 1 resultaat geen voldoening schenkt, worden binnen een termijn van één maand 

twee nieuwe monsternemingen uitgevoerd. De KI zal hiervoor twee bijkomende bezoeken 

realiseren. 

De betwiste proeven worden onmiddellijk opnieuw uitgevoerd in een laboratorium gekozen 

in gemeenschappelijk overleg tussen de producent en de KI. Indien de resultaten voldoening 

schenken, zal er geen rekening worden gehouden met het niet-conforme resultaat. Indien 

één van de aanvullende resultaten geen voldoening schenkt, wordt de aanduiding van het 

granulaat aangepast. 

5.2.1.3.2 MV rd, WA24 

Indien 1 resultaat geen voldoening schenkt, zal één van de volgende maatregelen door de 

producent genomen worden in overleg met de KI: 

1. de producent zal de specificatie aanpassen op de BENOR-fiche; 

2. de producent voert gekruiste proeven uit met het laboratorium voor zelfcontrole en twee 

externe controlelaboratoria. Dit betekent dat de producent een nieuw monster zal 

nemen de dag die volgt op de vaststelling van de niet-overeenkomstigheid. Een kopie van 

de proefaanvraag dient aan de KI toegezonden te worden. Het extern laboratorium moet 

geaccrediteerd zijn voor de desbetreffende proef. Indien dit niet mogelijk is, dient de KI 

gecontacteerd te worden. De proefverslagen dienen aan de KI verzonden te worden 

binnen de 2 werkdagen ná ontvangst van deze verslagen. Indien opnieuw vastgesteld 

wordt dat een resultaat geen voldoening schenkt, moet een grondig onderzoek verricht 

worden teneinde de reden(en) van deze niet-overeenkomstigheid te achterhalen. In dit 

geval zullen bijkomende bepalingen met BE-CERT en de KI ontwikkeld worden. 

3. Indien de resultaten van de zelfcontrole te sterk verschillen, is de maatregel vermeld bij 

punt 2 ook van toepassing. In een dergelijk geval zal de KI eerst contact opnemen met BE-

CERT. 
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5.2.1.3.3 Bestandheid tegen vorst-dooi 

Om de 2  jaar wordt de vorst-dooi-bestendigheid beoordeeld, op een monster genomen in 

aanwezigheid van de KI, gebaseerd op het criterium vermeld op de BENOR-fiche: 

 LA ≤ 25 : het resultaat van de externe controle van LA moet voldoen aan het criterium, in 

het tegengestelde geval, wordt de proef overeenkomstig de norm NBN EN 1367-1 

gevraagd; 

 WA24 ≤ 1% : het resultaat van de externe controle van WA24 moet voldoen aan het 

criterium7 , in het tegengestelde geval , wordt de proef overeenkomstig de norm 

NBN EN 1367-1 gevraagd ; 

 F2 : de proef wordt uitgevoerd overeenkomstig de norm NBN EN 1367-1. 

De producent vermeldt het resultaat van de vorst-dooi-bestendigheid op de BENOR-fiche 

voor de volgende twee jaren. 

Indien het resultaat niet voldoet aan het criterium van de vorst-dooi weerstand, dient de 

aanduiding van het granulaat aangepast te worden door het schrappen van de code NG. De 

modaliteiten voor de wijziging van de aanduiding zijn van toepassing. 

5.2.2 Controle van de reproduceerbaarheid van de proeven 

Voor bepaalde kenmerken, zijn de monsternemingen uitgevoerd tijdens een controlebezoek 

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

komende van het laboratorium voor zelfcontrole zullen vergeleken worden met deze van 

het controlelaboratorium op de proefgreep komende van dezelfde monsterneming.  

Voor elk kenmerk, bepaalt men het verschil ΔR tussen de waarden gemeten door het 

laboratorium voor zelfcontrole en het extern controlelaboratorium. Er wordt nagegaan dat 

het verschil ΔR binnen het reproduceerbaarheidsinterval IR ligt. 

Kenmerk Type granulaten Reproduceerbaarheidsinterval IR 

Korrelverdeling 

Grove granulaten & 
fracties > 4 mm van 
granulaatmengsels 

 voor de zeven D en d : IR = 5,0 %; 

 voor de tussenliggende zeven : IR = 12,0 %; 

 voor de zeef 0,063 mm 

indien f < 1,5%, IR = 0,3 %; 

indien f≥ 1,5%, IR = 0,6 %. 

Herkomst van het criterium: NF P 18 545. 

Zanden en fracties ≤ 
4 mm van 

granulaatmengsels 

Voor de zeven D*, D, 1,4D en 2D 

IR = max. (1%; 0,086 SQR{X (100,0 – X)}) waarbij X de 
gecumuleerde zeefrest is bekomen door de producent 
uitgedrukt in %. 

Herkomst van het criterium: EN 933-1. 

Voor de tussenliggende zeven (0,063 < zeef < D*/D) 

IR = 4 

                                                                 
7 Dit criterium mag enkel vermeld worden op de BENOR-fiche (om de code « NG » te rechtvaardigen) indien de opgegeven waarde WA24 + de 

tolerantie ≤ 1%. 
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Kenmerk Type granulaten Reproduceerbaarheidsinterval IR 

Voor de zeef van 0,063 mm 

IR = max. (0,3 indien X < 1,5% en 0,6 indien X ≥ 1,5%; 0,086 
SQR {X (100,0 – X)}) 

waarbij X de gecumuleerde zeefrest is bekomen door de 
producent uitgedrukt in %. 

Herkomst van het criterium: EN 933-1 + CDG 20.06.2014. 

Afplattingscoëfficiënt Grove granulaten 

IR = max. (4 ; 0,95 + 0,226 X) 

waarbij X het resultaat is bekomen door de producent. 

Herkomst van het criterium: EN 933-3. 

Blauwwaarde Zanden 

MBF 

IR = max [ 1,16 ; (0,03 + 0,676 X ) ] 

waarin X de MBf is bekomen door het laboratorium voor 
zelfcontrole, afgerond op 2 ml. 

Herkomst van het criterium: ringtest CRIC-OCCN (2007) + 
beperking voor de lage waarden BCG van 22112013. 

MB 

IR = 0,03 + 0,676 X 

waarbij X het resultaat is bekomen door de producent. 

Herkomst van het criterium: ringtest CRIC-OCCN (2007). 

Zandequivalent Zanden 

IR = 1,4 + 0,25 (100 – X) 

waarbij X het resultaat is bekomen door de producent. 

Herkomst van het criterium: ringtest CRIC-OCCN (2007). 

Hoekigheid van 
zanden 

Zanden 0/2 

IR = 2 s  

Herkomst van het criterium: prEN 933-6 afgerond op de 
seconde opgenomen in de NF P 18 545. 

 

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

het extern controlelaboratorium ook moge zijn. 

Wanneer ΔR > IR, zal de KI de bevestiging van zijn resultaten vragen aan het 

controlelaboratorium. Indien het laboratorium deze bevestigt, vraagt de KI aan de 

producent om proeven uit te voeren op de 2 monsters voorzien in geval van betwisting. Zij 

worden uitgevoerd door het laboratorium voor zelfcontrole en door een ander extern 

controlelaboratorium dat datgene dat de betwiste proeven uitvoerde. 

Indien de reproduceerbaarheid nu voldoening schenkt, dan wordt met de eerste resultaten 

geen rekening gehouden voor de evaluatie van de reproduceerbaarheid. De KI zal evenwel 

het initieel controlelaboratorium in kennis  stellen van de resultaten van deze vergelijkende 

proeven en zal hierbij het anoniem karakter behouden van het tweede laboratorium.  

Niettemin als het verschil tussen de twee resultaten van het laboratorium voor zelfcontrole 

groter is dan IR, is de producent verplicht om naar de oorzaken van deze afwijking te 
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zoeken, de procedures beschreven in §5.1 en 5.2 toe te passen en daarover verslag uit te 

brengen aan de KI. 

Indien opnieuw ΔR > IR en de resultaten van de externe laboratoria onderling 

reproduceerbaar zijn, zal binnen de maand door de KI een bijkomend bezoek uitgevoerd 

worden om de monsterneming en de analyse van hetzelfde product bij te wonen. Gelijktijdig 

is de producent verplicht om naar de oorzaken van deze afwijking te zoeken en de 

procedures beschreven in het TRA 411 deel P toe te passen. 

Als de resultaten van dit bijkomend bezoek opnieuw tonen dat ΔR > IR en dat de resultaten 

van de externe laboratoria onderling reproduceerbaar zijn, zal BE-CERT, op basis van de 

evaluatie van de KI, over de passende maatregelen beslissen. 

5.3 Verslag aan de Certificatie-Instelling  

5.3.1 Modaliteiten voor het overmaken aan BE-CERT 

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

de bezoekverslagen door de KI.  

De verslagen, waarvan de modellen beheerd worden door Certibase, worden in Word-

formaat overgebracht op de FTP server. De ondertekende kopie wordt door de KI bewaard. 

De eventuele bijlagen worden aan BE-CERT, bij voorkeur per e-mail aan de 

dossierbeheerder, overgemaakt. 

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

briefwisseling. 

5.3.2 Termijnen voor de toezending van de verslagen 

Type  verslag Termijn Vanaf 

Verslag inleidend bezoek Eén kalendermaand Bezoekdatum 

Bezoekverslag toelatingsperiode / 
gebruiksperiode 

10 werkdagen Bezoekdatum 

Aanvulling verslag stage-/gebruiksperiode 10 werkdagen Ontvangstdatum van het laatste 
proefverslag 

Syntheseverslag van het einde van de 
toelatingsperiode 

Vóór het einde van de toelatingsperiode - 

Beoordelingsverslag van het 
identificatiedossier  

Vóór het einde van de toelatingsperiode 
of de periode van de voorlopige 
toekenning van het merk  

- 

Bezoekverslag gedelokaliseerde voorraad 10 werkdagen Bezoekdatum 

Bijkomend specifiek bezoekverslag Per geval met BE-CERT vast te leggen Bezoekdatum 
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5.4 Financiële reglementen  

Een financieel reglement wordt elk kalenderjaar vastgelegd en meegedeeld aan de leden 

van het Bestuurscomité. Dit reglement is op aanvraag beschikbaar bij BE-CERT. 

5.5 Richtlijnen KI 

Deze richtlijnen zullen worden ontwikkeld op basis van concrete gevallen. 
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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) 

(T) +32 (0)2 468 00 95 

Email : info@copro.eu 

Contactpersonen: Dhr. J. De Nutte, Dhr. S. Baguet 

 

SECO  

Aarlenstraat, 53 

B-1040 Brussel 

(T) +32(0)2 238 22 11 

Email : mail@seco.be 

Contactpersoon: Dhr. E. Dehousse 

Voor de producenten gevestigd in Nederlands en waarvoor een specifieke overeenkomst bestaat: 
KIWA 

 
Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

NL 2280 AB  Rijswijk (Nederland) 

e-mail: info@kiwa.nl 

 
SKG-IKOB certificatie 

 
Bezoekadres: 

Poppenbouwing 56 
4191 NZ Geldermalsen 
Nederland 

Postadres: 

Postbus 202 
4190 CE Geldermalsen 
Nederland 

e-mail: info@skgikob.nl 
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BIJLAGE 2: Lijst van de keuringsinstellingen gespecialiseerd in de beoordeling van 

de identificatiedossiers van de grondstoffen 

Geologisch dossier voor de natuurlijke granulaten 

Vlaamse overheid - Departement LNE – ALBON, Dienst Natuurlijke Rijkdommen, Ferrarisgebouw 

Koning Albert II laan 20 bus 20,  

B-1000 Brussel 

(T) +32(0)2 553 46 00 - Email: Natuurlijkerijkdommenbrussel.Omgeving@vlaanderen.be 

 

Contactpersonen: Mevr. K. De Nil, Dhr. J. Van Orsmael 

KIWA 

Sir Winston Churchill-laan 273 

22 88 EA Rijswijk  

NEDERLAND 

(T) +31 (0)88 998 44 00 

Contactpersoon: Dhr. A. Antoniadis (N) 

SPW - Direction de la géotechnique 

Rue Côte d'Or, 253 

B-4000 Liège. 

(T) +32(0)4 231 63 01 of (T) +32(0)4 231 64 51 

(F) +32(0)4 231 64 64 

Contactpersoon: Mevr. F. Thewissen (F) 

Dossier van herkomst voor de kunstmatige granulaten 

COPRO 

Z.1 Researchpark 

Kranenberg 190 

B-1731 Zellik (Asse) 

(T) +32 (0)2 468 00 95 

(F) +32 (0)2 469 10 19 

Contactpersoon: Dhr. S. Baguet (F/N) 
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BIJLAGE 3: Termijnen voor het verzenden van de proefverslagen door het 

controlelaboratorium 

Proef Geldende norm Termijn opgelegd aan het 
controlelaboratorium 

PSV NBN EN 1097-8 1 kalendermaand 

Bestandheid tegen vriezen en dooien 
op de fractie 10/14 
Indien LA > 25 of indien WA24 > 1% 

NBN EN 1367-1 1 kalendermaand 

MDW op de fractie 10/14 NBN EN 1097-1 10 werkdagen 

LA op de fractie 10/14 NBN EN 1097-2 10 werkdagen 

Reële volumieke massa rd op de 
fractie 10/14 

NBN EN 1097-6, § 8 7 werkdagen 

Waterabsorptie WA24 op de fractie 
10/14 

NBN EN 1097-6, § 8 7 werkdagen 

Reële volumieke massa rd op een 
fractie begrepen tussen 0,063 en 4mm 

NBN EN 1097-6, § 9 7 werkdagen 

Waterabsorptie WA24 op een fractie 
begrepen tussen 0,063 en 4mm 

NBN EN 1097-6, § 9 7 werkdagen 

Korrelverdeling NBN EN 933-1 7 werkdagen 

Afplattingscoëfficiënt NBN EN 933-3 7 werkdagen 

Kwaliteit van de fijne deeltjes van 
zanden 

Hetzij NBN EN 933-98  (BW of 
BWF)  
Hetzij NBN EN 933-8 (SE) 

10 werkdagen 

Aanwezigheid van organische stoffen NBN EN 1744-1, § 15.1 
vervolgens, indien vereist § 
15.2 

7 werkdagen 

Conventionele gehalte aan organische 
stoffen 

NBN B 11-256 7 werkdagen 

Graad van het breken voor de alluviale 
of maritieme granulaten 

NBN EN 933-5 7 werkdagen 

Gehalte aan chloorionen NBN EN 1744-1, § 79 , 8 of 9 7 werkdagen 

Gehalte aan schelpen van grove 
granulaten 

NBN EN 933-7 7 werkdagen 

Gehalte aan schelpen van zanden NBN 589-209 7 werkdagen 

Hoekigheid van zanden NBN EN 933-6 7 werkdagen 

                                                                 
8 De referentiemethode voor de bepaling van de kwaliteit van de fijne deeltjes is deze van de norm NBN EN 933-9, Bijlage A. 
9 De referentiemethode 
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Proef Geldende norm Termijn opgelegd aan het 
controlelaboratorium 

Vrije CaO NBN EN 1744-1, § 18 1 kalendermaand 

Zwelling NBN EN 1744-1, § 19.3 1 kalendermaand 

Verbrokkeling CME 01.11. 1 kalendermaand 

Holle ruimten in droge verdichte 
vulstof 

NBN-EN 1097-4 10 werkdagen 

Reële volumemassa van de vulstof NBN-EN 1097-7 10 werkdagen 

Wateroplosbaarheid bepaald op de 
fractie 0/0,125 mm 

NBN-EN 1744-1, § 16 10 werkdagen 

Bitumengetal (facultatief) NBN-EN 13197-2 10 werkdagen 

Carbonaatgehalte (facultatief) NBN-EN 196-21 10 werkdagen 

Korrelverdeling NBN EN 933-10 7 werkdagen 

Waterbehoefte van de vulstof (ßp) NBN EN 13179-2 7 werkdagen 

Reële volumieke massa f NBN EN 1097-7 7 werkdagen 

Totale gehalte aan organische koolstof NBN EN 13639 7 werkdagen 

Krimp door drogen NBN EN 1367-4 7 werkdagen 

In zuur oplosbare sulfaten NBN EN 1744-1, §12 7 werkdagen 

In water oplosbare sulfaten NBN EN 1744-1, §10 7 werkdagen 

Totaal zwavelgehalte NBN EN 1744-1, §11 7 werkdagen 

Invloed op de bindingstijd NBN EN 1744-1, §6 7 werkdagen 

Het controlelaboratorium moet de aanwijzingen naleven die nodig zijn om de proeven vermeld op de 
proefaanvraag uit te voeren, met name wat betreft de massa’s voor de proefgreep.  

Het controlelaboratorium zal de KI verwittigen van mogelijke problemen vastgesteld bij de ontvangst van de 
monsters of tijdens de proeven. 

Voor de herziening van zijn contract is het controlelaboratorium verplicht contact op te nemen met de persoon 
die de proefaanvraag heeft opgesteld, indien deze moeilijkheden ondervindt (termijn, methodologie, …). 

Het laboratorium moet over een accreditatie beschikken voor de betrokken proef. Elke afwijking moet het 
voorwerp van een aanvraag bij de certificatie-instelling, BE-CERT, uitmaken. BE-CERT staat enkel uitzonderingen 
toe op deze regel voor proeven die nog in een (te bewijzen) accreditatieprocedure zitten of voor proeven die 
recent aan het onderhavige reglement werden toegevoegd en die het laboratorium wenst op te nemen in zijn 
accreditatiescope. 

Voor de externe controleproeven mag het proefverslag alleen aan de KI worden overgemaakt, die 
verantwoordelijk is voor de overdracht ervan aan de producent. 
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BIJLAGE 4: Lijst van de verschillende controlelaboratoria waaraan de 

controleproeven kunnen worden toevertrouwd 

Document beschikbaar op de website van BE-CERT onder de tab « documenten ». 
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BIJLAGE 5: Evaluatieschema van de geologische dossiers en van de dossiers van 

herkomst 

GEOLOGISCH DOSSIER 

Uitgave: Datum: Auteur: 

PRODUCTIE-EENHEID 

BENOR-nr.: Producent: Plaats: 

EVALUATIE 

Deskundige instelling: Deskundige: Datum bezoek: 

Rubrieken Aanwezig Ontbreekt Onvolledig Opmerkingen 

1.  Situering 

1.1 Geografische situering (kaart)    Schaal: 

1.2 Geologische situering van het wingebied     

Geologische context     

Geologische kaart    Schaal: 

Geologische doorsneden      

Lokalisatie van de monsters10     

1.3 Lithostratigrafische identificatie     

2. Geologische bijzonderheden van het wingebied 

2.1 Lithologie     

2.2 Mineralogische samenstelling11     

2.3 Structuur en mogelijke gevolgen (zie tabel 
A.1) 

    

2.4 Mogelijke verweringen en gevolgen (zie tabel 
A.2) 

    

3. Informatiebronnen 

3.1 Geologisch terreinonderzoek   

 

 

3.2 Publicaties    

3.3 (Géo)chemische analyses    

3.4 Petrografische analyses     

3.5 Hydrogeologische analyses     

3.6 Geofysische gegevens    

3.7 Geotechnische gegevens    

3.8 Andere    

Opmerkingen: 

 Voor de deskundige instelling 

 Handtekening 

Datum: Naam: 

                                                                 
10 Verplicht  voor losse gesteenten gewonnen door uitbaggering 
11 Verplicht  voor losse gesteenten 
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DOSSIER VAN HERKOMST 

Uitgave: Datum: Auteur: 

PRODUCTIE-EENHEID 

BENOR-nr.: Producent: Plaats: 

Identificatie van hoogovenslakken en metaalslakken (art. 7.3.1.1. van PTV 411): 

EVALUATIE 

Deskundige instelling: Expert: Datum bezoek: 

Rubrieken Aanwezig Ontbreekt Onvolledig Opmerkingen 

1.  Grondstoffen 

1.1 Oorsprong     

1.2 Aard     

1.3 Aanvaardingsvoorwaarden     

2. Fabricageproces 

2.1 Beschrijving     

2.2 Vervuiling     

2.3. Chemische samenstelling     

2.3 Maturatie     

3. Verklaring 

3.1 Verklaring     

4. Informatiebronnen 

4.1 Publicaties     

4.2 Proefverslagen     

4.3 Andere     

Opmerkingen: 

 

 

 

 

 Voor de deskundige instelling 

 Handtekening 

 

Datum: Naam: 
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