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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 P 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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Voorwoord 

“Als producenten van zeegranulaten waren we eerder sceptisch toen we vernamen dat er 
voor de granulatensector een BENOR-merk op komst was. 

We waren van mening dat we de kwaliteit van onze producten goed onder controle hadden, 
dit zelfs op zicht konden beoordelen, en dat voor zand en grind de Belgische Normen 
voldoende garantie boden voor conformiteit. Extra papierwerk en laboproeven zouden de 
kosten van de grondstoffen alleen maar nodeloos opdrijven. 

Intussen zijn we vertrouwd geraakt met PTV’s en TRA’s, Benor-  en CE-certificaten, 
controleproeven en controlebezoeken, statistieken, productidentificaties en technische 
fiches, DoP-prestatieverklaringen en BENOR-keurmerken. 

We zouden ons niet meer kunnen inbeelden dat, zonder dit rigoureus controlesysteem, 
granulaten geleverd zouden worden voor toepassing in stortklare beton of prefabbeton, en 
vooral in de diverse moderne betonsoorten met zeer hoge kwaliteitseisen.  Elke producent 
van BENOR-granulaten zal intussen wellicht bevestigen dat door de invoering van dit label, 
en de ermee gepaard gaande zelfcontrole en externe controle, een grote meerwaarde 
gerealiseerd werd voor de ganse sector. 

Zowel de leveranciers als de eindgebruikers zijn ook dankzij de certificeringen gewapend 
tegen oneerlijke concurrentie met kwalitatief minderwaardige producten. 

Door een reële mentaliteitswijziging, gestimuleerd door de certificatie, heeft de 
granulatensector een goed onderbouwd kwaliteitsbeleid tot stand gebracht dat 
ontegensprekelijk iedereen ten goede komt.” 

 

René Desaever 

Ex-Voorzitter van de vzw Zeegra 

Federatie van Invoerders en Producten van Gebaggerde Zeegranulaten 

 

 

“Quality means doing it right when 

no one is looking ” 

(Henry Ford July30, 1863 – April 7, 1947) 
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01 Toepassingsgebied 

1.1 Inleiding 

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. 
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1.2 Toepassingsgebied 

Het voorliggend Toepassingsreglement (TRA) beschrijft de vrijwillige certificatieprocedure 
van overeenkomstigheid van de BENOR-producten toepasbaar op natuurlijke en 
kunstmatige1 granulaten overeenkomstig de technische voorschriften PTV 411. Het kan enkel 
toegepast worden op granulaten die reeds over de CE-markering van niveau 2+ beschikken 
volgens de normen NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13242, 
NBN EN 13139 en die dus in eerste instantie over een gecertificeerd beheersysteem van de 
productie van granulaten (FPC) beschikken. Bijgevolg dient de productie-eenheid te 
beantwoorden aan de basiseisen van deze certificatie. 

Zodra een eis opgenomen in bijlage ZA van de NBN-EN normen het voorwerp uitmaakt van 
onderhavige vrijwillige certificatie, moet de verklaarde waarde in de CE-markering en/of de 
verklaring van de producent vermeld staan. De vermelding « NPD » (No Performance 
Determined of Kenmerk Niet Bepaald) mag niet meer gebruikt worden.  

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

overeenkomstigheid van de door de producent opgegeven kenmerken te waarborgen. 

  

                                                                 
1 De BENOR-certificatie van gerecycleerde granulaten maakt het voorwerp uit van een certificatieschema gebaseerd op het TRA10 en TRA11 

beheerd door COPRO. 
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02 Kwaliteitsborging 

 

2.1 Algemeen 

Teneinde te beantwoorden aan de eisen van de CE-markering van niveau 2+, beschikt de 

producent over een productiebeheersysteem van de granulaten, dat beschreven is in zijn 

FPC2-handboek. Alle elementen vereist in het kader van het BENOR-merk moeten 

opgenomen worden in dit handboek. Deze documenten moeten steeds bijgewerkt worden 

en moeten de procedure van het documentbeheer van het FPC-handboek volgen. Het 

geheel van deze documenten vormt het BENOR-dossier3 dat ook anders kan genoemd 

worden (Kwaliteitshandboek of FPC-handboek,...). 

2.2 BENOR-dossier 

De elementen, die specifiek zijn voor het BENOR-merk, op te nemen in het BENOR-dossier 

zijn minstens de volgende: 

 de persoon verantwoordelijk voor de productie in de ontginningszetel; 

 de volledige aanduiding van de granulaten volgens de modaliteiten van PTV 411; 

 een BENOR-fiche van elk gecertificeerd product (zie § 3.7.3); 

 de modaliteiten voor de herziening en de bijwerking van de BENOR-fiches; 

                                                                 
2 FPC = Factory Production Control 

3 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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 een specifiek dossier voor de identificatie van de grondstoffen ( zie § 3.2.1.1.); 

 een stroomdiagram dat het productieproces beschrijft; 

 voor de kunstmatige granulaten, een diagram van de materialenstroom met enerzijds de 

verwijzing naar de elementen van de behandelingsinstallatie, en anderzijds de 

opeenvolgende productiefases; 

 een beschrijving van de organisatie van de zelfcontrole: 

 de titularis(sen) en de plaatvervanger(s), alsook hun verantwoordelijkheden:  

 het (de) laboratorium (laboratoria) voor zelfcontrole (intern en/of in 

onderaanneming);  

 de uitgevoerde proeven;  

 de eventuele afwijkingen verleend door BE-CERT (alternatieve methodes, validatie, 

frequenties, …); 

 het laboratorium voor de externe controle; 

 de personen die gemachtigd zijn om de bezoekverslagen van de KI te ondertekenen; 

 voor de opslagplaatsen: 

 het beheer van de voorraad; 

 de controle van de inkomende en uitgaande hoeveelheden. 

2.3 Registers 

De volgende registers moeten voor elke productie-eenheid bijgehouden worden: 

 het werkboek en het proefregister (zie § 4.1.5.2);  

 het onderhoudsregister (zie § 3.1.1);  

 het register van de niet-overeenkomstigheden en klachten (zie § 5); 

 het productieregister (bijvoorbeeld in geval van discontinue productie); 

 elke andere registratie die ertoe bijdraagt dat de eisen van onderhavig reglement 

nageleefd worden. 

De gegevens worden chronologisch opgenomen. 

2.4 Interne audits 

De interne audits laten de producent toe vast te stellen dat zijn BENOR-dossier in 

overeenstemming is met de betrokken reglementen. 

Deze audit bestaat uit een methodisch en onafhankelijk onderzoek ter evaluatie van de 

activiteiten, specifiek aan het BENOR-merk. De audit wordt op een doeltreffende manier 

uitgevoerd om alzo de doelstellingen gebonden aan dit reglement te bereiken. 

Een interne audit dient minstens eenmaal per jaar door de producent uitgevoerd te worden, 

eventueel in verschillende delen en/of door verschillende personen, indien mogelijk 

onafhankelijk van de geauditeerde activiteit. 
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De interne audits hebben betrekking op de volgende activiteiten:  

 Procedures ingevoerd om de BENOR-eisen na te leven (doeltreffendheid en toepassing); 

 Evolutie sedert de vorige audit (procedures, producten, personeel, installaties, 

uitrusting, …); 

 Beschikbaarheid van de referentiedocumenten en de procedures; 

 BENOR-fiches (doeltreffendheid, beschikbaarheid, …); 

 Leveringsbonnen (overeenkomstigheid, archief, …); 

 Laboratorium (uitrusting, proeven, registraties, personeel, …); 

 Beheer van de installaties (doeltreffendheid, registraties, …); 

 Evaluatie van de onderaannemers die een invloed hebben op de kwaliteit van de 

producten (registratie, naspeurbaarheid, …); 

 Beheer van de voorraad (identificatie, scheiding, …); 

 Beheer van de niet-overeenkomstigheden en klachten (registraties, behandeling, 

doeltreffendheid van de correctieve maatregelen, opvolging van de vorige interne 

audit, …). 

Gezien een interne audit steeds wordt uitgevoerd volgens een steekproefsgewijs procedé, is 

het mogelijk dat het geheel van deze activiteiten niet kan onderzocht worden op alle 

niveaus van de productie-eenheid tijdens een jaarlijkse audit (ook als de audit in 

verschillende fasen uitgevoerd wordt). Elke activiteit dient echter voor ten minste één van 

de producten tijdens de audit onderzocht te worden. 

De vaststellingen tijdens de interne audit maken het voorwerp uit van een adequate 

registratie om de opvolging ervan te kunnen verzekeren. Naast de vaststelling is de naam 

van de persoon die de evaluatie heeft uitgevoerd, opgenomen en is de registratie 

gedateerd. 

De opvolging van de interne audits zal door de KI tijdens de periodieke controlebezoeken 

nagezien worden. 

Wanneer de producent over een certificatie ISO 9001 beschikt, kunnen alle aspecten over 

een periode van maximum 3 jaar verdeeld worden.  
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03 Proces 

3.1 Beheer van de installaties en van het laboratorium voor zelfcontrole 

3.1.1 Beheer van de installaties 

De producent beschikt over installaties die geschikt zijn om overeenkomstige producten te 

leveren. 

Elk incident en elke interventie aan de installaties die een invloed heeft op de 

productkwaliteit wordt vermeld in het onderhoudsregister en gedateerd, teneinde de 

oorzaken en de herhaling te achterhalen van de eventuele onregelmatigheden vastgesteld 

bij de eindproducten. 

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 alle 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 

productiebeheersysteem van de productie-eenheid. 

De wederzijdse verplichtingen van de producent en van het onafhankelijk laboratorium dat 

in onderaanneming werkt, worden bepaald in een schriftelijke overeenkomst, contract of 

bestelbon (termijn, proeven en referentienorm, …). 
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Voor de proeven uitgevoerd in aanwezigheid van de KI mag de duur van de verplaatsing 

tussen de productie-eenheid en het laboratorium voor zelfcontrole één uur niet 

overschrijden. In het tegengestelde geval zullen de modaliteiten bepaald worden door BE-

CERT 

3.1.2.2 Personeel 

Het laboratorium beschikt over personeel dat opgeleid is voor het beheer en de uitvoering 

van de proeven. 

3.1.2.3 Uitrusting 

Het laboratorium voor zelfcontrole moet uitgerust zijn om alle opgelegde 

zelfcontroleproeven uit te voeren. 

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

de ijking van zijn gehele uitrusting. 

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

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

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

modaliteiten zijn bepaald in het document RNR 01 dat ook toelichtingen geeft betreffende 

enkele bijkomende bepalingen of alternatieven. 

3.1.2.4 Interlaboratoriumproeven 

Bij vaststelling van terugkerende problemen met een proef, kan het Bestuurscomité ertoe 

besluiten om interlaboratoriumproeven te organiseren. Het laboratorium voor zelfcontrole 

moet eraan deelnemen en moet de bekomen proefresultaten interpreteren.  

Indien bepaalde van deze proeven niet door het laboratorium uitgevoerd worden in het 

kader van het BENOR-merk, dient dit laboratorium deze proeven niet uit te voeren, maar zal 

het toch de andere proeven van de campagne moeten uitvoeren.  

De praktische gegevens m.b.t. deze proeven (welke proeven, methodes, materieel, …) 

worden vastgelegd en gecommuniceerd door BE-CERT.  

3.2 Beheer en identificatie van de grondstoffen 

3.2.1 Identificatie van de grondstoffen 

3.2.1.1 Algemene bepalingen 

Een dossier voor de identificatie van de grondstoffen dient opgesteld te worden. Het bestaat 

uit:  

 hetzij een geologisch dossier voor de natuurlijke granulaten; 

 hetzij een dossier van herkomst voor de kunstmatige granulaten. 

Dit dossier wordt vereist per winplaats en/of herkomst van de grondstoffen. 
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Dit dossier dient om de kennis en de beheersing van de grondstoffen te demonstreren die 

het mogelijk maken de kwaliteit van de BENOR-producten te waarborgen op het vlak van de 

constantheid. 

Dit dossier dient bijgewerkt te worden bij elke wijziging van herkomst van de grondstoffen 

(uitbreiding van het wingebied, verplaatsing van een baggerschip, nieuwe bron van 

granulaten, …). 

Dit dossier zal beoordeeld worden door de gespecialiseerde instelling aangeduid door 

BE-CERT. 

3.2.1.2 Natuurlijke granulaten 

Voor de natuurlijke granulaten dient een geologisch dossier opgesteld te worden. Dit 

document verschaft informatie over het wingebied, die de kwaliteit van de producten kan 

beïnvloeden. 

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

document.  

Bijwerking van het geologisch dossier: om de 3 jaar verifieert de producent de relevantie van 
zijn geologisch dossier. Het resultaat van de verificatie dient aan BE-CERT overgemaakt te 
worden. 
 

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 om 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). Een monster dient genomen te worden per herkomst en per type granulaat. Deze 

monsters zijn bestemd om de mineralogische samenstelling van de voornaamste en de 

kleinere elementen (quartz(ite), feldspath, steenfragmenten, organische stoffen, enz.) te 

verifiëren volgens de identificatiemethodologie vermeld in het geologisch dossier.  Ze zullen 

overgemaakt worden aan een laboratorium, aangeduid door BE-CERT. De resultaten van 

deze analyses zullen verstuurd worden naar de gespecialiseerde instelling die het geologisch 

dossier beoordeelt.  De resultaten en de beoordeling ervan zullen deel uitmaken van het 

beoordelingsverslag van het geologisch dossier. Een kopie van het (de) verslag(en) van het 

laboratorium zal(zullen) eraan toegevoegd worden. De instructies voor de monsterneming 

worden bepaald in § 4.5.4.1 van Deel E van TRA 411.  

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-CERT4); 

                                                                 
4 Het geologisch dossier wordt door BE-CERT gedurende 10 jaar bewaard. 
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 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). 

3.2.1.3 Kunstmatige granulaten 

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

opgesteld te worden. 

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

document.  

Eisen: 

 de herkomst van de grondstoffen; 

 het fabricageproces; 

 de aard van de grondstoffen; 

 hun chemische samenstelling; 

 de aanvaardingsvoorwaarden van de grondstoffen; 

 de eventuele vervuiling/stabiliteit van de materialen; 

 een verklaring waaruit blijkt dat enkel de grondstoffen zullen aanvaard worden die inerte 

materialen bevatten, die niet schadelijk zijn voor het milieu en die toelaten om na 

behandeling een eindproduct te bekomen dat op gebied van techniek en milieu geschikt 

is voor de bouw. 

3.2.2 Wijziging van de herkomst van de grondstoffen 

Wanneer een producent de herkomst van de grondstoffen wenst te wijzigen, moet de 

producent vóór het begin van de productie een schriftelijke aanvraag indienen bij BE-CERT 

vergezeld van: 

 een bijwerking van zijn BENOR-dossier; 

 het dossier voor de identificatie van de grondstoffen; 

 de resultaten die de continuïteit van de intrinsieke kenmerken aantonen (PSV, MDW, LA, 

vorstgevoeligheid). 

3.2.2.1 Toepassing 

De toepassing van deze procedure wordt voorbehouden aan de volgende gevallen: 

 verplaatsing van een winwerktuig 

 wijziging van de herkomst van de grondstoffen (natuurlijke of kunstmatige). 
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3.2.2.2 Toepassingsvoorwaarden 

Wanneer de herkomst van de grondstoffen gewijzigd wordt, laat de hierna vermelde 

procedure toe het BENOR-merk te behouden voor de producten (zonder een nieuwe 

toelatingsperiode te moeten doorlopen) op voorwaarde dat: 

 de installatie die de granulaten produceert niet gewijzigd wordt; 

 de mineralogische natuur van de granulaten identiek blijft. 

3.2.2.3 Procedure 

De producent dient aan te tonen dat de producten afkomstig van de nieuwe herkomst de 

gecertificeerde kenmerken behouden. 

Binnen de 15 werkdagen die volgen op het opstarten van de exploitatie, dient het aantal 

beschikbare resultaten de volgende te zijn: 

 voor de intrinsieke kenmerken: één resultaat; 

 voor de fabricagekenmerken met een wekelijkse frequentie: tenminste 20 

proefresultaten, met een minimum van 5 resultaten per korrelmaat; 

 voor de andere fabricagekenmerken: één resultaat per korrelmaat. 

3.2.2.4 Controlebezoek 

Zodra de productie vanaf de nieuwe herkomst effectief is, zal de KI binnen de 15 werkdagen 

een controlebezoek uitvoeren. Als het jaarlijks aantal bezoeken vastgelegd is op 2, zal de KI 

een bijkomend bezoek uitvoeren, indien de producent zijn aanvraag tot wijziging van de 

herkomst indient ná de uitvoering van het bezoek van het eerste semester. In het andere 

geval zal het bezoek samenvallen. Indien een productie-eenheid meer dan eenmaal per jaar 

beroep doet op deze procedure, zal een bijkomend bezoek voor elke herkomstwijziging van 

de grondstoffen georganiseerd worden. 

3.2.2.5 Voorlopige toekenning 

Het certificaat met betrekking tot de vorige herkomst laat toe de producten verder onder 

het merk te leveren gedurende deze periode van 15 werkdagen voor zover de 

leveringsbonnen de nieuwe herkomst vermelden en dat de beschikbare resultaten 

overeenkomstig zijn. 

3.2.2.6 Definitieve toekenning 

Op basis van het keuringsverslag van voornoemd controlebezoek (§ 3.2.2.4), zal BE-CERT het 

certificaat voor de nieuwe herkomst afleveren indien blijkt dat alle producten afkomstig van 

de nieuwe herkomst voldoen aan alle eisen van onderhavig reglement. 

3.2.3 Opwaardering van een bestaande voorraad geproduceerd vóór aanvraag van de BENOR-

procedure 

Indien de producent een bestaande voorraad, die geproduceerd werd vóórafgaand aan het 

BENOR-verzoek, wenst op te waarderen, toont hij de overeenkomstigheid ervan aan met 

zelfcontroleproeven van de fabricagekenmerken op elke voorraad. Het aantal proeven stemt 

overeen met het vierde van het aantal resultaten (en afgerond op het geheel getal) die 
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moeten beschikbaar zijn op het einde van de toelatingsperiode zoals bepaald in bijlage A 

van TRA 411.  

Indien alle resultaten van deze proeven overeenkomstig zijn, kan de voorraad, mits akkoord 

van BE-CERT, onder het BENOR-merk geleverd worden voor een maximale duur van 12 

maanden en voor een volume opgegeven op het moment van de aanvraag tot 

opwaardering. 

Na deze termijn dient de producent opnieuw de overeenkomstigheid van de opgeslagen 

producten aan te tonen volgens de hierboven vermelde procedure. 

3.3 Definitie / Ontwikkeling van de producten 

3.3.1 Aanduiding van de producten 

De gecertificeerde producten moeten gecodificeerd worden overeenkomstig PTV 411. 

Van elk gecertificeerd product dient een BENOR-fiche opgesteld te worden (zie 3.7.3). 

De genormaliseerde aanduiding van het granulaat mag gevolgd worden door aanvullende 

niet certificeerbare vermeldingen mits zij de goedkeuring van BE-CERT wegdragen. 

3.3.2 Onderscheiden van producten waarvan de genormaliseerde aanduiding identiek is 

Indien de producent meerdere granulaten produceert van verschillende kenmerken 

waarvoor de toepassing van onderhavig reglement leidt tot identieke aanduidingen dan 

moet de producent de producten van elkaar onderscheiden door een bijkomende 

ondubbelzinnige vermelding die deel uitmaakt van de aanduiding. 

3.3.3 Wijziging van de kenmerken van de gecertificeerde granulaten of toevoeging van een 

bijkomend kenmerk die leidt tot een wijziging van de aanduiding 

De producent moet een schriftelijke aanvraag indienen bij BE-CERT vergezeld van:  

 de resultaten van de proeven betrokken bij de wijziging van aanduiding; 

 de BENOR-fiche (zie 3.7.3) en een eventuele bijwerking van het BENOR-dossier;  

 in voorkomende gevallen, een lokalisatie van het specifiek geëxploiteerd deel van de 

winplaats, indien een strengere categorie van intrinsieke kenmerken opgegeven wordt. 

Op basis van de evaluatie van de KI, verleent BE-CERT al of niet de vergunning. 

3.3.4 Benorisatie van de menging van natuurlijke5 granulaten van verschillende oorsprongen 

Deze procedure is van toepassing voor de productie van een nieuw product en ingeval de 

verhoudingen van de grondstoffen van een reeds gecertificeerd product wijzigen. 

                                                                 
5 Onderhavig toepassingsreglement laat heden een mengsel van kunstmatige granulaten of een mengsel van natuurlijke en kunstmatige 

granulaten niet toe.  
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3.3.4.1 Aanvraag 

De producent moet een schriftelijke aanvraag indienen bij BE-CERT vergezeld van: 

 een bijgewerkt BENOR-dossier (fabricatie, oorsprong en verhouding van de grondstoffen, 

controle van de kwaliteit van de grondstoffen, waarborg ten aanzien van de constantheid 

van het eindproduct, …); 

 een geologisch dossier voor elke (alle) nieuwe bron(nen) van granulaten. 

3.3.4.2 Intrinsieke kenmerken 

3.3.4.2.1 Grove granulaten 

De Benorisatie van de menging van grove granulaten van verschillende oorsprongen kan 

enkel toegepast worden indien de menging van de grondstoffen gebeurt tijdens het breken6. 

De producent dient: 

 LA en MDW te bepalen op de fractie7 10/14 van het eindproduct bekomen door menging 

van de grondstoffen; 

 de PSV te bepalen op elke moederrots. De laagste waarde zal als waarde van de PSV 

weerhouden worden. Indien de producent de PSV voor één van de moederrotsen niet 

kan bepalen, kan de aanduiding van het product geen categorie bevatten met een eis 

voor PSV. 

Het aantal beschikbare resultaten is identiek aan deze vereist op het einde van de 

toelatingsperiode. 

3.3.4.2.2 Zanden 

De producent dient de PSV te bepalen op elke moederrots. De laagste waarde zal als waarde 

van de PSV weerhouden worden. 

Indien de producent de PSV voor één van de moederrotsen niet kan bepalen, kan de 

aanduiding van het product geen categorie bevatten met een eis voor PSV. 

Het aantal beschikbare resultaten is identiek aan deze vereist op het einde van de 

toelatingsperiode. 

3.3.4.2.3 Externe controle 

De externe controle wordt uitgevoerd op het mengsel.  

Voor de PSV, is een wijziging van categorie enkel toegelaten vanaf de laagste PSV onder de 

moederrotsen. 

                                                                 
6 Andere mengingsprocessen kunnen geval per geval overwogen worden. Een aanvraag tot afwijking zal aan het Certificatiecomité moeten 

voorgelegd worden.  
7 Of op een fractie verenigbaar met de proefnormen bij het niet produceren van fractie > 10. 
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3.3.4.3 Fabricagekenmerken 

Voor de productie van een nieuw product is het aantal beschikbare resultaten identiek aan 

deze vereist op het einde van de toelatingsperiode. 

Ingeval de verhoudingen van de grondstoffen van een reeds gecertificeerd product wijzigen, 

zijn de § 3.2.2.3 tot § 3.2.2.6 van de procedure van de wijziging van de herkomst van de 

grondstoffen van toepassing. 

Specifieke gevallen 

a. Indien de producent reeds vergunninghouder is van het BENOR-merk, is het 

minimumaantal zelfcontroleresultaten van de fabricagekenmerken per kalenderjaar 

vastgelegd op de helft van het aantal resultaten (en afgerond op het geheel getal) die op 

het einde van de toelatingsperiode beschikbaar moeten zijn. 

b. Indien de wijziging van de oorsprong geen wijziging van de aanduiding van het product 

veroorzaakt, is de procedure in § 3.2.2.3 van toepassing voor de fabricagekenmerken. 

c. Indien een producent een mengzand wenst te benoriseren samengesteld uit een BENOR 

zeezand en een BENOR breekzand is het volgende van toepassing: 

Kenmerken Zelfcontrole Externe controle 

Aanwezigheid van 

organische stoffen 

 Voornaamste bestanddeel = BENOR 

zeezand: 

Frequentie verlaagd naar 1/maand 

op gemotiveerd verzoek. 

 Voornaamste bestanddeel = BENOR 

breekzand:  

mogelijkheid tot vrijstelling op 

gemotiveerd verzoek.  

Op het mengsel (mengzand). 

Gehalte aan Cl-ionen  Voornaamste bestanddeel = BENOR 

zeezand: 

Frequentie verlaagd 

overeenkomstig Bijlage A van Deel P 

van TRA 411 op gemotiveerd 

verzoek. 

 Voornaamste bestanddeel = BENOR 

breekzand:  

mogelijkheid tot vrijstelling op 

gemotiveerd verzoek.  

Op het mengsel (mengzand). 

Gehalte aan schelpdelen Geen zelfcontroleproef op gemotiveerd 

verzoek.  

De klasse van het zeezand vermeld op de 

BENOR-fiche gebruiken 8.  

Enkel op het zeezand. 

3.3.4.4 Toekenning 

Op basis van de evaluatie door de KI, verleent BE-CERT al of niet de vergunning. 

                                                                 
8 Voor de producent betekent dit dat op de BENOR-fiche de klasse van het gehalte aan schelpdelen van het zeezand voor het hele mengsel dient 

vermeld te worden. Dat wil zeggen de waarde van het minst performante bestanddeel van het mengsel.  
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3.3.5 Mogelijkheid om een minimale PSV-waarde te certificeren 

De producent moet een schriftelijke aanvraag indienen bij BE-CERT vergezeld van: 

 de resultaten van twee proeven die maximum twee jaar oud zijn; 

 een bijgewerkte BENOR-fiche met vermelding van de verklaarde waarde van de PSV; 

 eventueel een bijwerking van het BENOR-dossier.  

Op basis van de evaluatie van de KI, verleent BE-CERT al of niet de vergunning.  

3.3.6 Wijziging van het productieproces zonder wijziging van de aanduiding van het product 

Ingeval een wijziging van het machinetoestel een invloed kan hebben op de 

fabricagekenmerken van het product: 

 brengt de producent de KI en BE-CERT op de hoogte; 

 dient de overeenkomstigheid van de nieuwe productie aangetoond te worden alvorens 

deze onder het BENOR-merk te verkopen: 

 voor de fabricagekenmerken met een wekelijkse frequentie, wordt dit bewijs van 

overeenkomstigheid geleverd door het nemen van één monster per dag gedurende 5 

opeenvolgende productiedagen ; alle resultaten van de proeven uitgevoerd op deze 

opeenvolgende monsters moeten overeenkomstig zijn met dezelfde aanduiding en 

dezelfde fabricagekenmerken, opgenomen op de BENOR-fiche.   

 voor de andere fabricagekenmerken wordt dit bewijs van overeenkomstigheid 

geleverd door twee overeenkomstige proeven uitgevoerd op opeenvolgende monsters 

genomen tijdens twee verschillende productiedagen. 

 worden de documenten aan de KI overgemaakt; 

 beoordeelt de KI de resultaten; 

 ingeval van een positieve evaluatie, deelt de KI zijn akkoord mee aan de producent voor 

de verkoop van de nieuwe productie onder BENOR; 

 brengt de KI BE-CERT hiervan op de hoogte; 

 dient het BENOR-dossier bijgewerkt te worden alsook de registers van de producent. 

Indien na deze stappen de aanduiding van het product dient aangepast te worden, volgt 

men de procedure van § 3.3.3. De resultaten bekomen in het kader van deze procedure 

volgens § 3.3.6 mogen in aanmerking genomen worden. 

3.3.7 Productie door verschillende winwerktuigen in eenzelfde wingebied en rechtstreeks 

levering aan de klanten 

Elk winwerktuig wordt beschouwd als een productielijn.  

Twee gevallen onderscheiden zich: 

3.3.7.1 Productie door identieke winwerktuigen 

De winwerktuigen moeten identiek zijn (uitgerust met identieke zeven en brekers) en 

minstens één identiek product produceren dat dezelfde aanduiding draagt en dezelfde 

kenmerken heeft die in de BENOR-fiche opgenomen zijn. In dit geval vormen deze 
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productielijnen éénzelfde en gemeenschappelijke productie-eenheid (waaraan één enkel 

BENOR-nummer toegekend wordt). 

De producent duidt één enkele referentieproductielijn aan waarmee het BENOR-nummer 

verbonden is. 

In de aanduiding van de producten van elke productielijn is een bijkomende code 

opgenomen die toelaat het winwerktuig te identificeren. 

De minimale frequenties voor de zelfcontroleproeven zijn van toepassing voor elke 

productielijn. 

3.3.7.2 Productie door niet identieke winwerktuigen 

In dit geval vormen de productielijnen twee aparte productie-eenheden. Een BENOR-

nummer is toegekend aan elke productie-eenheid. Een certificaat wordt toegekend aan elk 

product. 

3.3.8 Tijdelijke vervanging van een winwerktuig door een ander winwerktuig in geval van een 

tijdelijke onbeschikbaarheid van het gebruikelijk winwerktuig 

Het gebruikelijk winwerktuig mag tijdelijk vervangen worden door een ander identiek 

winwerktuig (uitgerust met identieke zeven en brekers) voor een maximale duur van 5 

opeenvolgende productiedagen. De producent dient aan te tonen dat: 

 het wingebied hetzelfde is (zelfde vak waar de winning plaatsvindt);  

 de korrelverdelingskenmerken van het product behouden blijven door het uitvoeren van 

minimum één korrelverdelingsanalyse per dag; 

 de registraties een volledige naspeurbaarheid van alle verzendingen toelaten, minimum 

door de volgende elementen: nr. van de ladingsbon, datum van de lading, winwerktuig, 

win(gebied)zone, product, binnenschip, in voorkomend geval gegevens van de spoeling, 

nr. van de leveringsbon, datum van de levering. 

Indien de vervanging de termijn van 5 dagen overschrijdt, moet het vervangend winwerktuig 

in het BENOR-dossier opgenomen worden. 

3.3.9 Gehalte aan schelpdelen bij het mengen van zeezand en breekzand van alle aard 

In zelfcontrole en in externe controle, moet de proef enkel uitgevoerd worden op het 

zeezand. Voor de producent betekent dit dat op de BENOR-fiche de klasse van het gehalte 

aan schelpdelen van het zeezand voor het hele mengsel dient vermeld te worden. Dat wil 

zeggen de waarde van het minst performante bestanddeel van het mengsel. 

Indien het zeezand reeds BENOR is, is punt “c” van specifieke gevallen van § 3.3.4.3 

”Fabricagekenmerken”, van toepassing. 
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3.3.10 Mogelijkheid om een verklaarde maximale waarde te certifiëren voor het gehalte aan 

chloorionen 

Indien de producent een verklaarde maximale waarde voor het gehalte aan chloorionen 

wenst te laten certifiëren, moet hij hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij BE-CERT, 

vergezeld van: 

 de resultaten van de proeven die maximum 2 jaar oud zijn, samen met de evaluatie; 

 een bijgewerkte BENOR-fiche; 

 een eventuele bijwerking van het BENOR-dossier.  

Op basis van deze evaluatie door de KI, verleent BE-CERT al dan niet de vergunning. Bij een 

wijziging van de verklaarde maximale waarde wordt de hierboven vermelde procedure 

opnieuw toegepast. 

3.4 TT 

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

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

overeenkomstigheid ervan alvorens zijn producten op de markt te brengen.  

3.5 Productie 

De producent treft de nodige schikkingen om de kwaliteit van het product tijdens de 

productie te bewaren. 

De bepalingen toepasbaar op de bijzondere gevallen van productie zijn hieronder 

beschreven. 

3.5.1 Overslag van een zeeschip in een binnenschip voor verder transport naar de klant 

3.5.1.1 Voorwaarden 

Deze procedure is van toepassing op zanden die op zee gebaggerd worden en rechtstreeks 

overgeslagen worden op binnenschepen voor verder transport naar de klant zonder 

tussenopslag. De zanden moeten gewonnen worden uit hetzelfde wingebied als de 

productie-eenheid die over het BENOR-merk beschikt. 

3.5.1.1.1 Men onderscheidt drie gevallen: 

 geval A: het zand wordt tijdens het transport « niet gespoeld »; 

 geval B: het zand wordt gedurende het transport « gespoeld » om het zoutgehalte te 

verlagen zonder wijziging van de codificatie (de klant wenst een lagere waarde voor het 

gehalte aan chloorionen voor een gegeven categorie); 

 geval C: het zand wordt gedurende het transport « gespoeld » om het zoutgehalte te 

verlagen met wijziging van de codificatie. 
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De spoeling van het zand leidt tot de fabricatie van een bijkomend product met een 

verschillende aanduiding van het initiële product, bijvoorbeeld CC en CB. 

3.5.1.1.2 BENOR-dossier 

Het BENOR-dossier dient bovendien de volgende bijkomende elementen te bevatten: 

 een beschrijving van het fabricatie- en monsternemingsproces voor de gevallen A, B en C; 

 per product de specifieke winningszones preciseren (cartografie van de winning) voor de 

gevallen A, B en C; 

 een bijgewerkte lijst van de namen van de boten die de spoeling uitvoeren voor de 

gevallen B en C. 

3.5.1.1.3 Leveringsbonnen (gevallen A, B en C) 

Naast de eisen vastgelegd in PTV 411, dient de producent op de leveringsbonnen te 

vermelden: 

 de (het) win(gebied)zone; 

 indien het product « gespoeld » of « niet gespoeld » is; 

 bij spoeling, het gebruikt volume water en de duur van de spoeling. 

3.5.1.1.4 Registratie (gevallen A, B en C) 

De producent dient registraties in te voeren die een volledige naspeurbaarheid van alle 

verzendingen toelaat, voor minstens de volgende elementen: nr. van de ladingsbon, datum 

van de lading, baggerschip, win(gebied)zone, product, binnenschip, in voorkomend geval de 

gegevens betreffende de spoeling, nr. van de leveringsbon, datum van de levering. 

3.5.1.2 Zelfcontrole 

3.5.1.2.1 Gevallen A, B en C 

Om veiligheidsredenen kunnen de monsternemingen hetzij door de producent, hetzij door 

een geaccrediteerd in onderaanneming werkend laboratorium uitgevoerd worden bij het 

ontladen van het schip bij de klant.  

Voor de controle van de korrelverdeling dient een dubbele monsterneming genomen te 

worden voor de uitvoering van een eventuele tegenproef. 

De monsternemingen voor de zelfcontrole van alle kenmerken van het product, met 

uitzondering van het gehalte aan chloorionen voor het geval C (zie verder), worden verdeeld 

over de monsternemingen uitgevoerd bij de klanten en de monsternemingen uitgevoerd in 

de BENOR-productie-eenheid. 

Eén maal per maand wordt een monsterneming bij een klant uitgevoerd. De resultaten 

dienen overeenkomstig de productspecificaties te zijn. 
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3.5.1.2.2 Geval C 

Voor het gehalte aan chloorionen, wordt per schip, één monsterneming per 5 transporten 

uitgevoerd. De resultaten moeten overeenkomstig de productspecificaties zijn. 

3.5.1.3 Externe controle 

Controlebezoeken worden georganiseerd in naleving van de bezoekfrequenties vastgelegd 

in § 4.2.4. 

Het bijwonen van een monsterneming bij een klant zou bovendien kunnen leiden tot een 

extra bezoek. 

3.6 Behandeling en opslag 

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

behouden tijdens de behandeling en de opslag. 

3.6.1 Behandeling 

Bij de behandeling van de eindproducten moet de producent toezien op: 

 de properheid van de voertuigen; 

 het behouden van de kwaliteit bij het afnemen van/onttrekken aan de voorraad (naleving 

van het nul niveau); 

 het storten van het product op de geschikte voorraad; 

 …   

3.6.2 Opslag 

De BENOR-gecertificeerde producten moeten afzonderlijk opgeslagen worden.  

De voorraad van BENOR-gecertificeerde producten moet toegankelijk zijn en geïdentificeerd 

worden. De identificatie moet minstens de korrelmaat bevatten en de vermelding «BENOR».  

De identificatiewijze van elke voorraad moet eenduidig en steeds zichtbaar zijn. 

Alle middelen moeten in het werk gesteld worden om elk segregatie- en bevuilingsrisico van 

de voorraad te vermijden. 

Het voorraadbeheer in toelatingsperiode gebeurt op dezelfde wijze als in gebruiksperiode, 

met uitzondering van de identificatie van de voorraad die minstens de korrelmaat moet 

bevatten zonder de vermelding « BENOR ». 
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3.6.2.1 Opslagplaats van BENOR-producten afkomstig van productie-eenheden 

waarvan de producten gebenoriseerd zijn (gedelokaliseerde stock) 

3.6.2.1.1 Voorwaarden 

Een producent mag het BENOR-merk uitbreiden naar een opslagplaats onder volgende 

voorwaarden: 

 de producten zijn gebenoriseerd; 

 de opslagplaats van de bulkgranulaten is gelegen buiten de gebenoriseerde productie-

eenheid en onder de verantwoordelijkheid van de producent en die wordt gebruikt voor 

de levering van granulaten, na transport of opslag; 

 de producent blijft volledig verantwoordelijk voor alle aspecten met betrekking tot de 

kwaliteit van de granulaten. 

3.6.2.1.2 BENOR-dossier en interne controle 

Het BENOR-dossier moet de opslagplaats omvatten. 

Het voorraadbeheer beschrijft minstens de volgende elementen: de bevoorrading, de 

scheiding, de bewaring en de identificatie van de voorraad van producten, de genomen 

maatregelen om de segregatie en de verontreiniging van de voorraad te vermijden.  

Het beheer van de niet-overeenkomstige producten moet bijkomend de niet-

overeenkomstigheden specifiek aan de opslagplaatsen in aanmerking nemen. 

Het documentbeheer van de inkomende en uitgaande producten moet de middelen 

bevatten die aangewend werden om het evenwicht aan te tonen tussen deze inkomende en 

uitgaande producten (chronologische registratie van de connossementen en 

leveringsbonnen, periodieke interne verificatie van het evenwicht per product, …). 

3.6.2.1.3 Aanvraag tot uitbreiding 

De producent dient een schriftelijke aanvraag in bij BE-CERT. Hij vermeldt: 

 de oorspronkelijke BENOR-eenheid,  

 de lokalisatie van de opslagplaats, 

 de lijst van de betrokken producten. 

Hij maakt een bijwerking van zijn BENOR-dossier over. 

3.6.2.1.4 Externe controle 

Het jaarlijkse aantal controlebezoeken per opslagplaats is vastgelegd op 2 bezoeken van een 

halve dag. 

Tijdens deze specifieke controlebezoeken vergewist de KI zich, onder andere, van: 

 het bestaan, de effectieve toepassing en de relevantie van de procedures en werkwijzen 

opgenomen in het BENOR-dossier m.b.t. het voorraadbeheer; 

 de juistheid van de leveringsbonnen; 
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 de manier waarop de bevoorrading, de bewaring en de scheiding van de granulaten 

wordt uitgevoerd; 

 de correcte identificatie van de granulaten (aanduiding, herkomst,…); 

 de toepassing van de genomen correctieve maatregelen voortvloeiend uit 

tekortkomingen;  

 het nazicht van de inkomende en uitgaande productieregisters (hoeveelheden); 

 het correct bijhouden van het register van de niet-overeenkomstigheden en van het 

klachtenregister; 

 de opvolging van de wijzigingen van de procedures en aanverwante 

kwaliteitsdocumenten. 

3.6.2.1.5 Toekenning 

Op basis van het keuringsverslag van het eerste bezoek dat volgt op de 

uitbreidingsaanvraag, verleent BE-CERT de vergunning indien blijkt dat de 

overeenkomstigheid van het BENOR-dossier en de organisatie van de interne controle met 

de reglementaire bepalingen gewaarborgd is. De lijst van de betrokken producten is aan 

deze vergunning toegevoegd. 

Indien de producent andere producten wenst toe te voegen, dient hij de aanvraag hiervoor 

in bij BE-CERT. BE-CERT verleent de vergunning en wijzigt de lijst van de betroffen 

producten. 

BE-CERT publiceert op haar website een bijgewerkte lijst « opslagplaats gelegen buiten de 

gebenoriseerde productie-eenheid ». 

3.6.2.2 Buffervoorraden 

Het document is op aanvraag beschikbaar bij BE-CERT9.  

3.7 Levering 

3.7.1 Algemeen 

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

het ladingsproces te handhaven. 

3.7.2 Voorwaarden voor levering onder het BENOR-merk 

Enkel producten overeenkomstig hun aanduiding en die beantwoorden aan de kenmerken 

verklaard op de BENOR-fiche kunnen onder het BENOR-merk geleverd worden.  

De voorwaarden voor het hernemen van leveringen onder het BENOR-merk worden 

gedefinieerd: 

 bij § 5.4.1. na een declassering; 

                                                                 
9 Document FQc-G-Benor 33 
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 bij § 5.4.2 na een stopzetting van de productie om een niet-overeenkomstigheid ten 

gevolge van een technisch probleem op te lossen; 

 in TRA deel C: na een vrijwillige opschorting van de levering; 

 in TRA deel C: na een opschorting van autonome levering. 

3.7.3 BENOR-fiche 

Een BENOR-fiche waarvan de minimum inhoud is opgenomen in bijlage B van PTV 411 moet 

voor elk gecertificeerd granulaat opgesteld worden.  Zij moet alle bekomen resultaten 

weergeven. De vermelding van elk gecertificeerd kenmerk is verplicht. Desgevallend dient 

de producent het type van de vermelde waarde duidelijk te specificeren: gemiddelde 

waarde, minimale, maximale, gegarandeerde … De BENOR-fiche kan vervolledigd worden 

met alle elementen die door de producent nodig geacht worden voor zover dit geen enkele 

verwarring meebrengt. 

De BENOR-fiche moet geïdentificeerd worden door middel van een unieke identificatie (bv. 

datum, nummer) en ook door het BENOR-logo gewaarmerkt worden. De producent moet de 

BENOR-elementen goed van CE-elementen onderscheiden. 

Aanvullende verklaringen die niet gedekt is door het BENOR-merk, dient duidelijk 

geïdentificeerd te worden met de vermelding “wordt niet gedekt door het BENOR-merk”. 

De BENOR-fiche moet de volgende alinea vermelden:  

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

externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in 

staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in 

technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat 

de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door 

de certificatie-instelling10 geverifieerd. »  

De BENOR-fiche is geen verklaring van prestaties voor essentiële kenmerken volgens de CPR. 

Elk kenmerk gedekt door de DoP wordt gevolgd door een verwijzing (bv. “*”) aan te brengen 

die naar een legende of voetnoot met volgende tekst verwijst: “* verklaring door de 

fabrikant ontleend aan zijn DoP“. 

De BENOR-fiche moet ter beschikking van de klanten gehouden worden. 

Op het einde van de toelatingsperiode en tenminste tweemaal per jaar, dient de BENOR-

fiche opnieuw nagezien te worden uitgaande van de nieuwe resultaten en zo nodig 

bijgewerkt worden. De modaliteiten van de herziening en de bijwerking dienen in het 

BENOR-dossier omschreven te worden. 

Elke wijziging van de categorie van een gecertificeerd granulaat die leidt tot een wijziging 

van de aanduiding wordt behandeld in § 3.3.3. Bij elke wijziging van een verklaarde 

gecertificeerde waarde van de BENOR-fiche is de producent verplicht om de BENOR-fiche 

aan BE-CERT (met kopie aan de KI) over te maken. In geval de producent de BENOR-fiches 

                                                                 
10 Dit behelst impliciet: “onder de verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling”. 
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via zijn website verspreidt, ontslaat dit hem niet om BE-CERT te verwittigen van elke 

wijziging. In voorkomend geval rechtvaardigt de producent zijn wijziging door middel van 

proefresultaten.  

3.7.4 Leveringsbonnen 

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

transport begeleidt. De op de leveringsbon te vermelden aanduidingen zijn bepaald in 

hoofdstuk 4 van PTV 411. 

Het identificatienummer van de BENOR-fiche dient tevens op de leveringsbon te worden 

aangebracht. 

Bijzondere gevallen: 

 Cognossementen en vrachtbrieven: een cognossement of een vrachtbrief mag een 

leveringsbon vervangen indien hij uitgegeven is door de producent zelf en indien alle 

informatie vereist in PTV411 erin opgenomen is. 

In alle andere gevallen moet een leveringsbon overeenkomstig PTV 411 het 

cognossement of de vrachtbrief begeleiden. 

 Transport naar een gedelokaliseerde opslagplaats: in dit geval dienen de documenten die 

het transport begeleiden, minstens het volgende te vermelden: 

 de oorspronkelijke productie-eenheid; 

 het getransporteerde product (ondubbelzinnige aanduiding); 

 de hoeveelheid getransporteerd product. 

Deze documenten worden in de productie-eenheid gearchiveerd (uitgaande productie) 

en in de opslagplaats (inkomende productie). 

 Leveringsbon uitgegeven door een verkoopkantoor voor een BENOR-productie-eenheid:  

Een verkoopkantoor is een onderaannemer van de producent die instaat voor de 

voorkoop van de producten van deze producent, met het voorafgaandelijk akkoord van 

deze laatste vertaald in een overeenkomst, zonder overname van de verantwoordelijkheid 

inzake de kwaliteit van de producten en de naleving van de eisen van het BENOR-systeem, 

die dus steeds onder de verantwoordelijkheid van de producent vallen (volgens de 

bepalingen van TRA 411). 

Deze onderaanneming dient duidelijk in het BENOR-dossier vermeld te worden. In de 

overeenkomst11, tussen de producent en het verkoopkantoor, dienen ten minste de 

gegevens van de 2 partijen vastgelegd te worden, alsook de BENOR-eisen inzake de 

inhoud van de leveringsbonnen (met inbegrip van het BENOR-logo). De producent 

verbindt zich ertoe alle voor de klant vereiste documenten (BENOR-fiche en BENOR-

certificaat) aan het verkoopkantoor te bezorgen. Het verkoopkantoor verbindt zich ertoe 

de nodige maatregelen te treffen om de kwaliteit van de producten te handhaven, ingeval 

het verantwoordelijk is voor de behandeling en het transport. Zodra het product de 

productie-eenheid verlaat, moet de levering rechtstreeks gebeuren zonder tussenopslag. 

De onderaannemingsovereenkomst moet door de KI kunnen geraadpleegd worden.  

                                                                 
11 Overeenkomst verkoopkantoor is op aanvraag beschikbaar bij BE-CERT. 



Hoofdstuk 3 Proces

 

 

 Bepalingen voor de producent - Toepassingsreglement TRA 411 – Uitgave 2.3 29 
 

De producent blijft verantwoordelijk voor de in onderaanneming uitbestede activiteiten 

en moet zich dientengevolge vergewissen van de naleving van deze eisen 

(gedocumenteerde evaluatie van de onderaannemers). 

De producent dient de gegevens van zijn verkoopkantoor(kantoren) aan BE-CERT mede te 

delen. 

BE-CERT stelt een bijgewerkte lijst ”verkoopkantoor/productie-eenheden” ter beschikking 

van de KI. 
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04 Kwaliteitscontrole en 

beoordeling van 

de overeenkomstigheid 

4.1 Zelfcontrole 

4.1.1 Algemeen 

Teneinde de overeenkomstigheid van zijn BENOR-producten op een permanente manier te 

waarborgen, moet de producent een zelfcontrole van zijn kenmerken invoeren, die aan de 

hierna beschreven eisen beantwoordt. Deze eisen zijn identiek in de toelatingsperiode en in 

de gebruiksperiode. 

Deze eisen zijn eveneens van toepassing in geval van uitbreiding of van een al dan niet 

tijdelijke wijziging van de gecertificeerde productie. 

De frequenties zijn van toepassing zodra er productie is tijdens de vastgestelde periode. 

Onder periode wordt verstaan deze vastgelegd op kalenderbasis. Bijvoorbeeld: één analyse 

per week betekent dat er één analyse per kalenderweek, waarin er productie is, dient 

uitgevoerd te worden. Deze regel zal geval per geval, met het akkoord van BE-CERT, kunnen 

aangepast worden. 

4.1.2 Monsternemingen (bemonstering) 

De proeven worden uitgevoerd op monsters genomen onder de verantwoordelijkheid van 

de producent. 

De monsternemingen worden uitgevoerd volgens de modaliteiten beschreven in de norm 

NBN EN 932-1. 

De genomen monsters dienen geïdentificeerd te worden volgens een in het BENOR-dossier 

bepaalde procedure, die hun naspeurbaarheid verzekeren.  
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De reductie van de monsters beantwoordt aan de eisen van de norm NBN EN 932-2. 

4.1.3 Frequentie van de proeven 

In functie van de aanduiding van de producten, zijn de methodes en minimale frequenties 

van de zelfcontroleproeven opgenomen in tabel “Frequentie en proeven“ in bijlage A. 

Het minimum aantal resultaten dat beschikbaar moet zijn op het einde van de 

toelatingsperiode is er eveneens aangegeven. 

De producent mag, op basis van een gemotiveerd/onderbouwd dossier, aan het 

Certificatiecomité een vermindering van de frequentie van de uit te voeren 

zelfcontroleproeven vragen. Indien deze afwijkingsvoorwaarden niet meer nageleefd 

worden, zijn de initieel voorgeschreven frequenties opnieuw van toepassing. 

Bijzondere gevallen 

 Indien verschillende onafhankelijke productielijnen gecertificeerde materialen 

produceren met dezelfde aanduiding maar afzonderlijk opgeslagen worden, dan worden 

de minimale proeffrequenties voor de zelfcontrole toegepast op iedere productielijn. 

 In geval van een geprogrammeerde (campagnes) of incidentele (ten gevolge van een 

technisch probleem) discontinue productie, is het minimaal aantal zelfcontroleresultaten 

van de fabricagekenmerken per kalenderjaar vastgelegd op de helft van het aantal 

resultaten (en afgerond op het geheel getal) die moeten beschikbaar zijn op het einde 

van de toelatingsperiode. Deze analyses dienen uitgevoerd te worden tijdens 12 

verschillende productiedagen voor de korrelverdeling (incluis fijne deeltjes).. 

Wat betreft de intrinsieke kenmerken, zal BE-CERT zo nodig regels geval per geval 

vastleggen. 

Indien de stopzetting van productie in geval van een geprogrammeerde discontinue 

productie hoger is dan 12 maanden, wordt de procedure § 3.3.6 (“Wijziging van het 

productieproces zonder wijziging van de aanduiding van het product” van TRA 411/P) 

gevolgd. 

 In geval van een uitbreiding van hetzelfde type van product (grove granulaten, 

granulaatmengsels, zanden) van eenzelfde winplaats (herkomst) zal de regel vastgelegd 

voor een discontinue productie eveneens toegepast worden. 

4.1.4 UItvoering 

Elke proef wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de producent. 

4.1.5 Proefmethode en registratie van de resultaten 

4.1.5.1 Proefmethode 

Het laboratorium voor zelfcontrole voert de proeven uit overeenkomstig de proefmethodes 

opgelegd in bijlage A. Alternatieve proefmethodes kunnen gebruikt worden indien hun 
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betrouwbaarheid aangetoond werd en van een bronvermelding voorzien werd 

(methodologie, resultaten en geschiktheid 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 en gevalideerd in de tijd volgens een bepaalde 

procedure door de producent. In geval van twijfel of betwisting is enkel de 

referentiemethode doorslaggevend.  

Toelichtingen over de werkmethode voor bepaalde proeven zijn gegeven in bijlage B. 

4.1.5.2 Registratie van de resultaten 

Al de resultaten moeten in de volgende registers vermeld worden:  

 Een werkboek waarin, voor elk beproefd monster, de brutogegevens van elke proef 

gedateerd en geregistreerd zijn. 

 Een proefregister waarin de resultaten van de zelfcontrole verzameld zijn, 

hergegroepeerd per gecertificeerd BENOR-product alsook de statistische beoordeling van 

de resultaten (indien vereist). 

Indien zelfcontroleproeven uitgevoerd worden door een onafhankelijk laboratorium dat in 

onderaanneming werkt, worden de verslagen van dit laboratorium beschouwd als 

brutogegevens van het laboratorium.  

De minimale archivering bedraagt 2 jaar voor de werkboeken en 10 jaar voor de 

proefregisters. 

In geval van de niet-overeenkomstigheid van een resultaat, dienen de genomen 

maatregelen er ook vermeld te worden of ernaar verwezen te worden. 

De producent moet zich vergewissen van de beschikbaarheid en de overeenkomstigheid van 

de proefresultaten in de hierna vermelde maximale termijnen: 

 2 werkdagen voor de analyses die een frequentie van één monsterneming per week 

vereisen;  

 5 werkdagen voor de analyses die een lagere monsternemingsfrequentie vereisen 

(maand/kwartaal/semester). 

 De resultaten van zwel- en verbrokkelingsproeven moeten beschikbaar zijn binnen de 

twee weken die volgen op de monsterneming. 

Deze termijnen vangen aan de dag na de datum van de monsterneming. 

4.1.6 Beoordeling van de zelfcontroleresultaten 

De producent beoordeelt de resultaten van de zelfcontroleproeven overeenkomstig de 

volgende schema’s: 

 De korrelverdeling (incluis het gehalte aan fijne deeltjes), de afplattingscoëfficiënt, de 

kwaliteit van de fijne deeltjes en de fijnheidsmodulus van zanden worden statistisch 

beoordeeld volgens één van de hierna beschreven methodes; alle niet afwijkende 

resultaten maken deel uit van de statistische beoordeling; een specifieke beoordeling is 
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voorbehouden aan de holle ruimten in droge verdichte vulstof en het bitumengetal (zie 

bijlage A).  

 De andere kenmerken moeten individueel overeenkomstig zijn met de specificaties.  

De producent mag de methode voor de statistische beoordeling van de resultaten niet 

wijzigen zonder voorafgaand akkoord van BE-CERT. 

De behandeling van de niet-overeenkomstige resultaten, van de “drempelwaarden (ook 

grenswaarde)” en van de afwijkende resultaten, aan het licht gebracht door deze 

beoordeling, wordt in § 4.1.7 beschreven.  

4.1.6.1 Overeenkomstigheid van de individuele resultaten van de kenmerken die niet 

statistisch behandeld werden 

4.1.6.1.1 Kenmerken die niet statistisch behandeld worden 

Ieder individueel resultaat moet overeenkomstig de eis zijn.  

Wanneer een resultaat niet overeenkomstig is, verricht de producent - ten laatste in de loop 

van de volgende productiedag - een tweede monsterneming van dezelfde korrelmaat en 

vertrouwt de proef toe aan hetzelfde laboratorium. 

Indien het resultaat van de tweede proef ditmaal overeenkomstig is, wordt het product als 

overeenkomstig beschouwd voor dit kenmerk. 

Indien het resultaat van de tweede proef niet conform is, verwittigt de producent 

onmiddellijk de KI, past de procedure van de niet-overeenkomstigheid strikt toe en neemt 

de nodige maatregelen. 

De betrokken productie wordt gedeclasseerd en de hoeveelheid wordt geregistreerd in het 

register van de niet-overeenkomstigheden. De productie mag niet meer onder het BENOR-

merk geleverd worden. 

De te volgen procedure in dit geval wordt beschreven in het logigram gegeven in figuur 2 

(zie § 4.1.7.1). 

Bijzonder geval proeven 

Tabel A: bijzonder geval in de behandeling van niet-

conformiteit 

Kenmerken Mogelijke acties 

Aanwezigheid van humus Er is geen mogelijkheid tot aanpassing van de aanduiding 

Intrinsieke kenmerken 
De producent mag ook proeven uitvoeren op monsters 
genomen tijdens twee opeenvolgende productiedagen.  

Indien de overeenkomstigheid is bewezen door twee 
opeenvolgende overeenkomstige resultaten, mag de productie 

Vorm van de grove granulaten 

Kwaliteit van de fijne deeltjes 
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Kenmerken Mogelijke acties 

Gehalte aan schelpdelen 
opnieuw onder het BENOR-merk geleverd worden zonder 
wijziging van de aanduiding. 

Indien de niet-overeenkomstigheid blijft bestaan, mag de 
productie onder het BENOR-merk geleverd worden mits 
aanpassing van de aanduiding van het granulaat of van de 
verklaarde waarden op de BENOR-fiche. 

Gehalte aan chloorionen 

Bijzonder geval van berekening MDW+LA en PSV (MDW+LA)  

In het bijzonder geval van de granulaten van de categorieën Aa en Ba, moeten de relaties 

[MDW + LA] en [PSV – (MDW + LA)] overeenkomstig zijn met de specificaties. De 

voorwaarde [PSV – (MDW + LA)] moet gecontroleerd worden bij elke bepaling van de 

waarden MDW en LA met de PSV-waarde bekomen in het kader van de externe controle. 

Indien voor deze granulaten de relatie PSV – (MDW + LA) niet overeenkomstig is: 

 ofwel voert de producent tegenproeven uit op de PSV en/of op de MDW/LA (de proeven 

MDW en LA zijn met elkaar verbonden); 

 ofwel past de producent de aanduiding van het granulaat aan. 

Bijzonder geval van vorst-dooi 

Indien de producent bij de zelfcontrole vaststelt dat het criterium (LA of WA24
12) vermeld op 

de BENOR-fiche niet meer nageleefd wordt, zal hij: 
 hetzij overgaan tot een proef volgens de norm NBN EN 1367-1 en het resultaat 

vermelden op de BENOR-fiche voor de twee volgende jaren; 

 hetzij een tegenproef van het afgekeurde kenmerk uitvoeren. Indien de niet-

overeenkomstigheid blijft bestaan zal de producent overgaan tot het uitvoeren van 

een proef volgens de norm NBN EN 1367-1 en het resultaat vermelden op de  

BENOR-fiche voor de twee volgende jaren;  

 hetzij het criterium vermeld op de BENOR-fiche wijzigen en BE-CERT hiervan op de 

hoogte brengen. 

Ingeval het resultaat niet beantwoordt aan het vorst-dooi criterium, zal de aanduiding van 
het granulaat moeten aangepast worden door schrapping van de code NG. De modaliteiten 
van de wijziging van de aanduiding zijn van toepassing. 

4.1.6.1.2 Criterium F1 van NF P 18-545 (indien de producent over minder dan 15 

resultaten beschikt) 

Elk individueel resultaat Xi moet overeenkomstig zijn met één of twee gespecificeerde 
waarden Vss en/of Vsi. 

 
Mits de hierboven bedoelde verduidelijking is § 4.1.6.1.1 volledig van toepassing.  

De te volgen procedure in dit geval wordt beschreven in het logigram gegeven in figuur 3 

(zie § 4.1.7.2). 

                                                                 
12 Het is vanzelfsprekend dat dit criterium enkel kan vermeld worden op de BENOR-fiche (om de code NG te rechtvaardigen) indien de verklaarde 

waarde WA24 + tolerantie ≤ aan 1%. 
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4.1.6.2 Klassieke statistische verwerking 

 De klassieke statistische verwerking is van toepassing op de korrelverdeling en het 

gehalte aan fijne deeltjes van de granulaten. Zij omvat een eis van overeenkomstigheid 

van de individuele resultaten alsook een eis met betrekking tot de statistische parameters 

die eruit voortvloeien. 

 Voor de vorm van de grove granulaten en de kwaliteit van de fijne deeltjes van zanden 

wordt enkel de overeenkomstigheid van de individuele resultaten vereist (zie § 4.1.5.1 

hierboven).  

 Voor de fijnheidsmodulus, kan een individuele waarde buiten de klasse verklaard door de 

producent komen te liggen voor zover de individuele waarde begrepen is binnen de 

grenzen van de klasse ± 0,5 en het gemiddelde van de laatste 12 resultaten steeds 

overeenkomstig de verklaarde klasse is. 

4.1.6.2.1 Controlekaarten 

Voor elk granulaat, maakt de producent een controlekaart op voor elke zeef. 

De producent definieert de volgende parameters overeenkomstig bijlage B van PTV 411 voor 

een beschouwde zeef: 

 LS:  de maximale gespecificeerde doorval13 ; 

 LI:  de minimale gespecificeerde doorval13; 

 M:  het gemiddelde tussen LS en LI voor een beschouwde zeef; 

 rj:  de individuele doorval in % voor een beschouwde zeef; 

 rmj:  de gemiddelde doorval die overeenkomt met het glijdend gemiddelde van de 

jongste 12 resultaten voor een beschouwde zeef; 

 rsj:  de bovenste tolerantiegrens voor de doorval van een beschouwde zeef  

rsj = rmj + k x sj; 

 rij:  de onderste tolerantiegrens voor de doorval van een beschouwde zeef  

rij = rmj - k x sj; 

 n = 12: aantal in rekening te nemen resultaten 

waarbij k = 1,44 indien D < 20 mm of k = 1,28 indien D ≥ 20 mm  

en waarbij sj de glijdende standaardafwijking is van de n jongste resultaten  berekend door 
toepassing van: 

1



n

)r-r(
 = s

2

mjj

j  

met n: aantal in aanmerking genomen resultaten (12). 

Deze parameters worden door de producent op controlekaarten opgetekend.  

                                                                 
13 Deze waarden zijn de door de producent verklaarde grenzen waartoe de producent zich op zijn BENOR-fiche verbindt en kunnen dus 

verschillend zijn van de grenzen van de specificatiekromme. 
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Een controlekaart is een grafiek die de doorval op de beschouwde zeef in ordinaten 

voorstelt en de opeenvolgende monsternemingen in abscissen. Zij omvat tenminste de 

horizontale rechten (y-assen) M, LS en LI. 

Na afloop van elke korrelverdelingsproef worden de waarden rj, rmj, rsj en rij voor de 

beschouwde zeef aangegeven in de abscis die overeenkomt met de datum van de proef. 

Alle bekomen resultaten worden bewaard en maken dus deel uit van de statistische 

beoordeling. 

Een voorbeeld van een controlekaart wordt gegeven in figuur 1. 

Voorbeeld: voor een korrelmaat 2/4 op een zeef van 2 mm: LS 

= 20%; LI = 0% en M = 10,0% 

 

4.1.6.2.2 Overeenkomstigheid van de individuele resultaten rj 

Elk individueel resultaat rj bekomen op elke zeef moet begrepen zijn binnen het gebied 

begrensd door de rechten LS en LI.  

Wanneer een individueel resultaat rj  bekomen op één of meerdere controlezeven buiten de 

grenzen bepaald door de rechten LS en LI komt te liggen, is het granulaat niet-

overeenkomstig.  

De te volgen procedure in dit geval wordt beschreven in het logigram gegeven in figuur 2 

(zie § 4.1.7.1). 

4.1.6.2.3 Overeenkomstigheid van het gemiddelde rmj 

Voor elke zeef moeten de gemiddelden rmj steeds tussen de gespecificeerde 

korrelverdelingsgrenzen (de tussenruimte LS en LI) gelegen zijn. Wanneer een gemiddelde 

buiten deze grenzen komt te liggen, besluit men dat het granulaat niet overeenkomstig is. 
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4.1.6.3 Statistische verwerking volgens NF P18-545 indien de producent over ten 

minste 15 resultaten beschikt (criterium F2) 

Artikel 6.2 “Controle uitgevoerd door de leverancier – Overeenkomstigheid van de 

resultaten van de productiecontrole met de specificaties” van de norm NF P 18-545 is van 

toepassing. De producent die voor deze beoordelingsmethode gekozen heeft, moet de 

specificaties van de norm NF P18-545 (artikel, subartikel) volledig respecteren. De producent 

moet de code van het artikel (en subartikel) van de NF P18 545 kiezen die het dichtste 

aanleunt bij de specificaties van de PTV 411. In geval van contradictie zijn de strengste 

specificaties van toepassing.  

Dientengevolge moet de producent, in voorkomend geval, een uitgestrektheid “e” 

toepassen die de aanvaardingskromme van de resultaten beperkt (Vsi-Vss).  

De producent moet het statistisch bewijs leveren, bij voorkeur middels grafieken, dat zijn 

producten doorlopend aan de criteria F1 en F2 van de NF P 18-545 in hun integraliteit 

beantwoorden (fabricatiekromme en uitgestrektheid). 

4.1.6.3.1 Overeenkomstigheid van de resultaten  

Indien : 

 Xi ≤ Vss + u of Xi ≥ Vsi - u (criterium F2-1: aanvaardingsgebied van Xi),  

en 

 Xf ≤ Vss - 1.25sf of Xf ≥ Vsi + 1.25sf (criterium F2-2: aanvaardingsgebied van het 

gemiddelde Xf), 

Is het granulaat overeenkomstig.  

 
Indien Xi begrepen is tussen Vss en Vss+u of Vsi en Vsi-u, wordt het granulaat 

overeenkomstig en als “drempelwaarde” beschouwd.  

Indien: 

 Xi > Vss + u of Xi < Vsi - u (criterium F2-1: aanvaardingsgebied van Xi),  

en/of 

 Xf > Vss - 1.25sf of Xf < Vsi + 1.25sf (criterium F2-2: aanvaardingsgebied van het 
gemiddelde Xf), 

is het granulaat niet-overeenkomstig.   
 

Indien een granulaat als niet-overeenkomstig of als “drempelwaarde” wordt beschouwd, 

wordt de te volgen procedure in dit geval beschreven in het logigram gegeven in figuur 3 (zie 

§ 4.1.7.2). 

4.1.6.3.2 Controlekaarten 

Voor elk granulaat, maakt de producent een controlekaart op voor elke zeef. De statistische 

elementen zijn enkel weergegeven vanaf 15 individuele resultaten. 

De producent bepaalt overeenkomstig bijlage B van PTV 411 voor een beschouwde zeef de 

volgende parameters: 
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 Vss: de maximale gespecificeerde doorval 14; 

 Vsi: de minimale gespecificeerde doorval 13; 

 Xt: het gemiddelde tussen Vss en Vsi voor een beschouwde zeef; 

 Xi: de individuele doorval in % voor een beschouwde zeef; 

 Xf: de gemiddelde doorval die overeenkomt met het glijdend gemiddelde van de jongste 

15 resultaten voor een beschouwde zeef; 

 rsj: de bovenste tolerantiegrens voor de doorval van een beschouwde zeef rsj = Xf+1.25sf ≤ 

Vss; 

 
 rij: de onderste tolerantiegrens voor de doorval van een beschouwde zeef rij = Xf-1.25sf ≥ 

Vss; 

 U: onzekerheid van de proefmethode; 

 e: uitgestrektheid van de regelmatigheidskromme (=2 keer de tolerantie); 

 n = 15: aantal in rekening te nemen resultaten; 

 
en waarbij sf de glijdende standaardafwijking is van de n jongste resultaten  berekend door 
toepassing van: 

1



n

)X-X(
 = s

2

fi

f  

 

Deze parameters worden door de producent op controlekaarten opgetekend.  

Een controlekaart is een grafiek die de doorval op de beschouwde zeef in ordinaten 

voorstelt en de opeenvolgende monsternemingen in abscissen. Zij omvat tenminste de 

horizontale rechten (y-assen) Vss, Vsi, Vss+U, Vsi-U. 

Na afloop van elke korrelverdelingsproef worden de waarden Xi, Xf, rsj en rij voor de 

beschouwde zeef aangegeven in de abscis die overeenkomst met de datum van de proef. 

Behalve in de gevallen beschreven in § 4.1.7.2, worden alle bekomen resultaten bewaard en 

maken dus deel uit van de statistische beoordeling. 

Bijzondere gevallen: 

Voor de NBN EN 13043, moeten aanvullende controlekaarten opgesteld worden om na te 

gaan of aan de voorwaarde Sf ≤ e/3,3 is voldaan voor de volgende kenmerken: 

 het gehalte aan fijne deeltjes van de granulaatmengsels en van de zanden; 

 de korrelverdeling van de “tussenliggende zeven (ook middenzeven)” van de grove 

granulaten; 

 de fijnheidsmodulus van zanden. 

 

Indien aan bovenvermelde voorwaarde niet is voldaan, wordt de te volgen procedure in dit 

geval beschreven in het logigram gegeven in figuur 3 (zie § 4.1.7.2). 

                                                                 
14 Deze waarden zijn de door de producent verklaarde grenzen waartoe de producent zich op zijn BENOR-fiche verbindt en kunnen dus 

verschillend zijn van de grenzen van de specificatiekromme. 
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4.1.7 Niet-overeenkomstige resultaten en afwijkende resultaten 

4.1.7.1 Klassieke statistische verwerking en statistische verwerking volgens NF P 18-

545 indien de producent over minder dan 15 resultaten beschikt (criterium F1) 

De te volgen procedure in dit geval is beschreven in het logigram gegeven in: 

 Figuur 2 voor de klassieke statistische verwerking; 

 Figuur 3 (zie § 4.1.7.2) voor de statistische verwerking volgens NF P 18-545 indien 

de producent over minder dan 15 resultaten beschikt (criterium F1). 
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Figuur 2 : Procedure voor de behandeling van een niet-overeenkomstig resultaat  

volgens de klassieke statistische verwerking 
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Elke niet-overeenkomstigheid in de zelfcontrole moet noodzakelijkerwijs tenminste 

aanleiding geven tot een actie waarvan de naspeurbaarheid moet teruggevonden worden in 

de passende registers van de productie-eenheid (bv. stopzetting van de leveringen, 

informatie en akkoord van de klant, schrappen van het BENOR-logo of declassering van het 

product, herbehandeling of recyclage van het product). Het register van de proeven moet 

alle resultaten van alle proeven van de gecertificeerde producten omvatten. 

Indien bewezen wordt dat een proefresultaat afwijkt (bv. niet-overeenkomstige 

monsternemingsmethode, niet-overeenkomstige proefmethode, …) moet het niet in acht 

nemen van het resultaat gerechtvaardigd zijn en naspeurbaar zijn. 

4.1.7.2 Statistische verwerking volgens NF P 18-545 indien de producent over ten 

minste 15 resultaten beschikt (criterium F2) 

4.1.7.2.1 Algemeen 

De te volgen procedure in dit geval beschreven in het logigram is gegeven in figuur 3. 

4.1.7.2.2 Toepassing van de procedure 

Sommige resultaten nemen niet deel aan de statistische verwerking in de hierna bepaalde 
gevallen. Deze resultaten alsook de verificaties en de correctieve maatregelen moeten evenwel 
in de passende registers opgenomen worden.Verificaties of correctieve maatregelen worden 
toegepast in de volgende gevallen: 

 Indien Xi begrepen is tussen Vss en Vss+U of Vsi en Vsi-U, wordt het resultaat 

overeenkomstig en als “drempelwaarde” beschouwd. Deze vaststelling geeft aanleiding 

tot een verificatie van het productieproces en de eventuele toepassing van een 

correctieve maatregel. Indien deze drempelwaarde leidt tot de vaststelling van een 

incident dat een invloed op de kwaliteit van de producten heeft, moet het gecorrigeerd 

worden en een nieuwe proef moet uitgevoerd worden om de overeenstemming ervan 

na te gaan.  

 Indien twee opeenvolgende Xi-waarden als “drempelwaarde” beschouwd worden, 

moet een correctieve maatregel worden uitgevoerd. 

 Indien Xi > Vss+U of Xi < Vsi-U, wordt het resultaat als niet overeenkomstig beschouwd, 

de te volgen procedure in dit geval wordt beschreven in het hierboven bedoelde 

logigram (zie figuur 3). Het niet-conforme resultaat wordt niet in aanmerking genomen 

in de statistische berekening. Indien het aantal niet-overeenkomstige resultaten 

vastgesteld in de afgelopen 12 maanden meer dan 5% van de behaalde resultaten 

bedraagt, moeten bijkomende corrigerende maatregelen worden genomen.  

 Indien Xf > Vss-1.25sf of Xf < Vsi+1.25sf, moet de verklaarde regelmatigheidskromme 

herzien worden. 

 
Bijzondere gevallen: 
Voor de NBN EN 13043, indien sf > e/3,3 voor: 

 het gehalte aan fijne deeltjes van de granulaatmengsels en van de zanden; 

 de korrelverdeling van de tussenliggende zeven van de grove granulaten; 

 de fijnheidsmodulus van zanden. 
De producent neemt de nodige schikkingen om de kwaliteit van het product tijdens het 
productieproces te garanderen. De naspeurbaarheid ervan moet in de registers van de 
producent verzekerd worden. 
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Figuur 3 : Procedure voor de behandeling van een niet-overeenkomstig resultaat of een 

drempelwaarde volgens de statistische verwerking volgens NF P 18-545 
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4.1.8 BENOR-fiche 

Op basis van de proefresultaten definieert de producent de kenmerken van zijn producten 

zoals vereist op de BENOR-fiche. 

4.2 Externe controle 

4.2.1 Algemeen 

De externe controle heeft tot doel de geldigheid van de zelfcontrole van de producent vast 

te stellen. De externe controle omvat controlebezoeken uitgevoerd door een KI in de 

productie-eenheid tijdens de werkuren en controleproeven uitgevoerd in een 

controlelaboratorium.  

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

gemeenschappelijk overleg met de KI, onder de laboratoria vermeld in een lijst beheerd 

door BE-CERT. Het laboratorium moet geaccrediteerd zijn voor de gevraagde proef en mag 

deze proef niet uitvoeren in het kader van de zelfcontrole van de producent. Ingeval geen 

enkel laboratorium geaccrediteerd is voor de gevraagde proef, behoudt BE-CERT zich het 

recht om de keuze van het controlelaboratorium te wijzigen. 

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 uitgevoerd bij een producent die over een centraal laboratorium 

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

controles te vermijden. 

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.   

Tijdens de controlebezoeken worden de registers ter beschikking gesteld van de KI.  

De bepalingen m.b.t. de externe controle zijn in TRA 411 deel E gegeven. 
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4.2.2 Inleidend bezoek 

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

beschikken om de benorisatieprocedure aan te vangen.  

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.  

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. 

4.2.3 Bezoek in toelatingsperiode (of stageperiode) 

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. 

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. 

De bezoeken van de toelatingsperiode zijn identiek aan deze van de gebruiksperiode en 

maken het voorwerp uit van gelijkaardige bezoekverslagen. Tijdens deze periode mag 

evenwel geen enkele sanctie betekend worden. De bezoeken van de toelatingsperiode 

maken het voorwerp uit van bezoekverslagen die gelijken op deze van de gebruiksperiode 

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 

overeenkomstigheid van de zelfcontrole met onderhavig reglement mogelijk maken alsook 

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

4.2.3.1 Bijzonder geval: de toelatingsperiode moet verlengd worden 

Welk ook de reden wezen 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. 

4.2.3.2 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: 
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 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; 

 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 ingekorte toelatingsperiode kan worden 

verleend, zullen de modaliteiten van de toelatingsperiode, gedefinieerd in § 4.2.3 toegepast 

worden. 

4.2.4 Bezoek in gebruiksperiode 

Het jaarlijkse 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. 

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. In 

de regel worden er twee producten per controlebezoek bemonsterd. 

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 inhoud van de bezoeken van de gebruiksperiode wordt bepaald in TRA deel E. 
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4.2.5 Monsternemingsbezoek 

 In toelatingsperiode worden tijdens de controlebezoeken alle te benoriseren producten 

bemonsterd. 

 In gebruiksperiode ingeval van fabricatie van meer dan 3*n gecertificeerde producten, 

wordt, zo nodig, een jaarlijks monsternemingsbezoek uitgevoerd om alle gecertificeerde 

producten tenminste 2 maal in 3 jaar te kunnen bemonsteren. 

Met n = jaarlijks aantal bezoeken 

De inhoud van het monsternemingsbezoek wordt bepaald in TRA deel E. 

4.2.6 Bijkomende bezoeken 

4.2.6.1 Bijkomend controlebezoek 

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; 

 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. 

4.2.6.2. Bezoek van stopzetting 

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. 

4.2.7 Externe controleproeven 

4.2.7.1 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. 
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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. 

4.2.7.2 Behandeling van de monsters van de externe controle 

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) 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. 

4.2.7.3 Uit te voeren proeven 

Tabel B: Schema van de uit te voeren proeven op 

controlemonsters genomen in aanwezigheid van de KI 
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Proeven 

In het laboratorium voor 
zelfcontrole 

In het extern 
controlelaboratorium Onder 

toezicht15 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 

MDW X 

LA X 

Volumemassa rd en waterabsorptie WA24 X 

Bestandheid tegen vorst-dooi X 

Graad van breken van 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 

De resultaten van alle proeven, die in afwezigheid van de KI werden geanalyseerd, worden 

aan de KI overgemaakt binnen de twee werkdagen die volgen op de monsterneming. 

De proeven van intrinsieke kenmerken kunnen ook uitgevoerd worden in een laboratorium 

voor zelfcontrole. In dit geval zal de KI de proeven bijwonen en kan een bijkomend bezoek 

noodzakelijk blijken. 

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, 

                                                                 
15 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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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. 

4.2.7.4 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. 

4.2.7.5 Beoordeling van de resultaten 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 R tussen de resultaten gemeten in het laboratorium voor zelfcontrole en het 

extern controlelaboratorium moet beantwoorden aan de hierna gedefinieerde 

evaluatiecriteria voor bepaalde kenmerken. 

4.2.7.5.1 Overeenkomstigheid van de resultaten 

De overeenkomstigheid van een kenmerk wordt getoetst op basis van: 

 voor de proeven opgenomen in de kolommen 2 en 3 van de tabel bij § 4.2.7.3, de 

overeenkomstigheid van het resultaat van de proef uitgevoerd in het laboratorium 

voor zelfcontrole; 

 voor de proeven opgenomen in kolom 4 van de tabel bij § 4.2.7.3, de 

overeenkomstigheid van het resultaat van de proef uitgevoerd in het laboratorium 

voor externe controle. 

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) 16. 

Fabricagekenmerken 

De producent zal zich conformeren aan § 4.1. 6 (beoordeling van de zelfcontroleresultaten).  

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. 

  

                                                                 
16 Deze maatregel zal na een jaar toepassing worden geëvalueerd. 
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Intrinsieke kenmerken 

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-overeenkomstige resultaat. 

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

van het granulaat aangepast. 

4.2.7.5.2 Reproduceerbaarheid 

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 R tussen de waarden gemeten door het 

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

het verschil R binnen het reproduceerbaarheidsinterval IR ligt. 

Kenmerken 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 & 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 

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. 
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Kenmerken Type granulaten Reproduceerbaarheidsinterval IR 

Afplattingscoëfficiënt Grove granulaten 

IR = 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 
2ml. 

Herkomst van het criterium: ringtest CRIC-
OCCN (2007) + beperking voor de lage 
waarden BCG van 22.11.2013. 

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

het externe controlelaboratorium ook moge zijn. 

Wanneer R > IR, worden proeven uitgevoerd op de 2 monsters voorzien in geval van 

betwisting.  Zij worden uitgevoerd door het laboratorium voor zelfcontrole en door een 

ander extern controlelaboratorium dan 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. Indien het verschil 

tussen beide resultaten van het laboratorium voor zelfcontrole evenwel hoger dan IR is, is 

de producent verplicht om naar de oorzaken van deze afwijking te 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, de procedures 

beschreven in §5.1 en 5.2 toe te passen en daarover verslag uit te brengen aan de KI. 
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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. 

4.2.7.6 Bezoekverslagen 

Bij elk bezoek stelt de KI een bezoekverslag op. 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. 

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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05 Beheer van niet-

overeenkomstigheden 

en van klachten 

5.1 Algemeen 

Zodra de producent op de hoogte gebracht wordt van het bestaan van elke 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 klacht; 

 een onderzoek naar de oorzaken; 

 een analyse van het probleem en de mogelijke oplossingen; 

 een plan met toe te passen correctieve maatregelen (wie? wanneer? wat? hoe?); 

 een verificatie van de doeltreffendheid van deze correctieve maatregelen. 

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. 

5.3 Specifieke gevallen van product niet-overeenkomstigheid 

De producent past de procedure van het beheer van niet-overeenkomstigheid strikt toe. 

Zodra een product niet-overeenkomstig verklaard wordt volgens de procedures gedefinieerd 

in § 4.1.6, dient de producent: 
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 het product onmiddellijk te declasseren en het niet onder het BENOR-merk te leveren. 

 de identificatie van de betrokken voorraad te corrigeren (schrapping van het woord 

« BENOR » en eventuele aanpassing van de korrelmaat). 

 de leveringsbonnen te wijzigen door verwijdering van het BENOR-logo. Aangezien het 

niet steeds mogelijk is onmiddellijk het afdruksysteem van de leveringsbonnen te wijzigen 

en dat het belangrijk is dat de klant in kennis wordt gesteld van de niet-

overeenkomstigheid van het product, is het toegelaten, voor een beperkte duur, dat het 

BENOR-logo zichtbaar met de hand doorstreept wordt.  

 de KI (met kopie aan BE-CERT) onmiddellijk te verwittigen en hun de resultaten van de 

betrokken proeven mee te delen. 

 elke klant schriftelijk, beleverd ná het laatste overeenkomstige resultaat, te verwittigen. 

De reden van de niet-overeenkomstigheid van het geïncrimineerd product dient duidelijk 

in de brief vermeld te worden.  

5.4 Hervatting van het gebruik van het BENOR-merk 

5.4.1 Na een stopzetting van de productie om een niet overeenkomstigheid tengevolge van 

mineur technisch probleem op te lossen 

De gecertificeerde aanduiding en het BENOR-logo kunnen opnieuw gebruikt worden 

(leveringsbonnen, voorraad, …) zodra het technisch probleem opgelost is en de 

overeenkomstigheid van het product voorafgaandelijk aangetoond is door een 

overeenkomstig proefresultaat. 

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

worden. 

5.4.2 Na een declassering 

De gecertificeerde aanduiding en het BENOR-logo kunnen enkel opnieuw (op de 

leveringsbonnen, de voorraad, …) gebruikt worden van zodra het bewijs geleverd is dat de 

overeenkomstigheid van het product opnieuw gewaarborgd is. 

 Voor de korrelverdeling (met inbegrip van het gehalte aan fijne deeltjes), wordt dit bewijs 

van overeenkomstigheid geleverd door een dagelijkse monsterneming gedurende 5 

opeenvolgende productiedagen; alle resultaten van de proeven uitgevoerd op deze 

opeenvolgde monsters moeten overeenkomstig zijn aan de BENOR-fiche. 

 Voor de fijnheidsmodulus van zanden, dient de producent, hetzij de aanduiding van het 

zand aan te passen, hetzij zijn fabricagemethode aan te passen. 

 In het geval van de afplattingscoëfficiënt van de grove granulaten als ook voor de 

intrinsieke kenmerken (uitgezonderd de reële volumemassa en de waterabsorptie), wordt 

het bewijs van de overeenkomstigheid geleverd door twee overeenkomstige proeven 

verricht op opeenvolgende monsternemingen uitgevoerd tijdens twee aparte 

productiedagen. De producent kan ook de aanduiding van het granulaat aanpassen. 
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 Voor de controle van de reële volumemassa en de waterabsorptie wordt het bewijs van 

de overeenkomstigheid geleverd door twee overeenkomstige proeven verricht op 

opeenvolgende monsternemingen uitgevoerd tijdens twee aparte productiedagen. Zo 

nodig past de producent de verklaarde waarde(n) van het granulaat aan op de BENOR-

fiche. 

De elementen worden aan de KI overgemaakt die deze tijdens het eerstvolgende bezoek zal 

evalueren.   

De naspeurbaarheid van het voorval moet blijken uit de registers van de producent.  

BE-CERT is gerechtigd de nodige maatregelen te nemen opdat het vertrouwen in de 

overeenkomstigheid van het product zou behouden blijven. 
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06 Definities en 

afkortingen 

6.1 Definities afkomstig uit de Europese normen 

Term Definitie 

Granulaat Korrelig materiaal te gebruiken in bouwwerken. Een granulaat kan van natuurlijke, kunstmatige of gerecycleerde 
oorsprong (of herkomst) zijn. 

Natuurlijk granulaat Granulaat van minerale oorsprong dat alleen een mechanische bewerking heeft ondergaan. 

Kunstmatig granulaat Granulaat van minerale oorsprong ontstaan door een industrieel procedé (of proces) met toepassing van thermische of 
andere bewerkingen. 

Gerecycleerd granulaat Granulaat ontstaan door bewerking van anorganisch materiaal dat afkomstig is uit voormalige bouwwerken. De BENOR-
certificatie van gerecycleerde granulaten maken het voorwerp uit van en certificatieschema gebaseerd op het TRA10 en 
TRA11 beheerd door COPRO. 

Natuurlijke vulstof Vulstof afkomstig van één natuurlijke minerale grondstof. 

Fijne granulaten of zand Benaming gegeven aan de kleinste granulaten waarvan de afmeting d = 0 mm en D ≤ 4 mm. 

Grove granulaten Benaming gegeven aan de grootste granulaten met een afmeting d ≥ 1 mm en D > 2 mm. 

Granulaatmengsel Benaming gegeven aan de granulaten bestaande uit een mengsel van grove en fijne (zand) granulaten, welke ook de 
manier is om dit mengsel te verkrijgen. 

Zeer fijn materiaal Gedeelte van het granulaat dat de 0,063 mm -zeef passeert. 

Natuurlijk gegradeerde  
0/8 mm granulaten 

Aanduiding van natuurlijke granulaten afkomstig uit de ijstijd of uit rivieren voor welke D ≤ 8 mm. 
NOTA: dit granulaat kan ook verkregen worden door bewerkte granulaten te mengen (art. 3.10 van de norm NBN EN 
12620). 

Korrelverdeling De korrelverdeling uitgedrukt als het massapercentage dat door een nader gespecificeerde set zeven gaat. 

Korrelmaat (ook kaliber) Beschrijving van de granulaten in termen van de kleinste (d) en de grootste zeefmaat (D) en uitgedrukt als d/D. 
NOTA: Deze aanduiding staat toe dat er enkele korrels op de bovenzeef (bovenmaat) mogen achterblijven en dat er 
enkele korrels door de onderzeef (ondermaat) gaan. 
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Term Definitie 

Categorie Het niveau van een eigenschap van een granulaat uitgedrukt als een spreidingsbreedte of als een grenswaarde. 

Partij Een geproduceerde hoeveelheid, een geleverde hoeveelheid, een deel van een geleverde hoeveelheid (wagonlading, 
vrachtwagenlading, scheepslading) of een stock (ook depot) dat op een bepaald moment werd geproduceerd onder 
omstandigheden waarvan men aanneemt dat ze uniform zijn (art. 3.1 van de norm NBN EN 932-1). 
NOTA: Bij een continu productieproces wordt de hoeveelheid die gedurende een vastgestelde periode wordt 
geproduceerd als een partij beschouwd. 

Monsterneming Een hoeveelheid materiaal die uit een partij wordt genomen met één bewerking van de bemonsteringsapparatuur (art. 
3.2 van de norm NBN EN 932-1). 

Verzamelmonster Een verzameling samengevoegde monstergrepen (art. 3.3van de norm NBN EN 932-1). 

Representatief monster Een verzamelmonster dat wordt samengesteld uit monstergrepen die volgens een bemonsteringsplan worden genomen, 
waardoor het waarschijnlijk is dat de kwaliteit van het monster representatief is voor de kwaliteit van de partij (art. 3.4 
van de norm NBN EN 932-1). 

Deelmonster Een monster dat uit monstergrepen of een verzamelmonster wordt verkregen door middel van een 
monsterdelingsprocedure (art. 3.5 van de norm NBN EN 932-1). 

Proefgreep Deelmonster volledig gebruikt voor één enkele proef  (art. 3.1.3 van de norm NBN EN 932-2). 

Intrinsieke kenmerken Kenmerk hoofdzakelijk gebonden aan de natuur en aan de kwaliteit van de ontgonnen rots. Zijn in dit type kenmerken 

inbegrepen : volumemassa rd, waterabsorptie WA24, LA, MDW, PSV, … . 

Fabricagekenmerken Kenmerk hoofdzakelijk gebonden aan de fabricatie-omstandigheden. Zijn in dit type kenmerken inbegrepen  : 
korrelverdeling, afplatting, hoekigheid, kwaliteit van de fijne deeltjes, gehalte aan fijne deeltjes van de granulaten, 
chloridengehalte van de granulaten van maritieme oorsprong, … . 

6.2 Andere definities 

Term Definitie 

Productie-eenheid Geografische of fysieke plaats waar de technische installaties voor de fabricatie van de producten gevestigd is, 
samengesteld uit één of meerdere productielijnen. 

Reproduceerbaarheid Omstandigheden waarbinnen de proefresultaten bekomen worden met dezelfde proefmethode op identieke 
proefgrepen, in verschillende laboratoria, door verschillende operatoren aan de hand van verschillende 
meetuitrustingen. 

Dit is een manier om de juistheid te begrijpen van de door de laboratoria bekomen resultaten. 

6.3 Afkortingen 

Afkorting Verklaring 

BE-CERT Certificatie-Instelling. 

FPC Productiecontrole in de fabriek 

KI Keuringsinstelling 

TRA Toepassingsreglement 

PTV Technische voorschriften 
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Afkorting Verklaring 

RNR Reglementaire nota 

  



Hoofdstuk 7 Referentie-documenten

 

 

 Bepalingen voor de producent - Toepassingsreglement TRA 411 – Uitgave 2.3 59 
 

07 Referentie-

documenten 

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 document Titel 

NBN EN 12620 Toeslagmaterialen voor beton  

NBN EN 13043 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere 
verkeersgebieden  

NBN EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel  

NBN EN 13242 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke 
bouwkunde en wegenbouw 

PTV 411 Codificatie van granulaten overeenkomstig de normen NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 
13139 en NBN EN 13242 

NF P 18-545 Granulats: éléments de définition, conformité et codification 

NBN EN 932-1 Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Methoden 
voor monsterneming 

NBN EN 932-2 Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden 
voor het delen van laboratoriummonsters 

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

bijlagen 
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BIJLAGE A: Tabel « Frequentie en proeven » - Proefmethodes en minimale 

proeffrequenties voor zelfcontrole en frequenties van de externe controleproeven 

Zie document FQc-G-Benor 30. 

 

  



Hoofdstuk 7 Referentie-documenten

 

 

 Bepalingen voor de producent - Toepassingsreglement TRA 411 – Uitgave 2.3 62 
 

BIJLAGE B17: Toelichting over de werkmethode voor bepaalde proeven 

Proeven Normen NBN EN  Toelichtingen 

Zandequivalent SE 933-8  het vat plaatsen op een strikte hoogte van 1 m tussen het oppervlak 
waarop men het vat plaatst en het oppervlak van de tafel waarop men 
het proefmonster plaatst; 

 de maatstaven van de proefnorm naleven wat de wasoplossing betreft; 

 de vochtigheid van het zand beheersen (de vochtigheid van het monster 
moet strikt dezelfde zijn in de twee laboratoria die de 
reproduceerbaarheidstest willen uitvoeren) en de waarde ervan 
noteren. 

Methyleenblauwproef 
MB/MBF 

933-9  Whatman 40 filtreerpapier gebruiken of een filtreerpapier met een 
equivalente filtreersnelheid; 

 een nieuwe oplossing van methyleenblauw gebruiken voor elke 
proefcampagne (aanbeveling). Zorg besteden aan de voorbereiding en 
de bewaring van het methyleenblauw. 

 met “toevoegingen van 2 ml” werken, waardoor de metingen geringer 
gespreid zijn; 

 de vochtigheid van het zand beheersen (de vochtigheid van het monster 
moet strikt dezelfde zijn in de twee laboratoria die de 
reproduceerbaarheidstest willen uitvoeren en de waarde ervan noteren. 

De nieuwe Europese norm voor de methyleenblauwproef, waarvoor de 
werkwijze voor de voorbereiding van de fractie voor beproeving gewijzigd 
werd, stelt problemen bij de zeving van nat zand op fijne zeven. 

In afwachting van een wijziging van de nieuwe norm voor de 
methyleenblauwproef blijft de methode ter voorbereiding van de fractie voor 
beproeving van de oude norm van toepassing (voor de twee fracties, MB en 
MBF). 

Humus 1744-1 § 15.1 & 
15.2 

Indien de producent een niet-gewassen niet-gecertificeerd zand produceert, zal 
de controle van de aanwezigheid van humus uitgevoerd worden op het niet-
gewassen zand.  Indien de producent geen niet-gewassen zand produceert, 
blijft de oude methode van de norm EN 1744-1 :1998  van toepassing,  met 
name: “vermaal de fractie die op de zeef is achtergebleven tot maximaal 4 mm 
en voeg weer samen met het materiaal dat de 4 mm zeef al is gepasseerd”. 

PSV 1097-8 De PSV-referentiesteen (met een PSV van ten minste 50 en maximaal 60), is 
een graniet van Beieren, uit Duitsland, met een PSV van 56. 

 Voor de laboratoria (controle- en zelfcontrolelaboratoria): het 
proefverslag dient de gebruikte referentiesteen ter vermelden. 

 Voor de producenten: Indien de PSV-waarden bekomen met de nieuwe 
referentiesteen verschillen van de gebruikelijke waarden (bekomen met 
de oude referentiesteen afkomstig uit de voorraad van “Quartz dolérite 
van TRL”), zullen de twee waarden op de leveringsbon en op de BENOR-
fiche(s) vermeld worden, met name, de PSV-waarde bekomen met de 
oude referentiesteen en de PSVnew-waarde bekomen met de nieuwe 
referentiesteen. 

Andere toegestane mogelijkheid: de producent zal de PSV opgeven, 
gevolgd door een asterisk, “PSV*”. De asterisk verwijst naar de 
vermelding van de gebruikte referentiesteen op de hierboven vermelde 
documenten. 

                                                                 
17 Om het werk van de controlelaboratoria en de KI’s te vergemakkelijken, is deze bijlage op het document met ref. FQc-G Benor-32 

overgenomen. 
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Proeven Normen NBN EN  Toelichtingen 

Op dit moment is de wijziging van categorie van intrinsieke kenmerken op basis 
van de PSV niet toegestaan. 

PSVw SB250 In het geval van roestvaststaalslakken wordt de PSV en de PSVW gemeten. De 
PSVW wordt gemeten op proefplaatjes bewaard onder water gedurende 7 
dagen tussen hun polijsting en de metingen met de SRT slinger. 

ECS 933-6 De kegel moet geijkt worden en hierbij moet het referentiezand 0,063/2 mm 
gebruikt worden met een uitvloeiingstijd van 32s met een onzekerheid van +/- 
2s voor een proefgreep van 1000 g met een trechter van 12 mm. 

De volgende procedure is tijdelijk geparkeerd: Indien de waarden van de 
uitvloeiing van zanden verschillend zijn, zal de producent de twee waarden op 
de BENOR-fiches opgeven, met name, de waarde bekomen volgens de van 
kracht zijnde norm en de waarde die rekening houdt met de correctie.  

De proef uitvloeiing van zanden moet bepaald worden op de fractie 0/2. 

Ecs 933-6 Bij de berekening van de totale massa van het analysemonster wordt de ρ_rd
18  –

waarde gebruikt aangezien het gaat om een gecertificeerde waarde. 

Momenteel zijn er nog niet voldoende resultaten beschikbaar om de impact 

van deze nieuwe waarde te kennen. 

In de proefaanvraag preciseert de keuringsinstelling de massa van het 
analysemonster in het controlelaboratorium. 

MVR en WA24 1097-6 De proeven voor de bepaling van de reële volumieke massa rd  en de 
waterabsorptie dienen steeds uitgevoerd te worden in hetzelfde (intern of 
extern) laboratorium en bij voorkeur steeds door dezelfde operator. 

Indien het voor de producent technisch onmogelijk is om de 
korrelverdelingsfractie 10/14 van grove granulaten of granulaatmengsels te 
extraheren, zal de producent een gemotiveerd dossier indienen dat moet 
worden goedkeuring door BE-CERT. 

MDW en LA 1097-1, 1097-2 Deze proeven zijn met elkaar verbonden. Eén enkel ontoereikend resultaat, 
hetzij op micro-Deval, hetzij op Los Angeles, hetzij op beide proeven leidt 
steeds tot herhaling van de twee proeven. 

MDW en LA 1097-1, 1097-2 De proefnormen voorzien ter informatie ook de bepaling van de LA en van de 
MDW op andere korrelverdelingsfracties (4 tot 8 mm, 6,3 tot 10 mm, 8 tot 11,2 
mm en 11,2 tot 16 mm). Het verband is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde voor 
alle granulaten ten opzichte van de referentiemethode 10/14 mm. Deze 
proeven kunnen slechts op die andere korrelverdelingsfracties uitgevoerd 
worden onder de voorwaarden die door BE-CERT goedgekeurd moeten worden 
(technologisch onmogelijk om de korrelverdelingsfractie 10/14 te extraheren). 
In dit geval zal de producent een dossier ter motivatie indienen. 

Bestandheid tegen 
vorst-dooi 

1367-1 Door de keuze legt de PTV de fractie 10/14 op als referentie. De proefnorm 
voorziet ter informatie ook de bepaling van de proef op andere 
korrelverdelingsfracties (zie tabel 1 van de norm NBN EN 1367-1). Het verband 
is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde voor alle granulaten ten opzichte van het 
referentiekaliber 10/14 mm. Deze proeven kunnen slechts op die andere 
korrelverdelingsfracties uitgevoerd worden onder de voorwaarden die door BE-
CERT goedgekeurd moeten worden (technologisch onmogelijk om de 
korrelverdelingsfractie 10/14 te extraheren). In dit geval zal de producent een 
dossier ter motivatie indienen. 

                                                                 
18 i.p.v. ρP waarbij 

 ρP de voorgedroogde werkelijke volumieke massa is van het te beproeven ovengedroogde granulaat, bepaald 
volgens de EN 1097-6:2013 Bijlage A, in megagram per kubieke meter. 

 rd de werkelijke volumieke massa is van het te beproeven ovengedroogde granulaat, bepaald volgens EN 1097-
6:2013, in megagram per kubieke meter. 



Hoofdstuk 7 Referentie-documenten

 

 

 Bepalingen voor de producent - Toepassingsreglement TRA 411 – Uitgave 2.3 64 
 

Proeven Normen NBN EN  Toelichtingen 

Gehalte aan Cl-ionen 1744-1-§7 De referentiemethode is de Volhardmethode De controlelaboratoria moeten 
deze methode toepassen en dus ervoor geaccrediteerd zijn. 

Gehalte aan Cl-ionen 1744-1 Voorbereiding van het monster: 

 § 7- Volhard methode(referentiemethode): toepassing van § 7.3 (breken 
van de zeefrest op 16 mm) 

 § 8-methode met potentiometer (alternatieve methode): toepassing van 
§ 7.3 (breken van de zeefrest op 16 mm) 

 § 9-methode van Mohr of conductiviteit (alternatieve methode): geen 
breking gevraagd 

Alternatieve methode 

De correlatie tussen de referentiemethode en de alternatieve methode dient 
eerst aangetoond te worden. 

Wanneer de proef van het gehalte aan chloorionen door de producent wordt 
uitgevoerd volgens een alternatieve proefmethode, zal de KI eveneens de proef 
bijwonen als onderdeel van het controlebezoek. 

Gehalte aan 
schelpdelen 

933-7 Elke enkelvoudige fractie die de korrelmaat vormt moet beantwoorden aan de 
specificaties. Indien de eenvoudige fractie minder dan 10% vertegenwoordigt 
van de massa van de proefgreep, wordt deze fractie niet beproefd.  
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BIJLAGE C-1: Eisen voor de samenstelling van het identificatiedossier van de 

grondstoffen – “Geologisch dossier” voor de natuurlijke granulaten 

Vaste gesteenten, losse gesteenten, uit zee gewonnen losse gesteenten 

Het geologisch dossier zal de hierna vermelde geologische elementen bevatten waarvan de geschiktheid door de 
gespecialiseerde instellingen voor de evaluatie van de geologische dossiers zal beoordeeld worden.  

1.  Situering 

1.1  Geografische situering 

Uittreksel uit de topografische kaart op schaal 1/25.000 of uit de zeekaart op schaal 1/100.000 (of op een schaal 
aangepast aan het wingebied) met aanduiding van de winnings- en uitbreidingszones. 

1.2 Geologische situering 

Algemene geologische context: situering van het wingebied in zijn geologische omgeving. 

Geologische kaart van het wingebied op schaal 1/10.000 of op een schaal aangepast aan het wingebied. 

Een schematische doorsnede of blokdiagram, bij voorkeur loodrecht op de voornaamste structuren op een schaal 
aangepast aan het wingebied om inlichtingen te geven over de variaties van kwaliteit. Dit element moet geografisch 
op de kaart gelegen zijn. De geologische storingen moeten er aangeduid zijn. 

1.3 Lithostratigraphische identificatie 

Identificatie van het tijdvak, formatie en lid van de geëxploiteerde lagen.  

Schematische voorstelling, onder de vorm van een stratigrafische kolom, van de gegevens afkomstig uit de 
geologische kaarten of publicaties. 

Lithologische beschrijving, van de verschillende types van de aanwezige en gewonnen gesteenten volgens de 
Europese norm EN 12670:2001. 

Voor de losse gesteenten, de mineralogische samenstelling van de voornaamste en kleinere elementen nader 
omschrijven (kwarts(iet), veldspaat, steenfragmenten, organische stoffen, enz.) en de gevolgde 
identificatiemethodologie toelichten. 

Bovendien voor de winningen door uitbaggering de monsters en/of boorkernen lokaliseren en de diepte van 
monsterneming vermelden. 

Ter herinnering, een lithologische eenheid is een gesteentemassa, dat kan beschouwd als homogeen op basis van 
fysische macroscopische waarneembare eigenschappen zoals°: kleur, glans, textuur, korrelgrootteverdeling, 
hardheid, verweringsgraad, enz. 

2. Geologische bijzonderheden van het wingebied 

Men dient de elementen te bepalen die variaties in de kwaliteit van het eindproduct kunnen veroorzaken zoals 
opgenomen in de volgende tabellen (niet limitatieve lijst en de functionaliteit onderzoeken): 

2.1 Structuur 

Beschrijving van de voornaamste waargenomen structuren (grote plooien, breuken met verplaatsing …) zoals 
aangeduid in tabel A.1. 
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Tabel A.1. - Checklist van de geologische verstoringen en hun 

effect - Beschrijving van de meest frequente structuren 

Structuur van de 
afzetting 

Impactzone Schaal Mogelijke gevolgen Commentaar 

Laterale facies 
variaties 

Ontginningsgebied Plurimetrisch Wijziging van de intrinsieke 
kenmerken en/of de 
fabricatiekenmerken  

Samenstelling van de lagen, lensen, 
schuine gelaagdheid, fossiele geulen, 
slump,… 

Breuken Ontginningsgebied 
en breuk  zone 

mm tot 
plurimetrisch 

Ontginningsproblemen Contact tussen verschillende 
kwaliteiten (lithologie, alteratie, …)  

Aders Breukzones mm tot 
plurimetrisch 

Mineralisatie Sulfiden, (hydr)oxiden, carbonaten, … 

Plooien Ontginningsgebied Decametrisch Ontginningsproblemen 
(ontploffingen, instabiliteit, …) 
Wijziging van intrinsieke en/of 
fabricatiekenmerken 

Bewegingen die kunnen leiden tot 
verschuiven van lagen, pletten van 
lagen, gebroken lagen 

Schistositeit Ontginningsgebied Plurimetrisch Wijziging van de intrinsieke 
en/of fabricatiekenmerken 

Delaminaties 

Waterindringing Ontginningsgebied mm tot 
plurimetrisch 

Ontginningsproblemen Karst, lithologisch contact, interactie 
met grondwater  

2.2 Eventuele verweringsverschijnselen 

Beschrijving van de waargenomen verweringstypes zoals aangeduid in tabel A.2. 

Tabel A.2. - Checklist van de geologische verstoringen en hun 

effect - Beschrijving van verweringstypes en diagenetische 

elementen 

Verwerings- of 
diagenetisch 
fenomeen 

Impact zone Schaal Mogelijke gevolgen Commentaar 

Oxidatie Afdeklaag, 
breukzone 

mm tot plurimetrisch Wijziging van de intrinsieke 
kenmerken* 

Ijzeren hoed, pyriet, lateriet, … 

Decarbonatatie   Cementatie van het 
gesteente 

mm tot plurimetrisch Wijziging van de intrinsieke 
kenmerken* 

Spook structuren, karst, 
decarbonatatie van zandsteen in 
zand, … 

Carbonatatie Cementatie van het 
gesteente, 
calcietaders 

mm tot plurimetrisch Wijziging van de intrinsieke 
kenmerken* 

Carbonaat gecementeerde 
zandstenen, arenieten, krijt, … 

Dolomitisatie Ontginningsgebied 
en breukzone 

mm tot plurimetrisch Wijziging van de intrinsieke 
kenmerken* 

Dolomitasatiefronten in kalksteen, 
… 

Hydratatie - 
hydrolyse 

Watervrije 
mineralen in 
breukzone en 
afdeklaag  

mm tot plurimetrisch Zwelling Sulfaten (gips, …), veldspaten, 
chloritisatie, zonnenbrand 
(verwering van veldspatoiden) in 
basalt, zwellende kleien, … 
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Verwerings- of 
diagenetisch 
fenomeen 

Impact zone Schaal Mogelijke gevolgen Commentaar 

Oplossing Ontginningsgebied 
en breukzone 

mm tot plurimetrisch Wijziging van de intrinsieke* 
en fabricatiekenmerken  

Stylolieten in kalksteen, oxidatie 
van sulfiden, « bollen (wolzakken) » 
in magmatische gesteenten, … 

Karst Ontginningsgebied 
en breukzone 

Plurimetrisch Ontginningsproblemen Aanwezigheid van oplosholten al 
dan niet opgevuld  

Decompressie 
(Drukontlasting) 

Ontginningsgebied 
op grote diepte 

Plurimetrisch Verbrokkeling van de rotsen 
door een wijziging  van de 
belasting tijdens de ontginning 

Uithollen van een tunnel 

Afbladdering/ 
afschilfering 

Ontginningsgebied 
of gelokaliseerde 
zone 

mm tot plurimetrisch Zwelling, vorstgevoeligheid, 
wijziging van de intrinsieke  en 
fabricatiekenmerken en 
afvlakkingsindex    

Exfoliatie, verwering in bollen, 
schistositeit 

Biologische 
activiteiten  

Losse afdeklaag mm tot plurimetrisch  Wortels, wormen, termieten,… 

Menselijke 
activiteiten 

   Landbouw (bemesting, ...), 
ophoging, uitgraving,… 

* I.K. : mechanische weerstand, porositiet en densiteit, vorstgevoeligheid, … 

3. Lijst van documenten die het mogelijk gemaakt hebben dit geologisch dossier op te 

stellen 

 -geologisch terreinonderzoek  

 -publicaties 

 -chemische en geochemische analyses 

 -petrografische analyses (slijpplaatjes, …) 

 -resultaten van hydrogeologische analyses 

 -geofysische gegevens 

 -geotechnische gegevens 

 -… 

4. Enkele bibliografische referenties 

Geologie 

woordenboek 

Dictionnaire de géologie, Alain Foucault et Jean-François Raoult.  

Collection: UniverSciences, Dunod 2010 - 7ème édition - 416 pages - EAN13 : 

9782100547784.  

« Ce dictionnaire de référence couvre tous les domaines des Sciences de la Terre et de 

l'environnement : minéralogie, pétrographie, préhistoire, géochimie, géologie du 

Quaternaire, géomorphologie, géophysique, paléontologie, stratigraphie, tectonique, 

volcanologie.... Riche de plus de 4 000 entrées  dont plus d'une centaine sont 

nouvelles, cette septième édition a été entièrement révisée pour tenir compte des 

dernières nomenclatures. » 
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In Wallonië  http://geologie.wallonie.be/ : → files  → ressources → géologie → publications → 

Guide de lecture des cartes géologiques de Wallonie par Léon Dejonghe 

In Vlaanderen  http://www.lne.be/ : → Thema's → Natuurlijke rijkdommen → Gegevensverzameling 

en onderzoek ondergrond → Geologische kartering natuurlijke-rijkdommen 

BS 812 – Part 

104:1994 

Testing aggregates – Part 104: Testing aggregates. Procedure for qualitative and 

quantitative petrographic examination of aggregates 

NBN EN 932-

3 :1996 + NBN EN 

932-3/A1 : 2003  

Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: 

Procedure en terminologie voor een vereenvoudigde petrografische beschrijving - In 

het bijzonder bijlage B 

EN 12670:2002 Natuursteen - Terminologie 

 

http://geologie.wallonie.be/
http://www.lne.be/
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BIJLAGE C-2: Eisen voor de samenstelling van het identificatiedossier van de 

grondstoffen –  «Dossier van herkomst» voor de kunstmatige granulaten 

Het dossier van herkomst zal de hierna vermelde elementen in tabel B.1. bevatten waarvan de geschiktheid door de 
gespecialiseerde instellingen voor de evaluatie van de dossiers van herkomst zal beoordeeld worden.  

Tabel B.1. – Elementen van het dossier van herkomst 

Herkomst van de grondstoffen  Ruwijzerhoogovenslakken, « Ferro » staalslakken, « non-Ferro » metaalslakken. 

fabricageproces van « ferro » 
staalslakkken  

Hoogovenproces, staalproces (LD, OBM, ...) en elektro-ovenstaalproces (EAF) 

fabricageproces van « non-ferro » 
metaalslakkken 

Hoogovenproces (Pb, ...)  en elektro-smeltovenproces  

Aard van de grondstoffen Kunstmatige granulaten moeten inert zijn. In gebruik mogen de kunstmatige 
granulaten geen aanleiding geven tot de emissie of het uitlogen van schadelijke 
stoffen. 

Chemische samenstelling Deze is gelinkt aan de herkomst van de grondstoffen, aan het fabricageproces en de 
stabiliteit van het fabricageproces. 

Aanvaardingsvoorwaarden van de 
grondstoffen 

Voldoen aan de wettelijke bepalingen m.b.t. tot de milieuhygiënische voorschriften. 

Bouwtechnisch : TRA 411 deel P en PTV 411. 

Eventuele vervuiling (dewelke 
mogelijks invloed/weerslag zal 
hebben op de stabiliteit) van de 
materialen 

De kunstmatige granulaten mogen geen zichtbare sporen van elementen bevatten 
waarvan de aard, de vorm, de afmeting en het gehalte het gebruik kunnen schaden. 

Verklaring Een verklaring waaruit blijkt dat enkel de grondstoffen zullen aanvaard worden die 
inerte materialen bevatten,  die niet schadelijk zijn voor het milieu en die toelaten 
om na behandeling een eindproduct te bekomen dat op gebied van techniek en 
milieu geschikt is voor de bouw. 
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