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Indeling van het Reglement 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de documenten te verbeteren, is elk 

Toepassingsreglement opgebouwd uit twee afzonderlijke delen die samen één 

geheel vormen:  

 “TRA Deel C: Reglement voor productcertificatie”: dit deel bestaat uit een 

algemeen deel, aangevuld met certificatieprocedures die eigen zijn aan 

het betrokken product/toepassingsgebied en die opgenomen worden in 

het deel “specifieke bijlagen”. Deze bijlagen bevatten alle bijzondere 

bepalingen aangaande de verlening van de vergunning, het gebruik en de 

controle van het BENOR-merk voor het betrokken product of de 

betrokken productgroep. 

 « TRA Deel P + E: Bepalingen voor de Producent en voor de externe 

controle »: dit deel bevat alle bepalingen die de Producent in zijn proces 

hoort toe te passen alsook alle bepalingen voor het schema van externe 

controle die de Keuringsinstellingen (KI) en de controlelaboratoria 

toepassen. 

Het voorliggend document vormt het deel P+E van het TRA 610. 
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Voorwoord 

 

De behandeling van grond waarbij verhoogde en duurzame mechanische eigenschappen verkregen 
worden, wordt ‘grondstabilisatie’ genoemd. Een behandelde grond kan dankzij zijn nieuwe en 
aangepaste eigenschappen verwerkt worden in een stabiele aanvulling, een draagkrachtig platform, 
een baankoffer of een structurele laag met hoge draagkracht.  

Naast kalk en cement zijn ook de genormaliseerde hydraulische bindmiddelen voor wegenbouw zeer 
geschikt voor deze toepassingen. Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw hebben bovendien 
als voordeel ten opzichte van cement en kalk dat ze specifieker en met meer flexibiliteit op de 
eigenschappen van de te behandelen gronden kunnen afgestemd worden. De beoogde duurzame 
mechanische eigenschappen zijn essentieel voor de stabiliteit, dus het is evident dat de 
kwaliteitsgaranties op een even hoog niveau dienen te zijn. 

Hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw beantwoorden aan de Europese normen NBN EN 
13282-1 en NBN EN 13282-2, waarvan de eerste geharmoniseerd is. Daaraan is een CE-markering van 
het AVCP niveau 2+ gekoppeld.  

Ondanks de CE-markering blijft het vrijwillig BENOR-merk een belangrijke troef voor de 
kwaliteitsgarantie en voor het voldoen aan de behoeften van de gebruiker. Een verscherpte kwaliteits- 
en productiecontrole en een controle van de laboratoriumuitrusting versterken het vertrouwen dat 
de gebruiker mag schenken aan het certificatiesysteem.  

De realisatie van het certificatieschema kwam tot stand binnen het BENOR-directiecomité voor 
cement, in samenwerking met de Vlaamse en Waalse overheden, de private gebruikers en de 
producenten. De vertegenwoordiging van alle belanghebbende partijen zorgt er voortdurend voor dat 
de marktbehoeften vertaald worden naar technische voorschriften en dat het certificatieschema meer 
dan voldoende vertrouwen schenkt en alzo de geloofwaardigheid van het BENOR-merk versterkt.  

 

Ir. Caroline Ladang    

Directeur BE-CERT
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01 Toepassingsgebied 

 

1.1 Inleiding 

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

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

dat verklaart dat de hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw in overeenstemming zijn 

met de door de fabrikant verklaarde prestaties van essentiële kenmerken conform Bijlage ZA 

van de geharmoniseerde NBN EN normen waarvan de referentie in het Publicatieblad van de 

Europese Unie werd gepubliceerd. Voor een hydraulisch bindmiddel voor de wegenbouw dat 

het voorwerp uitmaakt van een dergelijke norm, moeten prestaties voor kenmerken die 

onder de CE-markering vallen, gedeclareerd zijn conform bijlage ZA van de NBN EN normen 

om tot de certificatie van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw volgens 

voorliggend document te kunnen overgaan. 

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

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

doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische 

referentiespecificaties, te waarborgen. 

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

volgens de belanghebbende partijen belangrijk zijn bij hydraulische bindmiddelen voor de 

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

dat het product voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen. 

De certificatie beïnvloedt in geen geval de verantwoordelijkheid van de ontwerper, de 

bestekschrijver, het studiebureau, de aannemer of de producent. 



  Toepassingsgebied 

 

 

Bepalingen voor de producent en de externe controle  P+E 
Toepassingsreglement TRA 610 – Uitgave 1.0 

8 

 

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

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

eventueel leiden tot een vrijstelling van een dergelijke aanvaardingskeuring. 

1.2 Algemene bepalingen 

Het voorliggend document bepaalt de schikkingen die getroffen moeten worden voor de 

toekenning van de gebruiksvergunning van het BENOR-overeenkomstigheidsmerk aan een 

fabrikant van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw, alsook voor het gebruik van 

het BENOR-overeenkomstigheidsmerk door een fabrikant van gecertificeerde hydraulische 

bindmiddelen voor de wegenbouw. 

De referentiedocumenten zijn de normen NBN EN 13282-1, NBN EN 13282-2 en NBN EN 

13282-3. 

Alle hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw waarvoor een Europese 

geharmoniseerde norm, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, van 

toepassing is, moeten de CE-markering dragen. 
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02 Vergunningsaanvraag  

 

2.1 Algemene bepalingen 

De aanvraagvoorwaarden zijn opgenomen in paragraaf 2.2 van het TRA 610 Deel C. 

De volgende gevallen worden onderscheiden: 

a) Fabriek die geen BENOR-cement noch BENOR-hydraulische bindmiddelen voor de 

wegenbouw produceert – genoemd ‘nieuwe fabriek’ 

b) Fabriek die BENOR-cement produceert – genoemd ‘BENOR-fabriek volgens TRA 600’ 

c)  Fabriek die al BENOR-hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw produceert 

volgens TRA 610 

Vanaf de indiening van de certificatie-aanvraag gebeurt de interne identificatie van het 

hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw in overeenstemming met de voorschriften van 

de betrokken referentiedocumenten uit hoofdstuk 1. De voorschriften van paragraaf 4 van 

bijlage A van dit toepassingsreglement zijn ook van toepassing. Noch het BENOR-merkteken, 

noch de letters "BENOR" in de aanduiding van het hydraulische bindmiddel voor de 

wegenbouw mogen aangebracht worden vóór ontvangst van een BENOR-

overeenkomstigheidscertificaat. 

Vanaf de indiening van de certificatie-aanvraag past de fabrikant zijn systeem voor 

kwaliteitsborging in productie toe. 
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2.2 Informatieve aanvraag 

Zie paragraaf 6.1 van TRA 610 Deel C. 

2.3 Formele aanvraag door een nieuwe fabriek 

De vergunning wordt per fabriek en per product aangevraagd en de lijst van de hydraulische 

bindmiddelen voor de wegenbouw waarvoor de certificatie wordt aangevraagd, is in de 

aanvraag opgenomen.  

De aanvrager stuurt zijn aanvraagdossier naar de certificatie-instelling (paragraaf 6.2 van TRA 

610 Deel C). 

N.B.: BENOR-dossier = kwaliteitshandboek. 

2.4 Formele aanvraag door een fabriek die al BENOR-gecertificeerd is volgens 

TRA 600 

De vergunning wordt per fabriek en per product aangevraagd en de lijst van de hydraulische 

bindmiddelen voor de wegenbouw waarvoor de certificatie wordt aangevraagd is in de 

aanvraag opgenomen.  

De aanvrager stuurt zijn aanvraagdossier naar de certificatie-instelling (paragraaf 6.2 van TRA 

610 Deel C). 

N.B.: BENOR-dossier = kwaliteitshandboek. 

2.5 Uitbreidingsaanvraag door een fabriek die al BENOR-gecertificeerd is 

volgens TRA 610 

De uitbreiding van de vergunning wordt per fabriek en per product aangevraagd en de lijst 

van de hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw waarvoor de certificatie wordt 

aangevraagd is in de aanvraag opgenomen. Het aanvraagformulier voor uitbreiding is 

beschikbaar op aanvraag bij BE-CERT. 
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2.6 Ontvankelijkheid van de formele aanvraag 

Zodra het aanvraagdossier volledig is en toelaat te besluiten dat de producent gerechtigd is 

om een BENOR-certificatie aan te vragen en zodra aan de financiële verplichtingen werd 

voldaan, brengt de certificatie-instelling de aanvrager op de hoogte van de ontvankelijkheid 

van zijn formele aanvraag. 
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Bepalingen voor de producent en de externe controle  P+E 
Toepassingsreglement TRA 610 – Uitgave 1.0 

12 

 

03 Initiële audit en 

initiële BENOR-

periode  

3.1 Initiële audit  

Paragraaf 6.2.1 van de norm NBN EN 13282-3 is van toepassing. 

De initiële audit wordt beschouwd als zijnde reeds uitgevoerd indien de fabriek al BENOR-

gecertificeerd is volgens TRA 600 en het FPC volgens CRC CE 105 werd nagekeken in het kader 

van de productie van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw. 

3.2 Initiële periode  

De initiële BENOR-periode begint vanaf de initiële externe monsterneming. De initiële BENOR-

periode duurt minimum 3 maanden (zie paragraaf 5 van de norm NBN EN 13282-3). 

Tijdens de initiële BENOR-periode wordt de zelfcontrole op het betrokken product uitgevoerd 

volgens het dubbele van de minimale beproevingsfrequentie vermeld in tabel 4 van het van 

toepassing zijnde referentiedocument uit hoofdstuk 1. Deze minimale frequentie wordt niet 

verdubbeld in het geval van een fabriek die BENOR-gecertificeerd is volgens TRA 600. 

Bij stopzetting van de productie gedurende een periode van minstens twee weken, wordt de 

initiële BENOR-periode verlengd met een tijdsduur gelijk aan de stopzetting van de productie. 

Indien de productie en de verzending niet doorlopend zijn, bijvoorbeeld als er enkel een 

beperkt volume van cement beschikbaar is, moeten voorzieningen genomen worden met de 

fabrikant om te vermijden, voor zover mogelijk, meerdere monsternemingen en proeven op 

dezelfde batch uit te voeren. In dit geval kan de duur van de initiële periode verlengd worden 
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om de monsterneming en proeven op een groter volume van productie toe te staan. De 

frequentie van de monsternemingen wordt aangepast in functie van de frequentie van 

productie en verzending. 

3.3 Voorwaarden voor de toekenning van het voorlopig en definitief certificaat 

3.3.1 Nieuwe fabriek 

Het voorlopige certificaat kan enkel toegekend worden onder volgende voorwaarden: 

- de initiële audit werd uitgevoerd en de keuringsinstelling heeft een positief advies 
gegeven voor de toekenning van het certificaat, 

- de resultaten van de externe initiële monsterneming zijn beschikbaar en beoordeeld als 

conform aan de eisen, 

- 12 opeenvolgende zelfcontrole resultaten verkregen tijdens een minimale periode van 6 

weken zijn beschikbaar en beoordeeld als conform aan de eisen. 

Het definitieve BENOR-certificaat zal kunnen worden toegekend als de zelfcontrole 

resultaten van de initiële periode beschikbaar zijn en conform aan de eisen worden 

beoordeeld. 

3.3.2 Fabriek BENOR-gecertificeerd volgens TRA 600 

Het voorlopige certificaat kan enkel toegekend worden onder volgende voorwaarden:  

- de resultaten van de initiële audit zijn beschikbaar en conform, 

- de externe initiële monsterneming werd uitgevoerd,  

- de resultaten van de externe initiële monsterneming zijn beschikbaar en 

beoordeeld als zijnde conform aan de eisen of een technisch dossier is beschikbaar 

en beoordeeld als zijnde conform aan de eisen. Het technische dossier omvat een 

studie die aantoont dat het hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw 

beantwoordt aan de eisen van de referentiedocumenten, en vermeldt minstens de 

resultaten van de type testing. 

Het definitieve BENOR-certificaat zal kunnen worden toegekend als de resultaten van de 

externe initiële monsterneming en de zelfcontrole resultaten van de initiële BENOR-periode 

beschikbaar zijn en conform aan de eisen worden beoordeeld. 

3.3.3 Fabriek BENOR-gecertificeerd volgens TRA 610 

In het geval van een fabriek die volgens TRA 610 BENOR-gecertificeerd is en die een 

uitbreiding van het BENOR-merk aanvraagt van een nieuwe type van hydraulisch bindmiddel 

voor de wegenbouw, kan het voorlopige BENOR-certificaat toegekend worden onder 

volgende voorwaarden: 
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- de resultaten van de externe initiële monsterneming zijn beschikbaar en 

beoordeeld als zijnde conform aan de eisen. 

Het definitieve BENOR-certificaat zal kunnen worden toegekend als de resultaten van de 

zelfcontrole van de initiële BENOR-periode beschikbaar zijn en conform aan de eisen worden 

beoordeeld. 

 

3.4 Afsluiting van het aanvraagdossier 

Zie paragraaf 7.4.2 van TRA 610 Deel C. 

3.5 Verlenging en einde van de initiële BENOR-periode  

Zie paragraaf 7.4.1 van TRA 610 Deel C. 

3.6 Externe controleverslagen 

De verslagen vermeld in de paragraaf 6.2.5 van de norm NBN EN 13282-3 worden door de 

keuringsinstelling opgesteld. De beoordelings- en controleverslagen bevatten alle relevante 

opmerkingen waarmee de organisatie van de zelfcontrole van de fabrikant en de 

overeenkomstigheid van het hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw beoordeeld 

kunnen worden. 

De externe controleverslagen, getekend door een verantwoordelijke van de 

keuringsinstelling, worden onverwijld aan de certificatie-instelling en de fabrikant 

overgemaakt. 
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04 Zelfcontrole 

4.1 Algemene bepalingen 

Paragraaf 4.3.1 van de norm NBN EN 13282-3 is van toepassing. De zelfcontrole wordt 

uitgevoerd volgens de betreffende tabel van de van toepassing zijnde norm opgenomen in 

hoofdstuk 1. 

De producent stuurt maandelijks zijn zelfcontroleresultaten naar de keuringsinstelling 

volgens een model gedefinieerd door de certificatie-instelling. 

4.2  Productie-installaties 

Paragraaf 6.2.3 van de norm NBN EN 13282-3 is van toepassing (zie ook paragraaf 5.3.1 van 

TRA 610 Deel C). 

4.3 Laboratorium voor zelfcontrole 

De fabriek beschikt over een intern zelfcontrolelaboratorium dat uitgerust is om alle 

zelfcontroleproeven uit te voeren die opgelegd worden in de betrokken normen uit hoofdstuk 

1 en waarvan de beschrijving en werking vermeld zijn in het kwaliteitshandboek van de fabriek 

(zie paragraaf 6.2.4 van de norm NBN EN 13282-3 en paragraaf 5.3.2 van TRA 610 Deel C). 

Mits voorafgaand akkoord van BE-CERT kan de fabrikant voor alle of voor een gedeelte van 

de zelfcontroleproeven een beroep doen op een extern laboratorium waarop dezelfde criteria 
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als deze van het interne laboratorium van de fabrikant van toepassing zijn. De wederzijdse 

verplichtingen van de fabrikant en van het externe zelfcontrolelaboratorium zijn bepaald in 

een schriftelijke overeenkomst die met name voorschrijft dat de auditoren van de 

keuringsinstelling de toestemming moeten krijgen om de overeenkomstigheid van het 

externe laboratorium te controleren ter gelegenheid van hun bezoeken aan de installaties van 

de fabrikant. 

Een geaccrediteerd extern laboratorium wordt vrijgesteld van de verificaties door de 

keuringsinstelling wat betreft de proeven die het voorwerp uitmaken van een accreditatie.  

4.4 Controlepersoneel 

Paragrafen 4.1.3.2 en 4.1.3.4 van de norm NBN EN 13282-3 zijn van toepassing. 

De fabrikant duidt ten minste twee personen aan die gerechtigd zijn de proces-verbalen van 

de monsternames te ondertekenen. 

4.5 Kwaliteitshandboek 

Paragraaf 4.1.2 van de norm NBN EN 13282-3 is van toepassing. 

4.6 Kalibraties en verificaties 

De kalibraties en verificaties van de meettoestellen van de productie-installaties en van de 

meetinstrumenten voor de zelfcontroleproeven worden uitgevoerd volgens de bepalingen 

van het kwaliteitshandboek van de producent en onder zijn verantwoordelijkheid. 

De kalibraties en verificaties worden uitgevoerd ofwel: 

 door een extern laboratorium: 

 geaccrediteerd door BELAC of door een ander lid van de EA; 

 bij ontstentenis, aanvaard door de certificatie-instelling.  

 door de leverancier van de installaties indien hij bewijst dat hij over de nodige middelen 

beschikt; 

 door de fabrikant zelf, volgens een schriftelijke procedure beschreven in zijn 

kwaliteitshandboek. 

De kalibratie of de verificatie gebeurt in ieder geval door bekwame personen met behulp van 

de gepaste instrumenten. 
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4.7 Controleschema’s 

De controleschema’s die de minimale eisen bepalen voor de zelfcontrole worden beschreven 

in tabel 4 van de norm NBN EN 13282-1 voor de snel verhardende hydraulische bindmiddelen 

voor de wegenbouw en in tabel 4 van de norm NBN EN 13282-2 voor de normaal verhardende 

hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw. 

De te nemen maatregelen in geval van niet overeenkomstige zelfcontroleresultaten worden 

beschreven in het kwaliteitshandboek van de fabriek en in paragraaf 7.1 van de norm NBN EN 

13282-3. 

4.8 Registraties met betrekking tot de kwaliteit 

Paragrafen 4.1.4.2 en 4.3.5 van de norm NBN EN 13282-3 zijn van toepassing. 

De werkboeken dienen ten minste gedurende 5 jaar gearchiveerd te worden. 

Voor alle andere registraties wordt er verwezen naar de geldende reglementaire eisen.  

4.9 Niet-overeenkomstigheden van de zelfcontrole 

Het informeren van de certificatie-instelling, zoals voorzien in paragraaf 4.3.3 van de norm 

NBN EN 13282-3, is verplicht.    
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05 
Identificatie van 

de hydraulische 

bindmiddelen 

voor de 

wegenbouw en 

gebruik van het 

certificatielogo 

5.1 Identificatie van de hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw 

Hoofdstuk 8 van de normen NBN EN 13282-1 of NBN EN 13282-2 is van toepassing, alsook 

paragraaf 4 van bijlage A van het voorliggend reglement. De overeenkomstigheidsmarkering 

zal bovendien vergezeld moeten worden van het logo van de certificatie-instelling 

verantwoordelijk voor de toekenning van het BENOR-certificaat (§8 van bijlage A van 

voorliggende document). 

Indien een fabrikant verschillende hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw 

produceert waarbij de toepassing van het voorliggend reglement zou leiden tot identieke 

genormeerde aanduidingen, moet hij deze van elkaar onderscheiden door middel van een 

eenduidige aanvullende identificatie die tot de aanduiding behoort. De keuze van de 

aanvullende identificatie moet goedgekeurd worden door BE-CERT. 

De genormeerde aanduiding van het hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw mag 

vergezeld worden van aanvullende niet-gecertificeerde eigenschappen die geen aanleiding 

kunnen geven tot verwarring met de genormeerde eigenschappen. 

5.2 Gebruik en kenmerken van het certificatielogo 

De vorm, de kenmerken en de regels voor het gebruik van het certificatielogo worden 

beschreven in het reglement voor het gebruik van het certificatielogo (document CRC 102). 
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06 Voorraadbeheer 

6.1 Algemene bepalingen 

Paragraaf 4.2.3 van de norm NBN EN 13282-3 is van toepassing. 

6.2 Onderverdeling van de voorraad 

De producten die vrijgesteld zijn van het merk, moeten duidelijk geïdentificeerd worden. 

In het geval van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw van twijfelachtige kwaliteit, 

identificeert de producent de betreffende batches en keurt deze af indien nodig. De 

producent beheert de levering van het product volgens zijn interne procedures die de nodige 

controles voor de herklassering of voor de bevestiging van de declassering omschrijven. 

De verkoop onder een ander certificatiemerk van een hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw afkomstig uit een BENOR-geïdentificeerde silo wordt toegestaan.  De producent 

wordt hierbij evenwel niet vrijgesteld van de eisen met betrekking tot het BENOR-merk.   
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07 Productie in de 

vergunningsperiode  

7.1 Vrijgestelde producten 

De producten waarvan de vergunninghouder bewijst dat de technische eisen opgelegd door 

de koper niet verenigbaar zijn met de technische voorschriften van de betrokken normen uit 

hoofdstuk 1, zijn altijd vrijgesteld van productiecontrole en levering onder het merk. 

De hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw die bestemd zijn voor een andere markt 

dan de Belgische en daardoor onder een buitenlandse certificatie geleverd worden, mogen 

vrijgesteld worden van productiecontrole en levering onder het merk.  

De van het merk vrijgestelde producten moeten duidelijk geïdentificeerd worden. 

De vrijgestelde producten moeten in de productiestaat geregistreerd worden. Ze moeten 

geïdentificeerd worden zowel op de zakken en de leveringsbonnen zelf als tijdens de 

productie. Dit moet gebeuren op een wijze die door de certificatie-instelling is goedgekeurd. 

7.2 Gedeclasseerde hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw 

De hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw die na de laatste productiefase niet 

overeenkomstig zijn, worden door de fabrikant gedeclasseerd. 

De gedeclasseerde hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw worden geregistreerd in 

de productiestaat zodat de naspeurbaarheid gewaarborgd is. De identificatie van 

gedeclasseerde hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw bestaat uit een duidelijk en 

onuitwisbaar teken dat de declassering aantoont. 
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7.3 Levering in vergunningsperiode 

Bij de levering moet er een voldoende vermoeden van overeenkomstigheid bestaan voor het 

geleverde hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw. 

Elke leveringsbon van het gecertificeerde hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw 

vermeldt de hoeveelheid en de identificatie van het product en is in overeenstemming met 

de bepalingen van het reglement voor het gebruik van het certificatielogo. 

Niet-overeenkomstige hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw mogen in geen enkel 

geval onder het merk geleverd worden.  

De behandeling van gedeclasseerde hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw wordt in 

het kwaliteitshandboek van de fabriek beschreven (paragraaf 4.2.1.3 van de norm NBN EN 

13282-3).  

Voor de vervoermiddelen waarvoor hij verantwoordelijk is, stelt de fabrikant een gepaste 

procedure op teneinde de zuiverheid van de laadruimte van vrachtwagens en schepen te 

waarborgen vóór het hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw in bulk geladen wordt en 

ziet hij erop toe dat deze procedure toegepast wordt. 

7.4 Wijziging van de productie 

Indien de productie onregelmatig of tijdelijk onderbroken is, is de fabrikant verplicht de 

certificatie-instelling op de hoogte te brengen van elke productieperiode of -onderbreking 

zodat de controlebezoeken op de productieperiodes kunnen worden afgestemd. 

De duur van de onderbreking van de productie mag een jaar niet overschrijden. 

De certificatie-instelling is gerechtigd de nodige maatregelen te treffen opdat het vertrouwen 

in de overeenkomstigheid van het hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw behouden 

zou blijven na een productieonderbreking. 

De vergunninghouder brengt de certificatie-instelling schriftelijk op de hoogte van de 

definitieve stopzetting van de productie. De definitieve stopzetting van de productie wordt 

door de certificatie-instelling behandeld als een verzaking door de vergunninghouder. 
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08 Externe controle 

8.1 Algemene bepalingen 

De externe controle heeft tot doel de geldigheid van de zelfcontrole van de fabrikant na te 

gaan, evenals de naleving van de reglementaire eisen. De externe controle omvat bezoeken 

door één of meerdere afgevaardigden van de keuringsinstelling aan de fabriek (bezoeken voor 

de bemonstering, de controle van de laboratoria, de beoordeling van de productiecontrole - 

paragraaf 6.1.1 van de norm NBN EN 13282-3), de beoordeling van de resultaten van de 

zelfcontrole van de producent en controleproeven uitgevoerd in een controlelaboratorium. 

8.2 Beoordeling van de zelfcontroleresultaten 

De keuringsinstelling stelt, twee keer per jaar, een beoordelingsverslag van de 

zelfcontroleresultaten op en bezorgt het aan de certificatie-instelling en de fabrikant. 

8.3 Controlebezoeken 

Paragraaf 6.1 van de norm NBN EN 13282-3 is van toepassing.  

Een afgevaardigde van de certificatie-instelling kan op elk moment deelnemen aan de 

controlebezoeken door de keuringsinstelling, waarbij de keuring onder de bevoegdheid van 

de keurmeester blijft. 
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Een auditor van de instelling belast met de accreditatie van de certificatie- of 

keuringsinstelling kan op elk moment de keurmeester of de afgevaardigde van de certificatie-

instelling begeleiden. De personen die een keurmeester of een afgevaardigde van de 

certificatie-instelling begeleiden, zijn aan dezelfde geheimhoudingsregels gehouden. 

8.3.1 Frequentie 

Het aantal jaarlijkse controlebezoeken is vastgelegd op twee per jaar. 

Indien de fabriek BENOR-gecertificeerde cementen volgens TRA 600 produceert, wordt het 

aantal jaarlijkse controlebezoeken vastgelegd op één per jaar, dat gecombineerd kan 

worden met de BENOR-audit uitgevoerd in het kader van de certificatie van de cementen. 

8.3.2 Verificaties 

Tijdens het bezoek onderzoekt de keuringsinstelling de volgende elementen: 

- de geschiktheid van het BENOR-dossier; 

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

het BENOR-merk; 

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

zelfcontroleproeven; 

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

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

overeenkomstigheden; 

- de juistheid van de leveringsbonnen; 

- de correcte identificatie van de hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw, 

van de voorraad en van de silo’s;   

- het correct bijhouden van de registers; 

- de verificatie van de genomen correctieve maatregelen naar aanleiding van de 

opmerkingen van de vorige bezoeken. 

8.3.3 Bezoekverslag 

Na elk bezoek stelt de keuringsinstelling een bezoekverslag op dat later aan de certificatie-instelling 

en aan de fabrikant wordt gestuurd. 

8.4 Externe controleproeven 

8.4.1 Frequentie 

Elk gecertificeerd product moet minstens twee keer per jaar bemonsterd en beproefd 

worden. 

Indien de fabriek BENOR-gecertificeerde cementen volgens TRA 600 produceert, moet elk 

gecertificeerd product moet minstens één keer per jaar bemonsterd en beproefd worden. In 
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dit geval mag de externe monsterneming met een monsterneming van cement worden 

gecombineerd. 

8.4.2 Monsternemingen 

De monsternemingen worden uitgevoerd door de producent in aanwezigheid van de 

keuringsinstelling, in naleving van de norm NBN EN 196-7. 

Elk genomen monster moet gehomogeniseerd worden en in 4 deelmonsters verdeeld 

worden. De gebruikte methoden voor monsterneming en voorbereiding moeten conform 

zijn aan de voorschriften van de norm NBN EN 196-7. 

Deze deelmonsters 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 monsters worden geïdentificeerd en verzegeld door de keuringsinstelling, behalve deze 

bestemd voor het laboratorium voor zelfcontrole. 

Voor elke proefopdracht stelt de keuringsinstelling een document op dat alle relevante 

gegevens bevat over de monsters en de uit te voeren controleproeven. Dit document wordt 

door de bevoegde afgevaardigde van de fabrikant voor akkoord ondertekend. 

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

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

werkdagen volgend op de monsternemingen. 

8.4.3 Proefresultaten 

De resultaten en de beoordeling van de proeven die werden toevertrouwd aan het externe 

controlelaboratorium maken het voorwerp uit van een verslag, opgesteld door de 

keuringsinstelling en overgemaakt aan de producent en aan de certificatie-instelling. Een 

kopie van de verslagen van het externe controlelaboratorium wordt daaraan in bijlage 

gevoegd. 

8.5 Controle van het laboratorium 

Elk semester dient de uitrusting van de laboratoria voor zelfcontrole in het kader van het 

BENOR-merk geverifieerd te worden door een vertegenwoordiger van de keuringsinstelling 

en dit op kosten van de vergunningshouder. De vertegenwoordiger van de keuringsinstelling 

kondigt zijn bezoek ten minste twee weken op voorhand aan zodat het laboratorium de 

uitrusting die voorwerp uitmaakt van de controle tijdens de dag(en) van het bezoek, vrij kan 

maken. 
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Indien de fabriek BENOR-gecertificeerde cementen volgens TRA 600 produceert, wordt de 

producent vrijgesteld van de controle gedefinieerd in deze paragraaf. 

De frequentie en werkwijze van de controle uitgevoerd door de keuringsinstelling zijn in 

bijlage B gedefinieerd. 
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09 Keuringsinstellingen 

9.1 Samenwerking met de keuringsinstellingen 

De certificatie-instelling BE-CERT neemt zelf de functie op van keuringsinstelling; zij kan 

evenwel onder haar eigen verantwoordelijkheid het uitvoeren van de keuringstaken aan 

andere keuringsinstellingen uitbesteden. 

De lijst van de keuringsinstellingen waarmee BE-CERT een overeenkomst van 

onderaanneming heeft afgesloten bevindt zich in bijlage C. 

9.2 Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke fabriek 

Voor elke fabriek wordt één keuringsinstelling aangeduid. 

BE-CERT is mits rechtvaardiging gerechtigd de keuringsinstelling door een andere te 

vervangen, eventueel voor een specifieke opdracht. 
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10 Externe controle-

laboratoria 

10.1 Aanduiding van de controlelaboratoria 

De certificatie-instelling duidt de controlelaboratoria aan die de opdracht kunnen krijgen 

controleproeven uit te voeren op de monsters die onder toezicht van één van de 

gemandateerde keuringsinstellingen genomen en verzegeld zijn. 

De lijst van controlelaboratoria waarmee BE-CERT een overeenkomst van onderaanneming 

heeft afgesloten is beschikbaar op de website van BE-CERT. 

10.2 Keuze van het controlelaboratorium 

De keuringsinstelling kiest één of meerdere controlelaboratoria in onderling akkoord met de 

fabrikant. Ze worden gekozen uit de controlelaboratoria die door de certificatie-instelling zijn 

aangeduid voor de betrokken controleproeven. 

De certificatie-instelling behoudt zich echter het recht voor om de keuze van een 

controlelaboratorium te wijzigen mits rechtvaardiging. 

10.3 Uitsluiting van laboratoria 

Een laboratorium dat betrokken is bij de zelfcontrole van de fabrikant, is uitgesloten van het 

uitvoeren van de externe controleproeven van deze fabrikant.
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BIJLAGE A: Aanvullende technische bepalingen met betrekking tot het BENOR-merk 

1. Samenstelling van het hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw 

De producent kiest de bestanddelen van het hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw en hun 

aandeel volgens de eisen van de normen uit hoofdstuk 1.  

De producent moet, in het aanvraagdossier, de samenstelling van elk hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw opgeven aan de certificatie-instelling nadat hij zijn fabricagerecept (aard en aandeel van 

ieder hoofdbestanddeel) op punt heeft gesteld.  

De producent moet zich ertoe verbinden de verhoudingen niet te laten schommelen buiten een marge 

van ± 10 % in massa voor een hoofdbestanddeel met een aandeel van meer dan 20 %, en een marge 

van ± 5 % in massa voor een hoofdbestanddeel met een aandeel tussen 10 en 20 %, ten opzichte van 

de door hem opgegeven samenstelling die in overeenstemming is met de verhoudingen 

voorgeschreven in de normen uit hoofdstuk 1. Indien deze marges niet nageleefd worden, dient er 

een nieuwe initiële BENOR-periode aangevat te worden. 

2. Spreiding van de monsternames voor zelfcontrole  

Indien het hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw op verschillende wijzen verdeeld wordt (zak, 

bulk, big bag, …), moeten de monsternames voor zelfcontrole verhoudingsgewijze gespreid worden 

over deze verschillende verdelingswijzen. 

Indien de gebruiker van het merk eenzelfde gecertificeerd hydraulisch bindmiddel voor de 

wegenbouw verdeelt via meerdere leveringspunten, en dit onder zijn verantwoordelijkheid 

(verschillende leveringspunten in de fabriek en/of in één/meerdere depots), dan moeten de 

monsternames voor zelfcontrole en externe controle verhoudingsgewijze verspreid worden over deze 

verschillende leveringspunten. 

3. Interlaboratoriumproeven 

De laboratoria die betrokken zijn bij de BENOR-certificatie van hydraulische bindmiddelen voor de 

wegenbouw moeten deelnemen aan de interlaboratoriumproefcampagnes die georganiseerd worden 

door het Bestuurscomité voor de certificatie van cement van BE-CERT. 

4. Aanduiding van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw die het BENOR-merk dragen 

De hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw waarvoor een Europese geharmoniseerde norm, 

waarvan de referentie in het Publicatieblad van de Europese Unie werd gepubliceerd, bestaat, moeten 

de CE-markering dragen om op de markt te mogen komen; ze moeten voldoen aan de minimale 

voorwaarden van de norm NBN EN 13282-3. 

De leveringsbonnen van BENOR-gecertificeerde producten moeten de genormeerde aanduiding 

bevatten van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw volgens paragraaf 8 van de norm NBN 

EN 13282-1, incluis de samenstelling waarvan de declaratie onder BENOR verplicht is, of van de norm 

NBN EN 13282-2, gevolgd door de benaming “BENOR”. Daarna kunnen eventueel één of verschillende 

niet-gecertificeerde aanduidingen of bijkomende kenmerken volgen. 
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Voorbeelden: 

HRB N 3 – S55, V25, CL-S15 BENOR 

HRB E 3 - K20, S35, V30, CL-S15 BENOR 

5. Kalibratie van de proefpersen 

De persen van de proeflaboratoria moeten minstens één keer per jaar gekalibreerd worden door een 

instelling geaccrediteerd door een lid van de EA. 

6. Identificatie van de leveringspunten en de bemonsteringspunten 

De bemonsteringspunten van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw voor de proeven van 

de zelfcontrole en de externe controle worden duidelijk geïdentificeerd met de aanduiding van het 

hydraulische bindmiddel voor de wegenbouw in overeenstemming met de betrokken normen uit 

hoofdstuk 1 en, desgevallend, van voorliggende bijlage.  

De leveringspunten van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw in bulk moeten overal waar 

nodig voor productie-, leverings- of keuringsdoeleinden eenduidig geïdentificeerd worden. 

7. Bestemmingsplannen voor de silo’s 

De fabriek moet een bestemmingsplan voor de silo’s opstellen. Dit plan wordt systematisch 

bijgewerkt in geval van wijzigingen van de bestemming van de hydraulische bindmiddelen voor de 

wegenbouw in de silo’s of aanpassingen van de installaties. Bij elke bijwerking van dit silo-

bestemmingsplan wordt er onmiddellijk een kopie verstuurd naar de keuringsinstelling. 

 

8. Markering van leveringsbonnen en zakken 

De BENOR-overeenkomstigheidsmarkering bestaat uit het BENOR-logo volgens onderstaande 

vormgeving beschreven in het document CRC 102. 

 

In geval van verkleining of vergroting van het logo moeten de verhoudingen van het grafisch beeld 

gerespecteerd worden. 

De verschillende elementen van de BENOR-markering mogen verticaal niet kleiner zijn dan 5 mm. 

Het BENOR-logo wordt steeds vergezeld van het logo van de certificatie-instelling.  

Het logo van BE-CERT mag in kleur of in zwart-wit worden gebruikt. Het logo wordt afgebeeld in zijn 

originele vorm, dan wel volgens een vereenvoudigde variant die door BE-CERT voorgeschreven wordt. 
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Originele vorm 

Wanneer het BE-CERT-logo niet geprint kan worden op leveringsbonnen wordt het vervangen door 

het letterwoord 'BE-CERT'. 

De BENOR-markering verwijst ook naar de reeks toepassingsnormen NBN EN 13282 alsook het BENOR-

nummer van de fabricagezetel (door de certificatie-instelling toegekend en te raadplegen op de 

website www.BE-CERT.be). 

Deze aanduidingen mogen in de linker- en rechterkant van het logo of juist eronder geschreven 

worden. In dat geval worden het logo en de verplichte aanwijzingen omkaderd. 

In geen geval mag er onduidelijkheid bestaan tussen BENOR-gecertificeerde producten en andere 

producten. Het is dus niet toegestaan de BENOR-markering op producten of op leveringsbonnen met 

betrekking tot niet BENOR-gecertificeerde producten te vermelden. Ook op leveringsbonnen die 

tegelijkertijd slaan op BENOR-gecertificeerde en andere producten is dit niet toegestaan. Bijgevolg 

moet de BENOR-markering op de leveringsbon systematisch vergezeld zijn van één of meerdere 

genormeerde aanduidingen van hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw overeenkomstig 

paragraaf 4 van voorliggende bijlage. 

Op eenvoudige vraag zal BE-CERT de bestanden met de BENOR- en BE-CERT-logo’s alsook het grafische 

charter voor het gebruik ervan, verstrekken aan de gebruikers van het merk. 
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BIJLAGE B: Verificatie van de uitrusting van de laboratoria voor zelfcontroleproeven 

door de keuringsinstelling 

 

Basisuitrusting Te verifiëren kenmerken Referenties Frequenties 

Laboratoriumlokalen en -
ruimten, vochtige kast (of kamer) 

temperatuur, relatieve vochtigheid EN 196-1, 
EN 196-3 

2/jaar 

Bewaarbaden temperatuur EN 196-1 2/jaar 

Vicat-toestel en accessoires mobiele massa, afmetingen naald en 
sonde, watertemperatuur 

EN 196-3 2/jaar 

Vicat-mallen afmetingen EN 196-3 2/jaar 

Mortelmallen afmetingen, vlakheid, ruwheid, 
loodrechtheid, massa, hardheid1 

EN 196-1 1/jaar 

Opzetstuk voor mallen hoogte EN 196-1 1/jaar 

Menger en accessoires afstand tussen kom-palet; volgordes; 
draaisnelheid ; afmetingen van de 
klopper 

EN 196-1,  
EN 196-3 

2/jaar 

Spatels  afmetingen  EN 196-1 1/jaar 

Afstrijklat afmetingen EN 196-1 2/jaar 

Schoktafel 

 

valhoogte, aantal slagen, duur EN 196-1 2/jaar 

afmetingen, massa mobiele delen, 
horizontaliteit 

EN 196-1 1/jaar 

Triltafel triltijd, amplitude EN 196-1 2/jaar 

Le Chatelier-naalden afmetingen mal, elasticiteit EN 196-3 2/jaar 

Kookbad voor vormvastheid tijd nodig voor temperatuurstijging EN 196-3 2/jaar 

Drukpers druktoenamesnelheid  EN 196-1 2/jaar 

Platen van de drukpers afmetingen, ruwheid, vlakheid, hardheid1 EN 196-1 2/jaar 

Oven temperatuur EN 196-2 1/jaar 

1 Eénmalig, bij indienstneming 

Nota 1:  Verificatiemetingen die enkel na demontage van het toestel kunnen plaatsvinden, worden enkel uitgevoerd indien het 

laboratorium zijn toestemming geeft. 

Nota 2 : Indien identieke verificaties werden uitgevoerd onder dekking van een EA-erkende accreditatie, kan het laboratorium 

vrijgesteld worden van de overeenstemmende verificaties door de keuringsinstelling. 
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BIJLAGE C: Lijst van de keuringsinstellingen 
 

De bijgewerkte lijst is op aanvraag bij BE-CERT beschikbaar 

BE-CERT 

 

Edmond Van Nieuwenhuyselaan 6 
B-1160 Brussel 
België 
tel.: + 32 (0)2 234 67 60 
e-mail: audit@be-cert.be  
website: http://www.be-cert.be 

KIWA-BMC  

 

Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
NL 2280 AB  Rijswijk 
Nederland 
e-mail: info@kiwa.nl 

SKG-IKOB 

 

Bezoekadres 
Poppenbouwing 56 
4191 NZ Geldermalsen 
 
Postadres 
Postbus 202 
NL-4190 CE Geldermalsen 
Nederland 
tel. : + 31 (0)342 41 36 43 
e-mail : info@skgikob.nl 
URL : https://www.skgikob.nl/ 

LEM-VP 

 

Laboratoire d'essais des Matériaux de la Ville de Paris 
15 rue Jean Baptiste Berlier 
F-75013 Paris 
Frankrijk 
tel. : + 33 (0)1 44 08 97 00 
e-mail: lemvp@paris.fr 

Ponts et Chaussées – Laboratoire d'essais 
des matériaux 

 

rue du Chemin de Fer 23 
BP 17 
L-8005 Bertrange 
Groothertog Luxemburg 
tel.: + 352 2846 - 4700 
fax: + 352 26 25 63 - 4700 
URL : https://pch.gouvernement.lu/ 

FIZ 

 

Postfach 3163 
D-40410 Düsseldorf 
Duitsland 
tel.: + 49 (0)211 45 78 229 
fax: + 49 (0)211 45 78 347 
e-mail : fi@vdz-online.de;  
URL : http://www.vdz-online.de 
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