
 BE-CERT 

www.be-cert.be 

certifgranul@be-cert.be 

Tel. : + 32 2 234 67 60 
 

 

 

 

 

TOEPASSINGSREGLEMENT 

TRA CE 410 

UITGAVE 5.0 2019 

 

 

 

 

 

 

Certificatiereglement van BE-CERT voor de 

CE-markering onder het systeem AVCP 2+ 

van granulaten conform de 

geharmoniseerde Europese normen 

 

 

Opgesteld door BE-CERT en gevalideerd door het Bestuurscomité voor de certificatie van granulaten 
op 2019-05-18. 

Treedt onmiddellijk in werking 

De wijzigingen ten opzichte van uitgave 4.1 zijn grijs gekleurd 

© BE-CERT - 2019 



Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering onder het systeem 
AVCP 2+ van granulaten conform de geharmoniseerde Europese normen 

Doc BE-CERT TRA CE 410/19/N 

Blz. 2/23 
2019/05/18 

 

BE-CERT 

 

Inhoudstafel 

 

INHOUDSTAFEL  2 

DEFINITIES  3 

REFERENTIES  5 

EUROPESE GEHARMONISEERDE GRANULAATNORMEN 5 
DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE CE-MARKERING 5 
ANDERE  5 
AFKORTINGEN  6 

1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 7 

2 AANVULLENDE EN BIJKOMENDE ELEMENTEN SPECIFIEK AAN DE GRANULATEN 7 

ART. 4.1 ALGEMENE BEPALINGEN 7 
ART. 4.4 ONTVANKELIJKHEID VAN DE OVEREENKOMST, INITIËLE INSPECTIE VAN DE PRODUCTIE-EENHEID EN VAN DE 

FPC 8 
ART. 7.1 INITIEEL BEZOEK 8 
ART. 7.2 BEWAKINGSBEZOEKEN 8 
ART. 7.4 OPVOLGING VAN DE BEZOEKEN VAN DE KI 9 
ART. 7.5 TYPES OPMERKINGEN DIE BETEKEND KUNNEN WORDEN 9 
ART. 8 VERSLAGEN VAN DE KEURINGSINSTELLING 9 

BIJLAGE 1: PROEFFREQUENTIE IN FUNCTIE VAN DE TONNAGE VOOR DE GERECYCLEERDE 
GRANULATEN 10 

BIJLAGE 2: LEIDRAAD BETREFFENDE DE « FPC-BIJLAGEN » VAN DE HEN GRANULAATNORMEN 11 

BIJLAGE 3: PROCEDURE VOOR HET INITIEEL BEZOEK 16 

3.1. PROCEDURE INITIËLE AUDIT 16 
3.2. AUDITGEGEVENS 17 
3.3. SCOPE 18 

BIJLAGE 4: VOORBEELD VAN CHECKLIST VOOR DE BEWAKINGSBEZOEKEN 19 

4.1 AUDITGEGEVENS 19 
4.2 SCOPE  19 
4.3 VASTSTELLINGEN 20 

 

 



Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering onder het systeem 
AVCP 2+ van granulaten conform de geharmoniseerde Europese normen 

Doc BE-CERT TRA CE 410/19/N 

Blz. 3/23 
2019/05/18 

 

BE-CERT 

Opmerking: dit document werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld. 

Definities 

 

Batch Productiehoeveelheid, leveringshoeveelheid, gedeeltelijke leveringshoeveelheid 
(vracht van een spoorwegwagon, vracht van een vrachtwagen, lading van een 
boot) of stock geproduceerd (product) in één enkele keer, in vermoedelijk 
identieke omstandigheden (EN 932-1 - § 3.1). In geval van doorlopende 
productie, zal de hoeveelheid, geproduceerd in een bepaald tijdsinterval, 
beschouwd worden als een batch.  

Fabricagekenmerk  Kenmerk hoofdzakelijk gebonden aan de productieomstandigheden. Deze 
kenmerken variëren dus voor elke korrelmaat. 

FPC-« Multi-site » Enig FPC-systeem toegepast op verscheidene productie-eenheden van eenzelfde 
maatschappij. 

Granulaat Korrelig materiaal gebruikt in de bouw. Een granulaat kan natuurlijk, kunstmatig 
of gerecycleerd zijn.  

Intrinsiek kenmerk Kenmerk hoofdzakelijk gebonden aan de natuur van de ontgonnen grondstof 
(vaak mechanische en chemische eigenschappen) gemeten op een korrelmaat 
bepaald in de proefnorm. Dit kenmerk is relevant voor alle granulaten met 
dezelfde natuur (welke korrelmaat het ook moge zijn) geproduceerd in een 
productie-eenheid. 

Producent1 Maatschappij die de kwaliteit van de granulaten, die op de markt gebracht 
worden en geproduceerd worden door één of meerdere fabrieken (productie-
eenheden), volledig beheerst en de gehele verantwoordelijkheid hiervoor 
draagt. Zij is verantwoordelijk voor de productiecontrole in de fabriek (FPC). 
Typische activiteiten zijn de selectie van grondstoffen, het breken, het wassen, 
het zeven, het mengen, het laden en het transport indien dit uitgevoerd wordt 
onder de verantwoordelijkheid van de producent. 

Afhankelijk van de plaats van eigendomsoverdracht, kan het transport dus ook 
deel uitmaken van de FPC. 

Productfamilie Geheel van producten waarvoor het typeonderzoek (Type testing = ‘TT’) voor 
een enkel product bepalend is voor het geheel van de kenmerken. De producten 
behorend tot eenzelfde familie moeten door dezelfde FPC gedekt zijn.  

Productie-eenheid Productie-installaties die zich bevinden op een plaats bepaald door de producent 
en de uiteindelijke kenmerken en de samenstelling van de producten bepalen. 
Voor de mobiele2 installaties bevat de geïdentificeerde plaats de identificatie van 
de machine(s) waarvan de traceerbaarheid van de verplaatsingen moet worden 
gewaarborgd. 

Categorieën “NR” en 
“NPD” 

NDP betekent dat het kenmerk niet werd bepaald door de producent, het is dus 
deze categorie die hij moet vermelden op zijn DoP. 

NR betekent dat geen eis vereist is voor dit kenmerk, het is dus de te verstrekken 
categorie door de voorschrijver. Het is één van de categorieën die zijn 
toegestaan voor bepaalde kenmerken in de geharmoniseerde Europese normen. 

Voorbeeld: de producent die wenst te voldoen aan de eis FINR van de norm EN 
12620 geeft NDP aan voor het kenmerk FI op de DoP. 

                                                   

1 Producent komt overeen met de definitie van fabrikant van CRC CE 105. 

2 Verplaatsen van de recyclinginrichting op verschillende afbraakwerven/sloopwerven.  
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Typeonderzoek Volledige reeks van proeven of andere procedures voor het bepalen van de 
prestaties van monsters van granulaten representatief voor het producttype.  
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Opmerking: indien de benaming van de documenten geen datum vermeldt, dan wordt impliciet 
verwezen naar de meest recente versie. In elk geval gelden de relevante normen. 

Referenties 

Europese geharmoniseerde granulaatnormen 

EN 12620  « Toeslagmaterialen voor beton ». 

EN 13043 « Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en 
andere verkeersgebieden ». 

EN 13055-1 « Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton en mortel ». 

EN 13055-2 « Lichte toeslagmaterialen - Deel 2: Lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze 
mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden 
toepassingen » 

EN 13139 « Toeslagmaterialen voor mortel ».  

EN 13242 « Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor 
burgerlijke bouwkunde en wegenbouw ». 

EN 13383-1 « Waterbouwsteen - Deel 1: Specificaties ». 

EN 13450 « Toeslagmaterialen voor spoorwegballast ». 

Documenten met betrekking tot de CE-markering 

Verordening (EU) Nr. 305/2011 VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde 
voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot 
intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (CPR). 

Gedelegeerde verordening Teneinde het wegnemen en vermijden van beperkingen voor het op 
de markt aanbieden van bouwproducten en met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstelling van de CPR zijn een reeks 
handelingen gedelegeerd aan de Europese Commissie.  

Position Paper3 Aanbeveling die goedgekeurd is door de Adviescommissie (‘Advisory 
Group’) of door de bevoegde Sectorgroep (‘Sector Group’) van de 
groep van aangemelde instellingen (‘Group of Notified Bodies’) in 
het kader van de CPR en voorgelegd is aan het permanent comité 
voor de bouw van de Europese Commissie (‘Standing Committee for 
Construction’). 

Andere 

CRC CE 105 Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid 
van de FPC in het kader van de CE-markering onder AVCP 2+ door BE-CERT 

IAF MD 1 “IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on 
Sampling” 

BELAC 2-405 – CPR  Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van instanties aangemeld bij de EU in 
het kader van de Verordening Nr. 305/2011 betreffende het verhandelen van 
bouwproducten 

                                                   

3 Document dat bij BE-CERT op aanvraag bekomen kan worden. 
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Afkortingen 

AVCP  Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (‘Assessment 
and Verification of Constancy of Performance’) 
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1 Onderwerp en toepassingsgebied 

CRC CE 105 definieert de schikkingen die geïmplementeerd moeten worden voor de toepassing van 
de CE-markering door een producent en voor het gebruik van deze markering door deze producent in 
geval van conformiteitsbeoordeling in het kader de CE-markering onder AVCP 2+ zoals bepaald in 
punt 1.3 van de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 568/2014 van de Commissie van 18 februari 
2014. Naast de bepalingen van CRC CE 105 verschaft onderhavig reglement TRA CE 410 aanvullende 
en bijkomende elementen die specifiek voor granulaten zijn. 

Deze twee documenten, zijnde CRC CE 105 en TRA CE 410, vormen samen een geheel. 

Zodra een producent een CE-markering onder AVCP 2+ op zijn granulaten wenst aan te brengen, is 
het bekomen van een CE-certificaat onontbeerlijk. Dit certificaat is gebaseerd op de 
overeenkomstigheid van de FPC met het geharmoniseerde deel van één of meerdere delen van de 
hierboven vermelde Europese granulaatnormen. 

2 Aanvullende en bijkomende elementen specifiek aan de granulaten 

Onderhavig reglement volgt de nummering van de artikels van CRC CE 105. De aanvullende en 
bijkomende elementen maken het onderwerp uit van bijkomende artikels die in het vet worden 
aangeduid. 

Art. 4.1 Algemene bepalingen 

Art. 4.1.4 De producent heeft een productiecontrole in de fabriek of FPC (zie « Definities » van het 
CRC CE 105) geïmplementeerd die hem toelaat zich op continue basis te vergewissen van 
de overeenkomstigheid van zijn producten aan zijn DoP die hij heeft opgesteld, 
overeenkomstig de eisen van de CPR  en de hEN-normen die van toepassing zijn. Het gaat 
om de essentiële kenmerken waarvoor de fabrikant een prestatie verklaart. Minstens één 
prestatie moet worden verklaard. Alle gegevens i.v.m. de FPC worden door de producent 
geregistreerd. De producent is verantwoordelijk voor de organisatie van de FPC en de 
daadwerkelijke toepassing ervan. De productiecontrole in de fabriek of FPC herneemt ten 
minste al de proeven waarvoor de producent een prestatie heeft verklaard. Deze proeven 
zijn beschreven in de bijlagen « Productiecontrole in de fabriek (FPC) » van de relevante 
Europese granulaatnormen4. De daarin aangegeven proeffrequentie is een minimum. De 
producent mag een lagere frequentie toepassen indien hij dit in zijn FPC-handboek 
rechtvaardigt (zie § 7.1.5 van onderhavig reglement). Deze frequentievermindering is 
slechts effectief na akkoord van BE-CERT. 

Voor de gerecycleerde granulaten geproduceerd per batch/campagne of in beperkte 
hoeveelheden kan een proeffrequentie gebaseerd op de geproduceerde hoeveelheid 
granulaten in ton aangenomen worden eerder dan op de productieperiode. De 
proeffrequenties gebaseerd op de geproduceerde hoeveelheden granulaten in ton zijn 
opgenomen in bijlage 1.  

De eisen met betrekking tot de FPC, met name alle artikel beschreven in de FPC-bijlagen 
van de Europese granulaatnormen zijn opgenomen in bijlage 2. Alle gegevens met 
betrekking tot de FPC moeten op gepaste wijze in aanmerking genomen worden in het 
FPC5-handboek. Voorbeelden van controlevragen op de FPC zijn onder de vorm van een 
checklist in bijlage 4 opgenomen.  

                                                   

4 Het betreft bijlage H van de EN 12620, bijlage B van de EN 13043, bijlage C van de EN 13242, bijlage E van de  
EN 13139, bijlage F van de EN 13055-1, bijlage C van de EN 13055-2, bijlage I van de EN 13450, bijlage D van de 
EN 13383. 

In het vervolg van de tekst, worden deze bijlagen « FPC-bijlagen » genoemd. 

5 In onderhavig reglement omvat de term « FPC-handboek » van de producent het handboek en alle hieraan 
verbonden documenten. 
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Art. 4.4 Ontvankelijkheid van de overeenkomst, initiële inspectie van de productie-eenheid en van 
de FPC 

Art. 4.4.2 Het initieel bezoek verifieert het naleven van de voorschriften van artikel 7.1 van 
CRC CE 105 en van onderhavig reglement.  

Art. 7.1 Initieel bezoek 

Algemeen: het initieel bezoek laat toe het productieproces en de FPC te identificeren en te 
documenteren. Op deze basis evalueert de aangemelde instantie of er aan de overeenkomstigheid 
met de eisen van de technische specificaties al dan niet voldaan wordt.  

Bijlage 3 beschrijft de procedure voor de initiële audit. 

Art. 7.1.4 De correlatie met de referentiemethodes kan ook aan de hand van de wetenschappelijke 
literatuur aangetoond worden. 

Art. 7.1.5 De producent is verantwoordelijk voor het controleren van de goede werking en van de 
nauwkeurigheid van de voor de proeven gebruikte uitrusting. De kalibraties en verificaties 
van de voor de proeven gebruikte meetuitrusting worden volgens NBN EN 932-5 en/of 
volgens de relevante proefmethodes (methodologie, frequenties, aanvaardings-
/weigeringscriteria, …) uitgevoerd.  

Volgens NBN EN 932-5 mag een alternatieve gedocumenteerde methode gebruikt 
worden voor de kalibratie van een meetuitrusting. Deze alternatieve methode kan slechts 
effectief worden na akkoord van BE-CERT. 

Art. 7.1.6 Indien de producent beroep doet op het familieconcept (bijv. voor de intrinsieke 
kenmerken), preciseert hij in zijn kwaliteitshandboek de producten die deel van de familie 
uitmaken.  

Art. 7.1.7 In het geval van een FPC-“multi-site”, moeten alle productie-eenheden het voorwerp 
uitmaken van een initieel bezoek. 

Art 7.1.8 Tijdens het initieel bezoek verifieert de KI de overeenkomstigheid van de FPC en de 
toepassing ervan ten opzichte van de inhoud van de FPC-bijlagen van de Europese 
granulaatnormen en de eisen van de CPR. 

De resultaten van het typeonderzoek moeten tijdens het initieel bezoek beschikbaar zijn.  

Art. 7.2 Bewakingsbezoeken 

Algemeen: het bewakingsbezoek omvat: 

 de verificatie van de documentatie van de productiecontrole in de fabriek om de 
overeenkomstigheid ten opzichte van de eisen van de technische specificatie voortdurend te 
waarborgen en 

 de identificatie van de wijzigingen sinds het laatste bezoek. 

Art. 7.2.1 De bewakingsbezoeken vinden normaal eenmaal per kalenderjaar en per productie-
eenheid plaats. De periode tussen twee bewakingsbezoeken bedraagt (12 ± 3) maanden.  

In het geval van een FPC-“multi-site”, kan een steekproeftrekking toegepast worden op 
basis van de IAF-regels. Elke productie-eenheid die houder is van een CE-certificaat moet 
minstens om de drie jaar het onderwerp uitmaken van een bewakingsbezoek.  

Art. 7.2.3 Het bewakingsbezoek verifieert het naleven van de voorschriften van artikel 7.2 van CRC 
CE 105 en van onderhavig reglement. Bijlage 4 is een hulpmiddel voor de uitvoering van 
dit bezoek.  
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Art. 7.4 Opvolging van de bezoeken van de KI 

Art. 7.4.3 De fabrikant dient de oorzaken van de niet-overeenkomstigheid te achterhalen en de 
nodige corrigerende maatregelen te nemen teneinde het behoud of de herhaling van die 
niet-overeenkomstigheid te voorkomen. Een termijn dient bepaald te worden tussen de 
fabrikant en de Instelling die de opmerking geformuleerd heeft m.b.t. de 
tenuitvoerlegging van de eventuele corrigerende maatregelen volgens: 

 het reglement; 
 indien er geen termijn is opgenomen in het reglement, de jurisprudentie 

opgesteld binnen het Certificatiecomité van BE-CERT; 
 als er geen jurisprudentie bestaat binnen het Certificatiecomité van BE-

CERT, een overeenkomst tussen partijen. 

Een schriftelijk antwoord dient aan de KI gericht te worden binnen de maand na de 
datum van de slotvergadering dat het actieplan bevat met corrigerende maatregelen 
en/of het overzicht van de maatregelen die reeds geïmplementeerd werden n.a.v. de 
inspectie-opmerkingen. Het plan met de correctieve maatregelen moet minimum de 
besliste maatregelen, de analyse6 van de oorzaken, de uitvoeringstermijnen evenals de 
verantwoordelijken, belast met de uitvoering ervan, beschrijven. 

Art. 7.5 Types opmerkingen die betekend kunnen worden 

Art. 7.5.4 Aandachtspunten kunnen ook worden geïdentificeerd. Dit zijn niet de niet-
overeenkomstigheden. Zij moeten ofwel als een mogelijke verbeteringspiste beschouwd 
worden ofwel als een alarmsignaal. Een plan met correctieve maatregelen dient niet voor 
deze aandachtspunten opgesteld te worden. Niettemin, moeten zij het onderwerp 
uitmaken van preventieve acties.  

Art. 8 Verslagen van de Keuringsinstelling 

Art. 8.1.2 Het gedetailleerd verslag over de bevindingen van de audit wordt aan de geauditeerde 
maatschappij alsook aan BE-CERT opgestuurd binnen 10 werkdagen na ontvangst van het 
antwoord op alle inspectieopmerkingen en ten laatste binnen een termijn van maximum 
6 weken na de inspectie (zelfs bij afwezigheid aan antwoord van de geauditeerde 
maatschappij).  

______________________ 

                                                   

6 Voorbeelden: recente benoeming van een nieuwe Verantwoordelijke X die nog in opleiding is – niet strikte toepassing van de 
procedure Y wegens gebrek aan opleiding – ontbreken van de passende procedure … . 
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Bijlage 1: Proeffrequentie in ton voor de gerecycleerde granulaten 

Toepassingsgebied: Productie van gerecycleerde granulaten per batch/campagne of in beperkte 
hoeveelheden. 

De volgende regel wordt toegepast: 

 

 

Proeffrequentie in ton voor de gerecycleerde granulaten 

Korrelverdeling, gehalte aan fijne deeltjes, 
kwaliteit van de fijne deeltjes, samenstelling 
(identificatieproef), humusgehalte 

1/2000 Ton 

Andere kenmerken 1/8000 Ton met een min. 1/jaar 
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Bijlage 2: Leidraad betreffende de « FPC-bijlagen » van de hEN granulaatnormen 

Toepassingsgebied 

Het onderwerp van dit document is het meer in detail weergeven van de toepassing van de FPC-
bijlagen van de verschillende Europese granulaatnormen. Het FPC-handboek van de producent mag 
op papier opgesteld worden of onder elektronische vorm beschikbaar zijn. 

 

1 Inleiding 

Deze leidraad bepaalt en beschrijft de 9 punten van de FPC in de context van de CE-markering van 
granulaten en de normatieve bijlagen van de normen voor de volgende activiteiten:  

 "Organisatie",  

 "Controleprocedures",  

 "Beheer van de productie",  

 "Controles en proeven",  

 "Registraties",  

 "Beheer van de niet-overeenkomstige producten",  

 "Behandeling, opslag en verpakking in situ",  

 "Transport en verpakking"  

 "Opleiding van het personeel". 

2 Organisatie 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

Functioneel organigram dat de banden tussen elke functie beschrijft. 

Beschrijving van de opdrachten verbonden aan elke functie. 

Nominatief organigram dat het voorwerp kan uitmaken van een gecontroleerd document in bijlage of dat 
op de site wordt bewaard. 

Verantwoordelijke voor de controle van de productie in de fabriek   

Deze verantwoordelijke kan andere functies uitoefenen. Hij kan ook de vertegenwoordiger van de directie 
zijn voor verschillende productie-eenheden. Hij kan over een assistent beschikken maar blijft 
verantwoordelijk voor alle activiteiten gebonden aan zijn functie. 

Beoordeling door de directie 

De directie moet, ten minste 1 maal per jaar, en zo vaak als noodzakelijk, de FPC opnieuw beoordelen om 
te verzekeren dat deze steeds doeltreffend blijft. Deze beoordeling moet de overeenkomstigheid of de 
niet-overeenkomstigheden vaststellen en de behoefte evalueren om de FPC al dan niet te wijzigen. 
Registraties van deze beoordeling moeten opgesteld en geregistreerd worden 

De volgende punten maken het voorwerp uit van de beoordeling door de directie: 

 Overzicht van de niet-overeenkomstigheden en meting van de doeltreffendheid van de 
geïmplementeerde correctieve maatregelen;  

 Overzicht van de klachten om na te gaan of de FPC moet aangepast worden; 

 Werking van de FPC; 

 Overeenkomstigheid van de producten 

 Andere7 

                                                   

7 Bijvoorbeeld : beoordeling van de onderaanneming, nood aan opleiding, … 
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3 Procedures voor het kwaliteitsbeheer 

Beheer van de documenten en de gegevens 

In het FPC-handboek of in andere documenten met een gecontroleerde verspreiding, omschrijft de 
producent de modaliteiten en de bepalingen betreffende het beheer van de documenten gevraagd in 
artikels 2 tot 10 van de FPC-bijlagen (opstelling van de documenten, codificatie, verificatie, goedkeuring, 
verspreiding, duplicatie, bijwerking, archivering, intrekking enz.). 

 Commentaar: Het FPC-handboek kan uit verschillende documenten samengesteld zijn, maar alle 
documenten, gevraagd in de FPC-Bijlagen van de hEN-granulaatnormen moeten normaliter het 
FPC-handboek samenstellen. 

Onderaanneming 

Indien de producent beslist één of meerdere taken in onderaanneming te geven (zie niet limitatieve lijst 
hieronder) dienen de modaliteiten van het beheer van de onderaanneming te worden gedefinieerd 
(contract, definitie van de prestaties, modaliteiten van de opdracht, modaliteiten van de ontvangst van de 
prestaties, ...). 

 Ter informatie, de volgende taken kunnen eventueel het voorwerp uitmaken van een 
onderaanneming: bedekking, afschietingsplan, boring, mijning, winning, transport van de 
winplaats naar de productieplaats, productie/behandeling, opslag, lading, transport, proeven, 
kalibratie, … 

Commentaar: de onderaannemingscontracten maken deel uit van de FPC. De KI verifieert hun 
bestaan alsook de toepassing van de beheersingbepalingen ervan zoals beschreven in het FPC-
handboek.  

Identificatie van de grondstoffen 

Men dient te beschikken over documenten die de natuur van de grondstoffen en hun oorsprong nader 
bepalen en over één of meerdere kaarten, waarop de vindplaats en het ontginningsplan duidelijk 
aangeduid zijn.  

Indien de producent niet verantwoordelijk is voor de ontginning, zal zijn FPC-handboek de procedures 
en/of contracten moeten bevatten met betrekking tot de levering van de grondstoffen door de diensten 
belast met de ontginning. 

Indien zijn producten op de markt van een andere Lidstaat gebracht worden, dient de producent zich op 
de hoogte te brengen van de evolutie van de reglementering bij het Contactpunt, zoals gedefinieerd bij 
art. 10 van de BPV. De organisatie van deze bijwerking van de reglementaire evolutie dient het voorwerp 
uit te maken van een procedure. Voor België is dit contactpunt het volgende: e-mail: 
belspoc@economie.fgov.be 

Ter informatie, de lijst van de gevaarlijke stoffen kan worden geraadpleegd op de site: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds_en  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cp-ds_en
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4 Productiebeheer 

In de FPC moeten er instructies opgenomen worden voor: 

 de exploitatie van de grondstoffen; 

 de controle van de grondstoffen; 

 de werking van de verwerkingswijze: 

installatieschema’s, instructies voor het gebruik en de verificatie van de installaties; dagelijkse 
verslagen (interventies, geproduceerde hoeveelheden, incidenten …). 

 Het beheer van de voorraad: 

het opslagplan, de identificatie van de voorraad (minimum informatie: korrelklasse, plus een 
eventueel differentiëringselement, de scheiding van de voorraad, …). 

 indien noodzakelijk, monsternemingen uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de 
overeenkomstigheid op het leveringspunt gewaarborgd is. 

 De identificatie van de grondstoffen:  

ten minste de benaming van de producent, (v.b.: « carrière du ROC »); vereenvoudigde 
petrografische identificatie (v.b.: alluviaal), de korrelklasse, verwerkingswijze (v.b.: gebroken, …). 
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5 Controles en proeven 

Algemeen 

De producent moet:  

 over de gepaste lokalen en de gepaste uitrusting beschikken; 

 de opvolging en de proeven volgens zijn FPC handboek en de proefnormen uitvoeren; 

 punten 5.2 en 5.3 van de FPC-bijlagen naleven; 

 de naspeurbaarheid van de proefresultaten verzekeren. 

Indien de producent de proeven (volledig of gedeeltelijk) in onderaanneming uitgeeft, levert hij het bewijs 
dat de proeven volgens de normen uitgevoerd worden. Voor de laboratoria die over een accreditatie 
beschikken volgens EN 17025 voor de betrokken proeven op granulaten beperkt de rechtvaardiging zich 
tot het voorleggen van accreditatiecertificaat. 

Uitrusting 

Alternatieve methodes op de norm EN 932-5 mogen toegepast worden. 

Frequentie en plaats van de controles, monsters en proeven 

Voor elk van zijn monsternemingen preciseert de producent: 

 de plaats;  

 de betrokken batch;  

 de datum;  

 de naam van de persoon die de monsterneming uitgevoerd heeft;  

 de benaming van het product. 
 
De proeffrequentie is bepaald in een controleplan. 

De monsternemingen moeten uitgevoerd worden volgens EN 932-1. 

Bepaling van de productieperiodes die in aanmerking genomen worden voor de berekening van de 
proeffrequenties   

 1 productieweek = 5 gecumuleerde productiedagen over een maximale periode van  
3 maand beginnende de eerste dag van productie; 

 1 productiemaand = 20 gecumuleerde productiedagen over een maximale periode van 6 maand 
beginnende de eerste dag van productie; 

 1 productiejaar = ten minste 1 productiedag in het jaar. 

6 Registraties 

Ten minste voor de hieronder vermelde documenten, dient men de manier van classificeren (indelen) en 
archiveren te registreren en nader te bepalen (tijdsduur, plaats, ...) 

 verslag van de beoordeling door de directie;  

 niet-overeenkomstigheidsfiches;  

 fiches betreffende de klachten van de klanten;  

 registraties met betrekking tot de monsternemingen,  

 proeven en controle van de overeenkomstigheid;  

 registraties met betrekking tot de onderaanneming;  

 dagelijkse verslagen (interventies, geproduceerde hoeveelheden, incidenten);  

 registraties met betrekking tot de meet- en proefuitrusting;  

 registraties met betrekking tot de opleiding. 
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7 Controle van de niet-overeenkomstige producten 

Alle niet-overeenkomstigheden (de klachten van de klanten betreffende een  
niet-overeenkomstigheid inbegrepen) moeten door de producent geregistreerd worden, het voorwerp 
uitmaken van een onderzoek, en indien noodzakelijk moeten correctieve maatregelen genomen worden. 

8 Verwerking, opslag en verpakking in situ 

De producent treft de nodige schikkingen:  

 opdat er geen vervuiling van de granulaten zou zijn tijdens de interne transporten;  

 om de bescherming van de opslag te verzekeren;  

 om gepaste methodes te gebruiken voor het tot stand brengen van de opslag;  

 om te zorgen voor de properheid van de opslagruimtes, machines en toegangswegen;  

 om de segregatie te beperken;  

 om de nodige ladingsinstructies in te voeren voor het personeel belast met de verzending; 

 om de opslag te identificeren. 

9 Transport en verpakking  

Transport 

Voor granulaten geleverd onder de verantwoordelijkheid van de producent, blijft deze laatste 
verantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteit tijdens het transport. 

Voor granulaten verkocht vanaf de winplaats, is de producent verantwoordelijk voor de lading van de 
transportmiddelen. 

Verpakking 

Wanneer de granulaten verpakt zijn, moet de producent bovendien op de verpakking of op elk ander 
document de voorzorgsmaatregelen noteren die moeten genomen worden tijdens de behandeling en de 
opslag. Hij moet er ook de CE-markering vermelden, overeenkomstig de voorschriften van bijlage ZA van 
de hEN-granulaatnormen. 

10 Opleiding van het personeel 

De producent moet de opleidingstoestand van het personeel bijhouden. 
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Bijlage 3: Procedure voor het initieel bezoek 

3.1. Procedure initiële audit 

De initiële audit bestaat uit de verificatie van de conformiteit van de verklaarde prestaties. Het doel 
van deze audit is om te verifiëren dat de fabrikant een passende productiecontrole in de fabriek heeft 
beschreven en toepast. De auditeur moet het auditprogramma communiceren aan de fabrikant. Hij 
legt het verloop van de audit uit. 

De initiële audit wordt uitgevoerd in twee fase. 
 
Fase 1 

De eerste fase van de initiële audit is hoofdzakelijk documentair en beoogt te waarborgen dat  

 de fabrikant de vereisten van de van toepassing zijnde norm inzake FPC in zijn FPC-handboek 
heeft geïntegreerd; 

 de fabrikant voor alle essentiële kenmerken die hij wenst te verklaren, het typeonderzoek 
uitgevoerd heeft; 

 een ontwerp van DoP in overeenstemming met de resultaten van het typeonderzoek 
bestaat. 

 
Het eerste deel van die eerste fase wordt door de OCI uitgevoerd in het kader van de ontvankelijkheid 
van de aanvraag van de fabrikant. De OCI verifieert het bestaan en de globale coherentie van de 
documenten [CRC CE 105 – art4.3]. Zodra het aanvraagdossier volledig is en daaruit geconcludeerd 
kan worden dat de fabrikant in aanmerking komt om een CE-certificaat aan te vragen, brengt BE-CERT 
de aanvrager op de hoogte en geeft opdracht aan de door de fabrikant gekozen KI om de initiële 
keuring van de productie-eenheid uit te voeren [CRC CE 105 – art4.4].  
 

De KI zet de eerste fase van de initiële audit verder door de uitvoering van een documentaire 
beoordeling (vanop afstand of in situ) om zich ervan te verzekeren dat de documenten aangeleverd 
door de fabrikant in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde norm(en).   
Daarna verifieert de KI in situ dat het FPC-handboek de werkelijke situatie beschrijft. 
 
Gezien de audit berust op steekproefsgewijze beoordelingen, behoeft deze niet noodzakelijk alle 
vereisten van de van toepassing zijnde norm te omvatten. 
 
Op het einde van elk onderdeel van deze eerste fase kunnen de OCI en de KI beslissen het vervolg van 
de audit niet uit te voeren. De fabrikant wordt hiervan op de hoogte gebracht door: 

 een bericht van niet-ontvankelijkheid van zijn aanvraag opgesteld door de OCI; 

 een bericht van de KI over het niet in overeenstemming zijn van de aangeleverde 
documenten met de vereisten van de van toepassing zijnde norm(en); 

 het overzicht van opmerkingen overhandigd door de KI tijdens de slotvergadering, 
vervolledigd door het verslag van initiële audit. 

De resultaten van de fase 1 leiden ofwel tot het overgaan tot fase 2 ofwel tot het uitstel of het 
annuleren van de fase 2. 
 
Fase 2 
 
Fase 2 bestaat uit het verifiëren van de toepassing van het FPC-systeem op de locatie van de fabrikant 
aan de hand van gesprekken met het personeel en de beoordeling van de gegevens. 

 

Op het einde van deze procedure dient de informatie beschikbaar te zijn. 
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3.2. Auditgegevens 

Geauditeerde productie-eenheid  
(naam, plaats en nummer) 

 PE 
 

Context van de audit  Initiële audit 

 Bewakingsaudit 

Door de FPC gedekte sites   Monosite 

 Multisite  

 Referentiesite:  

 Lijst van de gedekte sites: 

Datum van de audit  

Duur van de audit  

Actieplan ontvangen op  
Indien beschikbaar op moment van de 
redactie van het verslag.  

 

Datum van het auditverslag  

Keuringsinstelling   

Auditor(en)  

Vertegenwoordiger(s) van de 
genotificeerde instelling 

 

Ontmoette 
vertegenwoordiger(s) van de 
fabrikant 

 

Lijst van geauditeerden  
Indien verschillend van voorgaande rubriek. 

 

Referentiedocumenten CPR (incluis de gedelegeerde handelingen), CRC CE 105, TRA CE 410 

EN 12620 - EN 13043 - EN 13055-1/2 - EN 13139 - EN 13242 - EN 13383-1 - EN 
13450 (*) 

 

(*) schrappen wat niet past 
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3.3. Scope  

Oorsprong van de 
granulaten 

 Natuurlijk  Kunstmatig  Gerecycleerd  Andere: 

Natuur van de 
granulaten 

Bv: Kalksteen Bv: Staalslakken Bv: Gemengd Bv: Licht 

    

Type van de granulaten  Zanden  Grove 
granulaten 

 
Granulaatmengsels 

 

 
Lijst van de producten (en normen) betrokken door een CE-markering van systeem AVCP 2+ voor 
dewelke de TT werden uitgevoerd en een systeem van de controle van de productie in de fabriek 
werd opgesteld – stand van zaken op de dag van de audit 
 

Producten 
(korrelmaat, 
commerciële 
aanduiding, 

…) 

EN 12620 EN 13043 EN 13139 EN 13242 
EN  

13055-1 
EN  

13055-2 
EN  

13381-1 
EN 13450 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Deze informatie zal niet op het CE-certificaat vermeld worden. 

Voor elk product moet(en) de van toepassing zijnde norm(en) aangevinkt worden. 
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Bijlage 4: Voorbeeld van checklist voor de bewakingsbezoeken 

Deze bijlage vervangt bijlage C van het CRC CE 105. 

4.1 Auditgegevens 

Zie §3.2 van bijlage 3. 

4.2 Scope 
Lijst van de producten (en normen) betrokken door een CE-markering van systeem AVCP 2+ voor 
dewelke de TT werden uitgevoerd en een systeem van de controle van de productie in de fabriek 
werd opgesteld – stand van zaken op de dag van de audit 

Producten 
(korrelmaat, 
commerciële 
aanduiding, 

…) 

EN 12620 EN 13043 EN 13139 EN 13242 
EN  

13055-1 
EN  

13055-2 
EN  

13381-1 
EN 13450 

Gewijzigd 
sinds de 
vorige 

audit (1) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(1) De wijzigingen van de scope dienen in de bovenvermelde tabel aangegeven te worden. 

Deze informatie zal niet op het CE-certificaat vermeld worden. 

Voor elk product moet(en) de van toepassing zijnde norm(en) aangevinkt worden. 

 

Wijziging van de scope 

 Product(en)  Norm(en) 

 Oorsprong  

 Natuur 

 Type 

 Kaliber 

Gemotiveerd dossier (TT, ontwerp DoP, gewijzigd FPC-handboek, …) overgemaakt op …………….. [datum] 
Toestemming van BE-CERT, OCI toegekend op ……..……………….. [datum] 
Norm(en) hEN gedekt door het certificaat: ……………………………………….. 
Geldigheid van het certificaat m.b.t. toegepaste hEN:   Ja    Nee 
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4.3 Vaststellingen 

OV = overeenkomstig   NOV = niet-overeenkomstig, AP = aandachtspunt, type = type opmerking (A, B of C) en  
Nr. = opmerkingsnummer 

 

Onderwerp (Procedures en de toepassing ervan worden tegelijk 
onderzocht) 

AP OV NOV 

Nr. type 

1. Scope 

Voor welke nieuwe producten/norm werd een productiecontrolesysteem in 
de fabriek ingevoerd? Werden er TT’s uitgevoerd? Zijn de gebruikte 
proefmethodes wel deze door de norm voorgeschreven? 

Zijn er nieuwe productie-eenheden die door dezelfde FPC gedekt zijn? 

Werden de producten of de technische specificaties gewijzigd sinds de 
laatste evaluatie van de FPC? 

(Zo ja) Heeft de producent zijn documentatie aangepast in functie van deze 
wijzigingen? 

(Zo ja) Heeft de producent de genotificeerde instelling hiervan op de hoogte 
gebracht? 

    

Commentaar: 

2. Organisatie 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

Zijn de verantwoordelijkheden van al het personeel betrokken in de 
productieketen duidelijk bepaald en effectief? (ISO8) 

Zijn de relaties tussen de verschillende functies vastgelegd? (ISO) 

Verantwoordelijke voor de productiecontrole in de fabriek  

Is er een persoon van de directie die formeel aangeduid werd als 
« verantwoordelijke productiecontrole » en die de eindverantwoordelijke is 
voor de FPC? 

Beschikt deze persoon over de nodige bevoegdheid om zich ervan te 
vergewissen dat aan de eisen voldaan wordt en dat deze toestand 
gehandhaafd blijft? 

Beoordeling door de directie 

Wordt het productiecontrolesysteem in de fabriek minstens eenmaal per 
jaar herzien door de directie? (ISO) 

Welke elementen worden beoordeeld? (ISO) 

Zijn deze beoordelingen geregistreerd? (ISO) 

    

Commentaar: 

                                                   

8 Een productie-eenheid gedekt door een certificaat van overeenkomstigheid ten opzichte van de norm ISO 9001 beschikt in 
principe over elementen die ‘(ISO)’ genoteerd zijn in de kolom «  onderwerp » 
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3. Controleprocedures 

Bestaat er een FPC-handboek? 

Past de producent nog steeds een FPC toe die CE gemarkeerde producten 
dekt van niveau 2+? Beschikt hij over een geldig certificaat? 

Beheersing van de documenten en van de gegevens 

Bestaat er een procedure voor het beheer van de documenten en de 
gegevens met betrekking tot de eisen van de FPC? (ISO) 

Zijn de verantwoordelijkheden op het gebied van goedkeuring, uitgave, 
verspreiding en beheer van de interne en externe documenten en gegevens 
en de registratie van de wijzigingen beschreven? (ISO) 

Onderaanneming 

Zijn er handelingen gedekt door de FPC voor de prestaties die door de 
onderaannemer uitgevoerd worden? 

Bestaat er een overeenkomst voor elke in onderaanneming toevertrouwde 
activiteit? 

Beschikt de producent over de nodige middelen om deze activiteiten te 
beheersen? 

Identificatie van de grondstoffen 

Zijn er documenten betreffende de natuur en de herkomst (bron) van de 
grondstoffen? 

Werden er kaarten met de vindplaats en extractieplannen opgemaakt? 

Heeft de producent een risico geïdentificeerd betreffende de aanwezigheid 
van gevaarlijke bestanddelen in deze grondstoffen (in functie van de plaats 
van gebruik van het granulaat)? 

Wordt er een toezicht op de reglementaire evolutie georganiseerd voor de 
producten die op de markt van een andere Lidstaat gebracht worden? 

    

Commentaar: 

4. Beheer van de productie 

Bestaan er procedures om de materialen te identificeren en te controleren 
(inkomende materialen, producten in uitvoering, eindproducten)? (deze 
kunnen procedures omvatten voor het gebruik en de regeling van de 
productie-uitrusting, het nazicht of de proeven op de materialen genomen 
tijdens de productie, de wijziging van het proces bij slechte 
weersomstandigheden)? Worden deze procedures toegepast? 

Bestaan er procedures om de gevaarlijke stoffen te identificeren en te 
controleren en om zich ervan te vergewissen dat deze stoffen de van kracht 
zijnde grenzen op de plaats van gebruik niet overschrijden? Worden deze 
procedures toegepast? 

Bestaan er procedures om zich ervan te vergewissen dat de materialen op 
een georganiseerde manier opgeslagen zijn en dat de opslagplaatsen en hun 
inhoud geïdentificeerd zijn? Worden deze procedures toegepast? 

Bestaan er procedures om zich ervan te vergewissen dat de materialen die 
uit de opslag genomen worden geen wijzigingen hebben ondergaan? 
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Worden deze procedures toegepast? 

Is het product identificeerbaar tot zijn verkooppunt (herkomst en 
producttype)? 

Commentaar: 

5. Controles en proeven 

Algemeen 

Stelt de producent lokalen, uitrusting en opgeleid personeel ter beschikking 
om de controles en de proeven uit te voeren? (ISO) 

Is het bewijs van de naleving van de normen door het in onderaanneming 
werkend labo aangevoerd? 

Wordt er een toezicht van de normatieve evolutie uitgevoerd? 

Uitrusting 

Zijn de controle/kalibratiefrequenties overeenkomstig het 
FPC-handboek? 

Bestaan er procedures voor het gebruik van de toestellen? Beschikt het 
personeel over geschreven instructies om de kalibraties en proeven intern 
uit te voeren? 

Zijn de toestellen eenduidig geïdentificeerd? 

Bestaan er registraties van de controles/kalibraties? 

Frequenties en lokalisering van de controles, monsternemingen en proeven 

Bestaat er een document dat de frequentie en de natuur van de controles 
beschrijft? 

Zijn de frequenties van de monsternemingen en de proeven in 
overeenstemming met de overeenkomstige tabellen van de FPC-bijlage van 
elke norm betrokken bij de CE-markering? 

Indien de proeffrequenties verminderd werden, zijn de redenen voor deze 
vermindering en de toestemming van BE-CERT in het FPC-handboek 
vermeld?  

Worden de proefnormen nageleefd? Werd er de toestemming van 
BE-CERT bekomen voor het gebruik van een alternatieve methode? 

    

Commentaar: 

6. Registraties 

Worden de controleresultaten van de productie van de granulaten wel 
degelijk geregistreerd? 

Worden deze registraties gedurende de ganse reglementaire periode 
bewaard? (ISO) 

    

Commentaar: 

7. Controle van de niet-overeenkomstige producten 

Bestaat er een procedure voor het beheer van niet-overeenkomstigheden 
(producten, systeem, klachten)? 

Hebben alle niet-overeenkomstigheden met betrekking tot de producten het 
voorwerp uitgemaakt van een registratie (deze met betrekking tot de 
klachten van de klanten inbegrepen)? (ISO) 
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Werden alle gevallen van niet-overeenkomstigheid met betrekking tot de 
producten onderzocht? 

Indien noodzakelijk, werden er correctieve maatregelen getroffen? 

Werden de vorige niet-overeenkomstigheden afgesloten? 

Commentaar: 

8. Behandeling, opslag en verpakking in situ 

Heeft de producent de nodige maatregelen genomen om: 

 de verontreiniging van het product te vermijden? 

 de segregatie te beperken? 

 de netheid van laad- en losinrichtingen en de opslagzones te 
garanderen? 

    

Commentaar: 

9. Transport en verpakking 

Transport 

Heeft de producent in zijn FPC-handboek de scope van zijn 
verantwoordelijkheden op gebied van opslag en levering geïdentificeerd (al 
dan niet franco)? 

Verpakking 

Zijn de methodes gebruikt voor de verpakking geschikt om de wijzigingen 
van de kenmerken van de granulaten te vermijden? 

Indien voorzorgen dienen genomen te worden tijdens de behandeling of de 
opslag, zijn deze vermeld op de verpakking of de begeleidende documenten?  

Dragen de producten wel degelijk de CE-markering overeenkomstig bijlage 
ZA van de overeenkomende normen? 

Vermelden de begeleidende documenten (of de zakken voor de verpakte 
granulaten) alle nodige informatie? 

    

Commentaar: 

10. Opleiding van het personeel 

Heeft de producent procedures opgesteld voor de opleiding van het 
personeel betrokken in de FPC? (ISO) 

Worden deze procedures toegepast? (ISO) 

Beschikt de producent over registraties van deze opleidingen? (ISO) 

    

Commentaar: 

 

 


