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Rondzendbrief aan de gebruikers en aanvragers van het BENOR-merk, aan de 

keuringsinstellingen en aan de externe controlelaboratoria in de sector ‘hulpstoffen’ 

 

Beslissing van het Bestuurscomité voor de Certificatie van Hulpstoffen 
van 29.11.2019 

Toepassing van TRA 500, uitgave 6.2 en van PTV 502, uitgave 3.0 

Mevrouwen, Mijne Heren, 

Deze rondzendbrief vervolledigt de certificatiereglementen in de sector ‘hulpstoffen’ en maakt 
er integraal deel van uit.  
 
De onderwerpen behandeld in deze rondzendbrief hebben betrekking op beslissingen van het 
Bestuurscomité voor de Certificatie van Hulpstoffen (afkorting BCH) van 29.11.2019 die de 
bepalingen van het toepassingsreglement TRA 500, uitgave 6.2 en van PTV 502, uitgave 3.0 
vervolledigen of verbeteren.  
 
Deze rondzendbrief treedt onmiddellijk in werking. Voor bepaalde nieuwe (en/of aanvullende) 
eisen wordt, in voorkomend geval, een gepaste overgangsperiode voorzien. In dit laatste geval 
zal dit expliciet vermeld worden. 
 
Wij blijven uiteraard ter beschikking om uw eventuele vragen te beantwoorden via het volgende 

e-mailadres: certifadmix@be-cert.be. 

Met de meeste hoogachting,  

 

 

  
Ann Van Gucht 

Sectordeskundige 
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1. Aanpassing eis Na2O-equivalent 

Beslissing 58/07 van BCH van 29.11.2019 – Actie producent 

Bij een aanpassing van de eis Na2O-equivalent op de BENOR-fiche, dient aan de volgende 

criteria te worden voldaan: 

 De voorgestelde maximumgrens wordt bepaald als zijnde de 95%-karakteristieke 

waarde (gemiddelde + 1,64 * standaarddeviatie) van de aangeleverde waarden.  

 Er dienen minstens 10 proefresultaten aangeleverd te worden. 

 

2. Wijziging van het recept zonder beïnvloeding van de prestatiekenmerken 

Beslissing 58/08 van BCH van 29.11.2019 

In geval van wijziging van het recept zonder beïnvloeding van de prestatiekenmerken zijn de 

te doorlopen certificatiestappen de volgende: 

 Actie producent: de volgende uit te voeren proeven zijn: 

• de prestatieproeven, 

• de identificatieproeven, 

 Actie KI: nazicht en beoordeling van de resultaten. 

 


