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Rondzendbrief aan de gebruikers en aanvragers van het CE-markering en het BENOR-merk  
en aan de keuringsinstellingen in de sector ‘hulpstoffen’ 

 

Beslissing van het Bestuurscomité voor de Certificatie van Hulpstoffen  

Toepassing van TRA 500, v.6.2, aangevuld met deze rondzendbrief 

De volgende documenten blijven van toepassing: 

TRA 500 v.6.2 delen C en P+E 

 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Deze rondzendbrief vervolledigt de certificatiereglementen in de sector ‘hulpstoffen’ en maakt er 

integraal deel van uit. 

Het onderwerp behandeld in deze rondzendbrief heeft betrekking op een beslissing van het 

Bestuurscomité Hulpstoffen (afkorting BCH) genomen tijdens zijn vergadering van 06.07.2020. 

Deze rondzendbrief treedt onmiddellijk in werking.  

Wij blijven uiteraard ter beschikking om uw eventuele vragen te beantwoorden via het volgende e-

mailadres: certifadmix@be-cert.be. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 
 

Ir. Arnaud Martin
  Assistent Sectordeskundige 

  

CERTIFICATIE  HULPSTOFFEN 

Secretariaat: +32(0)2 234 67 60 
certifadmix@be-cert.be 

mailto:certifadmix@be-cert.be
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AANVULLING BIJ DEEL P+E VAN TRA 500 

 
1. Inleiding 

 

Rekening houdend met de Overheidsmaatregelen afgekondigd in het kader van de beheersing van het 
COVID-19 virus, werd beslist de audit van het productiecontrolesysteem (zie TRA 500/P+E 6.2) voor 2020 
deels vanop afstand (remote audit) en deels ter plaatse in de productie-eenheid uit te voeren.  

 

 

2. Invulling van het tijdsschema 

De tijd beschikbaar voor een standaardaudit van 1 dag wordt als volgt ingedeeld. Beperkte variaties op dit 
tijdsschema zijn mogelijk. Voor audits van kortere of langere duur worden de contactmomenten beperkt of 
verlengd in tijd zodat de totale auditduur gerespecteerd blijft. 

 

Tijdstip Aard Beschrijving 
Tijds- 

budget 

3 weken voor 
contactdag 1  

Inplannen 
audit 

Aankondigen audit en opvragen documenten 00:15 

1 week voor 
contactdag 1  

Nazicht 
aanwezigheid 
documenten 

Verificatie van de volledigheid van de ontvangen 
documenten 

Auditplan doorgeven aan de producent met vermelding van 
welke personen tijdens welk deel van de audit moeten 
aanwezig zijn (voor beide contactdagen) 

00:30 

Vóór 
contactdag 1 

Desk audit Audit van de kwaliteitsdocumenten en voorbereiding van de 
audit door de auditor 

01:30 

Contactdag 1 

 

Remote audit 

 

Uitvoeren remote audit via Microsoft Teams  
- opening meeting 

- uitvoeren audit  

- closing meeting van contactdag 1 met communicatie van 
de vastgestelde niet-conformiteiten op contactdag 1  

02:00 

 

  

Opmaak van de opmerkingenlijst van de remote audit 00:30 

Contactdag 2 Audit ter 
plaatse 

Uitvoeren audit ter plaatse 03:00 

Vervolledigen opmerkingenlijst 

Closing meeting van contactdag 2 met communicatie van de 
vastgestelde niet-conformiteiten op contactdag 2 en 
ondertekenen volledige opmerkingenlijst (contactdagen 1 
en 2) door auditor en producent 

01:00 

Na ontvangst 
actieplan 

Evaluatie 
actieplan 

Beoordeling van het door de producent ingediende 
actieplan 

01:00 
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3. Aanvullende bepalingen 

 
 Deze rondzendbrief is van toepassing voor alle audits van het productiecontrolesysteem voor 2020. 

 Er wordt naar gestreefd om de remote audit en de audit ter plaatse uit te voeren met een tussentijd van 
maximaal 2 kalenderweken. 

 Er kan afgeweken worden van de tijdverdeling tussen het gedeelte remote en het gedeelte ter plaatse 
uitgevoerd van de audit in onderling overleg tussen de auditeur en de producent, mits het instellen en   
het respecteren van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Er moet toch minstens een contact op site 
gebeuren. 

 Bij het vastleggen van de afspraak voor de beide contactdagen zal de keuringsinstelling meedelen welke 
documenten moeten worden overgemaakt en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Een goede 
voorbereiding van zowel de geauditeerde als de auditor leidt tot een vlottere uitvoering van de audit. 

 De checklijst in bijlage vormt een leidraad voor het uitvoeren van de audit en is een hulpmiddel voor de 
producent voor het voorbereiden van de audit. De auditor stelt vragen in functie van de te auditeren 
productie-eenheid. Niet alle vragen voorzien in de checklijst worden bij iedere productie-eenheid 
behandeld. Er kunnen tijdens de audit ook vragen gesteld worden die niet opgenomen zijn in de 
checklijst. 

 De onderwerpen die worden behandeld tijdens de audit ter plaatse zijn in blauw gemarkeerd op de 
checklijst 

 Niet-conformiteiten gecommuniceerd op het einde van contactdag 1 worden niet opnieuw besproken 
op contactdag 2. 

 

4. Bijlage 

Checklijst 
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Checklijst: audit productiecontrole 2020 

 

In geel: documenten voorafgaandelijk aan de audit door de producent aan te leveren aan de 
keuringsinstelling 

In blauw: komt aan bod tijdens de audit ter plaatse 

 

Deel 1 ITT 

 

1.1. 1.1 Aangemelde producten, indeling in families 

 

Documenten over te maken voor de audit: Lijst van hulpstoffen met functies 

Ter plaatse: / 

Omschrijving Documentatie Implementatie 

1. Superplastificeerder / Sterk 
waterreduceerder 

  

   

1.2. 2.     Plastificeerder / 
waterreduceerder 

1.3.  1.4.  

   

3.     Luchtbelvormer   

   

4. Bindingvertragers   

   

5. Bindingversnellers   

   

6. Verhardingsversnellers   

   

7.    Waterdichtingsmiddel in de 
massa 

  

   

 

1.2 Inhoud ITT 

 

Documenten over te maken voor de audit: ITT-dossiers voor nieuwe hulpstoffen sinds vorig bezoek 

Ter plaatse: / 

1. Werd ITT uitgevoerd 

2. Minstens een batch geproduceerd 
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3. Resultaten vergelijkbaar met ITT 

4. Herhaling ITT bij nieuwe grondstoffen, gewijzigde formulering, gewijzigde 

testresultaten 

 Samenstelling 

1. Componenten 

2.    Doseringen 

3.    Registraties 

 Mengprocedure 

1.  Procedure 

2.  registraties 

 Grondstoffen 

1.    samenstellende delen  

2. technische fiches. 

3.   Leveringscertificaten en/of analyserapporten 

4. Identificatie grondstoffen(batchnummer en/of houdbaarheidsdatum) 

5. Registraties 

 Identificatie 

1. Identificatieproeven extern 

a.    Kleur en homogeniteit  

b.    Volume massa  

c.    IR-spectrum 

d.    droge stof 

e.    PH 

f.    Cl-gehalte 

g.   Alkaligehalte 

2. Identificatieproeven intern 

a.    Kleur en homogeniteit 

b.     Volume massa 

c.     pH 

d.      droge stof 

e.     Registraties 

 

3. Identificatie product 

a.     datum 

b.    batchnummer 

 Prestatieproeven 

1. Aanwezigheid proefrapporten ITT 

2. Geverifieerde parameters  

a.    gedoseerde hoeveelheid product 
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b.    type cement 

          Blaine: 3200-4000 

          C3A: 7-11 

c.    cementdosering  

d.     consistentie 

e. luchtgehalte 

f.  druksterktetoename 

g.  

h.  

i.  

3. Geverifieerde parameters in de gebruiksperiode 

a.    gedoseerde hoeveelheid product 

b.    type cement 

Blaine: 3200-4000 

C3A: 7-11 

c.    cementdosering  

d.    consistentie 

e. Luchtgehalte 

f.    waterreductie 

g.     wateropslorping 7 + 7 

g. wateropslorping 90 + 28 

h.  druksterktetoename 

j.     frequenties 

 

 ITT uitgevoerd bij  

i. Nieuwe producten  

j. Nieuwe formulering met implicaties op de eigenschappen 

k. Wijziging van grondstoffen 

j.    Link met de interne fiches 

k.   Link met externe fiches 

 

 

1.3 Interne technische fiche 

Documenten over te maken voor de audit: Lijst met hulpstoffen en hun interne technische fiches  

Ter plaatse: verificatie beschikbaarheid op strategische locaties 

Lijst met hulpstoffen en hun interne technische fiche 
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 Inhoud 

1. Grondstoffen 

2. Ingangskeuringen 

3. Doseringsfiche 

4. Mengprocedure 

5. Controles en criteria 

6. Apparatuur 

7. Identificatie 

 

 

1.4 Externe technische fiches 

Documenten over te maken voor de audit: Externe technische fiches, DoP’s 

Ter plaatse: overeenstemming met reële gegevens 

 Inhoud 

1. Stemt de inhoud overeen met de reële gegevens 

 Benaming commercieel 

 Technische benoeming  

 Exacte omschrijving waarvoor het product kan toegepast worden.(steentype) 
 Compatibiliteit  

 Minimum en maximum dosering. 

 Gebruiksaanwijzingen. 

 Bewaring en bewaringstermijnen. 

 Producent. 

 Datum uitgifte fiche. 

 Identificatiegegevens. 

 Veiligheidsvoorschriften 

2.   Comformiteitsverklaring 

 

 

Deel 2 FPC  

 

2.1 Organisatiestructuur 

 

Documenten over te maken voor de audit: Organogram 

Ter plaatse: / 

 Bestaat er een organisatieschema 

 Zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd 
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2.2 Opleiding 

 

Documenten over te maken voor de audit: Functiebeschrijvingen, competentiematrix, initieel opleidingsplan 
nieuwe medewerkers 

Ter plaatse: Steekproef verificatie bekwaamheid van de personen 

 Welke opleidingseisen zijn er gesteld aan het personeel ( productie en labo) 

 Is dit beschreven en waar? 

 Is er verificatie en registratie van opleidingen 

 

 

2.3 Beschrijving van het systeem 

 

Documenten over te maken voor de audit: FPC-handboek (zo volledig mogelijk), procedures 

Ter plaatse: Overeenstemming FPC-handboek en procedures met de realiteit van de site 

 Inhoud  

1. Documentenbeheer 

2. Ingangscontroles en bewaking van de grondstoffen 

3. Proces en procescontrole 

4. Controles en proeven 

5. Registratie van resultaten.  

6. Ijkingen en calibraties. 

7. Identificatie en naspeurbaarheid 

8.   Producten met afwijkingen 

9.   Klantenklachten en tevredenheid 

10.  Corrigerende en preventieve 

11.  Opleiding 

 

 

2.4 Documentbeheersing 

Documenten over te maken voor de audit: procedure documentbeheersing, lijst kwaliteitsdocumenten, lijst 
normatieve documenten 

 Wie is verantwoordelijk voor FPC en superviseert de controles 

 Is er een productieverantwoordelijke 

 Is de controleverantwoordelijke onafhankelijk van de productie 

 Wie beslist over het verder verloop na vaststelling van niet -overeenkomstigheden 

 



 

Beslissing van het Bestuurscomité Hulpstoffen genomen tijdens zijn 
vergadering van 06.07.2020

5024 – H 2020/0542 

Datum: 06.07.2020 

p. 9 / 15

 

p. 9/15 

Ter plaatse: steekproef verificatie of de correcte documenten worden gebruikt en gekend zijn door de 

verschillende verantwoordelijken 

 Bestaat er een FPC - handboek en/of procedures 

 Bevat dit handboek al de elementen om het proces te beschrijven 

 Zijn er procedures die het beheer van de documenten behandelen 

 Zijn de documenten geïdentificeerd 

 Wat gebeurt er bij wijzigingen van de documenten 

1. Zijn er procedures voorhanden 

2. Worden ze gebruikt 

3. Zijn ze volledig ( bevatten zij alle elementen die deel uitmaken van het systeem 

4. Wordt er voorzien om elke niet overeenkomstigheid te identificeren 

5. Zijn de verantwoordelijkheden hernomen in de procedures 

6. Is in de FPC beschreven welke proeven er dienen uitgevoerd te worden 

7. Hoe deze proeven dienen uitgevoerd te worden 

8. Welke de kritische punten zijn(holdpoints) 

9.  Is er een kwaliteitsplan voorhanden (flow van de productie) 

10.  Is dit kwaliteitsplan van toepassing zijn er de kritische punten in opgenomen 

11.  Is er registratie van controles  

12.  Is alles geïmplementeerd 

13. Worden de resultaten gebruikt om de productie te corrigeren en het product te 
herstellen 

15. Wordt elk negatief resultaat behandeld 

 

16. Wordt indien nodig de FPC aangepast en ITT  

opnieuw uitgevoerd 

17.  Bezit het bedrijf een kwaliteitscertificaat 

18.  Is er een integratie van productkwaliteit in het kwaliteitssysteem 

19.  Zijn er nog andere certificaten 

 

2.5 Ingangscontrole en bewaking grondstoffen 

Documenten over te maken voor de audit: Lijst van grondstoffen, receptieprocedure en controleplan 

Ter plaatse: Registers die op afstand niet raadpleegbaar zijn, audit operateur, steekproef 

leveringsdocumenten en ingangscontroles 

 Eigen receptieprocedure 

 Technische fiches 

 Leveringscertificaten en/of analyserapporten 

 Ingangscontroles 
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 Verificatiecriteria 

 

2.5.1     Behandeling grondstoffen 

a.   status 

b.   opslagvoorschriften 

c.   beheer grondstoffen / FIFO 

d.   beheer gevaarlijke producten 

e.   beheer grondstoffen met afwijkingen 

f.   registratie afwijkingen 

g.   tracebility 

 

 

2.6 Proces en procescontrole 

 

Documenten over te maken voor de audit: relevante procedures 

Ter plaatse: Registers die op afstand niet raadpleegbaar zijn, audit operateur 

 Processchema 

1. Is dit voorhanden 

2. Bevat het al de elementen nodig voor de productie 

3. Zijn er holdpoints ingebouwd 

4. Worden er criteria gehanteerd voor af of goedkeur 

 

 Procesparameters 

1.   Instelling van machines 

2.   registratie van afwijkingen van instellingen 

3.   Zijn de machine-instellingen opgenomen in de ITT of de interne fiche 

4.   wordt er rekening gehouden met externe parameters(omgeving, grondstoffen,..) 

5. Is er onderhoud voorzien 

6. Zijn de batches gedefinieerd 

7. Zijn er regels voor identificatie 

 

 Mengprocedure 

8. alle elementen aanwezig  

9. wordt ze toegepast 

10. registraties 

11. dosering grondstoffen 

12. verificaties doseringen 

13. registraties 

14. producten met afwijkingen 
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2.7 Controles en proeven 

 

Documenten over te maken voor de audit: Register van proefresultaten uitgevoerd door het labo zelf of 
uitbesteed aan een extern labo 

Ter plaatse: Registers die op afstand niet raadpleegbaar zijn, audit operateur, verificatie labouitrusting, 

bewaring monsters, verificatie uitvoering van een of meerdere proeven, verificatie beproevingsregisters, 
gebruik van de correcte documenten, naspeurbaarheid monsters 

 ingangskeuringen 

1. keuringen op grondstoffen 

Korrelverdeling en organische stoffen 

2. certificaten 

3. analyserapporten 

4. registratie van batches 

5. beheer afgekeurde grondstoffen 

6. registratie van keuringen en/of beheer certificaten en rapporten 

 tussentijdse controles 

 

7. Kleur en homogeniteit 

8. Volume massa 

9. pH 

10. droge stof 

11. correctieve maatregelen 

 

 eindkeuringen op de voorraad 

 

12. Kleur en homogeniteit 

13. Volume massa 

14. pH 

15. droge stof 

16. correctieve maatregelen 

 Is er minstens een batch geproduceerd 

 

 extern proeven 

1. identificatie 

2. prestatieproeven 

a.    gedoseerde hoeveelheid product 

b.    type cement 

c.    cementdosering  

d.    consistentie 

e.  waterreductie  

f.     luchtgehalte 
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g.   druksterktetoename 

h.    wateropslorping 7 +7 

e. wateropslorping 90 + 28 

 

 

2.8 Registraties 

 

Documenten over te maken voor de audit: registers 

Ter plaatse: Registers die op afstand niet raadpleegbaar zijn 

 grondstoffen 

1.   alle registraties aanwezig 

2.   technische fiches up-to-date 

3.   certificaten 

4.   analyserapporten 

 eindproduct 

4. alle registraties aanwezig 

5. rapporten externe proeven 

6. rapporten prestatieproeven 

 ijkingen en calibraties 

7. alle registraties aanwezig 

8. opvolging en identificatie 

 afwijkingen en corrigerende maatregelen 

9. Registraties  

10. Productieaanpassingen  

11. Uitgevoerde acties (brieven, herstellingen, calibraties, verwerping, 
aanpassingen) 

 Klantenklachten 

11.  registraties 

12.  opvolging 

 Leveringsbons 

 Externe fiche 

13. inhoud nog geldig. 

 

2.9 Ijkingen en calibraties 

 

Documenten over te maken voor de audit: Procedure, verificatie- en kalibratieplan, inventaris 

Ter plaatse: Registers die op afstand niet raadpleegbaar zijn, declassering afgekeurde uitrusting 

 Productiewegers 

1. Laatste ijking 
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2. Registratie en labeling 

3. Wat bij NOV? 

 Balansen labo 

4. Laatste ijking 

5. Registratie en labeling 

6. Wat bij NOV? 

 Luchtmeter 

1. Laatste calibratie 

2. Werkmethode 

 Densimeter 

1. Vastgestelde defecten 

2. Registraties 

 PH-meter 

1. Laatste calibratie 

2. Registratie 

3. Ijkrange 

 Ovens 

3. Laatste calibratie 

4. Werkmethode 

 Cl- metingen 

5. IJkvloeistoffen 

6. Laatste calibratie 

7. Registraties 

 Vochtige kamer 

1. vochtgehalte 

 Drukpers 

7. Laatste ijking 

8. Registratie en labeling 

9. Wat bij NOV? 

 Atomaire absorptie 

1.   ijkcurves 

2.   registraties 

 Vicat 

 

 

2.10 Identificatie en naspeurbaarheid 

 

Documenten over te maken voor de audit: / 

Ter plaatse: naspeurbaarheid grondstoffen en producten 

 Grondstoffen 
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1. Labels op de verpakkingen(houdbaarheid, productiecodes) 

2. Technische documentatie en rapporten 

3. Vervallen of afgekeurde producten 

 Producten 

4. Labels op de verpakkingen(houdbaarheid, productiecodes) 

5. Technische documentatie en leveringsbons 

6. Vervallen of afgekeurde producten 

7.    CE- markering aanwezig(bij toezicht) 

 

2.11 Beheersing van producten met afwijkingen 

 

Documenten over te maken voor de audit: Procedure beheer niet-conforme productie 

Ter plaatse: Registers die op afstand niet raadpleegbaar zijn, audit operateur(s) 

 Wat gebeurt er als er afwijkingen vastgesteld worden 

 Wat gebeurt met de niet conforme producten 

 Wat als de proefresultaten niet overeenkomstig zijn 

 Wat als geleverd wordt voor dat de resultaten bekend zijn 

 

 

 

2.12 Klantenklachten en klantentevredenheid 

 

Documenten over te maken voor de audit: Klachtenregister en rapport klantentevredenheid 

Ter plaatse: Registers die op afstand niet raadpleegbaar zijn, steekproef klachten 

1. Klachten ontvankelijk 

2. Onderscheid administratieve en technische 

3. Link met producten met afwijkingen 

4. Registratie 

 

 

 

 

 

2.13 Corrigerende en preventieve maatregelen 

Documenten over te maken voor de audit: Registers 

Ter plaatse: Registers die op afstand niet raadpleegbaar zijn, steekproef correctieve acties 

1. Correctieve acties  
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2. Onderscheid administratief of technisch 

3. Analyse 

4. Corrigerende maatregelen 

-  Verandering van grondstofleverancier 

-  Aanpassing dosering 

-  Wijziging procedures 

-  Wijziging technische fiche 

5.  Registraties 

 

 

 

 

 


