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Indeling van het reglement 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de documenten te verbeteren, is elk Toepassingsreglement 

opgebouwd uit drie afzonderlijke delen die samen één geheel vormen: 

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

(ongewijzigd) deel, aangevuld met certificatieprocedures die eigen zijn aan het betrokken 

product/toepassingsgebied en die opgenomen worden in het deel “specifieke bijlage”. 

Deze bijlage bevat alle bijzondere bepalingen aangaande de verlening van de vergunning, 

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

productgroep. 

 “TRA Deel P: Bepalingen voor de Producent”: dit deel bevat alle bepalingen die de 

Producent in zijn proces hoort toe te passen. 

 “TRA Deel E: Bepalingen voor de Externe controle”: dit deel bevat alle bepalingen voor 

het schema van externe controle toegepast door de Keuringsinstellingen (KI) en de 

controlelaboratoria. 

Het voorliggend document vormt het Deel P van het TRA 500. 

Dit reglement TRA 500 uitgave 6.2 annuleert en vervangt het reglement TRA 500 uitgave 6.1 van 

25.10.2016, alsook de rondzendbrief met referentie ‘5024 – H 2019/0107’ van 22.01.2019. 
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Voorwoord 

“Vroege ochtend. Over de dicht beboste heuvels hangt nog een dikke mist. Dauw dwarrelt 

van de bladeren, enkele reeën doen zich tegoed aan het jonge, helgroene gras terwijl de 

vogels zich klaarmaken voor een nieuwe dag. Ergens in de verte stijgt een helderwitte 

rookpluim op. Een druïde, een magische man met buitengewone vaardigheden, brouwt aan 

een mengsel waarvan beweerd wordt dat het uitzonderlijke eigenschappen bezit. Neen. Hij 

ontwikkelt geen hulpstoffen voor beton. Hoewel… 

Enkelen van ons zullen zich de metafoor met een “Lord of the Ring” achtig verhaal nog 

levendig herinneren. En daarvoor moeten we nog niet eens zover teruggaan in de tijd, 

enkele decennia volstaan. 

Beton bestond uit 4 basiscomponenten, cement, granulaten, zand en water. Hulpstoffen 

konden optioneel worden toegevoegd en dit om aan beton allerlei speciale eigenschappen 

toe te voegen of, jammer genoeg, alle mogelijke gebreken aan toe te schrijven. 

Mondjesmaat groeide het besef dat hulpstoffen een effectieve meerwaarde opleverden 

voor beton wat resulteerde in de erkenning ervan als de vijfde component van beton. Dit 

bewustzijn werd mede versterkt door de introductie van het BENOR-kwaliteitscertificaat in 

ons marktsegment. Al gauw werd voor de betere betonproducenten duidelijk dat 

hulpstoffen niet het toevallige samenraapsel waren van enkele amateuristische organisaties, 

maar dat de achtergrond van de ontwikkeling zich situeerde bij sterk professioneel 

georiënteerde entiteiten wiens zorg erin bestond om dagelijks de kwaliteit van hun 

eindproduct te optimaliseren. 

Tot op de dag van vandaag zijn wij als hulpstofproducenten nog steeds bezig om in diezelfde 

lijn verder te werken. Een filosofie waarbij we “kwaliteit” bijzonder hoog in het vaandel 

dragen en waar we vandaag meer dan voldoende ondersteuning zullen vinden in het nieuwe 

toepassingsreglement TRA 500, zijnde de leidraad bij uitstek om deze missie te kunnen 

borgen naar de toekomst toe.  

Is de toekomst verzekerd? Met onze inzet en het TRA 500 als referentieel ben ik er overtuigd 

van.” 

 

Dirk Tielemans 

Directeur bij Demula n.v. 

Voorzitter van de vzw FIPAH 
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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 hulpstoffen in overeenstemming zijn met de door de 

fabrikant verklaarde prestaties van essentiële kenmerken conform Bijlage ZA van de NBN EN 

normen. Om tot de productcertificatie van de hulpstoffen volgens voorliggend document te 

kunnen overgaan, moeten prestaties voor kenmerken die onder de CE-markering vallen, 

gedeclareerd zijn conform bijlage ZA van de NBN EN normen. 

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 hulpstoffen. 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. 

De afnemer of 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. 
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1.2 Toepassingsgebied 

Het vrijwillig BENOR-kwaliteitsmerk in de sector van de hulpstoffen, in toepassing van het 

voorliggend reglement, is een kwaliteitscertificatie van producten op basis waarvan een 

derde partij met voldoende vertrouwen de door de producent opgegeven kenmerken van 

de hulpstoffen overeenkomstig verklaart. 

Het voorliggend Toepassingsreglement (TRA) beschrijft de vrijwillige certificatieprocedure 

van overeenkomstigheid van de BENOR-producten toepasbaar op hulpstoffen volgens de 

norm NBN EN 934-2. 

Het kan enkel toegepast worden op hulpstoffen die reeds over de CE-markering van niveau 

2+ beschikken volgens de norm NBN EN 934-2 en die dus in eerste instantie beschikken over 

een gecertificeerd beheersysteem van de productie van hulpstoffen (FPC). Bijgevolg dient de 

productie-eenheid te beantwoorden aan de basiseisen van deze certificatie. 

Zodra een eis opgenomen in bijlage ZA van de NBN-EN normen het voorwerp uitmaakt van 

onderhavige vrijwillige certificatie, moet de verklaarde waarde in de CE-markering en/of de 

verklaring van de producent vermeld staan. De vermelding « NPD » (No Performance 

Determined of Kenmerk Niet Bepaald) mag niet meer gebruikt worden.  

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

overeenkomstigheid te waarborgen van de door de producent opgegeven kenmerken. 
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02 Kwaliteitsborging 

2.1 Algemeen  

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

producent over een productiebeheersysteem van hulpstoffen, dat beschreven is in zijn 

Handboek voor productiecontrole (‘Production control manuals’, cf. clausule 5.4.2 van NBN 

EN 934-6). Alle elementen vereist in het kader van het BENOR-merk moeten opgenomen 

worden in dit handboek. Deze documenten moeten steeds bijgewerkt worden en moeten de 

procedure van het documentbeheer van het Handboek voor productiecontrole volgen. Deze 

documenten vormen samen het BENOR-dossier dat ook anders genoemd kan worden 

(Kwaliteitshandboek, ...). 

2.2 BENOR-dossier 

2.2.1 Algemeen 

De producent moet een efficiënt systeem opstellen en onderhouden voor het beheer van de 

controles en voor de proeven op het eindproduct. Dit systeem moet gedocumenteerde 

procedures omvatten voor controleverrichtingen en proeven die de overeenkomstigheid 

garanderen van het eindproduct, met inbegrip van de uitvoeringsnormen, de registraties 

van de controles en de te nemen maatregelen in geval van niet-overeenkomstigheid.  
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De producent brengt BE-CERT, met kopie aan de KI, op de hoogte van elke (al dan niet 

tijdelijke) wijziging die een verandering met zich brengt t.o.v. de productietoestand 

beschreven in het BENOR-dossier.  

Naast de bepalingen van artikel 5 van NBN-EN 934-2 dient het kwaliteitssysteem ten minste 

elementen uit § 2.2.2 te bevatten. 

2.2.2 Minimale inhoud 

In het BENOR-dossier moeten minstens de volgende elementen, die specifiek zijn voor het 

BENOR-merk, opgenomen worden:  

 de persoon verantwoordelijk voor de productie in de productie-eenheid; 

 de volledige omschrijving van de hulpstof(fen) volgens de norm NBN EN 934–2 (§ 3.2); 

 een BENOR-fiche van elk gecertificeerd product (zie § 3.8.3); 

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

 een stroomdiagram dat het productieproces beschrijft; 

 een beschrijving van de organisatie van de zelfcontrole: 

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

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

onderaanneming);  

o de uitgevoerde proeven;  

o de te volgen procedure in geval van vaststelling van niet-overeenkomstigheden 

(voor / na levering) (zie § 5); 

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

frequenties, …); 

 het laboratorium voor de externe controle; 

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

2.3 Registers 

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

 het werkboek en het proefregister (zie § 4.1.5.3);  

 het onderhoudsregister (zie § 3.1.1);  

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

 het productieregister dat de geproduceerde hoeveelheden per product moet vermelden 

op een cumulatieve en jaarbasis; 

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

nageleefd worden. 

De gegevens worden chronologisch opgenomen. 
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2.4 Interne audits 

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

overeenstemming is met de betrokken reglementen. 

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

activiteiten, specifiek voor het BENOR-merk. De audit wordt doeltreffend uitgevoerd om zo 

de doelstellingen van dit reglement te bereiken. 

De producent dient minstens éénmaal per jaar een interne audit uit te voeren, eventueel in 

verschillende delen en/of door verschillende personen en, indien mogelijk, onafhankelijk 

van de geauditeerde activiteit. 

De interne audits hebben betrekking op de volgende activiteiten:  

 procedures ingevoerd om de BENOR-eisen na te leven (doeltreffendheid en 

toepassing); 

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

uitrusting, …); 

 beschikbaarheid van de referentiedocumenten en de procedures; 

 BENOR-fiches (doeltreffendheid, beschikbaarheid, …); 

 leveringsbonnen (overeenkomstigheid, archief, …); 

 laboratorium (uitrusting, proeven, registraties, personeel, ….); 

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

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

producten (registratie, naspeurbaarheid, …); 

 voorraadbeheer (identificatie, scheiding,  …); 

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

doeltreffendheid van de correctieve maatregelen, opvolging van de vorige interne 

audit, …). 

 

De vaststellingen tijdens de interne audit worden adequaat geregistreerd om de opvolging 

ervan te kunnen verzekeren. Naast de vaststelling wordt de naam genoteerd van de persoon 

die de evaluatie heeft uitgevoerd, alsook de datum. 

Tijdens de periodieke controlebezoeken zal de KI de opvolging van de interne audits 

nakijken. 

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

een periode van maximum 3 jaar verdeeld worden. 
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03 Proces 

 

3.1 Beheer van de installaties en van het laboratorium voor zelfcontrole 

3.1.1 Beheer van de installaties 

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

leveren. 

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

productkwaliteit wordt vermeld in het onderhoudsregister en gedateerd, teneinde de 

oorzaken en de herhaling te achterhalen van de eventuele onregelmatigheden vastgesteld 

bij de eindproducten.  

3.1.2 Beheer van het (de) laboratorium (laboratoria) voor zelfcontrole 

3.1.2.1 Organisatie 

Het laboratorium voor zelfcontrole kan toebehoren aan de producent of het kan gaan om 

een onafhankelijk laboratorium dat in onderaanneming werkt voor alle of een deel van de 

zelfcontroleproeven.  

Het laboratorium voor zelfcontrole werkt onder de volledige verantwoordelijkheid van de 

producent en wordt dus beschouwd als integraal deel uitmakend van het 

productiebeheersysteem van de productie-eenheid. 
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De wederzijdse verplichtingen van de producent en van het onafhankelijk laboratorium dat 

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

bestelbon (termijn, proeven en referentienorm, …). 

3.1.2.2 Personeel 

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

van de proeven.  

3.1.2.3 Uitrusting  

Het laboratorium voor zelfcontrole moet uitgerust zijn om alle opgelegde 

zelfcontroleproeven uit te voeren volgens de van kracht zijnde normen of de gevalideerde 

alternatieve methodes. 

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

de ijking van zijn gehele uitrusting. 

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

worden uitgevoerd volgens de relevante proefmethodes (methodologie en frequenties, 

aanvaardings-/weigeringscriteria, …). De modaliteiten zijn bepaald in het document RNR 03 

dat ook toelichtingen geeft betreffende enkele bijkomende bepalingen of alternatieven.  

3.1.2.4 Onafhankelijk laboratorium 

Als de productie-eenheid een beroep doet op een onafhankelijk laboratorium voor haar 

zelfcontrole:  

 moeten de resultaten van de proeven ten laatste vier werkdagen volgend op de 

proef beschikbaar zijn in de registers van de productie-eenheid; 

 is de KI gemachtigd om haar controle naar het externe laboratorium uit te breiden. 

Op basis van een gemotiveerd advies meegedeeld aan de betrokken partijen kan BE-CERT te 

allen tijde weigeren dat de producent een beroep doet op een welbepaald onafhankelijk 

laboratorium.  

3.1.2.5 Interlaboratoriumproeven 

Het laboratorium voor zelfcontrole moet deelnemen aan de interlaboratoriumproeven 

georganiseerd door het Bestuurscomité voor de certificatie van hulpstoffen van BE-CERT en 

moet de bekomen proefresultaten interpreteren in samenspraak met de KI.  

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

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

het toch de andere proeven van de campagne moeten uitvoeren.  

De interlaboratoriumproeven worden normaal tweejaarlijks georganiseerd. De praktische 

gegevens m.b.t. deze proeven (welke proeven, methodes, materieel, MSDS1-fiche,…) 

worden vastgelegd en gecommuniceerd door BE-CERT.  

                                                                 
1 Een veiligheidsinformatieblad (in het Engels: Material Safety Data Sheet of MSDS) 



Hoofdstuk 3 Proces 

 

 Bepalingen voor de producent - TRA 500 – Uitgave 6.2 15 
 

3.2 Beheer en identificatie van de grondstoffen 

De grondstoffen moeten gecontroleerd worden op het vlak van overeenkomstigheid met de 

specificaties en de eisen. Deze controle wordt uitgevoerd bij hun aanvoer en vooraleer ze te 

gebruiken. 

3.3 Productontwerp 

3.3.1 Algemeen 

Een initieel productonderzoek dient, overeenkomstig tabel E in bijlage E, te worden 

uitgevoerd bij een: 

 nieuwe productie-eenheid; 

 nieuw product; 

 gecertificeerd product met een andere functie met behoud van de hoofdfunctie; 

 concentratiewijziging van een gecertificeerd product; 

 gecertificeerd product met een nieuwe of bijkomende aanduiding; 

 een nieuwe grondstofleverancier. 

3.3.2 Uitvoering ITT 

In functie van het type aanvraag dient bij het initieel productonderzoek te worden nagegaan 

of de hulpstof voldoet aan de producteisen opgenomen in tabel 1 van NBN-EN 934-1 en, 

voor een hulpstof in een specifieke toepassing, aan de prestatie-eisen overeenkomstig NBN-

EN 934-2/3/4/5. 

De producent dient alle kenmerken per hulpstof vast te leggen.  

3.3.2.1 Compatibiliteitsproeven (Tabel B.2 van Bijlage B) 

Indien in functie van het type aanvraag compatibiliteitsproeven vereist worden volgens 

Tabel E van de Bijlage E en Tabel F van de Bijlage F van voorliggend document dient de 

producent met volgende vereisten rekening te houden. 

Overeenkomstig NBN EN 480-2 dient de maximale aanbevolen dosering in de 

referentiemortel gebruikt te worden. 

 

Voor deze proeven dienen de volgende representatieve cementsoorten gebruikt te worden:  

 CEM I 52,5 R; 

 CEM II/B-V ongeacht de druksterkteklasse; 

 CEM III/B ongeacht de druksterkteklasse; 

 Cement naar keuze van de producent. 
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3.3.2.2 Granulaattype 

Het granulaattype (gerold versus gebroken) kan een invloed hebben op de proefresultaten 

van de prestatie-proeven. Dit betekent dat de dosering initieel niet voldoende was en 

zodoende dient de dosering bijgestuurd te worden. 

3.4 Definitie / Ontwikkeling van de producten 

3.4.1 Aanduiding van de producten 

Voor elk gecertificeerd product dient een BENOR-fiche opgesteld te worden (zie 3.8.3). 

De genormaliseerde aanduiding van de hulpstof mag gevolgd worden door aanvullende niet 

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

3.4.2 Onderscheiden van producten waarvan de genormaliseerde aanduiding identiek is 

Indien de producent meerdere hulpstoffen produceert met verschillende kenmerken 

waarvoor de toepassing van onderhavig reglement leidt tot identieke aanduidingen dan 

moet de producent de producten van elkaar onderscheiden door een bijkomende 

ondubbelzinnige vermelding die deel uitmaakt van de aanduiding. 

3.5 TT (ook typeonderzoek) (voorheen ITT) 

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

het typeonderzoek op zijn producten alvorens deze op de markt te brengen.  

3.6 Productie 

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

productie te bewaren. 

3.7 Behandeling en opslag 

3.7.1 Behandeling 

Bij de behandeling van de eindproducten moet de producent erop toezien dat: 

 de verpakking proper en geschikt is alvorens met het vullen wordt gestart; 

 de kwaliteit van de voorraad behouden blijft; 

 het product opgeslagen wordt in een geschikte verpakking en op een geschikte wijze 

(vorstvrij, buiten bereik van rechtstreeks zonlicht, …); 

 …   
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3.7.2 Opslag 

De BENOR-gecertificeerde producten moeten afzonderlijk opgeslagen worden.  

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

worden.  

Het product dient duidelijk geïdentificeerd te worden. De identificatie moet minstens de 

naam van het opgeslagen product en/of het identificatienummer van de productie-eenheid 

en van het product bevatten en de vermelding « BENOR ». De identificatiewijze van elke 

opslag moet eenduidig en steeds zichtbaar zijn. 

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

met uitzondering van de identificatie van de opslag die minstens de naam van het 

opgeslagen product moet bevatten zonder de vermelding « BENOR ».  
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3.8 Levering 

3.8.1 Algemeen 

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

het laadproces en, in voorkomend geval, het transport te handhaven. 

3.8.2 Voorwaarden voor levering onder het BENOR-merk 

Enkel producten die beantwoorden aan de kenmerken verklaard op de BENOR-fiche kunnen 

onder het BENOR-merk geleverd worden.  

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

gedefinieerd: 

 bij § 5.4.2 na een declassering; 

 bij § 5.4.1 na een stopzetting van de productie om een niet-overeenkomstigheid ten 

gevolge van een technisch probleem op te lossen; 

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

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

3.8.3 BENOR-fiche2  

3.8.3.1 Algemeen 

Een BENOR-fiche moet voor elke gecertificeerde hulpstof opgesteld worden. Zij moet de 

algemene identificatievereisten weergeven. De minimum te vermelden gegevens door de 

producent zijn bepaald in bijlage G van onderhavig document. De BENOR-fiche kan 

vervolledigd worden met alle elementen die de producent nodig acht, voor zover dit geen 

enkele verwarring meebrengt. 

De BENOR-fiche moet geïdentificeerd worden door middel van een unieke identificatie, een 

herzieningsindex (bv. datum, nummer) en ook door het BENOR-logo gewaarmerkt worden. 

De producent moet de BENOR-elementen goed van CE-elementen onderscheiden. 

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

Op het einde van de toelatingsperiode en ten minste eenmaal per jaar, dient de BENOR-

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

bijgewerkt. De modaliteiten van de herziening en de bijwerking dienen in het BENOR-dossier 

omschreven te worden. 

Bij elke wijziging van een verklaarde gecertificeerde waarde van de BENOR-fiche is de 

producent verplicht om de BENOR-fiche aan BE-CERT over te maken, met kopie aan de KI. In 

voorkomend geval rechtvaardigt de producent zijn wijziging door middel van 

proefresultaten.  

                                                                 
2 Voorheen technische productfiche 
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De minimale nauwkeurigheid van de gemeten of aangeduide karakteristieken of waarden 

zijn opgenomen in §4.1.6.2. 

De producent moet de BENOR-eigenschappen duidelijk van de CE-eigenschappen 

onderscheiden. 

Aanvullende verklaringen die niet gedekt zijn door het BENOR-merk, dienen duidelijk 

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

De BENOR-fiche moet de volgende alinea vermelden:  

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

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

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

technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat 

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

de certificatie-instelling3 geverifieerd. »  

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

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

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

fabrikant ontleend aan zijn DoP“. 

3.8.3.2 De te vermelden gegevens 

De op de BENOR-fiche te vermelden gegevens zijn:  

 de volledige benaming van de hulpstof volgens de norm NBN EN 934-2 gevolgd door 

het BENOR-logo van het product. Deze vermelding mag niet verward worden met 

andere (bijv. alternatief gebruik zoals hulpstof voor gips, mortel, …); 

 de identificatievereisten met de precisie vereist door de proefnormen, de gebruikte 

methode indien die verschilt van de proefnorm4; 

 indien een overschrijding van de bindingsvertraging wordt vastgesteld dienen de 

bepalingen vermeld in de PTV 502 te worden gevolgd. 

 een overzicht van de eisen inzake de opslag met inbegrip van elke specifieke eis in 

verband met de houdbaarheidsduur van het product die duidelijk aangegeven moet 

worden zoals bijv. “de hulpstof mag niet worden beschouwd als overeenkomstig de 

norm EN 934-2 na “datum” “; 

 de instructies voor homogenisering voor gebruik, indien nodig; 

 de gebruiksinstructies en voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid cf. GHS5-

wetgeving; 

 de aanbevolen doseringsrange van de producent. 

                                                                 
3 Dit behelst impliciet: “onder de verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling”. 
4 Eventueel aangevuld met conformiteitslimieten indien van toepassing voor het kenmerk pH. 
5 GHS: Globally Harmonised System 
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3.8.4 Leveringsbonnen 

3.8.4.1 Algemeen 

Elk gecertificeerd product zal duidelijk geïdentificeerd worden zowel op de verpakking als op 

de leveringsbon die zijn transport begeleidt.  

Indien er geen etiket kan worden aangebracht, bv. bij transport in bulk, volstaat de 

identificatie op de leveringsbon. In voorkomend geval, dienen de betreffende 

tanks/compartimenten te zijn voorzien van een identificatie van het daarin opgeslagen 

product. 

Het identificatienummer6 van de BENOR-fiche dient tevens op de leveringsbon te worden 

aangebracht. 

De referentienummers van de leveringsbonnen moeten per productie-eenheid het 

voorwerp uitmaken van een éénmalige en ononderbroken nummering die via de registratie 

van de productie in relatie staat tot de interne identificatie van de hulpstof, ongeacht of de 

hulpstof BENOR-gecertificeerd is.  

3.8.4.2 Gebruik en kenmerken van het BENOR-merkteken 

De bepalingen van het reglement LRL/CRC 102 zijn van toepassing. Deze markering kan via 

een stempel worden aangebracht.  

Het hieronder afgebeelde BENOR-merkteken moet op de leveringsbon aangebracht 

worden, waarbij ‘X’ de referentie van de producent is en ‘Y’ de code van de hulpstof. 

 BENOR X/Y 

 

  NBN EN 

  934-2 

 

Er mag geen verwarring bestaan tussen BENOR- en niet-BENOR producten. 

Indien het BENOR-logo niet werd aangebracht naast elk BENOR-product vermeld op een 

leveringsbon, mag voor elke hulpstof de BENOR-code aangebracht worden onder de vorm 

"NBN EN 934-2/BENOR/x:y" op voorwaarde dat onderaan de pagina van hetzelfde 

document eveneens het volgende vermeld wordt: 

(NBN EN 934-2/BENOR/x:y) komt overeen met het logo, hierna afgebeeld, waarbij ‘x’ de 

referentie van de producent is en ‘y’ de code van de hulpstof.   

                                                                 
6 BENOR-fiche dient geïdentificeerd te worden door middel van een uniek nummer/code dat eveneens op de leveringsbon moet worden vermeld 

(link). 
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(NBN EN 934-2/BENOR/x:y) komt overeen met het logo, hierna afgebeeld, waarbij 
‘x’ de referentie van de producent is en ‘x’ de code van de hulpstof. 

 BENOR X/Y 

 

  NBN EN 

  934-2 
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04 
Kwaliteitscontrole 

en beoordeling van 

de 

overeenkomstigheid 

4.1 Zelfcontrole 

4.1.1 Algemeen 

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

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

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

de gebruiksperiode. Pas als aan de eisen voldaan is, kan een batch vrijgegeven worden en 

mag een product, in gebruiksperiode, onder het BENOR-merk geleverd worden. Indien 

tijdens het productieproces verschillende batchen in eenzelfde tank gestockeerd worden en 

dit als het eindproduct beschouwd wordt, dient de producent de wijze van zelfcontrole vast 

te leggen in het BENOR-dossier (homogenisering, vrijgave, …). 

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

tijdelijke, wijziging van de gecertificeerde productie. 

4.1.2 Alternatieve proefmethodes 

Alternatieve proefmethodes kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid 

aangetoond werd en van een bronvermelding voorzien werd (methodologie, resultaten en 

geschiktheid van de criteria, …) in het FPC/BENOR-dossier. Deze alternatieve methode is 

slechts effectief na akkoord van BE-CERT. Het gemotiveerd dossier moet voortdurend 

bijgewerkt worden en gevalideerd in de tijd volgens een procedure door de producent 

bepaald. In geval van twijfel of betwisting is enkel de referentiemethode doorslaggevend. De 

toegestane afwijkingen worden door de producent opgenomen in zijn kwaliteitssysteem.  
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Indien de referentiemethode niet geschikt is voor gebruik en er daarom gebruik gemaakt 

wordt van een alternatieve proefmethode dient dit te worden vermeld op de BENOR-fiche. 

4.1.2.1 Algemeen 

Een correlatieonderzoek wordt in de regel uitgevoerd om een kenmerk te kunnen 

beoordelen aan de hand van keuringsresultaten voor hetzelfde kenmerk, maar die 

verkregen zijn onder alternatieve omstandigheden t.o.v. de referentiemethode. Deze 

omstandigheden kunnen betrekking hebben op de voorbereiding, de werkwijze van 

beproeving, enz. Allereerst wordt vastgesteld of de keuringsresultaten al dan niet 

beduidende afwijkingen vertonen. 

4.1.2.2 Correlatieonderzoek 

Per product dient een correlatieonderzoek gevoerd te worden met minstens 5 dubbele 

metingen op verschillende productiebatches waarvan de ene reeks resultaten betreft die 

verkregen zijn onder de referentieomstandigheden en de andere reeks de resultaten betreft 

die verkregen zijn onder alternatieve omstandigheden. Afhankelijk van de betrokken 

proefmethode en de bekomen afwijking (bv. een beduidende afwijking aan de onveilige 

kant) zal een hoger aantal reeksen van metingen nodig blijken. 

4.1.2.3 Bepaling van het droge-stofgehalte  

4.1.2.3.1 Werkmethoden vertrekkend vanuit NBN EN 480-8 

 NBN EN 480-8  
 NBN EN 480-8 op een zandlaag/zandbed  

Er dient minimum 4 uur gedroogd te worden zonder tussentijdse meting. De maximale 
totale droogtijd bedraagt 8 uur. 

Zowel de controlelaboratoria als de producenten moeten dezelfde droogtijd hanteren. 

Indien door de producent NBN EN 480-8 met meting op een zandlaag/zandbed wordt 
gebruikt, dient het controlelaboratorium dezelfde proefmethode te gebruiken. 

Type en hoeveelheid zand ingeval met meting op een zandlaag/zandbed: 

 Type zand: gedroogd kwartszand van Mol M34. Leverancier Sibelco Benelux, 
De Zate 1 te BE-2480 Dessel (Belgium). 

 Hoeveelheid zand: Betreffende het zandbed is het belangrijk dat de hulpstof 
op het zandbed ligt en niet in contact komt met het glazen potje zelf. Om een 
goede dekking van de bodem te verkrijgen wordt er 40 g zand gebruikt. 

 

4.1.2.3.2 Productiemethodes te correleren aan NBN EN 480-8 

 TGA (variante op InfraRoodanalyse) 
 BRIX 
 Halogeenmethode (variante op InfraRoodanalyse) 
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4.1.2.3.3 Beoordeling 

Het is de verantwoordelijkheid van de producent om na te gaan welke proefmethode 
geschikt is voor welke type hulpstof. Indien de referentiemethode niet geschikt is voor 
gebruik en daarom gebruik gemaakt wordt van een alternatieve proefmethode dient dit te 
worden vermeld op de BENOR-fiche. Een alternatieve methode is slechts effectief na 
akkoord van BE-CERT (zie §4.1.2 hoger). 

4.1.3 Monsternames (bemonstering) 

De proeven worden uitgevoerd op monsters genomen onder de verantwoordelijkheid van 

de producent. 

De monsternames worden uitgevoerd volgens de modaliteiten beschreven in de relevante 

proefnormen. 

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

bepaalde procedure, die hun naspeurbaarheid verzekert. 

4.1.4 Frequentie van de proeven 

De methodes en minimale frequenties van de zelfcontroleproeven zijn opgenomen in Tabel 

A van de Bijlage A van voorliggend document. Deze tabel geeft de minimale frequentie op 

jaarbasis weer van de proeven die de producent moet uitvoeren in het kader van de 

zelfcontrole tijdens de gebruiksperiode. 

4.1.5 Uitvoering van de proeven 

Elke proef wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de producent. 

De beproevingsmethodes en conformiteitscriteria zijn opgenomen in Bijlage B. 

4.1.6 Proefmethode en registratie van de resultaten 

4.1.6.1 Proefmethode 

Het laboratorium voor zelfcontrole voert de proeven uit overeenkomstig de geldende 

proefmethodes.  

4.1.6.2 Proefverslagen  

Elk proefverslag dat door de producent wordt opgesteld bevat ten minste de gegevens uit 

de respectievelijke proefnormen.  

Het proefverslag moet ook beantwoorden aan onderstaande criteria: 

Minimale nauwkeurigheid van de gemeten of aangeduide karakteristieken of waarden 

Proef Minimale nauwkeurigheid op 

Conventioneel droge-stofgehalte 0,01 % in massa nauwkeurig 
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Minimale nauwkeurigheid van de gemeten of aangeduide karakteristieken of waarden 

Proef Minimale nauwkeurigheid op 

Volumemassa 0,001 g/ml nauwkeurig 

pH-waarde 0,1 eenheden van pH nauwkeurig 

Chloridegehalte oplosbaar in water (Cl-) 0,01 % in massa nauwkeurig 

Alkaligehalte (Na²O equivalent) 0,1 % in massa nauwkeurig 

Zetmaat (Slump) 10 mm nauwkeurig 

Schudmaat (Flow) 10 mm nauwkeurig 

Vermindering in water 0,1 % nauwkeurig 

Luchtgehalte in vers beton 
0,1 % nauwkeurig 

Afstandsfactor 0,001 mm nauwkeurig 

Druksterkte 

meting 
vergelijking 

 

0,5 MPa of N/mm² nauwkeurig  
0,1 % nauwkeurig 

Opslorping door capillariteit 

wegingen  
CA 

 

0,1 g nauwkeurig 
1 g/mm² nauwkeurig 

Bindingstijd 1 minuut nauwkeurig (op het gemiddelde) 

 

4.1.6.3 Registratie van de resultaten 

Al de resultaten moeten in de volgende registers vermeld worden:  

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

gedateerd en geregistreerd zijn; 

 een proefregister waarin de resultaten van de zelfcontrole verzameld zijn, 

gehergroepeerd per gecertificeerd BENOR-product, alsook de statistische beoordeling 

van de resultaten. 

Indien zelfcontroleproeven uitgevoerd worden door een onafhankelijk laboratorium dat in 

onderaanneming werkt, worden de verslagen van dit laboratorium beschouwd als 

brutogegevens van het laboratorium.  

De werkboeken worden minstens 2 jaar lang bewaard en de proefregisters minstens 10 jaar. 

In geval van een niet-overeenkomstig resultaat, dienen de genomen maatregelen ook 

vermeld te worden of dient ernaar verwezen te worden. 
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De producent moet zich vergewissen van de beschikbaarheid en de overeenkomstigheid van 

de proefresultaten binnen de hierna vermelde maximale termijnen:  

 vóór vrijgave van de batch voor de proeven die op elke batch moeten gebeuren 

(identificatie van het product); 

 vier werkdagen voor de proeven met betrekking tot de overige identificatieproeven 

op het product; 

 25 werkdagen voor de proeven met betrekking tot de bijkomende vereisten 

(prestatie van het product); 

 
Uitgezonderd: 

 binnen de 4 maanden voor de druksterkte bepaald op 90 dagen voor 

een bindingsversneller en voor de afstandsfactor voor 

luchtbelvormers; 

 binnen de 5 maanden voor de opslorping door capillariteit na 90 dagen 

nabehandeling gedurende 28 dagen beproefd voor een 

waterdichtingsmiddel. 

 
Deze termijnen vangen aan de dag na de opstart van de proef. 

4.1.7 Beoordeling van de zelfcontroleresultaten 

De producent beoordeelt de resultaten van de zelfcontroleproeven overeenkomstig de 

volgende schema’s: 

 de hulpstoffen moeten individueel overeenkomstig zijn met de specificaties (§4.1.6.1.); 

 een statistische beoordeling volgens de methode beschreven in § 4.1.6.2. 

4.1.7.1 Beoordeling van de zelfcontroleresultaten  

De proefresultaten voor de identificatie en de bijkomende vereisten worden individueel 
beoordeeld. 
 
Indien een proefresultaat niet overeenkomstig is, wordt onmiddellijk een nieuw 
representatief monster genomen: 

 van dezelfde batch voor de proeven die op elke batch moeten gebeuren. Indien deze 

tegenproef overeenkomstig is, wordt de batch aanvaard; 

 bij voorkeur op dezelfde batch voor de overige proeven:  

(a) 2de proef op dezelfde batch: Indien het resultaat van deze proef overeenkomstig 

is, wordt de batch aanvaard.  

(b) 2de   proef op een andere batch: Er dient een grondig onderzoek gevoerd te 

worden naar de mogelijke oorzaken van de initiële niet-overeenkomstigheid. 

(i) Niet-batch gebonden identificatieproeven: De batch wordt aanvaard in 

geval er overeenkomstigheid is bij de tweede proef. Bovendien wordt de 

frequentie voor deze proeven tijdelijk verscherpt. Deze frequentieverhoging 

stopt van zodra de eerste drie opeenvolgende batchen overeenkomstige 

resultaten geven.  
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(ii) Bijkomende vereisten: de batch wordt aanvaard in geval er 

overeenkomstigheid is bij de tweede proef. 

Indien het resultaat van de tweede proef niet overeenkomstig is: 

 past de producent de procedure van niet-overeenkomstigheid strikt toe en neemt 

hij de nodige maatregelen; 

 verwittigt de producent onmiddellijk de KI indien de betrokken proeven slaan op de 

bijkomende vereisten. 

4.1.7.2 Statistische beoordeling van de gegevens van zelfcontrole op de hulpstof  

4.1.7.2.1 Proefresultaten  

Alle proefresultaten in het kader van de zelfcontrole maken het voorwerp uit van een 

voortschrijdende statistische beoordeling over een periode van 12 maanden en zijn 

chronologisch opgebouwd.  

4.1.7.2.2 Gegevens, populaties en samples in het kader van het BENOR-merk 

Gegevens: geheel van proefresultaten geïntegreerd in de populatie. Een gegeven mag enkel 

slaan op een batch die overeenkomstig is verklaard voor levering. Twee gegevens mogen 

geen betrekking hebben op dezelfde batch. 

Populatie: geheel van gegevens met betrekking tot een bepaald proefresultaat en hulpstof.  

Sample: geheel van de gegevens van de populatie die in rekening worden gebracht voor de 

statistische beoordeling. 

Uitgezonderd: de proefresultaten uit beton- en/of mortelproeven dienen niet het voorwerp 

uit te maken van een statistische beoordeling. 

4.1.7.2.3 Statistische beoordeling 

a. archivering 

De resultaten van de opeenvolgende statistische beoordeling moeten gedurende 

een minimale periode van tien jaar bewaard worden. 

b. indien de sample minder dan 10 proefresultaten bevat 

De volgende elementen moeten bepaald worden indien een sample minder dan 10 

proefgegevens bevat: 

o het minimum; 

o het maximum; 

o het gemiddelde  ( x ); 

o de populatie (n). 
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c. indien de sample meer dan 10 proefresultaten bevat  

Naast de hierboven vermelde elementen (min, max, x ) moet de 

standaardafwijking (s) van de sample bepaald worden volgens de volgende 

formule: 

waarbij: 

n :  grootte van de sample; 

s : standaardafwijking van de sample; 

x :  gemiddelde van de sample; 

in :  de frequentie van het gegeven 
ix  (het aantal keer dat het 

herhaald wordt). 

De producent zal de bekomen resultaten interpreteren volgens een eigen vastgelegde 

procedure.  

4.1.8 Niet-overeenkomstige resultaten en afwijkende resultaten 

Elke niet-overeenkomstigheid in de zelfcontrole moet noodzakelijkerwijs ten minste 

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

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

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

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

alle proefresultaten van de gecertificeerde producten omvatten. 

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

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

nemen van het resultaat gerechtvaardigd zijn en naspeurbaar zijn. 

4.1.9 BENOR-fiche 

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

zoals vereist op de BENOR-fiche. 

4.1.10 Prestatieproeven in gebruiksperiode binnen een familie 

4.1.10.1 Definitie 

Een familie is een groep van identieke hulpstoffen waarvan enkel het droge-stofgehalte 

verschillend is. 
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Vanuit betontechnologisch standpunt zijn de betonmengsels met hulpstoffen vanuit 

dezelfde familie exact hetzelfde. De proeven die hierop worden uitgevoerd, zijn dan ook 

eveneens hetzelfde. 

4.1.10.2 Voorwaarden 

De producent kan een voorstel doen voor het groeperen van hulpstoffen binnen eenzelfde 

familie onder volgende voorwaarden: 

 de verschillende families met bijbehorende hulpstoffen dienen door de producent 

duidelijk opgelijst te worden; 

 telkens zich een wijziging opdringt, zal de producent de bijgewerkte lijst aan BE-

CERT, met kopie aan de keuringsinstelling, overmaken. 

4.1.10.3 BENOR-dossier en zelfcontrole 

Het BENOR-dossier dient bijgewerkt te worden. De prestatieproeven van de familie dienen 

te worden gespreid over de leden van de familie. 

4.1.10.4 Aanvraag 

De producent moet een schriftelijke aanvraag indienen bij BE-CERT met kopie aan de KI. Hij 

voegt er de nodige bewijsstukken aan toe.  

4.1.10.5 Toekenning 

De KI beoordeelt de resultaten tijdens een controlebezoek. Op basis van de evaluatie van de 

KI, geeft BE-CERT al of niet de goedkeuring hiervoor.  

4.1.10.6 Externe controle 

Tijdens de periodieke controlebezoeken zullen de verschillende recepturen van de 

hulpstoffen ter beschikking gesteld worden van de keuringsinstelling ten einde de gelijkheid 

tussen de hulpstoffen te verifiëren/evalueren. 

4.2 Externe controle 

4.2.1 Algemeen 

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

te stellen. De externe controle omvat controlebezoeken door een KI in de productie-eenheid 

tijdens de werkuren en controleproeven uitgevoerd in een controlelaboratorium.  

De controlebezoeken worden gepland in overleg met de producent. 

De producent is ertoe gehouden, tijdens de controlebezoeken, vrije toegang te verlenen tot 

de productie-installaties, het laboratorium voor zelfcontrole, de registers en de voorraden. 

De KI verbindt zich ertoe de van kracht zijnde veiligheidsregels in de bezochte productie-

eenheid zorgvuldig na te leven.  
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Tijdens de controlebezoeken worden de registers ter beschikking gesteld van de KI. 

De bepalingen m.b.t. de externe controle zijn in TRA 500 Deel E opgenomen. 

4.2.2 Regels m.b.t. de toelatingsperiode en de vergunningsverlening 

Om alles overzichtelijk weer te geven, werden de te doorlopen stappen die zich kunnen 

voordoen in het certificatieproces opgenomen in Bijlage E. De “uitvoering ITT” in het 

certificatieproces is opgenomen in Bijlage F. 

4.2.3 Inleidend bezoek 

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

beschikken om de benorisatieprocedure aan te vangen.  

In principe is het inleidend bezoek een eenmalig bezoek. Zodra BE-CERT de ontvankelijkheid 

van de formele aanvraag bevestigt, legt de KI een datum vast met de aanvrager.  

Na het inleidend bezoek, stelt de KI een syntheseverslag van het inleidend bezoek op op 

basis van een type-verslag. Dit verslag is een samenvatting van de gedane vaststellingen 

tijdens dit bezoek en laat toe de organisatie van de productie en van de zelfcontrole van de 

producten te beoordelen. 

4.2.4 Bezoek in toelatingsperiode (of stageperiode) voor een nieuwe productie-eenheid  

De toelatingsperiode dient om de producent te laten aantonen dat hij in staat is om 

voortdurend de overeenkomstigheid van het product en de naleving van de reglementaire 

bepalingen te waarborgen.  

 

De toelatingsperiode vangt aan op de datum van het inleidend bezoek, mits een gunstig 

bezoekverslag van de KI en zal in geen enkel geval minder dan drie maanden duren. In de 

toelatingsperiode zal de bezoekfrequentie één per maand bedragen.  

 

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

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

evenwel geen enkele sanctie betekend worden.  

 

Op het einde van de toelatingsperiode, met inbegrip van de eventuele verlenging, stelt de KI 

een syntheseverslag op van de toelatingsperiode. Het syntheseverslag omvat alle relevante 

opmerkingen die het mogelijk makende coherentie en de overeenkomstigheid van de 

zelfcontrole met onderhavig reglement te beoordelen, alsook de overeenkomstigheid van 

de te benoriseren producten aan hun BENOR-fiche.  

De inhoud van de bezoeken van de toelatingsperiode wordt bepaald in TRA 500 Deel E. 

4.2.5 Bezoek in gebruiksperiode 

Er worden twee periodieke controlebezoeken per jaar voorzien.  
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De duur van een controlebezoek hangt af van de controles die tijdens het bezoek moeten 

worden uitgevoerd. Bij aanvang van elk kalenderjaar licht de KI de productie-eenheid in over 

de geschatte duur van elk bezoek.  

De inhoud van de bezoeken van de gebruiksperiode wordt bepaald in TRA 500 Deel E. 

4.2.6 Bijkomende bezoeken 

4.2.6.1 Bijkomend controlebezoek 

Bijkomende controlebezoeken kunnen in de volgende gevallen worden uitgevoerd: 

 op vraag van de producent (bv. uitbreiding); 

 op vraag van BE-CERT (uitbreiding productengamma - ingevolge een onregelmatigheid 

vastgesteld door de KI of een klacht, mits voorafgaande kennisgeving aan de producent); 

 ingevolge een sanctie opgelegd door BE-CERT. 

De inhoud van de bijkomende bezoeken wordt geval per geval bepaald. De kosten van deze 

bijkomende bezoeken zijn ten laste van de producent. 

4.2.6.2 Bezoek van stopzetting 

Indien de vergunninghouder vraagt om zijn vergunning op te zeggen of een aanvraag tot 

vrijwillige opschorting van zijn hele BENOR-productie indient, voert de KI een 

stopzettingsbezoek uit wanneer de verkoop onder BENOR effectief gestopt is.  

Dit bezoek is gewijd aan de verificatie van de zelfcontrole voorafgaand aan de aanvraag en 

probeert na te gaan of het BENOR-merk niet meer gebruikt wordt.  

Dit bezoek kan samenvallen met het laatste controlebezoek. 

4.2.7 Externe controleproeven 

4.2.7.1 Algemeen  

De externe controleproeven worden onderscheiden in: 

 periodieke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben tijdens de 

periodieke controlebezoeken; 

 uitzonderlijke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben telkens BE-

CERT dit nodig acht. 

De externe controleproeven hebben tot doel volgende bepalingen na te gaan: 

 de overeenkomstigheid van het product met zijn BENOR-fiche;  

 de betrouwbaarheid van de proefresultaten; 

 de reproduceerbaarheid van de pH, volumieke massa en droge-stofgehalte. 

De minimumfrequentie van de externe controleproeven wordt gedefinieerd:  

 in Bijlage C voor een hulpstof tijdens de gebruiksperiode; 
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 in bijlage D voor een hulpstof tijdens de toelatingsperiode. 

4.2.7.2 Controlelaboratorium 

De producent kiest het(de) controlelaboratorium(a), in gemeenschappelijk overleg met de 

KI, uit de laboratoria  vermeld op een lijst beheerd door BE-CERT. Niet alle proeven dienen 

door eenzelfde controlelaboratorium uitgevoerd te worden. Het laboratorium moet 

geaccrediteerd zijn voor de gevraagde proef en mag deze proef niet uitvoeren in het kader 

van de zelfcontrole van de producent. Dit laboratorium mag echter wel gekozen worden 

indien de uit te voeren proeven bij de zelfcontrole en de externe controle van verschillende 

aard zijn.  

Ingeval geen enkel of slechts één laboratorium geaccrediteerd is voor de gevraagde proef: 

 behoudt BE-CERT zich het recht voor om de keuze van het controlelaboratorium te 

wijzigen. Elke afwijking moet aangevraagd worden bij BE-CERT. 

 in ITT – gezien er geen reproduceerbaarheid dient uitgevoerd te worden - kan de 

producent middels een motivering een afwijking bij BE-CERT aanvragen om de 

identificatieproeven (of een deel ervan) uit te voeren in het laboratorium voor 

zelfcontrole in aanwezigheid van de keuringsinstelling. 

 in externe controle voor de identificatieproeven waarvoor geen 

reproduceerbaarheid dient uitgevoerd te worden kan de producent middels een 

motivering een afwijking bij BE-CERT aanvragen om de identificatieproeven (of een 

deel ervan) uit te voeren in het laboratorium voor zelfcontrole in aanwezigheid van 

de keuringsinstelling.  

Het controlelaboratorium moet, voor alle proeven die in Bijlage B vermeld worden, 

deelnemen aan de interlaboratorium-proefcampagne die BE-CERT organiseert in het kader 

van de certificatie van hulpstoffen.  

4.2.7.3 Behandeling van de monsters van de externe controle 

De producent voert de monsternames uit in aanwezigheid van de KI, in naleving van de 

bepalingen van de norm NBN EN 934-6 en van de relevante proefnormen.  

De proeven voor externe en zelfcontrole worden uitgevoerd op eenzelfde proefmonster en 

gebeuren paarsgewijs teneinde de bepalingen vermeld onder 4.2.7.6 na te gaan.  

De monsters worden geïdentificeerd door de KI, behalve deze bestemd voor het 

laboratorium voor zelfcontrole. 

De monsters worden binnen de acht werkdagen volgend op de monstername naar het(de) 

extern controlelaboratorium(-a) vervoerd onder de verantwoordelijkheid van de producent 

of door de KI, op kosten van de producent, overeenkomstig de bewaaromstandigheden 

vermeld op de BENOR-fiche. 
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4.2.7.3.1 Bewaring monsters door het controlelaboratorium 

De monsters worden door het controlelaboratorium minimaal gedurende 1 jaar7 bewaard  

tenzij een langere bewaring door de keuringsinstelling gevraagd wordt. 

4.2.7.3.2 Termijnen voor het verzenden van het proefverslag door het 

controlelaboratorium 

De termijnen voor het verzenden van het proefverslag door het controlelaboratorium, na 

ontvangst van de monsters, zijn opgenomen in onderstaande tabel:   

Proef Termijn opgelegd aan het 

controlelaboratorium 

Type verslag  

Identificatieproeven 

Aanmaak mortel voor de opslorping door 

capillariteit 

10 werkdagen Partieel 

Vers beton 

Compatibiliteitsproeven 

20 werkdagen Partieel 

Resultaten druksterkte op 28 dagen 45 werkdagen Definitief 

Partieel: tabel 6 en tabel 

9 

Voor waterdichtingsmiddelen in de massa 

(tabel 9) 

Resultaten druksterkte op 28 dagen 

Resultaten van de opslorping door 

capillariteit na 7 dagen nabehandeling 

gedurende 7 dagen  

45 werkdagen Partieel 

Voor luchtbelvormers (tabel 5) 

Resultaten druksterkte op 28 dagen 

Afstandsfactor  

45 werkdagen Partieel 

Voor bindingsversnellers (tabel 6) 

Resultaten druksterkte op 90 dagen 

90 werkdagen Definitief 

Voor waterdichtingsmiddelen in de massa 

(tabel 9) 

Resultaten van de opslorping door 

capillariteit na 90 dagen nabehandeling 

gedurende 28 dagen 

100 werkdagen Definitief 

Partieel: Rapportering van tussentijdse proefresultaten opdat de keuringsinstelling op een snelle 

manier kan anticiperen op afwijkende proefresultaten. 

                                                                 
7 of minder indien de houdbaarheidsdatum van het betroffen product het niet toelaat 
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Proef Termijn opgelegd aan het 

controlelaboratorium 

Type verslag  

Elk afwijkend proefresultaat wordt na overleg met de keuringsinstelling in het proefverslag vermeld 

onder de vorm van een opmerking. 

 

4.2.7.4 Uit te voeren proeven op monsters genomen in aanwezigheid van de KI  

In het extern controlelaboratorium 

De externe controleproeven worden in een controlelaboratorium uitgevoerd:  

 in toelatingsperiode: op het (de) product(en) dat het voorwerp uitmaakt van de 

BENOR-aanvraag; 

 in gebruiksperiode: minstens één gecertificeerd product op zes.  

In het laboratorium voor zelfcontrole 

De andere gecertificeerde producten worden tijdens de gebruiksperiode beproefd in 

het laboratorium voor zelfcontrole in aanwezigheid van de KI. 

4.2.7.5 Proefaanvraag 

Voor elke proefopdracht stelt de KI een beproevingsborderel op.  De producent 

ondertekent de proefopdracht voor akkoord en kent deze proefopdracht voor externe 

controle toe aan het beproevingslaboratorium middels een bestelbon die eenduidig 

verwijst naar het beproevingsborderel.  

4.2.7.6 Beoordeling van de resultaten van de externe controleproeven  

4.2.7.6.1 Algemeen 

De KI beoordeelt de resultaten van de externe controleproeven overeenkomstig de 

volgende schema’s: 

a. de resultaten van de gemeten kenmerken moeten overeenkomstig de 

specificaties zijn. 

b. de maximale toegelaten afwijking tussen de resultaten gemeten in het 

laboratorium voor zelfcontrole en het extern controlelaboratorium moet 

beantwoorden aan de hierna gedefinieerde evaluatiecriteria voor bepaalde 

kenmerken. 

Eigenschap 

Maximaal toegelaten afwijking 
(intern resultaat versus extern 

resultaat) Eenheid 

Onderlimiet Bovenlimiet 

pH -0,5 +0,5 pH-eenheid 

Volumieke massa -0,008 +0,008 g/ml  
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Eigenschap 

Maximaal toegelaten afwijking 
(intern resultaat versus extern 

resultaat) Eenheid 

Onderlimiet Bovenlimiet 

Droge-stofgehaltea -0,60 +0,60 % (m/m) 

a De maximaal toegelaten afwijking voor de eigenschap droge-stofgehalte wordt in het 
geval de hulpstof een lignosulfonaat is, vastgelegd op ± 1,20. 

 in toelatingsperiode: dient aan a en b voldaan te zijn; 

 in gebruiksperiode:  dient voldaan te zijn aan b voor pH, volumemassa en 

droge-stofgehalte en voor de andere kenmerken aan a. 

4.2.7.6.2 Niet-overeenkomstigheid van de resultaten 

 In toelatingsperiode: geeft dit aanleiding tot een negatieve beoordeling omtrent de 

toekenning van het BENOR-MERK.  

Op basis van deze niet-overeenkomstige resultaten kan de producent rechtstreeks 

aan de keuringsinstelling vragen om nieuwe proeven uit te voeren, eventueel met 

een nieuwe monstername en/of een wijziging van het proefprotocol binnen de 

door de norm opgelegde beperkingen.  

 In gebruiksperiode: zullen de proeven hernomen worden: 

 in eerste instantie: op hetzelfde monster of dezelfde batch voor de 

betrokken kenmerken in het laboratorium voor zelfcontrole en door het 

controlelaboratorium. Wanneer de resultaten nu overeenstemmen met de 

specificatie wordt met het eerste resultaat geen rekening gehouden; 

 in tweede instantie: op een nieuwe monstername voor de betrokken 

kenmerken in het laboratorium voor zelfcontrole en door het 

controlelaboratorium. Wanneer de resultaten nu overeenstemmen met de 

specificatie wordt met dit resultaat rekening gehouden. 

Indien de niet-overeenkomstigheid bevestigd wordt, zal de producent met hulp van 
de keuringsinstelling de oorzaken moeten vaststellen van die afwijkingen en indien 
nodig de gepaste correctieve maatregelen moeten nemen. 

4.2.7.7 Bezoekverslagen  

De opmerkingen worden tijdens het bezoek schriftelijk aan de producent overgemaakt. De 

producent ondertekent het verslag voor kennisname en vermeldt de opmerkingen die hij 

noodzakelijk acht.  

Een kopie van dit verslag wordt aan de producent overhandigd. 

Binnen de 10 werkdagen na het bezoek bezorgt de KI het volledige bezoekverslag aan BE-

CERT.  
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Uitzonderlijk is de KI gemachtigd het bezoekverslag a posteriori te vervolledigen (bv. de 

bijlagen). In dat geval wordt later een kopie van het volledig verslag bezorgd aan de 

producent evenals aan BE-CERT.  

Indien hij het wenst, kan de producent elke opmerking die hij nuttig acht schriftelijk 

overmaken aan de KI en aan BE-CERT. 
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05 Beheer niet-

overeenkomstigheden 

en klachten 

5.1 Algemeen 

Zodra de producent op de hoogte gebracht wordt van het bestaan van een niet-

overeenkomstigheid (product of systeem) of klacht, moet hij een procedure van beheer van 

de niet-overeenkomstigheden en klachten toepassen.   

Deze omvat minstens: 

 een beschrijving van de niet-overeenkomstigheid of klacht; 

 een onderzoek naar de oorzaken; 

 een analyse van het probleem en de mogelijke oplossingen; 

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

 een verificatie van de doeltreffendheid van deze correctieve maatregelen. 

5.2 Naspeurbaarheid 

De producent dient alle hierboven vermelde elementen te registreren in een register van 

niet-overeenkomstigheden en/of klachten en deze met bewijsstukken te staven. 

5.3 Specifieke gevallen van product niet-overeenkomstigheid  

De producent past de procedure van het beheer van niet-overeenkomstigheid strikt toe. 
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Zodra een product niet-overeenkomstig verklaard wordt volgens de procedures gedefinieerd 

in §4.1.6, dient de producent: 

 het product onmiddellijk te declasseren en het niet onder het BENOR-merk te leveren; 

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

« BENOR »). 

 de leveringsbonnen te wijzigen door het BENOR-logo te schrappen. Aangezien het niet 

steeds mogelijk is om onmiddellijk het afdruksysteem van de leveringsbonnen te wijzigen, 

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

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

BENOR-logo zichtbaar met de hand te doorstrepen.  

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

betrokken proeven mee te delen. 

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

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

in de brief vermeld te worden. BE-CERT is gerechtigd de inhoud van de kennisgeving te 

laten wijzigen. 

5.4 Hervatting van het gebruik van het BENOR-merk  

5.4.1 Na een stopzetting van de productie om een niet-overeenkomstigheid ten gevolge van een 

mineur technisch probleem op te lossen 

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

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

voorafgaandelijk aangetoond is dat het technisch probleem geen invloed gehad heeft op de 

overeenkomstigheid van het product.  

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

producent. 

5.4.2 Na een declassering 

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

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

overeenkomstigheid van het product opnieuw gewaarborgd is. 

De elementen worden aan de KI overgemaakt die na toetsing al of niet de hervatting van het 

merk aanvaardt en BE-CERT hiervan op de hoogte brengt.  

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

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

overeenkomstigheid van het product behouden zou blijven.  
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06 Definities en 

afkortingen 

6.1 Algemene definities 

Term Definitie 

Batch De hoeveelheid van een product die in één keer wordt geproduceerd.  

BENOR-fiche De BENOR-fiche is een essentieel middel om de eigenschappen van het product die 
gegarandeerd worden door de BENOR-certificatie, naar de gebruiker toe te 
communiceren en wordt door de producent ter beschikking gesteld van zijn klanten 
(zie § 3.8.3 van voorliggend document). 

Hulpstof Product gedefinieerd in § 3.2 van de norm NBN EN 934-2.  

De hulpstoffen worden hoofdzakelijk ingedeeld volgens hun functie. Deze indeling is 
opgenomen in § 3.2 van de norm NBN EN 934-2. 

Productie-eenheid Installatie die een geheel van apparaten moet omvatten die nodig zijn voor het 

fabriceren van producten overeenkomstig de normen, alsook een 

verzendingscentrum en een laboratorium voor de bewaking van de 

overeenkomstigheid van de producten. De hele installatie valt onder de 

rechtstreekse verantwoordelijkheid van de leverancier. 

6.2 Afkortingen 

Afkorting Verklaring 

BE-CERT Certificatie-Instelling 

FPC Productiecontrole in de fabriek 

ITT De uit te voeren proeven nodig voor de aanvraag 
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Afkorting Verklaring 

KI Keuringsinstelling 

PTV Technische voorschriften 

RNR Reglementaire nota 

TRA Toepassingsreglement 
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07 Referentie-

documenten 

Dit deel betreft de normen en andere documenten. 

Indien in de aanduiding van de documenten geen datum is opgenomen, wordt impliciet 

verwezen naar de meest recente versie (met inbegrip van de amendementen). In ieder geval 

zijn de relevante normen doorslaggevend. 

7.1 Normen en andere documenten 

Referentie van het document - Titel 

NBN EN 934-
1:2008  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Algemene eisen  

NBN EN 934-
2+A1 :2012  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Deel 2: Hulpstoffen voor beton - Definities, 
eisen, conformiteit, markering en etikettering  

NBN EN 934-
3+A1:2012  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Deel 3: Hulpstoffen voor metselmortel - 
Definities, eisen, overeenkomstigheid, markering en etikettering  

NBN EN 934-
4:2009  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Deel 4: Hulpstoffen voor injectiemortel voor 
voorspankabels - Definities, eisen, conformiteit, markering en etikettering  

NBN EN 934-
5:2008  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Deel 5: Hulpstoffen voor spuitbeton - Definities, 
eisen, conformiteit, merken en labels  

NBN EN 934-
6:2019 

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – Deel 6: Monsterneming, conformiteitscontrole 
en conformiteitsbeoordeling  

PTV 502 
Hulpstoffen voor beton: Superplastificeerder/sterk waterreduceerder met verlengde 
verwerkbaarheid, Overschrijding van de bindingsvertraging, ‘a’, hulpstoffenhoeveelheid 

NBN EN 480-
1:2014 

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 1: Referentiebeton 
en referentiemortel voor beproevingen  

NBN EN 480-
2:2006  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 2: Bepaling van het 
begin en het einde van de binding  

NBN EN 480-
3:1991  

Hulpstoffen voor beton, mortels en specie - Proefmethoden - Deel 3: Bepaling van het krimpen en 
het zwellen 

http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+Partie+1+%3A+Exigences+communes+%3D+EN+934%2D1%3A2008&en_normnr=EN+934%2D1%3A2008&year=2008&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+934%2D1%3A2008&class=T+61&ID=306878&publ_date=2008%2D03%2D27
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+Partie+1+%3A+Exigences+communes+%3D+EN+934%2D1%3A2008&en_normnr=EN+934%2D1%3A2008&year=2008&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+934%2D1%3A2008&class=T+61&ID=306878&publ_date=2008%2D03%2D27
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+Partie+2+%3A+Adjuvants+pour+b%E9ton+%2D+D%E9finitions%2C+exigences%2C+conformit%E9%2C+marquage+et+%E9tiquetage+%3D+EN+934%2D2%3A2001&en_normnr=EN+934%2D2%3A2001&year=2001&bef=+++32%2E00&ics=01%2E040%2E91%3B+91%2E100%2E30&pg=14&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+934%2D2%3A2001&class=T+61&ID=113470&publ_date=2001%2D11%2D13
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+Partie+2+%3A+Adjuvants+pour+b%E9ton+%2D+D%E9finitions%2C+exigences%2C+conformit%E9%2C+marquage+et+%E9tiquetage+%3D+EN+934%2D2%3A2001&en_normnr=EN+934%2D2%3A2001&year=2001&bef=+++32%2E00&ics=01%2E040%2E91%3B+91%2E100%2E30&pg=14&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+934%2D2%3A2001&class=T+61&ID=113470&publ_date=2001%2D11%2D13
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+Partie+4+%3A+Adjuvants+pour+coulis+pour+c%E2bles+de+pr%E9contrainte+%2D+D%E9finitions%2C+exigences%2C+conformit%E9%2C+marquage+et+%E9tiquetage+%3D+EN+934%2D4%3A2001&en_normnr=EN+934%2D4%3A2001&year=2001&bef=+++27%2E00&ics=91%2E100%2E10&pg=12&language=NL%2CFR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+934%2D4%3A2001&class=T+61&ID=113608&publ_date=2001%2D11%2D13
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+Partie+4+%3A+Adjuvants+pour+coulis+pour+c%E2bles+de+pr%E9contrainte+%2D+D%E9finitions%2C+exigences%2C+conformit%E9%2C+marquage+et+%E9tiquetage+%3D+EN+934%2D4%3A2001&en_normnr=EN+934%2D4%3A2001&year=2001&bef=+++27%2E00&ics=91%2E100%2E10&pg=12&language=NL%2CFR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+934%2D4%3A2001&class=T+61&ID=113608&publ_date=2001%2D11%2D13
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+Partie+5+%3A+Adjuvants+pour+b%E9tons+projet%E9s+%2D+D%E9finitions%2C+exigences%2C+conformit%E9%2C+marquage+et+%E9tiquetage+%3D+EN+934%2D5%3A2007&en_normnr=EN+934%2D5%3A2007&year=2008&bef=+++35%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=15&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+934%2D5%3A2008&class=T+61&ID=302482&publ_date=2008%2D01%2D29
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+Partie+5+%3A+Adjuvants+pour+b%E9tons+projet%E9s+%2D+D%E9finitions%2C+exigences%2C+conformit%E9%2C+marquage+et+%E9tiquetage+%3D+EN+934%2D5%3A2007&en_normnr=EN+934%2D5%3A2007&year=2008&bef=+++35%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=15&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+934%2D5%3A2008&class=T+61&ID=302482&publ_date=2008%2D01%2D29
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+1%3A+B%E9ton+et+mortier+de+r%E9f%E9rence+pour+essais+%3D+EN+480%2D1%3A2006&en_normnr=EN+480%2D1%3A2006&year=2007&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D1%3A2007&class=T+61&ID=287863&publ_date=2007%2D04%2D19
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+1%3A+B%E9ton+et+mortier+de+r%E9f%E9rence+pour+essais+%3D+EN+480%2D1%3A2006&en_normnr=EN+480%2D1%3A2006&year=2007&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D1%3A2007&class=T+61&ID=287863&publ_date=2007%2D04%2D19
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+2+%3A+D%E9termination+du+temps+de+prise+%3D+EN+480%2D2%3A2006&en_normnr=EN+480%2D2%3A2006&year=2006&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D2%3A2006&class=T+61&ID=284955&publ_date=2006%2D11%2D17
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+2+%3A+D%E9termination+du+temps+de+prise+%3D+EN+480%2D2%3A2006&en_normnr=EN+480%2D2%3A2006&year=2006&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D2%3A2006&class=T+61&ID=284955&publ_date=2006%2D11%2D17
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9tons%2C+mortiers+et+coulis+%2D+M%E9thode+d%27essai+%2D+Partie+3+%3A+D%E9termination+du+retrait+et+de+l%27expansion+%3D+&en_normnr=&year=1991&bef=+++17%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=8&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D3%3A1991&class=T+61&ID=101454&publ_date=1991%2D01%2D01
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9tons%2C+mortiers+et+coulis+%2D+M%E9thode+d%27essai+%2D+Partie+3+%3A+D%E9termination+du+retrait+et+de+l%27expansion+%3D+&en_normnr=&year=1991&bef=+++17%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=8&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D3%3A1991&class=T+61&ID=101454&publ_date=1991%2D01%2D01
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Referentie van het document - Titel 

NBN EN 480-
4:2006  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 4: Bepaling van de 
waterafscheiding van beton  

NBN EN 480-
5:2005  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 5: Bepaling van de 
capillaire wateropneming  

NBN EN 480-
6:2005  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 6: Infrarood-
analyse 

NBN EN 480-
8:2012  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 8: Traditionele 
bepaling van het droge-stofgehalte 

NBN EN 480-
10:2009  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 10: Bepaling van 
het gehalte aan in water oplosbaar chloride  

NBN EN 480-
11:2005  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 11: Bepaling van 
de eigenschappen van luchtbellen in verhard beton  

NBN EN 480-
12:2006  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 12: Bepaling van 
het alkaligehalte van hulpstoffen  

NBN EN 480-
13:2015 

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 13: 
Referentiemortel voor metselwerk voor het beproeven van hulpstoffen voor mortel  

NBN EN 480-
14:2007  

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 14: Bepaling van 
het effect op de gevoeligheid voor corrosie van betonstaal in beton - Elektrochemische 
beproevingsmethode bij gelijkblijvende potentiaal  

NBN EN 480-
15 :2013 

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - Deel 15: 
Referentiebeton en methode om hulpstoffen te beproeven die de viscositeit beïnvloeden 

EN ISO 1158 
Kunststoffen - Homo- en copolymeren van vinylchloride - Bepaling van het chloorgehalte (ISO 
1158:1998)  

ISO 758 
Liquid Chemical products for industrial use – Determination of density at 20 degrees C (ISO 
758:1976) 

ISO 4316 
Surface active agents – Determination of pH of aqueous solutions – Potentiometric method (ISO 
4316:1977) 

 

http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2DPartie+4+%3A+D%E9termination+du+ressuage+du+b%E9ton+%3D+EN+480%2D4%3A2005&en_normnr=EN+480%2D4%3A2005&year=2006&bef=+++15%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=7&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D4%3A2006&class=T+61&ID=272484&publ_date=2006%2D05%2D03
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2DPartie+4+%3A+D%E9termination+du+ressuage+du+b%E9ton+%3D+EN+480%2D4%3A2005&en_normnr=EN+480%2D4%3A2005&year=2006&bef=+++15%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=7&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D4%3A2006&class=T+61&ID=272484&publ_date=2006%2D05%2D03
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+5%3A+D%E9termination+de+l%27absorption+capillaire+%3D+EN+480%2D5%3A2005&en_normnr=EN+480%2D5%3A2005&year=2005&bef=+++17%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=8&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D5%3A2005&class=T+61&ID=271882&publ_date=2005%2D11%2D28
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+5%3A+D%E9termination+de+l%27absorption+capillaire+%3D+EN+480%2D5%3A2005&en_normnr=EN+480%2D5%3A2005&year=2005&bef=+++17%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=8&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D5%3A2005&class=T+61&ID=271882&publ_date=2005%2D11%2D28
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+6%3A+Analyse+infrarouge+%3D+EN+480%2D6%3A2005&en_normnr=EN+480%2D6%3A2005&year=2005&bef=+++15%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=7&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D6%3A2005&class=T+61&ID=271883&publ_date=2005%2D11%2D28
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+6%3A+Analyse+infrarouge+%3D+EN+480%2D6%3A2005&en_normnr=EN+480%2D6%3A2005&year=2005&bef=+++15%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=7&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D6%3A2005&class=T+61&ID=271883&publ_date=2005%2D11%2D28
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+8%3A+D%E9termination+de+l%27extrait+sec+conventionnel+%3D+EN+480%2D8%3A1996&en_normnr=EN+480%2D8%3A1996&year=1996&bef=+++15%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=7&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D8%3A1996&class=T+61&ID=102336&publ_date=1996%2D12%2D01
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+8%3A+D%E9termination+de+l%27extrait+sec+conventionnel+%3D+EN+480%2D8%3A1996&en_normnr=EN+480%2D8%3A1996&year=1996&bef=+++15%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=7&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D8%3A1996&class=T+61&ID=102336&publ_date=1996%2D12%2D01
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+10%3A+D%E9termination+de+la+teneur+en+chlorure+soluble+dans+l%27eau+%3D+EN+480%2D10%3A1996&en_normnr=EN+480%2D10%3A1996&year=1996&bef=+++20%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=9&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D10%3A1996&class=T+61&ID=102337&publ_date=1996%2D12%2D01
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+10%3A+D%E9termination+de+la+teneur+en+chlorure+soluble+dans+l%27eau+%3D+EN+480%2D10%3A1996&en_normnr=EN+480%2D10%3A1996&year=1996&bef=+++20%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=9&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D10%3A1996&class=T+61&ID=102337&publ_date=1996%2D12%2D01
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9tons%2C+mortiers+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2DPartie+11%3A+D%E9termination+des+caract%E9ristiques+des+vides+d%27air+dans+le+b%E9ton+durci+%3D+EN+480%2D11%3A2005&en_normnr=EN+480%2D11%3A2005&year=2005&bef=+++35%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=15&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D11%3A2005&class=T+61&ID=271884&publ_date=2005%2D11%2D28
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9tons%2C+mortiers+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2DPartie+11%3A+D%E9termination+des+caract%E9ristiques+des+vides+d%27air+dans+le+b%E9ton+durci+%3D+EN+480%2D11%3A2005&en_normnr=EN+480%2D11%3A2005&year=2005&bef=+++35%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=15&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D11%3A2005&class=T+61&ID=271884&publ_date=2005%2D11%2D28
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortiers+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+12%3A+D%E9termination+de+la+teneur+en+alcalis+dans+les+adjuvants+%3D+EN+480%2D12%3A2005&en_normnr=EN+480%2D12%3A2005&year=2006&bef=+++22%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=10&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D12%3A2006&class=T+61&ID=272288&publ_date=2006%2D01%2D09
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortiers+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+12%3A+D%E9termination+de+la+teneur+en+alcalis+dans+les+adjuvants+%3D+EN+480%2D12%3A2005&en_normnr=EN+480%2D12%3A2005&year=2006&bef=+++22%2E00&ics=91%2E100%2E10%3B+91%2E100%2E30&pg=10&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D12%3A2006&class=T+61&ID=272288&publ_date=2006%2D01%2D09
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+13%3A+Mortier+%E0+ma%E7onner+de+r%E9f%E9rence+pour+les+essais+men%E9s+sur+les+adjuvants+de+mortier+%3D+EN+480%2D13%3A2002&en_normnr=EN+480%2D13%3A2002&year=2002&bef=+++17%2E00&ics=91%2E100%2E10&pg=8&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D13%3A2002&class=T+61&ID=117715&publ_date=2003%2D01%2D02
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+13%3A+Mortier+%E0+ma%E7onner+de+r%E9f%E9rence+pour+les+essais+men%E9s+sur+les+adjuvants+de+mortier+%3D+EN+480%2D13%3A2002&en_normnr=EN+480%2D13%3A2002&year=2002&bef=+++17%2E00&ics=91%2E100%2E10&pg=8&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D13%3A2002&class=T+61&ID=117715&publ_date=2003%2D01%2D02
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essais+%2D+Partie+14+%3A+D%E9termination+de+l%27effet+sur+la+tendance+%E0+la+corrosion+de+l%27acier+pour+armature+au+moyen+d%27un+essai+%E9lectrochimique+potentiostatique+%3D+EN+480%2D14%3A2006&en_normnr=EN+480%2D14%3A2006&year=2007&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D14%3A2007&class=T+61&ID=287259&publ_date=2007%2D03%2D09
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essais+%2D+Partie+14+%3A+D%E9termination+de+l%27effet+sur+la+tendance+%E0+la+corrosion+de+l%27acier+pour+armature+au+moyen+d%27un+essai+%E9lectrochimique+potentiostatique+%3D+EN+480%2D14%3A2006&en_normnr=EN+480%2D14%3A2006&year=2007&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D14%3A2007&class=T+61&ID=287259&publ_date=2007%2D03%2D09
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BIJLAGE A: Zelfcontroleproeven in gebruiksperiode 

Tabel A - Zelfcontrole in gebruiksperiode 

 

Tabel A : Zelfcontroleproeven in gebruiksperiode 

Proeven Specificaties Ref. 
PL/
WR 

SPL/
SWR 

WV
H 

LBV BVS VHS BVT 
WD
M 

PL/
WR/
BVT 

SPL/
SWR
/BVT 

PL/
WR/
BV 

VMA 

Id
en

ti
fi

ca
ti

e
 

Homogeniteit 
(visueel) 

1 B B B B B B B B B B B B 

Kleur (visueel) 2 B B B B B B B B B B B B 
Werkzaam 
bestanddeel 
(IR) 

3 - - - - - - - - - - - - 

Volumemassa 
(g/ml) 4 B B B B B B B B B B B B 

Conventioneel 
droge-
stofgehalte (%) 

5 B B B B B B B B B B B B 

pH-waarde 
(onverdund) 
(3) 

6 B B B B B B B B B B B B 

Chloridegehalt
e oplosbaar in 
water (Cl- in %) 
(m/m) 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Totaal gehalte 
aan chloor (2) 8 - - - - - - - - - - - - 

Alkaligehalte 
(1) (3) 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Houding t.o.v. 
corrosie 

10 - 

Compa-
tibiliteit 

Bindingstijd 
(éénmalig op 4 
cementen) 

11 - - - - - - - - - - - - 

B
ijk

o
m

en
d

e 
ve

re
is

te
n

 (
P

re
st

at
ie

) 

Luchtgehalte 
(vers beton) 12 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 

Luchtgehalte 
(vers beton - 
t60 – PTV 502) 

13 - 1* - - - - - - - 1* - - 

Druksterkte 14 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 
Watervermind
ering 15 A A - - - - - - A A A - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id 

16 - A - - - - - - - A - - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id na t30 – PTV 
502) 

17 - A* - - - - - - - A* - - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id na t60 – PTV 
502) 

17 - A* - - - - - - - A* - - 

Eigenschappen 
van luchtbellen 
in verhard 
beton  

18 - - - 1 - - - - - - - - 

Bindingstijd op 
mortel 

19 - - - - A - A  A A A - 



  Algemene bijlagen 

 

 Bepalingen voor de producent - TRA 500 – Uitgave 6.2 45 
 

Opslorping 
door 
capillariteit 

20 - - - - - - - A - - - - 

Uitzweten 21 - - A - - - - - - - - - 
Vloeimaat – 
Slumpflow  

22 - - - - - - - - - - - A 

Segregatie SR 
(in %) 23 - - - - - - - - - - - A 

I. Verwijzingen 
Letter A = proef elke 1000 T met een maximum van 3 proeven per jaar. D.w.z. dat een proef per begonnen 1000 T dient 
uitgevoerd te worden met een maximum van 3 proeven per jaar. 
Letter B = proef uitgevoerd op elke batch 
Overige cijfers = minimumfrequentie per kalenderjaar 
(1) = de metingen uitgevoerd in het kader van de externe controle mogen in acht genomen worden voor de zelfcontrole 
(2) = proef niet vereist in afwachting van de aanpassing van de referentieproefnorm 
* = proef verplicht uit te voeren voor toepassing volgens PTV 502 
(3) = voor poederhulpstoffen gelden andere bepalingen opgenomen in de betrokken proefnorm 
II. In het kader van de zelfcontrole in gebruiksperiode: 

 mogen zowel SPL/SWR als SPL/SWR/BVT worden beproefd: 

o bij gelijke verhouding water/cement;  
of 

o bij gelijke consistentie.  
Deze werkwijze kan toegepast worden op basis van een gemotiveerd dossier en is slechts effectief na 
akkoord van BE-CERT. 
Voor Superplastificeerders/Sterk waterreduceerders met verklaring van verlengde verwerkbaarheid gelden 
de bepalingen van het PTV 502. 

 mogen de proeven op 90 dagen voor WDM en BVS achterwege gelaten worden. Dit is mogelijk op basis van 
een gemotiveerd dossier en na akkoord van BE-CERT (zie §4.1.2):  

o voor WDM dient minimaal aan de beproevingseis 7 + 7 te worden voldaan; 
o voor BVS dient minimaal aan de beproevingseis van 28 dagen te worden voldaan. 

III. Gebruikte afkortingen 
(S)PL: (super)plastificeerder / (S)WR: (sterk)waterreduceerder / WVH: watervasthoudend / LBV: luchtbelvormers / BVS: 
bindingsversneller / VHS: verhardingsversneller / BVT: bindingsvertrager / WDM: waterdichtingsmiddel in de massa / 
VMA: Viscosity Modifying Admixture 
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BIJLAGE B: Beproevingsmethodes en conformiteitscriteria 

BIJLAGE B.1: Identificatieproeven 

Tabel 1 - Algemene vereisten (alle hulpstoffen) 

Proef Beproevingsmethode Conformiteitscriteria 

Homogeniteit Visuele proef Homogeen op het moment van gebruik – een eventuele 
ontmenging mag niet de limieten overschrijden die de 
fabrikant heeft vastgelegd. 

Kleur Visuele proef Uniform en gelijk aan de beschrijving opgegeven door de 
fabrikant. 

Werkzaam bestanddeel 
(infrarood). 

NBN EN 480-6 (1) (4) De IR-spectra moeten gelijkaardige karakteristieke pieken 
vertonen met relatieve opslorpingswaarden die 
overeenstemmen met deze van het referentiemonster. 

Volumemassa ISO 758 (1) 
 D + 0,03 indien D > 1,10 

 D + 0,02 indien D ≤ 1,10 

waarbij D beantwoordt aan de waarde die de fabrikant 
aangeeft 

Conventioneel droge-stofgehalte NBN EN 480-8 (1)  
 0,95 T ≤ X < 1,05 T, voor T ≥ 20% 

 0,90 T ≤ X < 1,10 T, voor T < 20% 

T beantwoordt aan de waarde bepaald door de fabrikant in 
massa-%; X is het resultaat van de proef in massa-%. 

PH-waarde ISO 4316  waarde bepaald door de fabrikant + 1,0 of 

 binnen de limieten bepaald door de fabrikant 

Totaal gehalte aan chloor (2)  ISO 1158 
 ≤ 0,10 % in massa, of 

 kleiner of gelijk aan de waarde bepaald door de 

fabrikant 

Chloridegehalte oplosbaar in 
water (Cl-) 

NBN EN 480-10 
 ≤ 0,10 % in massa, of 

 kleiner of gelijk aan de waarde bepaald door de 

fabrikant 

Alkaligehalte (Na²O equivalent) NBN EN 480-12 Kleiner of gelijk aan de bovenlimiet vastgesteld door de 
fabrikant. 

Houding t.o.v. corrosie NBN EN 480-14 / NBN EN 
934-1 

Mag de corrosie van het staal in beton niet in de hand 
werken. 

(1) Naast de referentieproefnormmethode kan de producent één van de volgende methodes aanwenden mits de naleving van de bepalingen 
onder §4.1.2 (Alternatieve proefmethodes): 

a) meting op zandlaag/zandbed; 

b) meting via verlengde droging en/of op een verschillende temperatuur; 

c) weging bij verhitting (hoog hygroscopische producten); 

d) meting via een in het BENOR-dossier beschreven methode. 

(2) Indien er geen significant belangrijk verschil is tussen het totaal gehalte aan chloor en het chloridegehalte oplosbaar in water, is het 
toegelaten om enkel laatstgenoemde beproeving te bepalen op de betrokken hulpstof. Deze werkwijze kan toegepast worden op basis van 
een gemotiveerd dossier en is slechts effectief na akkoord van BE-CERT (zie §4.1.2). 
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BIJLAGE B.2: Compatibiliteitsproeven (eenmalig bij ITT) 

Proef Beproevingsmethode Conformiteitscriteria 

Effect op de bindingstijd bij 
maximale aanbevolen dosering 
(Compatibiliteit) 

NBN EN 480-2 met de 
maximaal aanbevolen 
dosering in referentiemortel 
(zie EN 480-1) met 4 
verschillende cementen (zie 
§3.3.2.1)  

De resultaten in het verslag noteren en, in voorkomend 
geval, de BENOR-fiche (zie § 3.8.3.) aanpassen. 

BIJLAGE B.3: Prestatieproeven (functie van type hulpstof) 

Tabel 2 - Bijkomende vereisten voor de hulpstoffen die 

plastificeerder/waterreduceerder zijn (met gelijke consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1 Vermindering in water  NBN EN 480-1,  
referentiebeton I 

) NBN EN 12350-2 (zetmaat 
(Slump))  

of  

NBN EN 12350-5 
(schudmaat (Flow)) 

Vermindering  5% t.o.v. het 
getuigebeton8. 

2 Druksterkte NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12390-3 Op 7 dagen en op 28 dagen, beton 

met hulpstof  110% van het 
getuigebeton. 

3 Luchtgehalte in vers 
beton 

 NBN EN 480-1,  
referentiebeton I 

NBN EN 12350 - 7  2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
aangeeft. 

Tabel 3.1 - Bijkomende vereisten voor de hulpstoffen die 

superplastificeerder/sterk waterreduceerder zijn (met gelijke consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Vermindering in water EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-2 (zetmaat 
(Slump))  

of  

NBN EN 12350-5 
(schudmaat (Flow)) 

Voor beton met hulpstof  12% t.o.v. 
het getuigebeton. 

2. Druksterkte EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12390-3 Op 1 dag, beton met hulpstof  140% 
van het getuigebeton; op 28 dagen, 

beton met hulpstof  115% van het 
getuigebeton. 

3. Luchtgehalte in vers 
beton 

EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 

                                                                 
8 Getuigebeton = referentiebeton zonder toevoeging van de hulpstof (blanco). 
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Tabel 3.2 - Bijkomende vereisten voor de hulpstoffen die 

superplastificeerder/sterk waterreduceerder zijn (met een gelijke verhouding 

water/cement) 

De referentiedosering van de gebruikte superplastificeerder om aan de eisen vermeld in tabel 3.2 te voldoen is 
niet per se dezelfde als degene gebruikt om aan de eisen opgenomen in tabel 3.1 te voldoen. 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Verhoging van de 
consistentie 

EN 480-1, 
referentiebeton IV 

NBN EN 12350-2 (zetmaat 
(Slump))  

of  

NBN EN 12350-5 
(schudmaat (Flow)) 

Verhoging van de zetmaat  120mm 
t.o.v. het getuigebeton (30±10)mm. 

Verhoging van de schudmaat  
160mm t.o.v. het getuigebeton 
(350±20)mm. 

2. Behoud van de 
consistentie 

EN 480-1, 
referentiebeton IV 

NBN EN 12350-2 (zetmaat 
(Slump))  

of  

NBN EN 12350-5 
(schudmaat (Flow)) 

30' na toevoeging van de hulpstof 
mag de waarde van de consistentie 
van het beton met hulpstof niet lager 
zijn dan de initiële waarde van de 
consistentie van het getuigebeton. 

3. Druksterkte EN 480-1, 
referentiebeton IV 

NBN EN 12390-3 Op 28 dagen, beton met hulpstof 

90% van het getuigebeton. 

4. Luchtgehalte in vers 
beton 

EN 480-1, 
referentiebeton IV 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 

Tabel 4 - Bijkomende vereisten voor de watervasthoudende 

hulpstoffen (met gelijke consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Uitzweting EN 480-1, 
referentiebeton II 

NBN EN 480-4 Voor beton met hulpstof  50% t.o.v. 
het getuigebeton 

2. Druksterkte EN 480-1, 
referentiebeton II 

NBN EN 12390-3 Op 28 dagen, beton met hulpstof 

80% van het getuigebeton 

3. Luchtgehalte in vers 
beton 

EN 480-1, 
referentiebeton II 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 
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Tabel 5 - Bijkomende vereisten voor de luchtbelvormende 

hulpstoffen (met gelijke consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteriaa 

1. Luchtgehalte in vers 
beton  
(ingebrachte lucht) 

EN 480-1, 
referentiebeton III 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2,5% in volume boven het volume van 
het getuigebeton. Totaal luchtgehalte 
tussen 4% en 6% in volume. 

2. Eigenschappen van 
luchtbellen in verhard 
beton  

EN 480-1, 
referentiebeton III 

NBN EN 480-11b Afstandsfactor in het beton met 

hulpstof  0,200mm. 

3. Druksterkte EN 480-1, 
referentiebeton III 

NBN EN 12390-3 Op 28 dagen, beton met hulpstof 

75% van het getuigebeton. 

a De conformiteitsdosering moet niet vastgelegd worden; de dosering moet aangepast worden teneinde het vereiste luchtgehalte 
te bekomen. 
b De EN 480-11 is de referentiemethode. Andere methodes voor het bepalen van de afstandsfactor mogen worden gebruikt 
(bijvoorbeeld de « Modified point-count method ») indien is aangetoond dat deze methode in essentie dezelfde resultaten geeft 
als de methode beschreven in de EN 480-11. Een alternatieve methode is slechts effectief na akkoord van BE-CERT (zie §4.1.2) 

Tabel 6 - Bijkomende vereisten voor de bindingsversnellende 

hulpstoffen (met gelijke consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Aanvang binding EN 480-1, 
referentiemortel 

NBN EN 480-2 Bij 20°C: mortel met hulpstof  30'. 

Bij 5°C: mortel met hulpstof  60% 
van de getuigemortel. 

2. Druksterkte EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12390-3 Op 28 dagen, beton met hulpstof 

80% van het getuigebeton. 

Op 90 dagen, beton met hulpstof  
beton met hulpstof op 28 dagen. 

3. Luchtgehalte in vers 
beton 

EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 

Tabel 7 - Bijkomende vereisten voor de 

verhardingsversnellende hulpstoffen (met gelijke consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Druksterkte EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12390-3 Bij 20°C en op 24u: beton met 

hulpstof  120% van het 
getuigebeton. 

Bij 20°C en op 28 dagen: beton met 

hulpstof  90% van het getuigebeton. 

Bij 5°C en op 48u: beton met hulpstof 

 130% van het getuigebeton. 

2. Luchtgehalte in vers 
beton 

EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 
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Tabel 8 - Bijkomende vereisten voor de bindingsvertragende 

hulpstoffen (met gelijke consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Bindingstijd EN 480-1, 
referentiemortel 

NBN EN 480-2 Aanvang binding: mortel met hulpstof 

 getuigemortel + 90 minuten. 

Einde binding: mortel met hulpstof  
getuigemortel + 360 minuten. 

2. Druksterkte EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12390-3 Op 7 dagen, beton met hulpstof  
80% van het getuigebeton. 

Op 28 dagen, beton met hulpstof  
90% van het getuigebeton. 

3. Luchtgehalte in vers 
beton 

EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 

Tabel 9 - Bijkomende vereisten voor de hulpstoffen die 

waterdichtingsmiddelen in de massa zijn (met een gelijke water/cement 

verhouding of met een gelijke consistentie)a 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Opslorping door 
capillariteit 

EN 480-1, 
referentiemortel 

NBN EN 480-5 Na 7 dagen nabehandeling gedurende 
7 dagen beproefd: opslorping bij het 

beton met hulpstof  50% in massa 
van het getuigemortel. 

Na 90 dagen nabehandeling 
gedurende 28 dagen beproefd: 
opslorping bij het beton met hulpstof 

 60% in massa van het 
getuigemortel. 

2. Druksterkte EN 480-1, 
referentiebetonb I 

NBN EN 12390-3 Op 28 dagen, beton met hulpstof  
85% van het getuigebeton. 

3. Luchtgehalte in vers 
beton 

EN 480-1, 
referentiebetonb I 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 

a Alle proeven moeten uitgevoerd worden ofwel bij gelijke consistentie ofwel bij gelijke verhouding water/cement. 
b De meting voor druksterkte en luchtgehalte dient op beton uitgevoerd te worden. Dit is dus per definitie niet hetzelfde mengsel. 

 

De te volgen werkmethode bij de berekening van de W/C-factor voor en na het toevoegen van hulpstof in het geval van 
(super)plastificeerders en waterdichtingsmiddelen in de massa die getest worden bij gelijke W/C-factor: 

 de meting dient uitgevoerd te worden bij gelijke consistentie en de waterdosering dient aangepast te 
worden. 
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Tabel 10 - Bijkomende vereisten voor de hulpstoffen die 

plastificeerder/waterreduceerder/bindingsvertrager zijn (met gelijke 

consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Druksterkte NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12390-3 Op 28 dagen, beton met hulpstof  
100% van het getuigebeton. 

2. Bindingstijd NBN EN 480-1, 
referentiemortel 

NBN EN 480-2 Aanvang binding: mortel met hulpstof 

 getuigemortel + 90 minuten. 

Einde binding: mortel met hulpstof  
getuigemortel + 360 minuten. 

3. Vermindering in water NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-2 (zetmaat 
(Slump))  

of  

NBN EN 12350-5 
(schudmaat (Flow)) 

Voor het beton met hulpstof 5% 
t.o.v. het getuigebeton. 

4. Luchtgehalte in vers 
beton 

NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 

Tabel 11.1 - Bijkomende vereisten voor de hulpstoffen die 

superplastificeerder/sterk waterreduceerder/bindingsvertrager zijn (met 

gelijke consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Druksterkte NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12390-3 Op 7 dagen, beton met hulpstof  
100% van het getuigebeton. 

Op 28 dagen, beton met hulpstof  
115% van het getuigebeton. 

2. Bindingstijd NBN EN 480-1, 
referentiemortel 

NBN EN 480-2 Aanvang binding: mortel met hulpstof 

 getuigemortel + 90 minuten. 

Einde binding: mortel met hulpstof  
getuigemortel + 360 minuten. 

3. Vermindering in water NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-2 (zetmaat 
(Slump))  

of  

NBN EN 12350-5 
(schudmaat (Flow)) 

Voor het beton met hulpstof 12% 
t.o.v. het getuigebeton. 

4. Luchtgehalte in vers 
beton 

NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof  
2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 
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Tabel 11.2 - Bijkomende vereisten voor de hulpstoffen die 

superplastificeerder/sterk waterreduceerder/bindingsvertrager zijn (met 

gelijke verhouding water/cement) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Behoud van de 
consistentie 

NBN EN 480-1, 
referentiebeton IV 

NBN EN 12350-2 (zetmaat 
(Slump))  

of  

EN 12350-5 (schudmaat 
(Flow)) 

60' na toevoeging van de hulpstof, 
mag de waarde van de consistentie 
van het beton met hulpstof niet lager 
zijn dan de waarde van de 
consistentie van het getuigebeton . 

2. Druksterkte NBN EN 480-1, 
referentiebeton IV 

NBN EN 12390-3 Op 28 dagen, het beton met hulpstof 

90% van het getuigebeton. 

3. Luchtgehalte in vers 
beton 

NBN EN 480-1, 
referentiebeton IV 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof 

2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 

Tabel 12 - Bijkomende vereisten voor de hulpstoffen die 

plastificeerder/waterreduceerder/bindingsversneller zijn (met gelijke 

consistentie) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Druksterkte NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12390-3 Op 28 dagen, beton met hulpstof  
100% van het getuigebeton. 

2. Aanvang binding NBN EN 480-1, 
referentiemortel 

NBN EN 480-2 Bij 20°C: mortel met hulpstof  30'. 

Bij 5°C: mortel met hulpstof  60% 
van het getuigemortel. 

3. Vermindering in water NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-2 (zetmaat 
(Slump))  

of  

NBN EN 12350-5 
(schudmaat (Flow)) 

Voor het beton met hulpstof  5% 
t.o.v. getuigebeton. 

4. Luchtgehalte in vers 
beton 

NBN EN 480-1, 
referentiebeton I 

NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met hulpstof 

2% in volume boven het volume van 
het getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 

Tabel 13 - Bijkomende vereisten voor VMA (Viscosity Modifying Admixture) 

Nr. Eigenschap Referentiebeton Proefmethode Conformiteitscriteria 

1. Segregatie SR (in %) NBN EN 480-15 NBN EN 12350-11 15% ≤ SR van het getuigebeton≤30%  

Beton met VMA : SR ≤ 70% van het 
getuigebeton. 

2. Druksterkte NBN EN 480-15 NBN EN 12390-3 Op 28 dagen, beton met VMA 80% 
van het getuigebeton. 

3. Luchtgehalte in vers 
beton 

NBN EN 480-15 NBN EN 12350-7 Gehalte van het beton met VMA 2% 
in volume boven het volume van het 
getuigebeton, behoudens de 
fabrikant een andere waarde 
specificeert. 
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BIJLAGE C: Externe controleproeven in gebruiksperiode – Minimumfrequentie per 

kalenderjaar 

Tabel C - Externe controleproeven in gebruiksperiode 

 

Tabel C : Externe controleproeven in gebruiksperiode 

Proeven Specificaties Ref. 
PL/
WR 

SPL/
SWR 

WV
H 

LBV BVS VHS BVT 
WD
M 

PL/
WR/
BVT 

SPL/
SWR
/BVT 

PL/
WR/
BV 

VMA 

Id
en

ti
fi

ca
ti

e
 

Homogeniteit 
(visueel) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kleur (visueel) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Werkzaam 
bestanddeel 
(IR) 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volumemassa 
(g/ml) 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conventioneel 
droge-
stofgehalte (%) 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

pH-waarde 
(onverdund) 
(**) 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chloridegehalt
e oplosbaar in 
water (Cl- in %) 
(m/m) 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totaal gehalte 
aan chloor (*) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alkaligehalte 
(**) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Houding t.o.v. 
corrosie 10 - 

Compa-
tibiliteit 

Bindingstijd 
(éénmalig op 4 
cementen) 

11 - - - - - - - - - - - - 

B
ijk

o
m

en
d

e 
ve

re
is

te
n

 (
P

re
st

at
ie

) 

Luchtgehalte 
(vers beton) 12 - - - - - - - - - - - - 

Luchtgehalte 
(vers beton - 
t60 – PTV 502) 

13 - - - - - - - - - - - - 

Druksterkte 14 - - - - - - - - - - - - 
Watervermind
ering 

15 - - - - - - - - - - - - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id 

16 - - - - - - - - - - - - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id na t30 – PTV 
502) 

17 - - - - - - - - - - - - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id na t60 – PTV 
502) 

17 - - - - - - - - - - - - 

Eigenschappen 
van luchtbellen 
in verhard 
beton  

18 - - - - - - - - - - - - 

Bindingstijd op 
mortel 

19 - - - - - - - - - - - - 



  Algemene bijlagen 

 

 Bepalingen voor de producent - TRA 500 – Uitgave 6.2 54 
 

Opslorping 
door 
capillariteit 

20 - - - - - - - - - - - - 

Uitzweten 21 - - - - - - - - - - - - 
Vloeimaat – 
Slumpflow  

22 - - - - - - - - - - - - 

Segregatie SR 
(in %) 23 - - - - - - - - - - - - 

I. Verwijzingen 
(*) = proef niet vereist voor zover er geen significant verschil is met de proef chloridegehalte oplosbaar in water. 
Significant betekent groter dan de interne streefwaarde/reactiegrenzen bepaald door de producent. 
(**) = voor poederhulpstoffen gelden andere bepalingen opgenomen in de betrokken proefnorm 
II. Verificatie van de methodiek van de prestatieproeven  
Jaarlijks worden de prestatieproeven van minimaal één hulpstof, gekozen in overleg met de producent uit het volledige 
BENOR-productengamma, uitgevoerd onder toezicht van de keuringsinstelling. 
De prestatieproeven moeten worden uitgevoerd op eenzelfde batch en bij eenzelfde dosering. 
III. Gebruikte afkortingen 
(S)PL: (super)plastificeerder / (S)WR: (sterk)waterreduceerder / WVH: watervasthoudend / LBV: luchtbelvormer / BVS: 
bindingsversneller / VHS: verhardingsversneller / BVT: bindingsvertrager / WDM: waterdichtingsmiddel in de massa / 
VMA: Viscosity Modifying Admixture 
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BIJLAGE D: Externe controleproeven in toelatingsperiode – Minimumfrequentie 

Tabel D - Externe controleproeven in toelatingsperiode 

Tabel D : Externe controleproeven in toelatingsperiode 

Proeven Specificaties Ref. 
PL/
WR 

SPL/
SWR 

WV
H 

LBV BVS VHS BVT 
WD
M 

PL/
WR/
BVT 

SPL/
SWR
/BVT 

PL/
WR/
BV 

VMA 

Id
en

ti
fi

ca
ti

e
 

Homogeniteit 
(visueel) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kleur (visueel) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Werkzaam 
bestanddeel 
(IR) 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volumemassa 
(g/ml) 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conventioneel 
droge-
stofgehalte (%) 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

pH-waarde 
(onverdund) 
(***) 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chloridegehalt
e oplosbaar in 
water (Cl- in %) 
(m/m) 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totaal gehalte 
aan chloor (*) 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alkaligehalte 
(***) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Houding t.o.v. 
corrosie 10 - 

Compa-
tibiliteit 

Bindingstijd 
(éénmalig op 4 
cementen) 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B
ijk

o
m

en
d

e 
ve

re
is

te
n

 (
P

re
st

at
ie

) 

Luchtgehalte 
(vers beton) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Luchtgehalte 
(vers beton - 
t60 – PTV 502) 

13 - 1** - - - - - - - 1** - - 

Druksterkte 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Watervermind
ering 15 1 1 - - - - - - 1 1 1 - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id 

16 - 1 - - - - - - - 1 - - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id na t30 – PTV 
502) 

17 - 1** - - - - - - - 1** - - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id na t60 – PTV 
502) 

17 - 1** - - - - - - - 1** - - 

Eigenschappen 
van luchtbellen 
in verhard 
beton  

18 - - - 1 - - - - - - - - 

Bindingstijd op 
mortel 

19 - - - - 1 - 1  1 1 1 - 

Opslorping 
door 
capillariteit 

20 - - - - - - - 1 - - - - 

Uitzweten 21 - - 1 - - - - - - - - - 
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Vloeimaat – 
Slumpflow  

22 - - - - - - - - - - - 1 

Segregatie SR 
(in %) 23 - - - - - - - - - - - 1 

I. Verwijzingen 
(*) = proef niet vereist voor zover er geen significant verschil is met de proef chloridegehalte oplosbaar in water. 
Significant betekent groter dan de interne streefwaarde/reactiegrenzen bepaald door de producent. 
** = proef verplicht uit te voeren voor toepassing volgens PTV 502 
(***) = voor poederhulpstoffen gelden andere bepalingen opgenomen in de betrokken proefnorm 
II. Gebruikte afkortingen 
(S)PL: (super)plastificeerder / (S)WR: (sterk)waterreduceerder / WVH: watervasthoudend / LBV: luchtbelvormer / BVS: 
bindingsversneller / VHS: verhardingsversneller / BVT: bindingsvertrager / WDM: waterdichtingsmiddel in de massa / 
VMA: Viscosity Modifying Admixture 
III. ‘a’, hulpstoffenhoeveelheid = proef verplicht uit te voeren voor toepassing volgens PTV 502 
Dit is van toepassing voor de volgende hulpstoffen: 
• superplastificeerder/sterk waterreduceerder 
• Superplastificeerder/sterk waterreduceerder met verlengde verwerkbaarheid 
• superplastificeerder/sterk waterreduceerder/bindingsvertrager 
Wordt éénmalig per hulpstof en als volgt bepaald:  
Uit de resultaten bekomen in het controlelaboratorium tijdens de toelatingsperiode (ITT) berekent men de ratio:  
Aantal liter water dat men kan reduceren met een bepaalde hoeveelheid hulpstof (in kg). 
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BIJLAGE E: Te doorlopen certificatiestappen 

Tabel E - Te doorlopen certificatiestappen 

 

Nieuwe  
productie‐eenheid 

Nieuw product 

Bestaand gecertificeerd 
product met een 

andere functie met 
behoud van de 
hoofdfunctie 

Concentratiewijziging 
van een gecertificeerd 

product 

Gecertificeerd product met nieuwe leverancier voor 
een grondstof die dezelfde identificatie en prestatie 
vertoont ten aanzien van het oorspronkelijk product 

Bestaand gecertificeerd 
product met een 

nieuwe of bijkomende 
commerciële 
aanduiding 

grondstof beïnvloedt de 
eigenschappen en 

wordt beschouwd als 
een nieuw product 

grondstof heeft geen 
invloed op de 

eigenschappen 

Statuut Aanvrager Vergunninghouder 

Externe controle 
min. frequentie 

Min. 3 maanden met 
frequentie 1/maand zolang 
de TP loopt. 

Er worden twee periodieke controlebezoeken per jaar voorzien.  
Bijkomende controlebezoeken kunnen in volgende gevallen worden uitgevoerd: 

 op vraag van de producent; 

 op vraag van BE-CERT. 

Actie producent 
Uitvoering “ITT”  

Volledig 
Bijlage F 

Volledig 
Bijlage F 

Identificatie9 + prestatie 
bijkomend functie-
gebonden kenmerk(en) 
Bijlage F 

Volledig 
Bijlage F 

Volledig 
Bijlage F 

Identificatie + prestatie Identificatie 

Actie producent 
Communicatie aan 
BE-CERT, 
vergezeld van: 

Aanvraag+KHB+ITT+ 
ontwerp BF 

Aanvraag+ een 
bijwerking van het KHB 
(ten minste het 
gewijzigde deel!) +ITT+ 
ontwerp BF 

Aanvraag+ een 
bijwerking van het KHB 
(ten minste het 
gewijzigde deel!) +ITT+ 
ontwerp BF 

Aanvraag+ een 
bijwerking van het KHB 
(ten minste het 
gewijzigde deel!) +ITT+ 
ontwerp BF 

Aanvraag+ een 
bijwerking van het KHB 
(ten minste het 
gewijzigde deel!) +ITT+ 
ontwerp BF 

Aanvraag+ een 
bijwerking van het KHB 
(ten minste het 
gewijzigde deel!) +ITT+ 
ontwerp BF 

Aanvraag + een 
bijwerking van het KHB 
(ten minste het 
gewijzigde deel!)+ ITT 
(met link naar het 
initieel product)+ 
ontwerp BF 

Actie BE-CERT Beoordeling ontvankelijkheid van de aanvraag, incluis melding aan de producent: 

 indien ontvankelijk: mandaat en kopie van alle relevante documenten aan de KI;  

 indien niet ontvankelijk: redenen van de niet-ontvankelijkheid meedelen aan de producent. 

Actie KI Controlebezoeken10  

 nazicht KHB;  

 beoordeling van de 
ITT-resultaten; 

 monsterneming(en); 

 nazicht ontwerp BF; 

 ... 

Eerstvolgend controlebezoek of bijkomend bezoek op vraag van de producent of op vraag van BE-CERT: 

 nazicht gewijzigde deel KHB; 

 beoordeling van de ITT-resultaten; 

 monsterneming(en);  

 nazicht ontwerp BF. 

 ... 

 11nazicht gewijzigde 
deel KHB;  

 beoordeling van de 
ITT-resultaten; 

 nazicht ontwerp BF 

 ... 

Actie controlelab. Zelfde proeven als ITT 
(identificatie/compatibilitei
t op 4 cementen/prestatie) 

Zelfde proeven als ITT 
(identificatie/compatibil
iteit op 4 
cementen/prestatie) 

Zelfde proeven als ITT 
(identificatie/prestatie 
bijkomend functie-
gebonden kenmerk(en)) 

Identificatie Zelfde proeven als ITT 
(identificatie/compatibil
iteit op 4 
cementen/prestatie) 

Identificatie Nihil 

Actie producent: 
Aanleveren 
zelfcontroleresulta
ten 

Identificatieproeven:  
10 zelfcontroleresultaten 
per product op minimum 5 
representatieve batches 

identificatieproeven:  
5 zelfcontroleresultaten 
per product op 
minimum 2 
representatieve batches 

Nihil (nota: de 
Identificatie is reeds 
aangetoond bij initiële 
aanvraag en in 
zelfcontrole)  

identificatieproeven:  
5 zelfcontroleresultaten 
per product op 
minimum 2 
representatieve batches 

identificatieproeven:  
5 zelfcontroleresultaten 
per product op 
minimum 2 
representatieve batches 

identificatieproeven:  
5 zelfcontroleresultaten 
per product op 
minimum 2 
representatieve batches 

Nihil 

Actie KI Beoordeling van: 

 de zelfcontroleresultaten;  

 de resultaten van de externe proeven; 

 in voorkomend geval, de maximum toegelaten afwijking (intern/extern). 

Nihil 

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

Gebruikte afkortingen: KHB = kwaliteitshandboek / BF = BENOR-fiche (voorheen, technische fiche) / TP = toelatingsperiode. 
De resultaten van de initiële proeven moeten worden vastgelegd als het startpunt van de kwaliteitscontrole van dat product. 

 
  

                                                                 
9 Ter onderbouwing van het feit dat het nog steeds hetzelfde product betreft. 
10 De inhoud van de bezoeken van de toelatingsperiode wordt bepaald in het Deel E van TRA 500.  
11 Prestaties geleverd door de KI op kantoor niet gekoppeld aan een controlebezoek. 
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BIJLAGE F: Te doorlopen certificatiestappen: Uitvoering ITT 

Tabel F - Uitvoering “ITT” 

Tabel F : Uitvoering “ITT” 

Proeven Specificaties Ref. 
PL/
WR 

SPL/
SWR 

WV
H 

LBV BVS VHS BVT 
WD
M 

PL/
WR/
BVT 

SPL/
SWR
/BVT 

PL/
WR/
BV 

VMA 

Id
en

ti
fi

ca
ti

e
 

Homogeniteit 
(visueel) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kleur (visueel) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Werkzaam 
bestanddeel 
(IR) 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volumemassa 
(g/ml) 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Conventioneel 
droge-
stofgehalte (%) 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

pH-waarde 
(onverdund) 
(2) 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Chloridegehalt
e oplosbaar in 
water (Cl- in %) 
(m/m) 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Totaal gehalte 
aan chloor  

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Alkaligehalte 
(2) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Houding t.o.v. 
corrosie 10 112 

Compa-
tibiliteit 

Bindingstijd 
(éénmalig op 4 
cementen) 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

B
ijk

o
m

en
d

e 
ve

re
is

te
n

 (
P

re
st

at
ie

) 

Luchtgehalte 
(vers beton) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Luchtgehalte 
(vers beton - 
t60 – PTV 502) 

13 - (1) - - - - - - - (1) - - 

Druksterkte 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Watervermind
ering 15 1 1 1 - - - - - 1 1 1 - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id 

16 - 1 - - - - - - - 1 - - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id na t30 – PTV 
502) 

17 - (1) - - - - - - - (1) - - 

Verhoging 
consistentie/b
ehoud 
verwerkbaarhe
id na t60 – PTV 
502) 

17 - (1) - - - - - - - (1) - - 

Eigenschappen 
van luchtbellen 
in verhard 
beton  

18 - - - 1 - - - - - - - - 

Bindingstijd op 
mortel 

19 - - - - 1 - 1  1 1 1 - 

                                                                 
12 Voor hulpstoffen die enkel grondstoffen bevatten uit de goedgekeurde lijst A.1 en de verklaarde lijst A.2 van EN 934-1 zijn geen proeven voor 

de bepaling van de houding t.o.v. corrosie vereist.  
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Opslorping 
door 
capillariteit 

20 - - - - - - - 1 - - - - 

Uitzweten 21 - - 1 - - - - - - - - - 
Vloeimaat – 
Slumpflow  

22 - - - - - - - - - - - 1 

Segregatie SR 
(in %) 23 - - - - - - - - - - - 1 

(1) : proef verplicht uit te voeren voor toepassing volgens PTV 502 
(2) : voor poederhulpstoffen gelden andere bepalingen opgenomen in de betrokken proefnorm 

Gebruikte afkortingen 
(S)PL: (super)plastificeerder / (S)WR: (sterk)waterreduceerder / WVH: watervasthoudend / LBV: luchtbelvormers / BVS: 
bindingsversneller / VHS: verhardingsversneller / BVT: bindingsvertrager / WDM: waterdichtingsmiddel in de massa / 
VMA: Viscosity Modifying Admixture 
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BIJLAGE G: Minimum op te geven elementen door de producent op de BENOR-

fiche  

Algemeen: De producent moet de BENOR-eigenschappen duidelijk van de CE-eigenschappen 

onderscheiden. (zie §3.8.3 van voorliggend document). De BENOR-fiche kan vervolledigd worden 

met alle elementen die de producent nodig acht, voor zover dit geen enkele verwarring meebrengt. 

Aanvullende verklaringen die niet gedekt zijn door het BENOR-merk, dienen duidelijk geïdentificeerd 

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

Voorbeeld 

 Unieke identificatie (bv. datum, nummer) 

 Naam en adres maatschappij 

 Ingevuld BENOR-merkteken (zie §3.8.4.2) 

 Commerciële aanduiding van het product 

 Type hulpstof13:  

 plastificeerder/waterreduceerder (1) 

 superplastificeerder/sterk waterreduceerder (2) 

 superplastificeerder/sterk waterreduceerder met verlengde verwerkbaarheid (3) 

 watervasthoudende hulpstoffen (4)  

 luchtbelvormende hulpstoffen (5)  

 bindingsversnellende hulpstoffen (6) 

 verhardingsversnellende hulpstoffen (7) 

 bindingsvertragende hulpstoffen (8) 

 waterdichtingsmiddel in de massa (9) 

 plastificeerder/waterreduceerder/bindingsvertrager (10) 

 superplastificeerder/sterk waterreduceerder/bindingsvertrager (11) 

 plastificeerder/waterreduceerder/bindingsversneller (12) 

 VMA (13). 

 

 Eigenschappen gedekt door het BENOR-merk cf. de technische referentiespecificaties14 

 

Voorbeeld voor superplastificeerder/sterk waterreduceerder met verlengde verwerkbaarheid 

Eigenschap Referentie Waarde 

Doseringsrange (Opgegeven door de 
producent) 

(% t.o.v. cementgehalte) 

Homogeniteit  (Opgegeven door de 
producent) 

(visueel) 

Kleur  (Opgegeven door de 
producent) 

(visueel) 

Volumemassa  ISO 758 (g/ml of kg/dm³) 

Conventioneel droge-
stofgehalte  

NBN EN 480-8 (%) 

pH-waarde (onverdund)  ISO 4316 (-) 

                                                                 
13 Vermelden wat van toepassing is 
14 PTV, NBN B, NBN EN 
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Eigenschap Referentie Waarde 

Chloridegehalte oplosbaar 
in water*  

NBN EN 480-10 (Cl- in % of m/m) 

Alkaligehalte (Na²O 
equivalent)* 

NBN EN 480-12 (%) 

Houding t.o.v. corrosie* NBN EN 934-1 / NBN EN 
480-14  

A.1 of A.2 of (μA/cm²) 

Neveneffecten / 
bijwerkingen 

3.8.3.2 van Deel P van TRA 
500 en PTV 502 

 

Verlengde verwerkbaarheid 
na t30 –) 

PTV 502 (mm) 

Verlengde verwerkbaarheid 
na t60 –) 

PTV 502 (mm) 

Luchtgehalte (vers beton - t60) PTV 502 (%) 

* verklaring door de fabrikant ontleend aan zijn DoP 
De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een 
voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de 
overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te 
waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant 
verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.  

 

 de instructies voor homogenisering voor gebruik, indien nodig  

 de gebruiksinstructies en voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid cf. GHS15-wetgeving  

 

                                                                 
15 GHS: Globally Harmonised System 
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