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

 

Publicatie van het reglement voor leveringen in onderaanneming in de sector van  
stortklaar beton: TRA 550/PL, EL en C – Specifieke Bijlage VII. 

Deze rondzendbrief annuleert en vervangt de rondzendbrief met ref. 3024 – B 2017/0736 en  
vormt een aanvulling op de rondzendbrief met ref. 3024 – B 2017/0837. 

 

Geachte mevrouw, heer, 

Hierbij hebben wij het genoegen U aan te kondigen dat het reglement voor leveringen in 
onderaanneming in de sector van stortklaar beton gepubliceerd werd. Deze treedt onmiddellijk in 
werking. 

Dit toepassingsreglement bestaat uit de delen: TRA 550 Deel PL, TRA 550 Deel EL en een Specifieke 
Bijlage voor TRA 550 Deel C (BIJLAGE VII). Deze documenten zijn een aanvulling op de reglementen 
TRA 550 Deel P, Deel E en Deel C.  

 TRA 550 PL: Bepalingen voor de levering in onderaanneming:  

Dit toepassingsreglement TRA 550, Deel PL is van toepassing op firma’s die, onder de 
verantwoordelijkheid van een BENOR-gecertificeerde productie-eenheid, stortklaar beton 
met behoud van de BENOR-garantie vervoeren en leveren. Het vervoer en de levering van 
beton omvat de levering in een betonmixer, de levering in een kipwagen  en het 
verpompen van beton. De firma’s die deze dienst verlenen worden in dit reglement hierna 
‘Verhuurbedrijf’ genoemd.  

Onderhavig reglement heeft als doel de certificatieregels met betrekking tot de 
kwaliteitsborging van de verhuurbedrijven vast te leggen. De bepalingen van de normen 
NBN EN 206-1 en NBN B15-001 vormen de basis voor deze regels. 

De verantwoordelijkheid voor de productie en conformiteit van het geleverde beton blijft 
integraal voor de BENOR-gecertificeerde productie-eenheid. Het verhuurbedrijf dat de 
leveringen uitvoert kan in geen geval betonleveringen uitvoeren onder het BENOR-merk 
onder de eigen naam. 

 TRA 550 EL: Bepalingen voor de externe controle voor de levering in onderaanneming: 

De externe controle heeft tot doel het kwaliteitssysteem van het verhuurbedrijf te 
beoordelen en vertrouwen te geven in het beheersysteem dat het toepast om de 
overeenkomstigheid met de eisen van het certificatiereglement en de technische 
specificaties permanent te waarborgen.  

 TRA 550 Deel C: Specifieke Bijlage VII – Aanvullende/gewijzigde elementen voor 
verhuurbedrijven 
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Vanaf publicatiedatum 13.10.2017 zijn de verhuurbedrijven genoodzaakt een BENOR-aanvraag in 
te dienen bij BE-CERT. Voor de garantie van een tijdige afhandeling van de certificatie werd de 
deadline van indiening van de aanvraag op 31.03.2018 vastgelegd. Het aanvraagformulier voor 
deze certificatie is op vraag beschikbaar bij BE-CERT. 

Vanaf 01.10.2018 mogen enkel nog BENOR-gecertificeerde verhuurbedrijven in de sector van 
stortklaar beton instaan voor de leveringen in onderaanneming van BENOR-gecertificeerd 
stortklaar beton. 

Betreffende de betonpompbedienaars (BPB) zullen de specifieke regels later uitgewerkt worden. 

Principe van de certificatie voor levering in onderaanneming: 

 Verhuurbedrijven voeren een kwaliteitssysteem in, met focus op: 
 Bekwaamheid en opleiding 
 Controle van de uitrusting 
 Traceerbaarheid van de opdrachten 
 Opvolging van de niet-overeenkomstigheden en klachten. 

 Initiële audit en toezichtsaudit, evenals steekproefsgewijze beoordelingen van de 
betonmixerchauffeurs in situ. 

Enkele nieuwe bepalingen voor de betonproducenten volgend op de invoering van deze certificatie 
worden opgenomen in TRA 550 v3.2. Dit zal gecommuniceerd worden a.d.h.v. een apart schrijven. 

Indien een gecertificeerde productie-eenheid in de sector van stortklaar beton in de toekomst 
beroep wenst te (blijven) doen op een of meerdere onderaannemers voor de leveringen van 
gecertificeerd stortklaar beton, is het aangewezen dat hij deze onderaannemers tijdig informeert 
over de verplichting tot certificatie. 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

ing. Ann Van Gucht 
Sectordeskundige 


