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

 

Beslissingen van het Bestuurscomité voor de Certificatie van Beton  

Toepassing van TRA 550, v.4.0, aangevuld met deze rondzendbrief 

Deze rondzendbrief annuleert en vervangt het volgende document: 

Rondzendbrief 3024 – B 2020/0733 van 10.09.2020 

De volgende documenten blijven van toepassing: 
TRA 550 v.4.0 delen C, P en E 

 

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

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

integraal deel van uit. 

De onderwerpen behandeld in deze rondzendbrief hebben betrekking op beslissingen van het 

Bestuurscomité Beton (afkorting BCB) van 17.09.2018, 07.12.2018, 13.12.2019, 25.06.2020 en 

11.12.2020, die de bepalingen van het toepassingsreglement TRA550 v.4.0 vervolledigen of 

verbeteren. 

Deze rondzendbrief treedt onmiddellijk in werking.  

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

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

 

Met de meeste hoogachting, 

 
 

 
ir. Pascale De Kesel
   Sectordeskundige 

  

CERTIFICATIE  BETON 
certifbeton@be-cert.be 

mailto:certifbeton@be-cert.be


 

Beslissingen van het Bestuurscomité Beton van 17.09.2018, 
07.12.2018, 13.12.2019, 25.06.2020 en 11.12.2020

3024 – B 2020/1166 

Datum: 22.12.2020 

p. 2 / 11

 

p. 2/11 

AANVULLINGEN EN VERVANGINGEN BIJ DEEL P VAN TRA 550 
 

1. Beslissing BCB 96/14 van 17.09.2018  

Dit was voorheen opgenomen in rondzendbrief 3024 – B 2018/1052 van 26.10.2018. 

Punt 6.5.2 van TRA 550 v.4.0 wordt integraal vervangen door volgende tekst: 

Informatie over het transport op te nemen op de leveringsbon  

 

Mogelijkheid 1 

Op de leveringsbon wordt de volgende informatie systematisch en in de aangegeven volgorde 
vermeld: 

• BENOR-nummer van het bedrijf waartoe de betonmixerchauffeur behoort (AAA); 

• eenduidige identificatie van de betonmixerchauffeur (CCC);  

• BENOR-nummer van het bedrijf waartoe de betonmixer behoort (BBB); 

• eenduidige identificatie van de betonmixer (DDD). 

Indien de BENOR-betoncentrale gebruik maakt van eigen personeel en/of materieel, wordt op die 
plaats op de leveringsbon (AAA en BBB) het BENOR-nummer van de betoncentrale vermeld. 

 

Mogelijkheid 2 

Op de leveringsbon wordt de volgende informatie systematisch en in de aangegeven volgorde 
vermeld: 

• BENOR-nummer van het bedrijf waartoe de betonmixerchauffeur behoort (AAA); 

• BENOR-nummer van het bedrijf waartoe de betonmixer behoort (BBB). 

Bovendien beschikt de producent intern over de mogelijkheid om op eenvoudige en traceerbare wijze 
het verband tussen de volgende gegevens voor te leggen: 

• nummer van de leveringsbon; 

• naam en BENOR-nummer van het bedrijf van de betonmixerchauffeur; 

• naam en BENOR-nummer van het bedrijf van de betonmixer; 

• eenduidige identificatie van de betonmixerchauffeur; 

• eenduidige identificatie van de betonmixer. 

Indien de BENOR-betoncentrale gebruik maakt van eigen personeel en/of materieel, wordt op die 
plaats op de leveringsbon het BENOR-nummer van de betoncentrale vermeld. 

 

Voorbeeld leveringsbon 

Het voorbeeld van leveringsbon dat is opgenomen in TRA 550 v.4.0 in bijlage D wordt vervangen door 
het volgende voorbeeld van leveringsbon. 
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Voorbeeld leveringsbon 

LEVERINGSBON 

Klant 

 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 

Centrale …………………………………………………………………………………............... 

Ref. bestelling …………………………………………………………………………………............... 

Bon nr ……………………………………… Datum: …………………….. 

Werf 

 
 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 

Recept nr ……………………………………… Hoeveelheid  
Uur lading 

………………… m3 

…………………….. 
Transport 
BENOR-nr bedrijf chauffeur: AAA Chauffeur CCC  

BENOR-nr bedrijf mixer: BBB Mixer DDD 

GELEVERD PRODUCT 

EIGENSCHAPPEN GEDEKT DOOR HET BENOR-MERK 

Beton met gespecificeerde 
eigenschappen 

 

 

 
 

Basisgegevens 
Druksterkteklasse ……………………………………………………………………………… Consistentieklasse ……………….. Weerstand tegen ASR: 

Ongewapend             Gewapend                   Voorgespannen      Dmax ……………………………………… PREV x / AR y 

Milieu- of omgevingsklasse ……………….……………………………………………… Gegarandeerde verwerkingstijd ……………………………. min 

Aanvullende gegevens Hulpstoffen toegevoegd in de centrale 
Cement (verplicht) ……………………………………………………………………………. Type % C Naam 
Wateropslorping: WAI () …………………………………………………………………… ……………………………………………… ………….. …………………………………………… 
Toevoegsels (verplicht) …………………………………………………………………….. ……………………………………………… ………….. …………………………………………… 
W/C-factor ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………… ………….. …………………………………………… 
Grove granulaten ………………………………………………………………………………      
Eigenschappen ZVB:……………………………………………………………………………      

SPECIALE EIGENSCHAPPEN OVEREENGEKOMEN MET DE KLANT (NIET GEDEKT DOOR BENOR) 

 

IN TE VULLEN DOOR DE CHAUFFEUR 

TOEVOEGINGEN OP DE WERF ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CENTRALE 

INDIEN HET PRODUCT 
BENOR IS, BLIJFT HET 

BENOR 

 Type Max toegelaten Naam Uitgevoerd Uur Handtekening 

Water  liter  liter   
Hulpstof  liter  liter   

 Storting 

 Pomp                 Bak                 Bekisting                 Slipform    

Index km vertrek ………………………………………………………………………………….. 
Aanvullende toevoegingen vereist door de bestemmeling  
met verlies van de BENOR waarborg 

Index km terugkomst ………… Uur terugkomst …………………………………. Water …………………………………………………………………………………………………………………… 
Uur begin lossen ………………………………………………………………………………….. Vezels …………………………………………………………………………………………………………………… 
Opmerking …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Hulpstof  …………………………………………………Vertrager……………………………………………… 
Andere…………………………………………………………………………………………………………………… 

IN TE VULLEN DOOR DE BESTEMMELING VOOR AANVAARDING EN KWIJTING 
In geval van toevoeging van water of andere producten op de werf op het initiatief van de klant, zijn de gespecificeerde 
eigenschappen niet meer gegarandeerd en is het product niet meer gedekt door het BENOR-merk. 

Naam (in hoofdletters) Handtekening Opmerking 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

 

Certificatie-Instelling: BE-CERT 

XXX/Y NBN EN 206 
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2. Beslissing BCB 97/14 van 07.12.2018 

Criterium 3 vermeld in tabel 18 van TRA 550, deel P is enkel van toepassing in vervolgproductie, niet in 
aanvangsproductie. Tabel 18 uit TRA 550, deel P wordt vervangen door onderstaande tabel. 

 

Criterium 1 en criterium 4 op getransponeerde resultaten (fck van het referentierecept gebruiken) 

Criterium 2 en criterium 3 op niet-getransponeerde resultaten 

1 resultaat (1) 2 resultaten 
(1) 

Aanvangsproductie (1) 

(3 tot 34 resultaten) 
Vervolgproductie (1)  (ten minste 35 resultaten) (2) 

Individuele 
beoordeling 

fci ≥ fck – 4 
(criterium 2) 

Individuele 
beoordeling 

fci ≥ fck – 4 
(criterium 2) 

 

fcm28 berekend op basis 
van de laatste 3 
beschikbare resultaten  

fcm28 en de standaardafwijking s15 berekend op basis van de laatste 15 beschikbare 
getransponeerde resultaten . 

fcm28 ≥ fck + 4 (criterium 
1)  

en fci ≥ fck – 4 
(criterium 2) 

 

fcm28 ≥ fck + 1,48 σ (criterium 1)   

en fci ≥ fck – 4 (criterium 2) 

Controle individueel lid (volgens tabel 18 van NBN EN 206, criterium 3) 

0,63 σ ≤ s15 ≤1,37 σ (criterium 4) 

Criterium 2 NCF of criterium 3 NCF(3): Een NCF registreren en correctieve maatregelen 
nemen. 

Indien criterium 2 NCF : Gebruiker en Certificatie-Instelling verwittigen binnen de 24 uur. 

Criterium 1 NCF of 
criterium 2 NCF: 

Een NCF registreren en 
correctieve 
maatregelen nemen 

Indien criterium 2 NCF: 
gebruiker en 
Certificatie-Instelling 
verwittigen binnen de 
24 uur. 

Indien criterium 1 NCF: 
Certificatie-Instelling 
verwittigen binnen de 
week. 

STOP 

Criterium 4 CF of criterium 4 NCF met s15 
te laag 

Criterium 4 NCF met s15 te hoog 

Indien criterium 4 NCF: σ op de laatste 35 
getransponeerde resultaten onmiddellijk 
herrekenen en vervolgens criterium 1 
toepassen. 

σ op de laatste 35 getransponeerde 
resultaten onmiddellijk herrekenen en 
vervolgens criterium 1 toepassen. 

Criterium 1 CF Criterium 1 NCF Criterium 1 CF Criterium 1 NCF 

De statistische 
beoordeling is 
conform. 

STOP 

Een NCF registreren 
en correctieve 
maatregelen nemen 

Overschakelen naar 
de frequentie van de 
aanvangs-
productie(4). 
Certificatie-Instelling 
verwittigen binnen de 
week.  

STOP 

STOP 

 

 

Een NCF registreren  
en correctieve 
maatregelen nemen 

Overschakelen naar 
de frequentie van de 
aanvangs-
productie(4). 
Certificatie-Instelling 
verwittigen binnen de 
week.  

STOP 

(1) Labo ITT’s uitgesloten; enkel de resultaten op monstername in productie zijn toegelaten. 

(2) Ongeacht de periode waarbinnen deze resultaten bekomen worden. 

(3) Bijkomend voor criterium 3: beton uit de betonfamilie halen en individueel op conformiteit beoordelen. 

(4) De frequentie van de vervolgproductie kan terug aangenomen worden op het moment dat de statistiek opnieuw conform is gedurende drie 

opeenvolgende beoordelingen. 
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3. Beslissing BCB 103/07 van 25.06.2020 

Volgende alinea uit 4.4.3.10: 

“In het bijzonder geval van vliegas, mag de doseernauwkeurigheid van 3 % op vliegas overschreden 
worden, zolang de absolute grens van 3 kg op de dosering van vliegas per lading vers beton niet wordt 
overschreden. Indien de doseerafwijking van vliegas boven 3 kg ligt zonder 5 kg te overschrijden, is het 
resultaat aanvaardbaar in de zin van 4.4.3.2 van dit reglement.” 

wordt vervangen door onderstaande alinea: 

“In het bijzonder geval van vliegas/filler, mag de doseernauwkeurigheid van 3 % op vliegas/filler 
overschreden worden, zolang de absolute grens van 3 kg op de dosering van vliegas/filler per lading vers 
beton niet wordt overschreden. Indien de doseerafwijking van vliegas/filler boven 3 kg ligt zonder 5 kg 
te overschrijden, is het resultaat aanvaardbaar in de zin van 4.4.3.2 van dit reglement.”  

 

4. Beslissing BCB 103/04 van 25.06.2020 

In de uitgave van 2018 van de norm NBN B 15-001 zijn duidelijke bepalingen opgenomen betreffende 

het beheersen van de schadelijke alkali-silica reactie in betonnen constructies. Sindsdien is het voor 

BENOR-gecertificeerd beton verplicht een ASR-preventieniveau (PREV) en ASR-blootstellingscategorie 

(AR) te specificeren. Het is aan de voorschrijver te bepalen welke PREV en AR-categorie dient voorzien 

te worden. 

De norm NBN B 15-001 stelt in bijlage I dat wanneer er geen PREV-categorie opgegeven werd door de 

voorschrijver, de betonproducent standaard dient uit te gaan van ASR-preventieniveau PREV 2. 

Het Bestuurscomité Beton heeft beslist dat de betonproducent betonsamenstellingen mag leveren met 

specificatie PREV 1 onder volgende voorwaarden: 

 De klant bestelt schriftelijk beton met specificatie PREV 1. 

 De betonproducent heeft van de klant de ingevulde en ondertekende verklaring, 

opgenomen in bijlage 2 aan deze rondzendbrief, ontvangen. 

De betonproducent kan één van beide hoger vermelde documenten per betonsamenstelling per werf 

voorleggen.  
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5. Beslissing BCB 106/07 van 11.12.2020 

 

In Tabel 3 worden de bepalingen voor de uitrusting voor het meten van de druksterkte vervangen door 

onderstaande bepalingen: 

 

Controle-
uitrusting Kalibratie Controle Eisen/ Tolerantie Frequentie Controle / Kalibratie door 

Uitrusting voor 
het meten van de 
druksterkte 

Kalibratie volgens 
NBN EN ISO 7500-1 

-- Klasse  1 of 2 1 / jaar Geaccrediteerde 
instelling 

-- 

Controle van de aspecten 
van 4.1, 4.2, 4.3 en 4.5 
van NBN EN 12390-4 die 
geen deel uitmaken van 
de kalibratie 

NBN EN 12390-4 1 / jaar 
Instelling geaccrediteerd 
voor het uitvoeren van 
kalibraties volgens  
NBN EN ISO 7500-1 

 

Deze bepalingen zijn van toepassing voor alle kalibraties en controles die worden uitgevoerd vanaf 

01.01.2021.  
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VERVANGING EN AANVULLING BIJ DEEL E VAN TRA 550 

 
1. Beslissing BCB 101/25 van 13.12.2019 

 

In bijlage 1 worden de contactgegevens van de Service Public de Wallonie als volgt aangepast: 

 
Service Public de Wallonie 

Département Expertises Structures et Géotechnique - Direction des Matériaux de structure 

 Rue Côte d'Or 253 

B-4000 Liège 

 Tel : +32 4 231 63 12 

Fax : +32 4 231 64 64  

E-mail : dgo1-63@spw.wallonie.be 

 

2. Beslissing van het BCB betreffende de audit van het productiecontrolesysteem voor 
2020, genomen middels schriftelijke consultatie in mei 2020  
 

Deze beslissing was voorheen opgenomen in rondzendbrief 3024 – B 2020/0444 van 03.06.2020. 
 

a. Inleiding 

Rekening houdend met de Overheidsmaatregelen afgekondigd in het kader van de beheersing van het 
COVID-19 virus, werd beslist de audit van het productiecontrolesysteem (zie TRA 550/E 2.2 en 3.1) voor 
2020 deels vanop afstand (remote audit) en deels ter plaatse in de productie-eenheid uit te voeren.  

 

b. Invulling van het tijdsschema 

De tijd beschikbaar voor de audit (2 dagen) wordt als volgt ingedeeld. Beperkte variaties op dit 
tijdsschema zijn mogelijk. 

Tijdstip Aard Beschrijving 
Tijds- 

budget 

4 weken voor 
contactdag 1  

Inplannen audit Aankondigen audit en opvragen documenten 00:15 

1 week voor 
contactdag 1  

Nazicht 
aanwezigheid 
documenten 

Verificatie van de volledigheid van de ontvangen documenten 

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

00:30 

Vóór 
contactdag 1 

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

03:15 

mailto:dgo1-63@spw.wallonie.be


 

Beslissingen van het Bestuurscomité Beton van 17.09.2018, 
07.12.2018, 13.12.2019, 25.06.2020 en 11.12.2020

3024 – B 2020/1166 

Datum: 22.12.2020 

p. 8 / 11

 

p. 8/11 

Tijdstip Aard Beschrijving 
Tijds- 

budget 

Contactdag 1 

 

Remote audit 

 

Uitvoeren remote audit via Microsoft Teams  
- opening meeting 

- uitvoeren audit  

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

05:30 

 

  

Opmaak van de opmerkingenlijst en deel van het verslag van de 
remote audit 

02:00 

Contactdag 2 Audit ter 
plaatse 

Uitvoeren audit ter plaatse 02:00 

Vervolledigen opmerkingenlijst 

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

Afwerken verslag van de audit (ter plaatse of remote) 

01:30 

Na ontvangst 
actieplan 

Evaluatie 
actieplan 

Beoordeling van het door de producent ingediende actieplan 01:00 

 
c. Aanvullende bepalingen 

 
 Deze bepalingen zijn van toepassing voor alle audits van het productiecontrolesysteem voor 2020. 

 Bovenstaand tijdsschema is van toepassing voor alle productie-eenheden met uitzondering van de 
productie-eenheden van een groep waarvoor conform TRA 550/E 3.5.2 een overeenkomst werd 
vastgelegd. Voor die laatste productie-eenheden wordt een specifiek tijdsschema bepaald met 
respect van de principes van deze rondzendbrief. 

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

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

 De checklist in bijlage 1 vormt een leidraad voor het uitvoeren van de audit en is een hulpmiddel 
voor de producent voor het voorbereiden van de audit. De auditor stelt vragen in functie van de te 
auditeren productie-eenheid. Niet alle vragen voorzien in de checklist worden bij iedere productie-
eenheid behandeld. Er kunnen tijdens de audit ook vragen gesteld worden die niet opgenomen zijn 
in de checklist. 

 Volgende onderwerpen worden behandeld tijdens de audit ter plaatse (zie ook groen gemarkeerde 
onderwerpen op de checklist): 

o proces ontvangst grondstoffen; 
o intern transport grondstoffen (gesprek met wielladerchauffeur) met rondgang terrein 

(inclusief nazicht opslag en identificatie); 
o bestellingopname; 
o procedure selectie recept; 
o proces fabricage, productieparameters (gesprek met doseur); 
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o transport en levering beton (gesprek met chauffeur) inclusief controle van de 
hulpstofvaten aanwezig op de mengwagen (type, identificatie, ..); 

o proces ontvangst van de verhuurbedrijven (gesprek met verantwoordelijke); 
o proces beheer en gebruik van documenten: steekproef of de juiste documenten worden 

gebruikt en gekend zijn door de verschillende verantwoordelijken; 
o beoordeling van het gevolg gegeven aan de opmerkingen van de vorige audit die nog niet 

tijdens de remote audit konden worden geverifieerd. 

 Niet-conformiteiten gecommuniceerd op het einde van contactdag 1 worden niet opnieuw 
besproken op contactdag 2. 
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AANVULLING BIJ DEEL C VAN TRA 550 

 

1. Beslissing BCB 101/24 van 13.12.2019 

Alle BENOR-vergunninghouders in de sector van het stortklaar beton dienen zich verplicht aan te sluiten 
op het Extranet van BE-CERT. 

BE-CERT zal hiertoe een verwerkersovereenkomst aan de BENOR-vergunninghouders overmaken. Na 
ondertekening van deze overeenkomst door beide partijen zal BE-CERT de gegevens, om via een 
beveiligde toegang te kunnen aansluiten op het Extranet, aan de BENOR-vergunninghouder overmaken. 
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CORRECTIES AAN DEEL P VAN TRA 550 (Enkel Franstalige versie) 

 

In de Franstalige versie van deel P van TRA 550 v.4.0 zijn enkele foutjes geslopen. Deze worden in de 
Franstalige versie van deze rondzendbrief gecorrigeerd. 

 
 



Bijlage 1 

 

Checklist Audit van het productiecontrolesysteem 2020 

 

Geel gemarkeerd: documenten voorafgaandelijk aan de audit door de producent aan te leveren aan de keuringsinstelling 

Groen gemarkeerd: komt aan bod tijdens de audit ter plaatse 

ALGEMENE BEOORDELING VAN DE MAATREGELEN GENOMEN INGEVOLGE DE VASTSTELLINGEN GEDAAN TIJDENS DE 

VORIGE AUDIT 

Over te maken documenten voor de audit: actieplan van de vorige audit dat door de producent is aangevuld met motivatie en 
bewijsvoering. 

Nakijken of de producent kan aantonen dat een positief gevolg werd gegeven aan de betreffende opmerking.  
Het gevolg gegeven aan sommige opmerkingen kan eventueel pas geverifieerd worden tijdens de audit ter plaatse. 

Ter plaatse: beoordeling van het gevolg gegeven aan de opmerkingen van vorige audit die nog niet tijdens de remote audit 
konden worden geverifieerd.   

1. PRODUCTONTWERP 
 

1.1. Specificatie en productcataloog 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
de meest recente productcataloog + 2 vorige versie 
HPC: procedure omtrent het tot stand komen van de productcataloog, en het beheer ervan 
Te auditeren onderwerpen: 
Wat is de scope van de BENOR-cataloog? 

- Categorie S, D, H 
- Categorie RS, RD 
- Beton met garantie van WAI 
- Beton met ingebrachte lucht (EA) 
- Staalvezelbeton 
- Beton conform bijlage D 
- Zelfverdichtend beton (SCC) 
Zijn de vermelde specificaties conform tabel 1 van TRA550/P en zijn deze op correcte wijze gevalideerd (gekleurd vakje)? 

Hoeveel recepten zijn er momenteel opgenomen in de productcataloog? 
Welke specifieke recepten zijn in de BENOR-cataloog opgenomen? 
- Categorie D - H (>= C35/45) 
- Categorie RS, RD 
- Dmax 8 mm 
- Beton met garantie van WAI 
- Beton met ingebrachte lucht (EA) 
- Staalvezelbeton 
- Beton conform bijlage D 
- Zelfverdichtend beton (SCC) 
- Beton met kleurstoffen 

Zijn de PREV- en AR -klassen voor elk recept correct geïdentificeerd en zijn die overeenkomstig bijlage I? 
Welke specifieke recepten zijn in de BENOR-cataloog opgenomen met PREV3 AR3? 
Welke specifieke recepten zijn in de BENOR-cataloog opgenomen met PREV1? 
 

Welke nieuwe recepten zijn er sinds vorige audit? 
Welke recepten worden met specificatie maar buiten BENOR geleverd? 
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1.2. Beheer van de grondstoffen 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
grondstoffenlijst sinds de vorige audit + lijst van de gebruikte parameters  
HPC: procedure aankoop en beheer grondstoffen, overzicht en procedure beheer gebruikte parameters  
Te auditeren onderwerpen: 
Wat zijn de verschillende grondstoffen en over welke certificaten beschikken ze? 

- CEMENT: CE1+, BENOR 
- TOEVOEGSEL (Vliegas-LMA): CE1+, BENOR, ATG Nr 
- GROF GRANULAAT: CE2+, BENOR, ATG Nr  Aandacht voor afplattingscoëfficiënt  
- ZAND: CE2+, BENOR, ATG Nr  Aandacht voor variabiliteit korrelverdeling categorie C en schelpgehalte SC 
- HULPSTOFFEN: CE2+, BENOR 
- VEZEL: CE2+, ATG Nr 

Zijn er nieuwe grondstoffen in gebruik sinds de vorige audit? 

Welke rekenparameters zijn vastgelegd voor elke grondstof? Voldoet men hier aan tabel 6 van het TRA (indien nee: kan een 
motivatie worden voorgelegd)? 
Hoe zijn de rekenparameters beheerd in (gebruik van gecertificeerde waarden?): 

- ITT-fiche 
- Productiesoftware  

Hoe springt de producent om met de rekenparameters (zoals korrelverdeling, densiteit, waterabsorptie... ) wanneer een 
granulaat verschillende herkomsten / leveranciers heeft? 

Hoe werd de algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid cfr. tabel 4 en tabel 5 van het TRA geverifieerd (oa. ATG bij 
staalvezel)?  

Hoe gebeurt het beheer van de proeven op grondstoffen conform tabel 10 (wanneer van toepassing)? 

Zijn er voor bepaalde grondstoffen alternatieve grondstoffen (herkomst of type) vastgelegd? Is de invloed op de recepten of 
eventuele gelijkwaardigheid in prestaties hiervoor aangetoond? 

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de certificaten van overeenkomstigheid?  

Wie is verantwoordelijk voor de aankoop? Hoe verloopt het beheer van klachten naar de leverancier toe (concrete 
voorbeelden)? 

 

1.3. Opmaak van de nieuwe recepten 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
laatste identificatie fiches (nieuwe recepten) 
HPC: procedure voor de opmaak van nieuwe recepten, procedure voor de validatie van recepten en procedure opstellen 
identificatie   
Te auditeren onderwerpen: 
Op welke wijze worden nieuwe recepten ontwikkeld? Is dit duidelijk vermeld in de procedure? 
Werkwijze 1: valideren van individuele recepten (en basisrecepten) 
Werkwijze 2: afgeleide recepten 
Werkwijze 3: rekenmodel 
Werkwijze 4: toepassing geïntegreerde systemen 
 
Werkwijze 1 

Wat is de gevolgde procedure voor het definiëren van een nieuw theoretisch recept? 
Maakt de producent gebruik van vaste skeletten per Dmax/toepassing? 
Hoe zijn de skeletten berekend? 
Hoe zijn de minimum cementhoeveelheden vastgelegd? 
Hoe is de W/C-factor vastgelegd (volgens norm of theoretisch model)? 
Houdt de producent rekening met de waterabsorptie? Is deze waarde conform de technische fiche van het BENOR-granulaat? 
Hoe is de hoeveelheid hulpstof vastgelegd? 
Is deze hoeveelheid meegerekend bij de berekening van de W/C-factor? 
Heeft de producent een recept ontwikkeld per consistentieklasse? 
Indien ja, wat is de invloed op dit recept indien de consistentieklasse gewijzigd wordt op de werf (wordt het BENOR-merk 
behouden of niet)? 
Indien neen, houdt hij rekening met de maximumhoeveelheid voor de berekening van de W/C-factor en opmaak chloride- en 
alkalibalans? 
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Hoe toetst de producent af of zijn recepten conform tabel 7 van TRA550 zijn? 
Is de reserve tov de W/C-factor aanwezig, en de maximale doorval op de zeef van 0,5 mm? 
 
Hoe is de gehele validatie gedocumenteerd? 
Is er een specifieke documentatie per recept? 
Hoe wordt nagegaan of de gegevens op de ITT-fiche overeenkomen met deze die opgenomen zijn in de sturing? 
 
Hoe is de link tussen de recepten opgenomen in de productcataloog en de validatie van deze recepten eenduidig vastgelegd (link 
met ITT)? 
Wie is verantwoordelijk voor de opmaak van nieuwe recepten? 
 
 
Werkwijze 2, bijkomend bij werkwijze 1 

Wat is de definitie van basisrecepten? 
Over hoeveel basisrecepten beschikt de producent? 
Hoe is de validatie van deze basisrecepten gedocumenteerd?  
 
Hoe zijn de afleidingsregels vastgelegd en hoe worden deze toegepast door de producent?  
Hoe wordt een afgeleid recept gevalideerd? 
Hoe worden deze afgeleide recepten gecontroleerd? 
 
Enkele basisrecepten en afgeleide recepten controleren en nagaan of de afleidingsregels correct toegepast worden. 
 
 
Werkwijzen 3 en 4: 

Welk soort rekenmodel wordt gebruikt door de producent? 
Wat zijn de verschillende parameters van dit model? 
Hoe zijn deze parameters gedefinieerd? 
 
Wat zijn de gevolgde stappen voor de opbouw van een nieuw recept?  
Hoe wordt de minimum cementhoeveelheid gedefinieerd? 
Hoe wordt de W/C factor gedefinieerd? 
Hoe wordt de hoeveelheid hulpstof vastgelegd? 
Hoe kan de producent zich ervan verzekeren dat het geleverde recept overeenkomt met het beoogde recept? 
Wat is de impact van de verandering van één parameter op de berekening van het recept? 
 
Hoe is het rekenmodel gevalideerd?  
Hoe worden de parameters vastgelegd en verder opgevolgd? 
Wanneer worden de parameters aangepast? 
Wordt de historiek van de parameters bijgehouden? 
Bestaat er in geval van aanpassing van de parameters een registratie? 

 
1.4. Evolutie van de recepten n.a.v. grondstofleveringen 

Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure voor het beheer en eventuele wijzigingen / vervanging van grondstoffen 
Te auditeren onderwerpen: 
Voor de inerte grondstoffen zijn er verschillende gevallen: 

- Grondstoffen zijn BENOR  BENOR-fiche (minimum 1 x per jaar en bij elke wijziging) 
- Grondstoffen zijn CE2+  producent dient interne proeven uit te voeren 

De producent baseert zich op de gegevens van de technische fiche of voert zelf proeven uit? 

Zijn er reactiegrenzen vastgelegd voor elke parameter van de grondstoffen? 
Wanneer vereisen fluctuaties in de parameters/eigenschappen van grondstoffen aanpassingen aan recepten?  

Worden er fysieke proeven uitgevoerd op grondstoffen? 
Worden de recepten continu aangepast op basis van werkelijk verkregen proefresultaten op grondstoffen? 
 
Hoe wordt er omgesprongen met onvoorziene/onmiddellijke wijzigingen/vervanging van grondstoffen? Is deze situatie vervat in 
de procedure? Wordt hier rekening gehouden met de eventuele regels hieromtrent (vb. 3.4.6.2 van het TRA 550/P)? 
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1.5. Geschiktheidsproeven (ITT) 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
registratie van de laatst uitgevoerde ITT proef of ITT dossier 
HPC: procedure voor de validatie van een recept, procedure ivm algemene registratie van ITT proeven 
Te auditeren onderwerpen: 
Hoe zijn de a- en w-factor vastgelegd? Is dit gedocumenteerd? 
Is er een duidelijke procedure betreffende jaarlijkse evaluatie van Ic-factor en a- en w-factor? 
Zijn de bekomen resultaten conform de gekozen a- en w-factor? 
 
De uitvoering en validatie van de ITT proeven: 
 
Werkwijze 1:  
Verplicht uitvoeren van ITT-proeven voor levering van elk individueel recept. 
 
Werkwijze 2:  
Verplicht uitvoeren van ITT-proeven voor levering van elk basisrecept. 
Wat heeft de producent voorzien wanneer een nieuw afgeleid recept wordt geproduceerd onder BENOR? 
 
Voor werkwijzen 1 en 2: 
Welke nieuwe recepten zijn er sinds de vorige audit en door middel van welke ITT-onderzoeken werden deze gevalideerd? 
Zijn de recepten gevalideerd conform tabel 8 van deel P van TRA? 
 
Welke algemene wijzigingen die aanleiding gaven tot ITT zijn er sedert vorige audit doorgevoerd (nieuwe grondstof,  ...)? 
Op welke manier wordt de historiek bijgehouden van enerzijds algemene wijzigingen en anderzijds wijzigingen op receptniveau? 
 
Worden ITT-proeven enkel uitgevoerd in productie of ook op laboschaal? 
Op welke manier is het inert skelet vastgelegd op het moment van de ITT-proeven? 
 
Is in de registratie van de ITT de evaluatie en validatie door de verantwoordelijke naspeurbaar? 
 
Op welke manier wordt er bij vaststelling van niet-conformiteiten teruggekoppeld naar de betreffende ITT? 
 

Werkwijzen 3 en 4: 
Niet van toepassing. 

 

2. UITRUSTING (ONDERHOUD EN KALIBRATIE) 
 

2.1. Productie-uitrusting (aanmaak en transport) 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: beschrijving van de centrale, procedure voor de controle van productie- en doseer uitrusting (centrale en wagenpark), 
overzicht van de mengwagens en pomp wagens 
Te auditeren onderwerpen: 
Hoe gebeurt de dosering van hulpstoffen op de mengwagens? Welke recipiënten zijn op de mengwagens aanwezig en hoe zijn 
deze geïdentificeerd? 
 
Wie is verantwoordelijk voor de kalibraties van de hulpstofvaten op de mengwagens? Is het overzicht hiervan up to date? 
Wie is verantwoordelijk voor de kalibratie van de productie-uitrusting? Is het gebruikte bereik van de balansen 
gedocumenteerd? Is de validatie van het kalibratieverslag naspeurbaar? 
 
Zijn er vochtsondes geïnstalleerd? Hoe worden deze gekalibreerd? 
 
Wat is de procedure voor toevoeging van staalvezels? 
 
Ter plaatse: controle van vaatjes aanwezig op de mengwagens van de chauffeur waarmee gesproken wordt (type, identificatie, 
…).  
 

2.2. Controle-uitrusting 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: overzicht labo materieel en kalibratiekalender 
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Te auditeren onderwerpen: 
Is de kalibratiekalender up to date? 
Wie is verantwoordelijk voor de validatie van de kalibratieverslagen? Is de validatie van deze verslagen naspeurbaar? 
 
Ter plaatse: bezoek aan het labo met specifieke aandacht voor de identificatie van de apparatuur 
 

3. PERSONEEL 
 

3.1. Vastleggen van functies en bekwaamheden 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: meest recente organigram, beschrijving van alle functies en bekwaamheden 
Te auditeren onderwerpen: 
Is de vereiste bekwaamheid gedefinieerd in de functieomschrijvingen? 
Zijn er nieuwe functies sinds vorige audit? 
Zijn er wijzigingen aan de inhoud van functieomschrijvingen? 
Is er een geschreven contract met eventuele externe consultants? Beantwoordt dit contract aan de reglementaire eisen? 
 

3.2. Toekennen van de verantwoordelijkheden en vervanging 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: toekennen van verantwoordelijkheden, procedure voor vervanging 
Te auditeren onderwerpen: 
Welke nieuwe personeelsleden zijn er sinds vorige audit? 
Is er voor elke functie een bekwame vervanger aangeduid? 
Is de minimale tijdsbesteding gedefinieerd? 
 

3.3. Vormingsplan en initiële kwalificatie 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
laatste opleidings-, vormings- en/of kwalificatieplan van nieuwe werknemers (sinds vorige audit) 
HPC: procedure voor het aanwerven van nieuwe werknemers 
Te auditeren onderwerpen: 
Wie is verantwoordelijk voor de vorming en kwalificatie van nieuwe personeelsleden? 
Op welke manier werden de nieuwe personeelsleden opgeleid (vormingsplan)?  
Toon aan hoe de initiële kwalificatie op basis van dit vormingsplan naspeurbaar is. 
 
Werden er nieuwe interne en/of externe opleidingen gevolgd sedert vorige audit? Hoe wordt dit geregistreerd? 
 

3.4. Opvolging van de nodige en beschikbare competenties 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure voor de opvolging van de competentie van de verschillende actoren 
Te auditeren onderwerpen: 
Op welke manier gebeurt de opvolging van de nodige en beschikbare competenties?  
Is er hier een onderscheid tussen arbeiders en bedienden? 
 
 

4. PRODUCTIE 
 

4.1. Goedkeuring van de grondstof leveringen 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
grondstoffenlijst 
HPC: procedure ontvangst grondstoffen 
Te auditeren onderwerpen: 
Ter plaatse: audit van het proces ontvangst grondstoffen 
 

4.2. Opslag van de grondstoffen 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
inplantingsplan  
Te auditeren onderwerpen: 
Ter plaatse: audit wielladerchauffeur, rondgang terrein met nazicht opslag en identificatie. 
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4.3. Productieparameters (vochtgehaltes, densiteit, mengen, weersinvloeden) 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure omspringen met verschillende parameters zoals vochtgehalte en densisteit recyclage water  
Te auditeren onderwerpen: 
Wat zijn de parameters van de grondstoffen ingebracht in het sturingssysteem? 
Densiteit, alkali gehalte, chloorionen, waterabsorptie, korrelverdeling grondstoffen, drukweerstand cementsoort 
 
Welke gegevens komen voor op het doseringsprotcol? 
Is er een procedure die het protocol verduidelijkt? 
 
Welke verschillen kunnen er bestaan in mengparameters tussen verschillende recepten? Hoe is dit gedocumenteerd? 
 
Op welke manier wordt er rekening gehouden met het gehalte aan vaste stoffen van het recyclagewater? 
 
Ter plaatse: audit doseur 
 

4.4. Identificatie van de behoeften van de klant 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
opnameformulier bestellingen 
HPC: procedure opname bestellingen 
Te auditeren onderwerpen: 
Hoe is de verkoop georganiseerd? 
Wie kan er bestellingen opnemen? 
Hoe worden deze bestellingen geregistreerd? 
 
Ter plaatse: audit bestellingopname 

 

4.5. Keuze van het te gebruiken recept 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure van order tot productie 
Te auditeren onderwerpen: 
Wat is uw verantwoordelijkheid inzake beheer van recepten? 
Hoe komt men op basis van de gegevens van de bestellingopname tot het juiste recept (in functie van de toepassing en 
specificatie)? 
Op welke manier is de receptinformatie in de sturing gekoppeld aan de informatie die wordt weergegeven op de leveringsbon? 
 
Ter plaatse: verificatie van de procedure die wordt gevolgd voor de keuze van het te gebruiken recept 
Hoe worden de bestellingen onder PREV1 beheerd? 
Zijn er de afgelopen 6 maanden leveringen onder PREV1 geweest? 
Wat zijn deze werven? 
Kan u de goedkeuring/vraag van de klant/voorschrijver voorleggen? 
 

4.6. Fabricage (weigeringsdrempels, vochtgehalte, vloeibaarheid) 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure van order tot productie 
Te auditeren onderwerpen: 
Bestaat er een duidelijke instructie die de taken van de doseur beschrijft? Wat zijn meest voorkomende problemen? Zijn de 
mogelijke acties die naar aanleiding daarvan dienen genomen te worden in deze instructie opgenomen? 

Ter plaatse: audit doseur 
 

4.7. Leveringsbons 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
-- 

Te auditeren onderwerpen: 
Op welke manier worden de terugkomende leveringsbonnen gecontroleerd en wie is hiervoor verantwoordelijk? Waar is dit 
vermeld in het HPC? 
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4.8. Laden, vervoer en levering van beton 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
meest recente leveringsinstructies  
HPC: procedure voor het leveren van beton 
Te auditeren onderwerpen: 
Welke wijzigingen werden er doorgevoerd aan de leveringsinstructies sinds vorige audit? 
Hoe worden de verschillende toegelaten acties door de chauffeur verduidelijkt in de leveringsinstructies (hulpstoftoevoeging,..). 
 

Ter plaatse: audit chauffeurs 
 
 

4.9. Onderaanneming (Huurmixerchauffeurs - pompisten, ...) 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
meest recente leveringsinstructies voor huurmixer chauffeurs 
HPC: procedure contacteren en ontvangen van huurmixers 
Te auditeren onderwerpen: 
Hoe wordt de keuze voor de verhuurbedrijven vastgelegd? Wie? Hoe? Wat zijn de criteria? 
Hoe kan de producent de gebruikte verhuurbedrijven opzoeken? 
Firma, naam chauffeur, mixervoertuig en levering? 
Neem 2 of 3 datums (met veel productie) en ga na of voorgaande zaken beschikbaar zijn 
 
Heeft de producent specifieke instructies voor de verhuurbedrijven? 
Hoe kan de producent zich ervan verzekeren dat deze interne instructies correct toegepast worden? 
 
Wie is verantwoordelijk voor de ontvangst van de verhuurbedrijven? 
Op welke manier vergewist men zich ervan of de externe chauffeur die zich aanbiedt in orde is met de certificatie en op de 
hoogte is van de interne richtlijnen? 
Op welke manier worden de interne richtlijnen aan de huurmixerchauffeur overhandigd? Worden deze enkel afgegeven of ook 
verduidelijkt aan de hand van een korte interne opleiding? 
 

Ter plaatse: audit van de verantwoordelijke voor de ontvangst van de huurmixers. 

 

5. ZELFCONTROLE 

 

5.1. Monsternameplan 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
bewijs dat de monsternames een weerspiegeling zijn van de productie 
HPC: procedure organiseren monstername 
Te auditeren onderwerpen: 
Op welke manier wordt er periodiek een analyse uitgevoerd van de verdeling van monsternames? 
Op welke manier wordt er rekening gehouden met deze vaststellingen in het monsternameplan?  
 

5.2. Controleproeven 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure uitvoeren van controleproeven 
Te auditeren onderwerpen: 
Welke werkinstructies bestaan er voor het uitvoeren van de controleproeven? 

 

5.3. Verwerking van de proefuitslagen 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure verwerking proefuitslagen 
Te auditeren onderwerpen: 
Welke documenten bestaan er voor de registratie van proefuitslagen? 
Wordt er gebruik gemaakt van een laboprogramma? 
Zijn er wijzigingen aan deze documenten sinds vorige audit? 
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5.4. Opvolging van de zelfcontrole 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure opvolging van de zelfcontrole 
Te auditeren onderwerpen: 
Wat is het verschil tussen de productiecontrole en conformiteitscontrole? 
Wat wordt er effectief gedaan bij vaststelling van niet-conformiteiten: bijvoorbeeld AQL W/C-factor, Ic-factor, … 
Zit de verantwoordelijkheid voor de opvolging van de zelfcontrole bij eenzelfde persoon? Indien nee, zijn deze 
verantwoordelijkheden duidelijk beschreven? 
Zijn er automatische meldingen voorzien bij vaststelling van niet-conformiteiten? 
Met welke frequentie wordt de conformiteit van de verschillende parameters van tabel 16 opgevolgd? 
 
 

6. BEHEER VAN DE DOCUMENTEN EN REGISTRATIES 
 

6.1. Opmaak - Goedkeuring van de documenten 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
lijst van goedgekeurde documenten (masterlist documenten) 
HPC: procedure documentenbeheer  
Te auditeren onderwerpen: 
Op welke manier worden alle documenten die deel uitmaken van het FPC-systeem van de producent (procedures, instructies, 
normatieve documenten, registratieformulieren, ...) beheerst? Bestaat hiervan een overzichtslijst? 
Wie is verantwoordelijk voor de opmaak en goedkeuring van documenten? Op welke wijze is dit naspeurbaar? 
Welke nieuwe documenten werden er verspreid sinds vorige audit of aan welke documenten werden sindsdien wijzigingen 
doorgevoerd? 
 

6.2. Verspreiding van de documenten 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure documentenbeheer 
Te auditeren onderwerpen: 
Wie is verantwoordelijk voor de verspreiding van de verschillende documenten?  
Gebeurt de verspreiding digitaal of fysiek op papier? 
Op welke manier verzekert men dat vervallen versies niet kunnen worden gebruikt? 
 

6.3. Gebruik van de documenten 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure documentenbeheer 
Te auditeren onderwerpen: 
 
Ter plaatse: steekproef of de juiste documenten worden gebruikt en gekend zijn door de verschillende verantwoordelijken. 
 

6.4. Klassering en archivering van de documenten 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
HPC: procedure documentenbeheer 
Te auditeren onderwerpen: 
Bestaat er een digitaal of fysiek archief? 
Waar zijn de archiveringstermijnen volgens 2.3.5 van TRA 550/P voor de verschillende documenten vermeld? 

 

6.5. Handboek voor de productiecontrole 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
handboek + eventuele wijzigingen tov vorige audit 
Te auditeren onderwerpen: 
Welke wijzigingen zijn er aan het HPC sinds vorige FPC-audit? 
Wie is verantwoordelijk voor het HPC? 
Hoe verzekert u zich ervan dat alle verantwoordelijken op de hoogte zijn van de voor hen relevante delen van het HPC? 
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7. PROBLEEMBEHEERSING 
 

7.1. Klachten 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
klachtenoverzicht sinds vorige audit 
HPC: procedure ontvangen en beheer van klachten 
Te auditeren onderwerpen: 
Wie kan er klachten ontvangen en op welke wijze worden deze geregistreerd? Is er duidelijk vastgelegd in de procedure welke 
klachten er dienen te worden geregistreerd? 
Hoeveel klachten werden er geregistreerd sinds de vorige audit? 
Bestaat er een overzichtslijst van de klachten? Is hier duidelijk wat de status van een klacht is? Wordt er bij afsluiten van de 
klacht een officiële reactie verstuurd aan de klager? 
 

7.2. Niet overeenkomstigheden 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
overzichtslijst met niet-conformiteiten 
HPC: procedure detectie en omspringen met niet-conformiteiten 
Te auditeren onderwerpen: 
Maakt de producent onderscheid tussen verschillende NCF? 

- Productiecontrole 
- Conformiteitscontrole 
- FPC-systeem 

 
Maakt de producent onderscheid tussen verschillende externe NCF? 

- Rapport van de KI 
- Auditrapporten van de KI 

 
Hoeveel niet-overeenkomstigheden werden er geregistreerd sinds de vorige FPC-audit?  
Hoeveel niet-overeenkomstigheden werden hiervan intern vastgesteld (t.o.v. tekortkomingen vastgesteld door de 
keuringsinstelling)?  
Wie is verantwoordelijk voor de registratie en de behandeling van niet-overeenkomstigheden? 
Zijn deze niet-conformiteiten inhoudelijk voldoende duidelijk omschreven? 
Welke acties worden ondernomen bij vaststelling van niet-overeenkomstigheden? 
 
Naar aanleiding van de laatste audit werd door de producent een actieplan opgesteld en naar de KI opgestuurd. 
Hoe heeft de producent dit opgevolgd? 

- Wanneer werd het actieplan opgesteld en met welke frequentie werd het actieplan opgevolgd? 
- Wie is verantwoordelijk voor de opvolging ervan? 
- Werden de deadlines gerespecteerd? 
- Welke acties werden succesvol afgerond? 
- Zijn er nog openstaande acties? Reden? 

 
7.3. Correctieve maatregelen 

Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
-- 
Te auditeren onderwerpen: 
Op welke manier wordt de correctieve maatregel die werd genomen naar aanleiding van de vastgestelde niet-conformiteit 
geregistreerd en wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Worden de genomen correctieve maatregelen achteraf nog geëvalueerd? 
 

7.4. Voorzorgsmaatregelen 
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
-- 
Te auditeren onderwerpen: 
Hoeveel corrigerende maatregelen werden er geregistreerd sinds de vorige FPC-audit? 
Hoe gaat men na bij elke vastgestelde klacht of interne niet-conformiteit of deze aanleiding kan geven tot het nemen van een 
bijkomende maatregel? 
Welke andere input kan aanleiding geven tot corrigerende maatregelen? 
Op welke manier wordt de effectiviteit van de genomen corrigerende maatregelen geëvalueerd? 
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8. BEHEER VAN DE CERTIFICATIE 
8.1. Contactpersoon certificatie- en keuringsinstelling  

Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
-- 
Te auditeren onderwerpen: 
Wie is verantwoordelijk voor de meldingen aan de certificatie-instelling die volgens het TRA zijn vereist (vb. niet conforme 
drukproeven,..). Zijn er hiervan concrete voorbeelden sinds vorige audit? 
Wordt er tijdig en afdoende gereageerd op waarschuwingen of vragen van de certificatie-instelling? 
 

8.2. Opvolging van de externe controles  
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
-- 
Te auditeren onderwerpen: 
 

9. BEOORDELING VAN DE WERKING EN BESLISSINGEN VOOR VERBETERING 
 

9.1. Toezicht op de werking (= op de vorige 8 items)  
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
-- 
Te auditeren onderwerpen: 
 

9.2. Interne audits  
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
laatste interne audit en evaluatie 
HPC: procedure interne audit 
Te auditeren onderwerpen: 
Hoe worden interne audits ingepland voor 2020? 
Wie voert deze uit? 
Hebben de interne auditeurs een specifieke opleiding gevolgd om dit te kunnen uitvoeren? 
Werden er specifieke zaken vastgelegd voor de interne audits? 
Welke functies worden intern geauditeerd? Gebeurt dit volgens een vast stramien? 
Hoe ziet de verslaggeving van de interne audits eruit? 
Hoe worden de interne audits geëvalueerd? Zijn er voorbeelden van acties die werden genomen op basis van de interne audits? 
Hoe gebeurt de terugkoppeling van de conclusies van de interne audits naar het betrokken personeel? 
 

9.3. Kwaliteitspolitiek en doelstellingen  
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
-- 
Te auditeren onderwerpen: 
Worden er specifieke doelstellingen gedefinieerd en geactualiseerd? 
Hoe wordt de directie hierin betrokken? 
 
 

9.4. Beoordeling door de directie  
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
laatste beoordeling door de directie 
HPC: procedure opstellen en opvolgen beoordeling door de directie 
Te auditeren onderwerpen: 
Wanneer werd de laatste directiebeoordeling uitgevoerd? 
Welke zijn de aanwezige personen? 
Worden minstens volgende aspecten in de directiebeoordeling behandeld? 

- Balans van de interne audit 
- Balans van de externe audit 
- Balans van de uitgevoerde technische controlebezoeken 
- Balans van de NCF 
- Balans van de klachten 
- Balans van de onderaannemers 
- Evaluatie van de doelstellingen van voorgaand jaar 
- Vastleggen van kwaliteitsbeleid 
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Werden de verhuurbedrijven geëvalueerd? 
Geeft dit een volledig beeld van het FPC-systeem van de producent? 
Bevat het verslag van de directiebeoordeling alle nodige aspecten conform de procedure? 
Gaat men na of de doelstellingen van het vorige werkjaar werden gehaald en worden nieuwe doelstellingen vooropgesteld? 

 

9.5. Communicatie aan het personeel  
Documenten die overgemaakt dienen te worden voor de audit: 
Verslag of documentatie van de laatste formele communicatie aan het personeel die werd gegeven (vb. kwaliteitsvergadering, 
toolbox,..) 
Te auditeren onderwerpen: 
Op welke manier worden de resultaten van interne audits, directiebeoordeling, enz. gecommuniceerd aan het betrokken 
personeel? (toolboxvergaderingen, interne opleidingen, Ad valvas communicatie,..) 
Welke vaste periodieke vergaderingen, informaties aan het personeel, interne opleidingen, ... worden er georganiseerd? Waar 
zijn deze overlegstructuren beschreven in het HPC? 

 



Bijlage 2 

 

 

Verklaring akkoord met levering beton met specificatie PREV 1 

Hierbij verstrek ik mijn akkoord voor de levering van volgende betonsamenstelling(en) gespecifieerd 

met ASR-preventieniveau PREV 1  

Naam klant 
 

Werf 
 

Specificatie 
 

Datum/periode 
 

 

Ik ben mij bewust van de volgende bepalingen van Tabel I.2-ANB van NBN B 15-001 voor ASR-

preventieniveau 1 (PREV 1): 

“PREV 1: Bouwelementen waarbij de gevolgen van ASR zeer beperkt en aanvaardbaar zijn.  

In principe beperkt dit niveau zich tot ongewapend beton of gewapend beton met lage sterkteklasse 

en lage duurzaamheidseisen en tot elementen die eenvoudig en met beperkte kost vervangbaar zijn 

of tijdelijke constructies. Tot dit niveau behoren ook de bouwelementen waarbij de voorschrijver 

andere maatregelen neemt ter preventie van de alkali-silica reactie (bv. Impermeabilisering van het 

beton). De voorschrijver is zich bewust dat het bouwelement inherent een zeker risico heeft ten 

aanzien van het optreden van de alkali-silica reactie.” 

Ik ben mij ervan bewust dat voor beton gespecifieerd met ASR-preventieniveau PREV 1 er door de 

betonproducent geen maatregelen genomen worden ter preventie van de alkali-silica reactie. 

Ik verbind mij ertoe de voorschrijver van het beton ervan op de hoogte te stellen dat het beton zal 

geleverd worden met specificatie PREV 1 en hem in kennis te stellen van bovenstaande informatie. 

 

Datum: …………………………. 

Naam en functie: ………………………… 

Handtekening: ………………………………… 

 


