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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 deel, 
aangevuld met certificatieprocedures die eigen zijn aan het betrokken 
product/toepassingsgebied en die opgenomen worden in het deel “specifieke bijlagen”. 
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 
productgroep. 

 “TRA Deel P: Bepalingen voor de Producent”: dit deel bevat alle bepalingen die door de 
Producent in zijn proces toegepast horen te worden. 

 “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 voorliggende document vormt het deel P van het TRA 550. 
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Voorwoord 

Het BENOR-toepassingsreglement in lijn met de recentste ontwikkelingen 

betreffende stortklaar beton dankzij consensus tussen alle stakeholders 

“Kwaliteit kan maar tot stand komen door een samenwerking tussen alle partijen. 

Overleg tussen deze partijen is hierbij van cruciaal belang.  In de bouwsector zijn de 

betrokken partijen de bouwheer, de ontwerper/voorschrijver, de 

producenten/leveranciers van de materialen en de aannemer. Het zou wenselijk zijn 

dat deze partijen voor elk bouwwerk op voorhand de nodige afspraken maken. In 

werkelijkheid is dit niet steeds het geval. 

Binnen BE-CERT worden alle partijen betrokken bij het bouwproces waarbij stortklaar 

beton verwerkt wordt verenigd in het Bestuurscomité Beton. Binnen dit 

Bestuurscomité wordt het certificatieschema voor stortklaar beton opgesteld. Hierbij 

wordt te allen tijde gestreefd naar consensus tussen alle stakeholders.  

Certificatie, met als basis een kwaliteitssysteem, is geen star begrip maar vertoont 

voldoende dynamisme om te kunnen inspelen op innovatieve technologieën, nieuwe 

kennis opgedaan binnen onderzoeksinstellingen, wijzigende praktijkervaringen, 

evoluerende wetgeving en werkomstandigheden, … 

Bij het verschijnen van de nieuwe nationale Belgische aanvulling NBN B 15-001:2018 

bij de Europese betonnorm NBN EN 206:2013 + A1:2016, werd door het 

Bestuurscomité Beton beslist om onmiddellijk een nieuwe versie van TRA 550, geënt 

op deze normencombinatie uit te brengen zodat de BENOR-certificatie naadloos 

aansluit bij de actueel geldige normen. 

Binnen het gewijzigde reglementair kader is er een ruimere mogelijkheid tot gebruik 

van gerecycleerd granulaat, waardoor in hogere mate tegemoet gekomen wordt aan 

de principes van circulaire economie en sustainability. Doordat beton waarbij gebruik 

gemaakt wordt van gerecycleerde granulaten ondergebracht is in aparte categorieën 

RS en RD, is voor iedereen zeer duidelijk in welke samenstellingen hiervan gebruik 

gemaakt wordt. 

Naar aanleiding van de integratie van de bepalingen specifiek voor zelfverdichtend 

beton in de algemene betonnorm, is de certificatie van de zelfverdichtende 

eigenschappen voortaan ook mogelijk binnen het BENOR-merk. Dit kan het vloeiend 

gebruik van dergelijk beton in de praktijk bevorderen. 

  



 

 

 

De recentste uitgave van de betonnorm houdt voor het eerst rekening met beton 

waarin vezels verwerkt worden. In combinatie met een technische goedkeuring ATG 

is het voortaan ook mogelijk om de homogene verdeling van de vezels in het beton 

en de buigtaaiheidseigenschappen van het vezelversterkt beton te garanderen onder 

het BENOR-merk. 

Het belang van de weerstand van een betonsamenstelling tegen de schadelijke alkali-

silica-reactie (ASR) werd reeds enkele decennia geleden onderkend. Binnen het 

normatief kader werd sindsdien opgelegd dat bij het ontwerp van beton voor 

bepaalde toepassingen hiertegen de nodige maatregelen dienden te worden 

genomen. Nieuw in deze uitgave van de Belgische betonnorm is dat een set van 

afdoende maatregelen wordt aangereikt. Het toepassingsreglement geeft invulling 

aan dit normatief gecreëerd kader door het vastleggen van toegelaten 

rekenwaarden. 

Deze nieuwe uitgave van het reglement, volledig in lijn met de nieuwste versie van 

de betonnorm, die tot stand kwam door een samenwerking van alle stakeholders 

vertegenwoordigd in het Bestuurscomité Beton, bevestigt en versterkt de kwaliteit 

die reeds jaren door het BENOR-merk voor stortklaar beton gereflecteerd wordt.” 

Paul Meekels 

DMOW, voorzitter Bestuurscomité Beton  

 

 

“If you refuse to accept anything 

but the best, you very often get it.”  

W. S. Maugham (1874-1965) 
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01 Toepassingsgebied  

1.1 Inleiding 

De referentienormen voor de BENOR-certificatie van beton zijn  

NBN EN 206: 2013 + A1: 2016 "Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en 

conformiteit" en haar Nationaal Toepassingsdocument NBN B 15-001: 2018. 

Het TRA deel C en de referentienormen zijn niet op alle vlakken verenigbaar. Dit 

toepassingsreglement maakt het mogelijk de referentienormen voor de certificatie van beton 

en de principes van de BENOR-certificatie zoals ze door de vzw BENOR gedefinieerd zijn, 

gelijktijdig toe te passen. 

Het uitgangspunt voor de huidige herziening van TRA 550 is het van toepassing stellen van 

NBN EN 206:2013+A1: 2016 en NBN B 15-001: 2018. Ten opzichte van de vorige versie van 

deze normen is het toepassingsgebied uitgebreid met zelfverdichtend beton en is de 

toepassing van beton met gerecycleerde granulaten ruimer toegelaten dan voorheen. 

Om alles overzichtelijk weer te geven, werden de uit te voeren proeven voor ITT en productie- 

en conformiteitscontrole opgenomen in de tabellen in bijlage A. Doorheen de tekst van TRA 

550 worden deze tabellen hernomen, waarbij het gedeelte van de tabellen dat in het 

desbetreffende hoofdstuk van toepassing is in kleur is weergegeven, terwijl de andere 

gedeelten grijs gemaakt zijn. In het hoofdstuk 3 “Productontwerp” zijn dit de tabellen 8 en 9; 

in het hoofdstuk 4 “Productiecontrole” zijn dit de tabellen 14 en 15; in hoofdstuk 5 

“Beoordeling van de conformiteit” zijn dit de tabellen 16 en 17. 

Het reglement TRA 550 uitgave 4.0 annuleert en vervangt volgende documenten:  

 het reglement TRA 550 uitgave 3.2 van 03.10.2017; 

 de rondzendbrief met ref. 3024 – B 2017/0636. 
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Het reglement TRA 550.21 blijft van toepassing met inbegrip van de verwijzingen naar 

TRA 550 uitgave 2.3. 

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

Dit toepassingsreglement (TRA) wordt toegepast op de betonsector die valt onder het 

toepassingsgebied van de normen NBN EN 206 en NBN B 15-001. Behoudens de specifieke 

gevallen van afhaling (zie 6.8) omvat de certificatie van stortklaar beton zowel de productie 

als de levering. Indien de betonproducent voor de levering van stortklaar beton beroep doet 

op een verhuurbedrijf dient dit laatste BENOR-gecertificeerd te zijn.  

De bijzondere bepalingen m.b.t. producten die aan andere specificaties voldoen (bvb. 

wegenisbeton, hydraulisch gebonden mengsels, …) maken het voorwerp uit van specifieke 

documenten.  

Dit reglement heeft als doel de certificatieregels met betrekking tot de verschillende 

categorieën van producten bepaald in tabel 1 (tabellen 1a en 1b) vast te leggen. 
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Tabel 1a – Definitie van de betoncategorieën & toegelaten 

combinaties, waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 

natuurlijke granulaten 

Druk-
sterkte-
klasse 

Betontype 

 T(1,50) T(1,00) T(0,65) T(0,60) T(0,55) T(0,50) T(0,45) T(0,55)A T(0,50)A T(0,45)A 

C8/10           

C12/15           

C16/20           

C20/25           

C25/30           

C30/37           

C35/45           

C40/50           

C45/55           

C50/60           

>C50/60           

 

Legenda  Toegelaten combinatie 

 Niet toegelaten combinatie 

 Categorie Standaard – S   

 Categorie Duurzaam – D 

 Categorie Hoge sterkte – H 
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Tabel 1b – Definitie van de betoncategorieën & toegelaten 

combinaties, waarbij gebruik gemaakt wordt van 

gerecycleerde granulaten 

Druk-
sterkte-
klasse 

Betontype 

 T(1,50) T(1,00) T(0,65) T(0,60) T(0,55) T(0,50) T(0,45) T(0,55)A T(0,50)A T(0,45)A 

C8/10           

C12/15           

C16/20           

C20/25           

C25/30           

C30/37           

C35/45           

C40/50           

C45/55           

C50/60           

>C50/60           

 

Legenda  Toegelaten combinatie 

 Niet toegelaten combinatie 

 Categorie Recyclage Standaard – RS 

 Categorie Recyclage Duurzaam – RD  
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De categorie « Standard – Standaard – S » omvat beton waarvoor noch aan de druksterkte 

noch aan de duurzaamheid hoge eisen gesteld worden. 

De categorie « Durable – Duurzaam – D » omvat beton waarbij de duurzaamheidseisen 

primeren. De specifieke eisen van deze categorie zijn gericht op het garanderen van de 

voorgeschreven grenswaarden (W/C-factor, luchtgehalte).  

De categorie « Haute résistance – Hoge sterkte – H » omvat hoog-technologische 

betonsoorten waarbij de druksterkte-eis primeert. De specifieke eisen van deze categorie zijn 

gericht op het garanderen van de voorgeschreven druksterkte.  

De categorie « Recyclage Standard – Recyclage Standaard – RS » omvat beton met 

gerecycleerde granulaten, overeenstemmend met categorie S, maar beperkt tot maximaal 

sterkteklasse C30/37. 

De categorie « Recyclage Durable – Recyclage Duurzaam – RD » omvat beton met 

gerecycleerde granulaten, samenvallend met categorie D, maar in het huidige reglement 

beperkt tot T(0,50) – C30/37, T(0,55)A – C20/25 en C25/30 en T(0,50)A – C25/30 en C30/37. 

Een recept mag enkel gevalideerd worden in één welbepaald gekleurd vakje. In de 

productcataloog mogen bijkomend specificaties opgenomen worden uit de gearceerde zones, 

op voorwaarde dat de overeenstemmende betonsamenstelling een gevalideerd recept is in 

één welbepaald gekleurd vakje met minstens dezelfde druksterkteklasse en maximaal 

dezelfde W/C-factor (dit betekent naar links en naar boven in de tabellen). Een dergelijke 

specificatie behoort tot de categorie van het overeenstemmende gevalideerde recept. 

De volgende beperkingen worden toegepast: 

 Enkel beton met gespecificeerde eigenschappen (bij levering en voor verwerking) maakt 

het voorwerp uit van de certificatie op basis van dit toepassingsreglement. 

 Enkel de toegelaten combinaties druksterkteklasse/betontype opgenomen in tabel 1 van 

dit document kunnen het voorwerp uitmaken van een BENOR-certificatie. 

 De maximale nominale grootste korrelafmeting (Dmax) van het granulaat moet groter zijn 

dan 4 mm. 

 Een lading kleiner dan 1 m³ mag niet onder het BENOR-merk geleverd worden. 

 Het BENOR-merk kan in de regel niet worden toegekend aan beton uitsluitend bestemd 

voor het intern gebruik van de producent met het oog op het vervaardigen van 

eindproducten in beton. 

 Het BENOR-merk kan enkel worden toegekend aan en gehandhaafd door producenten die 

een bewijs kunnen voorleggen dat minstens 90% van de “benoriseerbare” betons van de 

productie-eenheid effectief onder het BENOR-merk wordt geproduceerd met exacte 

specificatie volgens NBN EN 206 en NBN B 15-001.  Het betreft alle cementgebonden 

mengsels waarvoor Dmax van de granulaten groter is dan 4 mm, verminderd met de 

hoeveelheden: 

 mager beton, walsbeton en steenslagfundering; 

 beton uitsluitend gespecificeerd op samenstelling; 

 wegenisbeton niet volgens NBN EN 206 gespecificeerd; 

 beton dat in het buitenland wordt geleverd onder een niet-Belgisch certificaat; 

 projectbeton met een specifieke attestering; 
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 beton met niet-certificeerbare grondstoffen: bepaalde types hulpstoffen, 

bepaalde types vezels, bepaalde types granulaten, ...; 

 betonladingen kleiner dan 1 m³. 

De hoeveelheid onder het BENOR-merk geproduceerd beton mag in geen geval lager zijn dan 

25 % van de totale productie van de productie-eenheid waarvoor Dmax van de granulaten 

groter is dan 4 mm. 

De producent is verantwoordelijk voor het ondubbelzinnig voorleggen van de noodzakelijke 

gegevens voor de beoordeling van de bovenstaande regels. Deze worden initieel geëvalueerd 

(voorafgaand aan de toekenning van nieuwe vergunningen) en voorts jaarlijks (voor de 

productie van het kalenderjaar) voor de lopende vergunningen. 

In tabel 1 worden de combinaties druksterkteklasse / T-klasse opgenomen die door het 

reglement toegelaten worden. De toegelaten combinaties T-klasse / omgevings- of 

milieuklasse zijn deze opgenomen in bijlage F van NBN B 15-001.  
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02 Kwaliteitsborging 

2.1 Handboek voor de Productiecontrole (HPC) 

In elke productie-eenheid moet de producent overeenkomstig 9.2 van NBN EN 206 en 

NBN B 15-001 over een Handboek voor de Productiecontrole (HPC) beschikken. Hierin zijn de 

schikkingen beschreven die genomen worden om te voldoen aan de eisen van NBN EN 206 en 

NBN B 15-001 en van dit reglement betreffende het productiecontrolesysteem. Het HPC dient 

te allen tijde raadpleegbaar te zijn in de productie-eenheid. 

De producent moet het bewijs leveren dat hij beschikt over de gepaste middelen en recepten 

voor de fabricatie van de verschillende producten vermeld in de catalogus en dat hij een 

doeltreffende organisatie handhaaft om de productie te beheersen en de controle van het 

beton te verzekeren. 

Het HPC bevat bovendien een volledige lijst (productcatalogus) van de producten die onder 

certificatie vervaardigd worden met de overeenkomende genormaliseerde specificaties, 

alsook de eventuele commerciële aanduidingen en een verwijzing naar de juiste 

overeenkomstige samenstellingen. De relatie tussen elk product vermeld in de catalogus en 

de overeenstemmende samenstelling(en) moet duidelijk vastgelegd worden. Van elke 

samenstelling bestaat er een identificatiefiche (zie 3.4.5). De samenstelling omvat de dosering 

alsook de identificatie van de grondstoffen.  

Elke grondstof maakt het voorwerp uit van een volledige identificatie en beschrijving. 

Voor elke samenstelling moet de overeenkomst met de uitgevoerde initiële proeven 

opgegeven worden.  

Verder wordt de minimale inhoud van het HPC opgegeven. Hierbij wordt gespecificeerd welke 

inlichtingen aan de Certificatie-Instelling moeten overgemaakt worden. De presentatie van 



Hoofdstuk 2 Kwaliteitsborging 

 

 Bepalingen voor de producent – Toepassingsreglement TRA 550 – Uitgave 4.0 16 
 

dit dossier mag gewijzigd worden in functie van de behoeften en de organisatie van de 

maatschappij. De producent moet er zich niettemin van vergewissen dat de gegevens 

voortdurend bijgewerkt worden en dat het dossier voortdurend de werkelijke toestand van 

de productie-eenheid weergeeft. 

Ingeval van een belangrijke wijziging van de aangewende technische middelen of van de 

organisatie van de FPC, zal de producent aan de Certificatie-Instelling melden welke 

wijzigingen aangebracht zullen worden alsook de vermoedelijke datum van hun 

indiensttreding. De gewijzigde pagina’s van het HPC moeten aan de Certificatie-Instelling 

overgemaakt worden. Indien nodig, zal de Certificatie-Instelling de uit te voeren controles en 

verificaties bepalen. 

2.2 Minimale inhoud van het Handboek voor de Productiecontrole 

* = deel over te maken aan de Certificatie-Instelling (de bladzijden dienen te worden 

genummerd). 

1. *Inhoud en datum van de laatste herziening 

2. *Verklaring van de Directie 

3. *Administratieve gegevens 

 Maatschappelijke zetel (naam, adres, telefoon, fax, BTW-nummer) 

 Uitbatingszetel (naam, adres, telefoon, fax, e-mailadres)  

 Indien verschillende centrales bestaan op dezelfde site, het aantal centrales vermelden 

en eveneens de identificatie van elke centrale 

 Plan (Een plan van de site toevoegen met de ligging van de productie-eenheid, de opslag 

van de grondstoffen, de burelen, het labo, …) 

 Naam van de personen die bevoegd zijn om de verslagen van de Keuringsinstelling te 

ondertekenen 

4. *Personeel 

 Organogram (Organogram van de functies met naam, plaatsvervanger, minimum 

tijdsbesteding en bevoegdheden / verantwoordelijkheden) 

 Opleiding (Voor de verschillende functies omschrijven welke basisopleiding en welke 

bijscholing voorzien wordt.)  

5. Productie  

 *Beschrijving van de productie-eenheid en haar werking 

Algemene beschrijving van de betonproductie, van bestelling over aanmaak tot levering. 

Beschrijving van de installaties (voorraad, dosering, aanmaak, levering). 

Voor de doseerinstallaties, beschrijving van de procedure en de frequentie van de 

kalibratie en controle van de doseerinrichtingen met onderscheid tussen gewichtsmatige 

en volumetrische doseerinstallaties. 

Ingeval van toevoeging van hulpstoffen of water op de werf onder de 

verantwoordelijkheid van de producent, referentie naar de toe te passen procedure. 

Beschrijving van de methode voor de registratie van de doseringen (papier/computer), 

inclusief die van de manuele correcties en handmatige toevoegingen. 
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 *Grondstoffen 

*Een bijgewerkte lijst van de grondstoffen moet steeds beschikbaar zijn in de productie-

eenheid.  

Voor elke grondstof, de specifieke eisen beschrijven en de correctieve maatregelen die 

voorzien zijn in geval van niet-overeenkomstigheid met de vooropgestelde criteria.  

Voor de grondstoffen die drager zijn van een certificaat van overeenkomstigheid (CE, BENOR, 

ATG, …) een kopie van het certificaat toevoegen, met de bijhorende technische fiche. 

Voor de producten die drager zijn van de CE-markering, de prestatieverklaring van de 

fabrikant bijvoegen, uitgezonderd voor de grondstoffen die drager zijn van het BENOR-merk. 

− Cement  

Identificatie van elk gebruikt cement met minimum de juiste aanduiding volgens  

NBN EN 197-1, het nummer van het certificaat van de CE-markering, de producent, de 

herkomst, de vermelding van andere certificaten en de beschrijving van de opslag. 

− Granulaten 

Identificatie van elk gebruikt granulaat met minimum de juiste aanduiding volgens NBN 

EN 12620, het nummer van het certificaat van de CE-markering, de leverancier en de 

herkomst, de vermelding van andere certificaten en de beschrijving van de opslag. 

Specifiek voor gerecycleerde granulaten moet per granulaat (kaliber, leverancier …) een 

overeenkomst beschikbaar zijn tussen de leverancier van de granulaten en de gebruiker 

die volgende zaken vastlegt: tonnages, kwaliteitseisen granulaten, …. Dezelfde gegevens 

moeten beschikbaar zijn voor intern geproduceerde gerecycleerde granulaten. 

Deze overeenkomsten worden ter beschikking gehouden van de Keuringsinstelling. 

− Toevoegsels (Type I en II) 

Identificatie van elk gebruikt toevoegsel met minimum de juiste aanduiding, de producent, 

de herkomst, de vermelding van certificaten, in voorkomend geval het nummer van het 

certificaat van de CE-markering en de beschrijving van de opslag. 

− Hulpstoffen 

Identificatie van elke gebruikte hulpstof met minimum de juiste aanduiding volgens 

NBN EN 934-2, het nummer van het certificaat van de CE-markering, de vermelding van 

de producent en van de leverancier, de vermelding van eventuele andere certificaten en 

de beschrijving van de opslag.  

− Aanmaakwater 

Herkomst van het aanmaakwater en beschrijving van alle uitgevoerde interne controles 

met vermelding van de proeven en hun frequentie. 

De eventuele externe proefverslagen toevoegen. 

− Vezels 

Identificatie van elk gebruikt type vezel met minimum de juiste aanduiding, het nummer 

van het certificaat van de CE-markering, de ATG documenten, de leverancier, de herkomst 

en de beschrijving van de opslag. 

 *Productcatalogus 

Volledige lijst van beton geproduceerd onder certificatie met de overeenkomstige 

genormaliseerde specificaties, de eventuele commerciële benaming en de 

overeenstemmende receptcodes. 

 Identificatiefiche 

Zie 3.4.5. 

De fiches dienen een unieke identificatie te dragen die ook op de leveringsbon van het beton 

zichtbaar moet zijn.  

De bijgewerkte fiches moeten in de productie-eenheid beschikbaar zijn. 
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6. Levering 

 *Leveringsbon 

Een blanco kopie en een ingevulde bon toevoegen met, in voorkomend geval, de manier om 

de centrale waar het beton geproduceerd wordt te onderscheiden. 

 *Leveringsinstructies 

Instructies voor de chauffeurs toevoegen en de procedure hoe de chauffeurs van huurmixers 

op de hoogte worden gesteld van deze instructies. 

 Mengwagens / chauffeurs 

Een lijst van de eigen mengwagens en de chauffeurs en de manier waarop de mengwagens / 

chauffeurs op de leveringsbon geïdentificeerd worden. 

 Activiteiten in onderaanneming 

Of er een beroep gedaan wordt op verhuurbedrijven voor het vervoer en de levering van 

BENOR-beton. 

Indien de betoncentrale zelf betonmixerchauffeurs en/of mixers verhuurt aan andere BENOR-

productie-eenheden, hiervan melding maken. 

7. *Productiecontrole 

 Productiecontrole 

Beschrijving van de opvolging van de productiecontrole. Specificatie van de persoon 

(personen) verantwoordelijk voor de opvolging.  

Beschrijving van de gebruikte toepassing voor de statistische verwerking (in geval van gebruik 

van een computersysteem, moet dit systeem voorafgaandelijk aan de goedkeuring van de 

Certificatie-Instelling onderworpen worden). 

 Controle-uitrusting 

Lijst van de controle-uitrusting met specificatie van de persoon of de instelling die de kalibratie 

of controle uitvoert alsook van de frequentie. Omschrijving van de methode voor de kalibratie 

of controle. 

 Controle van de grondstoffen 

Lijst van de uitgevoerde proeven met specificatie van de persoon die of het laboratorium dat 

de controle uitvoert alsook de controlefrequentie. Omschrijving van de methode voor de 

controle. 

 Laboratorium(a) 

Naam, adres, telefoon- en faxnummer van het laboratorium (de laboratoria) waarop de 

producent beroep doet voor zijn externe/interne controleproeven.  

8. *Procedures en werkinstructies 

De procedures en instructies moeten een datum en het nummer van de versie dragen. De 

procedures dekken minimum de punten vermeld in 2.3.4. 

9. *Lijst van de bijlagen 

De bijlagen zijn gedateerd. 

10. Wijzigingen 

De wijzigingen in het HPC worden met vermelding van het gewijzigde item en de datum van de 

wijziging geregistreerd. Jaarlijks worden de wijzigingen aangebracht in het toepasselijke punt van 

het HPC.  
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2.3 Bepalingen i.v.m. het management 

2.3.1 Verklaring van de Directie 

Het HPC bevat een verklaring van de Directie die haar kwaliteitsbeheer, doelstellingen en 

verbintenissen bepaalt teneinde voortdurend een product op de markt te brengen dat 

overeenkomstig is met de van toepassing zijnde normen en reglementen. 

2.3.2 Organisatie 

De producent duidt een vertegenwoordiger van de Directie aan die de nodige autoriteit en 

verantwoordelijkheden heeft om het beheer van het productiecontrolesysteem te verzekeren. 

Deze persoon voert deze taak uit onder toezicht van een lid van de Directie van de producent en 

hangt daarvoor niet af van de verantwoordelijke voor de productie, noch van de verantwoordelijke 

voor de verkoop.  

De producent, of de vertegenwoordiger van de Directie, duidt een verantwoordelijke voor de 

productkwaliteit, evenals zijn plaatsvervanger aan. De verantwoordelijke voor de productkwaliteit is 

verantwoordelijk voor het mengselontwerp, de productiecontrole en de conformiteitscontrole. Hij 

geeft de nodige instructies voor de uitvoering van de proeven in het interne of het externe 

laboratorium. Hij zorgt ervoor dat het personeel belast met de controleproeven de nodige kennis en 

ervaring heeft. 

Indien de verantwoordelijke voor de productkwaliteit in onderaanneming werkt, dienen de 

wederzijdse verplichtingen van de producent en de verantwoordelijke bepaald te worden in een 

schriftelijke overeenkomst. Deze onderaanneming dient duidelijk in het HPC vermeld te worden.  

Deze schriftelijke overeenkomst beschrijft volgende aspecten: 

 de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden tussen productie-eenheid en de 

onderaannemer; 

 het toezicht op de uitvoering van de taken in het kader van het mengselontwerp, de 

productiecontrole en de conformiteitscontrole door het personeel van de productie-eenheid; 

 de uitwisseling van gegevens tussen productie-eenheid en onderaannemer (welke gegevens, 

frequentie, archivering, evaluatie, (bij)sturing,  …); 

 de frequentie van aanwezigheid op de productie-eenheid en de interventiemogelijkheden bij 

afwezigheid; 

 de aanwezigheid, beschikbaarheid en verantwoordelijkheden tijdens de externe controle. 

Indien de verantwoordelijke voor de productkwaliteit verbonden is aan verschillende productie-

eenheden of entiteiten binnen de onderneming, dienen bovenvermelde punten vastgelegd te 

worden in het HPC. 

Voor elke productie-eenheid moet een beschrijving van de organisatie worden opgesteld en 

actueel gehouden. Elke functie met betrekking tot de FPC moet beschreven worden. Het geheel 

van de beschreven functies moet de volgende taken omvatten:  

 het uitvoeren van de initiële proeven; 

 het uitvoeren van de productiecontrole; 

 de verificatie van de overeenkomstigheid met de specificaties; 
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 de vaststelling, de registratie en de beoordeling van de niet-overeenkomstigheden; 

 het onderzoek van de oorzaken van de niet-overeenkomstigheden en het nemen van correcties 

en correctieve maatregelen. 

Voor elke taak, gebonden aan de FPC, wordt een plaatsvervanger, die een evenwaardig 

kennisniveau als de titularis heeft, aangeduid, zodat hij de titularis voor de betreffende taak 

volledig kan vervangen. 

De plaatsvervanger van de verantwoordelijke voor de productkwaliteit dient aantoonbaar 

minstens de productie- en conformiteitscontrole te kunnen verderzetten. 

De producent mandateert minstens twee personen om de bezoekverslagen van de 

Keuringsinstelling te ondertekenen. 

2.3.3 Interne audits en beoordeling door de Directie 

Een interne audit dient minstens eenmaal per jaar door de producent uitgevoerd te worden, 

eventueel in verschillende delen en/of door verschillende personen. Deze interne audit bestaat uit 

een methodisch onderzoek ter evaluatie van het geheel van de activiteiten, specifiek aan het 

BENOR-merk.  

De vaststellingen tijdens de interne audit maken het voorwerp uit van een adequate registratie om 

de opvolging ervan te kunnen verzekeren. Naast de vaststelling is de naam van de persoon die de 

evaluatie heeft uitgevoerd opgenomen en is de registratie gedateerd. 

Het systeem voor de productiecontrole moet minstens ieder jaar geëvalueerd worden door de 

Directie van de producent om zich ervan te verzekeren dat het steeds aangepast en doeltreffend 

blijft. Deze beoordeling door de Directie is in het bijzonder gebaseerd op de registraties van de 

interne audits, de klachten, de niet-overeenkomstigheden en de correctieve maatregelen. 

2.3.4 Procedures en werkinstructies 

De producent beschikt over procedures en werkinstructies die regelmatig bijgewerkt worden. Hij 

vergewist zich van hun effectieve toepassing. De procedures en werkinstructies omvatten minstens 

de volgende handelingen: 

 de (initiële en continue) opleiding; 

 de interne audits; 

 de beoordeling door de Directie; 

 het beheer van de documenten; 

 de correcties en correctieve maatregelen; 

 de behandeling van de klachten; 

 het productontwerp en het opstellen van de productcatalogus (zie hoofdstuk 3); 

 het beheer van de initiële proeven (zie 3.4.4); 

 het beheer van de wijzigingen van grondstoffen; 

 de productiecontrole (zie hoofdstuk 4); 

 de beoordeling van de conformiteit (zie hoofdstuk 5); 

 het beheer van de gerecycleerde granulaten; 
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 de beheersing van de productieparameters (het vochtgehalte van de granulaten, hun 

waterabsorptie en eventuele voorbehandeling) bij het gebruik van gerecycleerde granulaten. 

Deze procedures verwijzen op ondubbelzinnige manier naar het personeel verantwoordelijk voor 

elke handeling. 

2.3.5 Beheer van de documenten 

De vertegenwoordiger van de Directie ziet toe op het beheer van alle documenten gebonden aan 

het productiecontrolesysteem. Hij zorgt ervoor dat een actuele versie van elk document met 

betrekking tot de productiecontrole beschikbaar is op de gepaste plaatsen. Elk document moet 

eenduidig geïdentificeerd worden en voorzien van datum en versienummer. 

De te beheren documenten omvatten: 

 de documenten opgesteld door de Normalisatie-, Certificatie- of Keuringsinstelling (normen en 

referentiereglementen, briefwisseling, bezoekverslagen); 

 de documenten opgesteld door de producent (HPC, procedures en werkinstructies, 

fabricagevoorschriften, werkboeken, registers, controleschema’s, formulieren, briefwisseling, 

bestel- en leveringsbonnen); 

 de documenten opgesteld door derden die door het productiecontrolesysteem vereist zijn 

(leveringsbonnen grondstoffen, verslagen, overeenkomstigheidsattesteringen, 

gebruiksaanwijzingen, briefwisseling). 

Elke actie uitgevoerd in productie of in het kader van de FPC maakt het voorwerp uit van een 

onmiddellijke registratie door het bevoegde personeel. De registraties gebeuren door middel van 

werkboeken, registers of elk ander ondersteunend document (formulier, computerfile). 

De registraties betreffen zowel de gedeeltelijke als de eindresultaten van metingen en 

controleproeven evenals de opmerkingen en waarnemingen. Deze worden onmiddellijk op datum 

door het bevoegde personeel geregistreerd. Iedere wijziging wordt door een bevoegde persoon 

gevalideerd.  

De registraties dienen te allen tijde raadpleegbaar te zijn in de productie-eenheid. De producent 

houdt de registraties voortdurend ter beschikking van de afgevaardigde van de Keuringsinstelling. 

De controleregisters dienen duidelijk en overzichtelijk de volgende elementen te omvatten:  

 voor de gebruikte grondstoffen: leveringsbonnen, proefresultaten of BENOR- en/of ATG-fiches, 

geleverde hoeveelheden; 

 de volumes geproduceerd BENOR-beton, de totale productie, de volumes benoriseerbaar beton; 

 de massabalans van de gerecycleerde granulaten: 

teneinde de massabalans van het gebruik van hoogwaardige betongranulaten te kunnen 

opstellen dienen volgende gegevens beschikbaar te zijn: 

 herkomst van de gerecycleerde granulaten: 

o eigen productie van gerecycleerde granulaten: overzicht van geproduceerde 

hoeveelheden per kaliber;  

o externe aanvoer van gerecycleerde granulaten: de leveringsbonnen; 

 verbruik van gerecyleerde granulaten in de productie-eenheid: 
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o registratie van de doseringen per kaliber en de verbruikte hoeveelheden; 

 de resultaten en de interpretatie van de ITT; 

 de resultaten van de productiecontrole (hierbij inbegrepen de gegevens opgenomen in tabel 25 

van NBN EN 206); 

 de registratie van de doseringen, voor elk grondstof; deze gegevens kunnen ook in een 

computersysteem geregistreerd worden, in dit geval moeten ze rechtstreeks vanuit het 

doseersysteem op papier af te drukken zijn; 

 de resultaten van de conformiteitscontrole; 

 de productie-uitrusting (kalibraties inbegrepen); 

 de controle-uitrusting (kalibraties inbegrepen); 

 de niet-overeenkomstigheden en correctieve maatregelen. 

De controleregisters bevatten de eindresultaten van de productiecontrole, onmiddellijk op datum 

ingeschreven door het bevoegde personeel alsook de nodige documenten om de gedane 

vaststellingen te staven. 

De niet gedigitaliseerde dagboeken en werkregisters dekken indien mogelijk een kalenderjaar. 

Iedere registratie wordt gedateerd en de gegevens worden op een onuitwisbare manier 

ingeschreven en worden nooit gewist of verwijderd. 

De archiveringstermijnen dienen naargelang het documenttype gespecificeerd te worden. Deze 

bedragen minimum 5 jaar met uitzondering van de doseerprotocols en de leveringbons waarvoor 

een minimale archiveringstermijn van 10 jaar geldt. 

2.3.6 Correcties en correctieve maatregelen 

De maatregelen die moeten genomen worden in geval van niet-overeenkomstigheid met de 

interne en/of externe specificaties dienen te worden vastgelegd in procedures en werkinstructies. 

De correcties en correctieve maatregelen moeten systematisch geregistreerd worden. 

In geval van niet-overeenkomstigheid van het product met de norm, moeten de procedures en 

werkinstructies rekening houden met de eisen van 8.4 van NBN EN 206 en NBN B 15-001.  

2.3.7 Beheer van niet-overeenkomstigheden  

2.3.7.1 Algemeen 

Zodra de producent op de hoogte is van het bestaan van een niet-overeenkomstigheid (product of 

systeem), moet hij een procedure van beheer van de niet-overeenkomstigheden toepassen. De 

registratie omvat minstens: 

 een beschrijving van de niet-overeenkomstigheid; 

 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. 
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2.3.7.2 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. 

2.3.7.3 Niet-overeenkomstigheid van de levering 

Op het ogenblik van de levering moet er voldoende vertrouwen bestaan omtrent de 

overeenkomstigheid van de geleverde producten. 

De niet-overeenkomstige producten mogen onder geen enkele voorwaarde geleverd worden 

onder het merk, met uitzondering van beton met niet-overeenkomstige consistentie dat door de 

klant aanvaard wordt. 

Indien de vergunninghouder na de levering de niet-overeenkomstigheid van de geleverde 

producten vaststelt, brengt hij de Certificatie-Instelling hiervan onmiddellijk schriftelijk op de 

hoogte, met vermelding van de redenen van de niet-overeenkomstigheid en de genomen 

correctieve maatregelen. 

Op basis van de gegevens die tot de vaststelling van de niet-overeenkomstigheid hebben geleid, 

kan de producent ertoe verplicht worden de klant op de hoogte te brengen van de niet-

overeenkomstigheid van het product. De producent brengt de klant steeds op de hoogte in geval 

van individuele niet-conforme druksterkte, niet-conform reëel (equivalent) cementgehalte. De 

kennisgeving aan de klant moet door de Certificatie-Instelling controleerbaar zijn en de Certificatie-

Instelling is gerechtigd de inhoud van de kennisgeving te laten wijzigen. 

In het bijzonder geval van een niet-overeenkomstige W/C-factor (bepaald door droging), dient de 

klant niet systematisch geïnformeerd te worden, dit kan afhangen van het onderzoek dat door de 

producent uitgevoerd wordt. De Certificatie-Instelling behoudt zich echter het recht voor om een 

kennisgeving aan de klant te eisen.  

2.3.8 Behandeling van de klachten 

Er wordt een procedure opgemaakt voor de behandeling van de kwalitatieve externe klachten. In 

deze procedure worden de personeelsleden die bevoegd zijn om de klacht te behandelen 

aangeduid en de manier waarop de opvolging gebeurt beschreven (registraties, behandeltermijn, 

communicatie met de klager). 

2.4 Technische voorschriften 

2.4.1 Opleiding 

Elke persoon die betrokken is bij het systeem voor de controle van de productie moet over de 

nodige kennis en opleiding beschikken voor zijn functie(s). Hierbij zijn de centralist en de laborant 

inbegrepen.  

(1) De vertegenwoordiger van de Directie moet minstens in het bezit zijn van een diploma 

van hoger technisch onderwijs of over de nodige ervaring beschikken. 

(2) De verantwoordelijke voor de productkwaliteit moet in het bezit zijn van een diploma 

van een cursus van betontechnologie (de cursus “Betontechnologie” georganiseerd 



Hoofdstuk 2 Kwaliteitsborging 

 

 Bepalingen voor de producent – Toepassingsreglement TRA 550 – Uitgave 4.0 24 
 

door de Belgische Betongroepering – of een equivalente cursus –  is geschikt). Specifiek 

voor het gebruik van gerecycleerde granulaten moet hij aantonen over de nodige 

competenties te beschikken aangaande de eigenschappen van gerecycleerde 

granulaten en de productie van beton met gerecycleerde granulaten. 

(3) De betonmixerchauffeurs dienen een erkende opleiding gevolgd te hebben die de lijst 

van toets- en eindtermen dekt opgesteld op basis van het competentieprofiel van de 

functie “Betonmixerchauffeur”1: hun competentie dient door een slaagattest voor de 

desbetreffende examens gevalideerd te worden. 

(4) De betonpompbedienaars dienen een erkende opleiding gevolgd te hebben die een 

lijst van toets- en eindtermen dekt opgesteld op basis van het competentieprofiel van 

de functie “Betonpompbedienaar”2: hun competentie dient door een slaagattest voor 

de desbetreffende examens gevalideerd te worden.  

De opleidingen, certificaten en diploma’s dienen a priori door de bevoegde instellingen erkend te 

worden. 

Met betrekking tot de opleidingen waarvan sprake bij punten (1) tot (4), moet de Directie steeds 

het bewijs kunnen voorleggen dat alle werknemers betrokken bij de productie en levering van 

BENOR-beton de voorziene gepaste opleidingen hebben gevolgd en de examens succesvol hebben 

afgelegd. 

Met betrekking tot de opleidingen waarvan sprake bij punten (1) en (2), dient de Directie binnen 

de zes maanden na hun indiensttreding of opname van de functie het bewijs te kunnen voorleggen 

dat de nodige schikkingen werden getroffen zodat de betrokken personen over de gepaste 

opleidingen en diploma’s zullen beschikken binnen maximum twee jaar na hun indiensttreding of 

opname van de functie. 

Met betrekking tot de opleidingen waarvan sprake bij punten (3) en (4), dient de Directie binnen 

de zes maanden na hun indiensttreding of opname van de functie het bewijs te kunnen voorleggen 

dat de nodige schikkingen werden getroffen zodat de betrokken personen over de gepaste 

opleidingen en diploma’s zullen beschikken binnen maximum één jaar na hun indiensttreding of 

opname van de functie.  

Dezelfde regels gelden voor betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars waarop de Directie 

in onderaanneming beroep doet.  Hieraan is automatisch voldaan indien het een BENOR-

gecertificeerd bedrijf is. 

De producent dient bovendien de specifieke opleiding nodig voor het correct uitvoeren van de 

taken van interne en externe chauffeurs (interne procedure, verantwoordelijkheden, gebruik van 

BENOR-logo bij toevoegingen, …) te voorzien en dit alvorens leveringen van beton onder het 

BENOR-merk te mogen uitvoeren.  

Interimpersoneel is aan dezelfde bepalingen onderworpen. Bij korte duurcontracten zal het 

interimkantoor gevormde betonmixerchauffeurs – dus met een erkende opleiding – moeten 

aanbieden. Bij lange duurcontracten – contracten van minstens drie maanden met het oog op in 

dienst genomen te worden bij een bedrijf – geldt een overgangsperiode zoals hierboven voorzien. 

                                                                 
1 Document van Constructiv 
2 Document van Constructiv 
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2.4.2 Productie-installaties 

2.4.2.1 Algemene eisen 

Ter aanvulling van tabel 28 van NBN EN 206, wordt een lijst van de productie-uitrusting opgenomen 

in tabel 2. Hierin worden ook de kalibratie- en controle-eisen vermeld. 

In het geval van toevoegingen op de werf onder de verantwoordelijkheid van de producent, 

moeten de nodige meetsystemen (watermeter, meetsysteem voor de dosering van hulpstoffen) 

aanwezig zijn op de mixer. De schaalverdeling van deze uitrusting dient in overeenstemming te zijn 

met de beoogde dosering. 

De kalibratie of controle wordt steeds uitgevoerd door bevoegde personen, met behulp van de 

gepaste middelen. Deze dienen aanvaard te zijn door de Certificatie-Instelling.  
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Tabel 2 – Controle van de productie-uitrusting 

Productie-uitrusting Kalibratie / Controle Eisen / Tolerantie Frequentie (1) Controle / Kalibratie door 

Weeguitrusting (2) Kalibratie met geijkte 
gewichten overeenkomstig  
2.4.2.2  

NBN B 15-001, 9.6.2.2  

 

1 / jaar Overeenkomstig 2.4.2.2 

Hulpstofdoseerapparatuur 
van de centrale (indien 
volumetrisch) 

Kalibratie overeenkomstig 
2.4.2.2 5 % t.o.v. de beoogde 

waarde 

1 / jaar Overeenkomstig 2.4.2.2 

Controle op één punt  1 / maand Vergunninghouder 

Hulpstofdoseerapparatuur 
van de mixer 

Kalibratie overeenkomstig 
2.4.2.2 5 % t.o.v. de beoogde 

waarde 

Initieel en bij 
elke wijziging 

Overeenkomstig 2.4.2.2 

Controle op één punt 1 / jaar Vergunninghouder 

Visuele controle --  Bij elke 
monstername 

Vergunninghouder 

Watermeter van de centrale 
(indien volumetrisch) 

Kalibratie overeenkomstig 
2.4.2.2 

NBN B 15-001, 9.6.2.2  1 / jaar Overeenkomstig 2.4.2.2 

Controle op één punt 1 / maand Vergunninghouder 

Watermeter van de mixer (3) Kalibratie overeenkomstig 
2.4.2.2 

3 % t.o.v. de beoogde 
waarde 

1 / jaar Overeenkomstig 2.4.2.2 

Controle op één punt 1 / maand Vergunninghouder 

Uitrusting voor de continue 
meting van het 
vochtgehalte van de 
granulaten 

Controle beschreven in 
HPC 

Eisen/Tolerantie 
beschreven in HPC 

1 / maand Vergunninghouder 

Uitrusting voor de continue 
meting van de densiteit van 
het recyclagewater 

Controle beschreven in 
HPC 

Eisen/Tolerantie 
beschreven in HPC 

1 / maand Vergunninghouder 

Opslaghopen, silo’s, … Visuele controle -- 1 / week  Vergunninghouder 

Mengers Visuele controle -- 1 / maand Vergunninghouder 

(1) Deze kalibraties/controles dienen ook bij de installatie en in geval van twijfel uitgevoerd te worden. 

(2) Volgens de bepalingen van dit reglement dienen de weeguitrusting en de weegscha(a)l(en) gekalibreerd te worden. In de praktijk 

worden voor dergelijke toestellen door instellingen die daartoe bevoegd zijn ook ijkingen aangeboden. Bij ijking wordt bevestigd 

dat de betreffende weeguitrusting of weegschaal voldoet aan de voorwaarden van de geldende ijkreglementering.  

BE-CERT aanvaardt een ijking door een bevoegde en hiervoor geaccrediteerde instantie als alternatief voor een kalibratie, voor 

zover de ijking de nauwkeurigheid waarborgt die door de geldende BENOR-reglementen vereist wordt. De ijking moet bovendien 

uitgevoerd worden met de kalibratiefrequentie die vastgelegd is in de BENOR-reglementen, ook al wijkt dit af van de frequentie 

die geldt in het kader van de ijkreglementering. 

(3) Enkel indien watertoevoegingen in de mixer plaatsvinden met behoud van het BENOR-merk. 

2.4.2.2 Kalibratie en controle van meetapparatuur van de doseerinstallaties 

2.4.2.2.1 Definities  

De definities van NBN X 50-006 zijn van toepassing. 

 Een kalibratie is het geheel van handelingen, die, onder wel bepaalde omstandigheden, de 

relatie vastleggen tussen de waarden aangeduid door een meetmiddel of de waarden 
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weergegeven door een stoffelijke maat en de corresponderende gekende waarden van een 

gemeten grootheid.  

 Een ijking is het geheel van handelingen uitgevoerd door een wettelijk bevoegd orgaan, met het 

oog op het vaststellen en bevestigen dat het meetmiddel volledig voldoet aan de voorwaarden 

van de ijkreglementering. 

Geijkte gewichten zijn voorzien van een geldig certificaat en behoren minstens tot de klasse M1 

volgens het Reglement gevoegd bij het KB van 9 september 1975 betreffende de gewichten van 

1 mg tot 50 kg. Bij visuele controle van geijkte gewichten wordt bijzondere aandacht geschonken 

aan verontreinigingen, roestvorming of vervormingen.  

Een kalibratie laat toe de fout van het meetmiddel te kennen en in het geval van een juistheidsfout 

deze te compenseren door een correctie toe te passen. 

De ijking laat toe te weten dat de meetfout kleiner is dan een fout die maximaal aanvaarde fout 

wordt genoemd. 

2.4.2.2.2 Gewichtsmatige doseringen 

De balansen van de gewichtsmatige doseerinstallaties van de grondstoffen worden gekalibreerd 

aan de hand van geijkte gewichten, volgens een werkwijze beschreven in het HPC en aanvaard door 

de Certificatie-Instelling. De balansen van de doseerinstallaties voor de grondstoffen worden 

gekalibreerd over het gebruikte bereik dat in het HPC wordt bepaald en dat minstens overeenkomt 

met een hoeveelheid grondstoffen nodig voor een massa vers beton gelijk aan wat gedoseerd 

wordt bij de maximale mengcapaciteit van de menger (in kg). De kalibratie gebeurt steeds in 

minstens 10 opgaande stappen, zodanig gespreid over het gebruikte bereik dat binnen het bereik 

waarbinnen meestal gedoseerd wordt een aantal gelijkmatig verdeelde stappen voorzien wordt. Er 

zijn in het totaal minstens voor gans het te kalibreren bereik geijkte gewichten beschikbaar, 

behalve wanneer het te kalibreren bereik groter is dan 1 000 kg, dan volstaat het te beschikken 

over geijkte gewichten voor slechts 1 000 kg. 

2.4.2.2.3 Volumetrische doseerinstallatie voor vloeistoffen 

De volumetrische doseerinstallatie voor vloeistoffen wordt gekalibreerd over het gebruikte bereik 

door middel van een gekalibreerd vat of door weging op een weegschaal met een gepast bereik 

dat gekalibreerd is volgens tabel 3. Dit moet in minimum 10 stappen gebeuren, behalve voor 

hulpstoffen waarvoor 5 stappen volstaan, oordeelkundig gespreid over het gebruikte bereik.  

2.4.2.2.4 Instellingen of personen bevoegd voor het uitvoeren van de kalibraties 

De kalibraties worden uitgevoerd: 

 Door een externe instelling 

1. geaccrediteerd voor deze activiteit door BELAC of een ander lid van EA; 
2. bij ontstentenis, die aanvaard is door de Certificatie-Instelling voor de kalibratie van 

de betreffende uitrusting; 
3. hetzij het nationaal instituut of de overheid bevoegd voor wettelijke metrologie van 

het land dat deel uitmaakt van de Europese Organisatie voor Wettelijke Metrologie. 

 Door andere uitvoerders 

1. de installateur van de doseeruitrusting; 
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2. de producent zelf onder toezicht van de Keuringsinstelling belast met de periodieke 
controle op het moment van de kalibratie en volgens een geschreven procedure die 
opgenomen is in het kwaliteitssysteem van de producent. Het toezicht op de kalibratie 
van de weeguitrusting zal in principe het onderwerp uitmaken van een bijkomend 
bezoek van een halve dag. 

2.4.2.2.5 Uitzonderingen 

Indien er twijfel bestaat over een door de producent of een leverancier uitgevoerde kalibratie, kan 

de Certificatie-Instelling de opdracht geven de kalibratie opnieuw uit te voeren in aanwezigheid 

van de Keuringsinstelling. 

Meetapparatuur, die het voorwerp heeft uitgemaakt van herstellingen/aanpassingen, moet 

gekalibreerd worden vooraleer ze opnieuw kan gebruikt worden. 

2.4.2.2.6 Rapportering 

Elke kalibratie geeft aanleiding tot een verslag. In dit verslag zijn minimum de volgende 

vermeldingen opgenomen: 

 identificatie van de meetuitrusting: beschrijving, serienummer of inventarisnummer, 

lokalisering, …; 

 uitvoeringsdatum van de kalibratie; 

 toegepaste methode; 

 registraties van de kalibratie; 

 elementen die de naspeurbaarheid van de (inter)nationale ijkmaten mogelijk maken; 

 naam en handtekening van de persoon die de kalibratie heeft uitgevoerd; 

 het meetbereik van de uitrusting en het bereik waarbinnen de uitrusting gebruikt wordt. 

Op basis van het kalibratieverslag zal de producent de overeenkomstigheid van zijn meetuitrusting 

t.o.v. de in de (proef)normen opgenomen specificaties nagaan. Desgevallend zal hij het 

gebruiksbereik beperken. De producent zal de geschiktheid voor gebruik van zijn uitrusting 

formaliseren middels een conclusie, geparafeerd en gedateerd, op het kalibratieverslag. 

Het bewaren van de verslagen gebeurt volgens een procedure opgenomen in zijn 

kwaliteitssysteem. 

2.4.3 Laboratorium 

2.4.3.1 Algemeen 

De productie-eenheid beschikt over een intern laboratorium dat uitgerust is om de proeven met 

betrekking tot de FPC uit te voeren. De producent beschikt op zijn minst over de controle-uitrusting 

opgenomen in tabel 3. 

De proeven uitgevoerd met uitrusting die niet noodzakelijk deel moet uitmaken van de eigen 

controlemiddelen van de producent (zie tabel 3), mogen onder de verantwoordelijkheid van de 

producent in een extern laboratorium uitgevoerd worden. 

In dit geval legt de producent een procedure vast aangaande de afspraken m.b.t. het vervoer van 

de monsters en het overmaken van de proefaanvraag (van de producent aan het laboratorium) en 
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van de resultaten (van het laboratorium aan de producent). Bovendien zijn de wederzijdse 

verplichtingen van de producent en van het externe laboratorium gespecificeerd in een schriftelijke 

overeenkomst. 

De producent moet er zich van verzekeren dat het materieel gebruikt door dit laboratorium 

gekalibreerd en/of geijkt is overeenkomstig de eisen van tabel 3. Indien het betrokken laboratorium 

geaccrediteerd is voor de uit te voeren proef, zijn deze controles niet verplicht. 

In tabel 3 worden de uit te voeren kalibraties en controles van de uitrusting vermeld en wie of 

welke instelling bevoegd is om deze kalibraties uit te voeren. De kalibratie of ijking wordt steeds 

door bevoegde personen uitgevoerd, met behulp van de gepaste middelen, aanvaard door de 

Certificatie-Instelling. 

De met een asterisk (*) geïdentificeerde toestellen moeten verplicht deel uitmaken van de 

uitrusting aanwezig in de productie-eenheid. De Certificatie-Instelling mag het gebruik van dezelfde 

uitrusting toelaten voor nabijgelegen productie-eenheden indien het de uitvoering van de proeven 

met de gespecificeerde frequentie niet verhindert. 
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Tabel 3 – Labo-uitrusting 

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

Weegschaal (1) (*) Kalibratie met 
geijkte gewichten 
(volgens 
NBN EN 45501 of 
volgens methode 
goedgekeurd 
door de 
Certificatie-
Instelling) 

-- ± 0,1 %(2) 1 / jaar 

 

Leverancier van de 
weegschaal of extern 
laboratorium of 
vergunninghouder 

Uitrusting voor de droging van de 
granulaten(*) 

-- Beschreven in HPC Beschreven in HPC Beschreven in 
HPC 

Vergunninghouder 

Recipiënten voor de 
monstername(*) 

-- Visuele controle -- Bij gebruik Vergunninghouder 

Spleetverdeler -- Visuele controle -- Bij gebruik Vergunninghouder 

Zeven -- 2.4.3.3  2.4.3.3 Plaatzeven:  
1 / 2 jaar 

Draadzeven: 
1 / jaar  

Vergunninghouder 

Uitrusting voor het meten van de 
densiteit van het recyclagewater 

-- Beschreven in HPC Nauwkeurigheid 
0,01 kg/dm³ 

Beschreven in 
HPC 

Vergunninghouder 

Uitrusting voor het maken van 
proefstukken (*): mallen, opzetstuk, 
staaf, trilnaald of –tafel 

-- Visuele controle NBN EN 12390-1 en 
-2 

Bij gebruik Vergunninghouder 

Uitrusting voor de meting van de 
consistentie van gewoon beton(*) 

-- Visuele controle NBN EN 12350-2 of 
-5 

Bij gebruik Vergunninghouder 

Uitrusting voor de meting van de 
consistentie van zelfverdichtend 
beton(**) 

-- Visuele controle NBN EN 12350-8 Bij gebruik Vergunninghouder 

Uitrusting voor de meting van de 
viscositeit van zelfverdichtend 
beton(**) 

-- Visuele controle NBN EN 12350 –8 
of -9 

Bij gebruik Vergunninghouder 

Uitrusting voor de meting van de 
blokkeringsmaat van 
zelfverdichtend beton(**) 

-- Visuele controle NBN EN 12350-10 
of -12 

Bij gebruik Vergunninghouder 

Uitrusting voor de meting van de 
ontmengingsweerstand van 
zelfverdichtend beton(**) 

-- Visuele controle NBN EN 12350-11 Bij gebruik Vergunninghouder 

Luchtmeter (*) Kalibratie en 
afstelling door de 
methodes 
beschreven in 
bijlage c of d van 
NBN EN 12350-7  
en 2.4.3.2 

-- 2.4.3.2 1 / jaar Vergunninghouder of 
extern laboratorium 

Referentiethermometer Kalibratie door 
nazicht op 3 
relevante punten 

-- T°: ± 0,5 °C 

Nauwkeurigheid 
0,1 °C 

1 / 5 jaar Instelling geaccrediteerd 
voor het uitvoeren van 
kalibraties(3) (4) 

Thermometer van de waterbak en 
thermometer/hygrometer van de 
vochtige kamer (*)   

-- Controle van de thermometer 
door vergelijking met de 
referentiethermometer 

T°: ± 1 °C 

Nauwkeurigheid 
1 °C 

1 / jaar 

 

Vergunninghouder  

 

Controle van de hygrometer R.V.  ± 5 % 

Uitrusting voor de snelle meting 
van het gehalte aan chloorionen(5) 

-- Beschreven in HPC Beschreven in HPC Beschreven in 
HPC 

Vergunninghouder 

Apparatuur voor het meten van 
het watergehalte van vers beton(*) 

-- Beschreven in HPC Beschreven in HPC Beschreven in 
HPC 

Vergunninghouder 

Uitrusting voor het meten van de 
druksterkte 

Kalibratie volgens 
NBN EN 12390-4 
bijlage B 

-- Klasse  1 of 2 1 / jaar Geaccrediteerde instelling 
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Controle-uitrusting Kalibratie Controle Eisen/ Tolerantie Frequentie 
Controle / Kalibratie 
door 

-- 

Controle van alle aspecten 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 conform 
NBN EN 12390-4 bijlage B 

Uitrusting voor het meten van de 
volumieke massa van het beton(*) 

-- Beschreven in HPC NBN EN 12350-6 Beschreven in 
HPC 
min. 1 / jaar 

Vergunninghouder 

Geventileerde droogstoof (bij 
uitvoering van de 
wateropslorpingsproef door 
onderdompeling)  

-- Beschreven in HPC (105 ± 5)°C en 
doeltreffende 
ventilatie 

1 / jaar Vergunninghouder 

Klimaatkamer (bij uitvoering van 
de wateropslorpingsproef door 
onderdompeling) 

-- Controle van de thermometer 
door vergelijking met de 
referentiethermometer 

T°: ± 1 °C 1 / jaar 

 

Vergunninghouder  

 

Controle van de hygrometer R.V. ± 5 % 

Waterbak of vochtige kamer (*) -- Controle door vergelijking met 
een thermometer en indien van 
toepassing met een hygrometer  

T°: 20 ± 2 °C 

R.V. > 95 % 

Bij gebruik 

 

Vergunninghouder  

 

Maatcilinders (ISO 4788:2005), 
type erlenmeyer met een inhoud 
2 000 ml, gegradueerd 

-- Visuele controle -- Bij gebruik Vergunninghouder 

Uitrusting voor het meten van het 
vezelgehalte van vers beton 

-- Visuele controle NBN EN 14721 of 
NBN EN 14488-7 

Bij gebruik Vergunninghouder 

(1) Volgens de bepalingen van dit reglement dienen de weeguitrusting en de weegscha(a)l(en) gekalibreerd te worden. In de praktijk worden voor dergelijke 

toestellen door instellingen die daartoe bevoegd zijn ook ijkingen aangeboden. Bij ijking wordt bevestigd dat de betreffende weeguitrusting of weegschaal 

voldoet aan de voorwaarden van de geldende ijkreglementering. BE-CERT aanvaardt een ijking door een bevoegde en hiervoor geaccrediteerde instantie als 

alternatief voor een kalibratie, voor zover de ijking de nauwkeurigheid waarborgt die door de geldende BENOR-reglementen vereist wordt. De ijking moet 

bovendien uitgevoerd worden met de kalibratiefrequentie die vastgelegd is in de BENOR-reglementen, ook al wijkt dit af van de frequentie die geldt in het 

kader van de ijkreglementering. 

(2) 0,05 % indien gebruikt voor de proef van wateropslorping door onderdompeling. 

(3) Raadpleging geaccrediteerde instanties: zie website BELAC – 

https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/kwaliteitsbeleid/accreditatie/geaccrediteerde-instellingen/kalibratielaboratoria-cal: Kalibratielaboratoria (CAL) 

(4) Ofwel door een externe firma die hiervoor gebruik maakt van een gekalibreerde thermometer met herleidbaarheid (BELAC certificaat). Afgeleiden zoals 

thermometers die geverifieerd worden naar een referentiethermometer worden niet toegestaan. Indien de producent beslist de verificatie te laten uitvoeren 

door een externe firma dient deze de nodige herleidbaarheidscertificaten te kunnen voorleggen aan de producent. 

(5) De uitrusting is niet verplicht indien de herkomst van de grondstoffen van het beton iedere bron van chloriden uitsluit. 

(*) De met een asterisk (*) geïdentificeerde toestellen moeten verplicht deel uitmaken van de uitrusting eigen aan de productie-eenheid. 

(**) De met een dubbele asterisk (**) geïdentificeerde toestellen moeten verplicht deel uitmaken van de uitrusting eigen aan de productie-eenheid wanneer in 

de productcataloog recepten voor zelfverdichtend beton zijn opgenomen. 

 

2.4.3.2 Kalibratie van de uitrusting voor de meting van het luchtgehalte van vers beton  

De luchtmeter dient als volgt te worden gekalibreerd: 

 In het normale meetbereik met een Δ = 1 %, d.i. voor het meetbereik tot 6 %. Dit betekent dat 

een kalibratie dient te worden uitgevoerd op 0 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % en op 6 %. Op iedere 

waarde is een afwijking van max. 0,1 % toegestaan; 

 Nadien dient een controle te worden uitgevoerd met een tussenstap van 2 % tot de door de 

producent op te geven maximum waarde van het meetbereik, met name, 10 % of 15 % of 20 % 

en dit overeenkomstig de beproevingsvereisten. Op iedere waarde is een afwijking van max. 

0,5 % toegestaan. 

Er wordt tijdens de kalibratie leidingwater met een temperatuur tussen 15 en 25 °C gebruikt. 

https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/kwaliteitsbeleid/accreditatie/geaccrediteerde-instellingen/kalibratielaboratoria-cal


Hoofdstuk 2 Kwaliteitsborging 

 

 Bepalingen voor de producent – Toepassingsreglement TRA 550 – Uitgave 4.0 32 
 

Indien aanpassingen of correcties op basis van het kalibratieverslag moeten gebeuren, dient de 

methode die toegepast wordt om de meting van het luchtgehalte op 0,1 % nauwkeurig te 

garanderen, in het HPC beschreven te worden. 

2.4.3.3 Controle van de zeven 

Deze methode voorziet het gebruik van een willekeurig staal dat tweemaal afgezeefd wordt: een 

eerste maal op de te controleren zeef en een tweede maal op een gekalibreerde zeef, 

referentiezeef genaamd.  

Deze procedure zal toegepast worden in het kader van de controle op de granulaten bedoeld onder 

4.2 en dit zowel voor plaatzeven als voor draadzeven.  

De regels m.b.t. de zeefmethode zoals bepaald in NBN EN 933-1 dienen te worden nageleefd: 

‘Schud de kolom handmatig of mechanisch, verwijder dan de zeven één voor één, te beginnen met 

de zeef met de grootste openingen en schud elke zeef handmatig’. 

Zijn:  

 X1 = zeefrest op de te controleren zeef (in percent met 1 decimaal)  

 X2 = zeefrest op de referentiezeef (in percent met 1 decimaal)  

 

Men berekent:  

 gemiddelde zeefrest : 𝑋𝑔𝑒𝑚 =  
𝑋1+ 𝑋2

2
 

 absoluut verschil :  D =  |𝑋1 −  𝑋2|  

De te controleren zeef voldoet onder volgende voorwaarden:  

 indien Xgem < 25 : D ≤  0,5 √𝑋𝑔𝑒𝑚   

 indien 25 ≤ Xgem ≤ 75 : D ≤ 2,5  

 indien Xgem> 75 : D ≤  0,5 √100 − 𝑋𝑔𝑒𝑚  

 

Op basis van de onderlinge afhankelijkheid van de resultaten3 moet, wanneer een zeef niet voldoet, 

deze vervangen worden en de controle van de nieuwe zeefkolom moet volledig worden 

overgedaan. 

 

De referentiezeven moeten minimaal om de acht jaar worden gekalibreerd.  

2.4.3.4 Rapportering 

Elke kalibratie geeft aanleiding tot een verslag. In dit verslag zijn minimum de volgende 

vermeldingen opgenomen: 

 identificatie van de meetuitrusting: beschrijving, serienummer of inventarisnummer, 

lokalisering, …; 

                                                                 
3Een zeef kleiner dan die van de niet conforme zeef kan ook niet conform zijn. Dankzij eerdere niet conforme zeven kan deze als conform worden 

beschouwd, wat misleidend is. Het resultaat voor de andere zeven (ook deze daaronder) wordt beïnvloed door de afwijkende zeef. De volledige controle 

moet dus opnieuw uitgevoerd worden. 
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 uitvoeringsdatum van de kalibratie; 

 toegepaste methode; 

 registraties van de kalibratie; 

 elementen die de naspeurbaarheid van de (inter)nationale ijkmaten mogelijk maken; 

 naam en handtekening van de persoon die de kalibratie heeft uitgevoerd; 

 het meetbereik van de uitrusting en het bereik waarbinnen de uitrusting gebruikt wordt. 

Op basis van het kalibratieverslag zal de producent de overeenkomstigheid van zijn meetuitrusting 

t.o.v. de in de (proef)normen opgenomen specificaties nagaan. Desgevallend zal hij het 

gebruiksbereik beperken. De producent zal de geschiktheid voor gebruik van zijn uitrusting 

formaliseren middels een conclusie, geparafeerd en gedateerd, op het kalibratieverslag.  

Het bewaren van de verslagen gebeurt volgens een procedure opgenomen in zijn 

kwaliteitssysteem.  
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03 Productontwerp 

3.1 Algemene begrippen 

De keuze van de grondstoffen en het ontwerp van de betonsamenstelling moeten toelaten te 

voldoen aan alle voorgeschreven eisen, daarin begrepen de consistentie, de volumieke massa, de 

druksterkte, de duurzaamheid, de bescherming tegen aantasting van in het beton opgenomen 

wapening en diverse hulpstukken, met inachtneming van het productieproces en de beoogde wijze 

van uitvoering van het betonwerk (bijvoorbeeld: ZVB, beton met gerecycleerde granulaten, 

plaatsing door middel van een pomp, …).  

Het initiële onderzoek omvat minstens de selectie van de grondstoffen op basis van hun algemene 

gebruiksgeschiktheid, het productontwerp rekening houdend met de specifieke 

gebruiksgeschiktheid van de grondstoffen, het uitvoeren van de initiële typeproeven en het 

vastleggen van de productieparameters. Er mogen alleen grondstoffen worden gebruikt waarvan 

de geschiktheid voor het beoogde gebruik is aangetoond. Dit dient te gebeuren op 2 niveaus, 

namelijk algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid. 

De algemene gebruiksgeschiktheid houdt in dat de grondstoffen geen schadelijke stoffen in zulke 

hoeveelheden bevatten dat zij een nadelige invloed hebben op de duurzaamheid van beton, dan 

wel corrosie van de wapening kunnen veroorzaken. Slechts grondstoffen waarvan de algemene 

gebruiksgeschiktheid is aangetoond, mogen in beton gebruikt worden. 

Van zodra de algemene gebruiksgeschiktheid is aangetoond, dient men er zich van te verzekeren 

dat voldaan is aan de specifieke gebruiksgeschiktheid van deze grondstoffen voor de beoogde 

toepassing van het beton (5.1.1 van NBN EN 206 en NBN B 15-001). Dit houdt in dat voor elke 

betonsamenstelling de eigenschappen en de dosering van elke grondstof overeenstemmen met de 

specifieke vereisten die voortvloeien uit de omgeving en de beoogde toepassing waarin het beton 
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zal gebruikt worden. Deze verificatie kan gebeuren aan de hand van proeven of relevante 

technologische redeneringen.  

3.2 Selectie van de grondstoffen en hun algemene gebruiksgeschiktheid 

De algemene gebruiksgeschiktheid van de grondstoffen wordt aangetoond op basis van de criteria 

die per type grondstof zijn opgenomen in tabel 4.  

Voor de grondstoffen die niet opgenomen zijn in tabel 4 is de algemene gebruiksgeschiktheid 

aangetoond indien zij drager zijn van: 

 een CE-markering met een attesteringsniveau 2+ of hoger (1 of 1+) voor het gebruik in beton 

overeenkomstig EN 206; 

 een technische goedkeuring ATG met certificatie volgens een goedkeuringsleidraad die specifiek 

verwijst naar het gebruik in beton volgens NBN EN 206 en NBN B 15-001. 

Voor de grondstoffen die over een ander certificaat van overeenkomstigheid beschikken beslist de 

Certificatie-Instelling of dit certificaat aanvaard wordt en in aanmerking genomen kan worden. 

Voor de grondstoffen die niet over een certificaat van overeenkomstigheid beschikken beslist de 

Certificatie-Instelling of deze grondstoffen kunnen aanvaard worden in beton en op welke wijze de 

algemene gebruiksgeschiktheid ervan kan aangetoond worden. 
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Tabel 4 – Algemene gebruiksgeschiktheid van de grondstoffen 

Grondstof Type Grondstof Algemene gebruiksgeschiktheid 

Cement 

Cementsoorten volgens EN 197-1 Voldaan indien CE-markering met AVCP 1+ 

Cementsoorten niet volgens EN 197-1 Voldaan indien CE-markering met AVCP 1+ die specifiek verwijst naar het gebruik in beton 
volgens EN 206  

of 

indien drager van een technische goedkeuring ATG met certificatie volgens een 
goedkeuringsleidraad die specifiek verwijst naar het gebruik in beton volgens NBN EN 206 en 
NBN B 15-001  

Granulaten 

Natuurlijke granulaten (normaal en 
zwaar granulaat) 

Voldaan indien CE-markering met een AVCP 2+ volgens EN 12620 

Gerecycleerde granulaten (Type A+ en 
B+) 

Voldaan indien CE-markering met een AVCP 2+ volgens EN 12620 

en 

indien drager van een kwaliteitsmerk met certificatie voor gebruik in beton volgens 
NBN EN 206 en NBN B 15-001 

Kunstmatige granulaten Voldaan indien CE-markering met een AVCP 2+ volgens EN 12620 

en 

indien drager van een kwaliteitsmerk met certificatie voor gebruik in beton volgens 
NBN EN 206 en NBN B 15-001 

Lichte granulaten Voldaan indien CE-markering met een AVCP 2+ volgens EN 13055 

Toevoegsels 
type I 

Steenmeel Voldaan indien CE-markering met een AVCP 2+ volgens EN 12620 

Pigmenten Voldaan indien CE-markering met een AVCP 2+ volgens EN 12878 

Andere fillers Voldaan indien CE-markering met een AVCP 2+ volgens EN 12620 

Toevoegsels 
type II 

LMA Voldaan indien drager van een technische goedkeuring ATG met certificatie volgens een 
goedkeuringsleidraad die specifiek verwijst naar het gebruik in beton volgens NBN EN 206 en 
NBN B 15-001 

Vliegas  Voldaan indien CE-markering met een AVCP 1+ volgens EN 450-1 

Silica fume Voldaan indien CE-markering met een AVCP 1+ volgens EN 13263-1 

Hulpstoffen Hulpstoffen Voldaan indien CE-markering met een AVCP 2+ volgens EN 934-2 

Vezels 

Staalvezels Voldaan indien CE-markering met een AVCP 1 volgens EN 14889-1 

Kunststofvezels Voldaan indien CE-markering met een AVCP 1 volgens EN 14889-2 

Andere vezels Voldaan indien CE-markering met een AVCP 1 volgens een EAD voor gebruik in beton volgens 
EN 206. 

Water Water Conform NBN EN 1008 

3.3 Specifieke gebruiksgeschiktheid en eisen voor betonsamenstellingen 

De eisen voor de weerstand van beton tegen blootstelling aan milieu-invloeden zijn in België 

gegeven onder de vorm van grenswaarden voor de betonsamenstelling en vastgestelde 
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betoneigenschappen, vermeld in de bijlage F van NBN B 15-001. Het gebruik van prestatiegerichte 

ontwerpmethoden zoals voorzien in 5.3.3 van NBN EN 206 en  

NBN B 15-001 is in dit toepassingsreglement niet opgenomen. 

De gebruikte grondstoffen en de betonsamenstelling dienen in eerste instantie te voldoen aan de 

eisen vermeld in 5.1, 5.2 en de bijlage F van NBN EN 206 en NBN B 15-001. 

Tabel 5 vermeldt per type grondstof de bijkomende eisen, hetzij aan de grondstof zelf, hetzij aan 

het gebruik of de dosering van deze grondstof in de betonsamenstelling met betrekking tot de 

specifieke gebruiksgeschiktheid. Wanneer in de vakjes de vermelding “--“ voorkomt, betekent dit 

dat er geen bijkomende eisen voorgeschreven worden. 

Voor de combinaties cement-toevoegsel is de specifieke gebruiksgeschiktheid aangetoond indien 

de principes van het k-waarde concept vermeld in 5.2.5.2 van NBN EN 206 en NBN B 15-001 

toegepast worden.  

In het geval dat buiten de regels opgenomen in tabel 5 andere concepten, andere regels binnen 

het k-waarde concept of andere cementen, toevoegsels of combinaties van meerdere toevoegsels 

worden toegepast, dient de specifieke gebruiksgeschiktheid aangetoond te worden voor de 

beoogde toepassing. Een ATG met certificatie gebaseerd op NBN B 15-100 en in overeenstemming 

met NBN EN 206 en NBN B 15-001, kan als instrument voor het attesteren van die geschiktheid 

aangewend worden. De gelijkwaardigheid van beton dient aangetoond te worden overeenkomstig 

de voorschriften van NBN B 15-100 volgens niveau 1 (Verificatie per recept) of volgens niveau 2 

(Leverancier) indien toegelaten. De verificatie dient steeds uitgevoerd te worden in een 

laboratorium geaccrediteerd voor de uit te voeren proeven en ter goedkeuring voorgelegd te 

worden aan de Certificatie-Instelling. Verificatie volgens niveau 2 kan uitsluitend aanvaard worden 

mits deze gebeurt onder certificatie. De specifieke gebruiksgeschiktheid is slechts aangetoond voor 

de betonsamenstellingen en grondstoffen die vallen binnen de grenzen en voorwaarden zoals 

expliciet vermeld in deze validatie. 
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Tabel 5 – Specifieke gebruiksgeschiktheid van de grondstoffen 

Grondstof Type grondstof Bijkomende eisen grondstoffen Bijkomende eisen samenstelling 

Cement 

Cementsoorten volgens EN 197-1 Enkel de cementen en cement-toevoegsel combinaties 
opgenomen in tabel 2-ANB van NBN B 15-001, onder 
‘Niveau I’ en ‘Niveau II’ 

Indien cement met bijkomende eigenschappen buiten 
deze gedekt door EN 197-1 voorgeschreven wordt (LA , 
HSR, HES, …), dienen deze eigenschappen onder 
certificatie (BENOR of gelijkwaardig) gegarandeerd te 
worden 

Eisen opgenomen in tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB 
van NBN B 15-001 

Cementsoorten niet volgens 
EN 197-1 

-- Gebruiksgeschiktheid per omgevingsklasse aan te tonen 
conform NBN B 15-100 (1) 

Granulaten 

Natuurlijke granulaten (normaal en 
zwaar granulaat) 

-- -- 

Gerecycleerde granulaten (Type A+ 
en B+) 

-- Enkel de samenstellingen die aan de eisen beschreven in 
NBN B 15-001 beantwoorden 

Kunstmatige granulaten Enkel de granulaten die beantwoorden aan de 
aanduidingen vermeld bij 5.1.3 van NBN B 15-001 

Enkel de samenstellingen die beantwoorden aan de 
eisen gespecificeerd in NBN B 15-001 

Lichte granulaten -- -- 

Toevoegsels 
type I 

Steenmeel van natuurlijke 
oorsprong 

-- -- 

Steenmeel van kunstmatige 
oorsprong 

Gebruiksgeschiktheid gegarandeerd onder certificatie 
(BENOR of gelijkwaardig) (1) 

-- 

Pigmenten -- -- 

Andere fillers (1) (1) 

Toevoegsels 
type II 

LMA Enkel de cement-toevoegsel combinaties opgenomen in 
tabel 2-ANB van NBN B 15-001, onder ‘Niveau I’ en 
‘Niveau II’ 

Eisen opgenomen in tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB 
van NBN B 15-001 

Toepassing van het k-waarde concept conform 
NBN B 15-001, 5.2.5.2.5 

Vliegas zonder bijstook Enkel de cement-toevoegsel combinaties opgenomen in 
tabel 2-ANB van NBN B 15-001, onder ‘Niveau I’ en 
‘Niveau II’ 

Eisen opgenomen in tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB 
van NBN B 15-001  

Toepassing van het k-waarde concept conform 
NBN B 15-001, 5.2.5.2.2 

Vliegas met bijstook Gebruiksgeschiktheid gegarandeerd onder certificatie 
(BENOR of gelijkwaardig) (1) 

Eisen opgenomen in tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB 
van NBN B 15-001  

Toepassing van het k-waarde concept conform 
NBN B 15-001, 5.2.5.2.2 

Silica fume Enkel de cement-toevoegsel combinaties opgenomen in 
tabel 2-ANB van NBN B 15-001, onder ‘Niveau I’ en 
‘Niveau II’ 

 

Eisen opgenomen in tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB 
van NBN B 15-001  

Toepassing van het k-waarde concept conform 
NBN B 15-001, 5.2.5.2.3 

Hulpstoffen Alle types hulpstoffen -- -- 

Vezels Alle types vezels Gebruiksgeschiktheid gegarandeerd onder certificatie 
(ATG of gelijkwaardig) 

Samenstellingsgrenzen vastgelegd in ATG 

Water Water -- -- 

(1) De geschiktheid kan aangetoond worden op basis van NBN B 15-100 volgens niveau 1 (Verificatie per recept) of volgens niveau 2 (Leverancier). De verificatie dient 

steeds uitgevoerd te worden in een laboratorium geaccrediteerd voor de uit te voeren proeven en ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Certificatie-Instelling. 

Verificatie volgens niveau 2 kan uitsluitend aanvaard worden mits deze gebeurt onder certificatie.  
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3.4 Criteria voor mengselontwerp en initiële typeproeven 

3.4.1 Algemeen 

Een betonsamenstelling wordt ontworpen op basis van de gespecificeerde eisen en rekening 

houdend met een veiligheidsmarge.  

In het ‘recept’ of de ‘betonsamenstelling’ worden de keuze van de grondstoffen en de te doseren 

hoeveelheden vastgelegd. Deze betonsamenstelling omvat minstens de selectie en identificatie 

van de grondstoffen, het gehalte aan cement en toevoegsels, het gehalte aan inerte ‘droge’ 

granulaten, de opbouw van het inert skelet, het effectieve watergehalte en het gehalte aan 

hulpstoffen.  

Afhankelijk van de technische mogelijkheden van de doseerautomaat, kan het recept tijdens de 

productie omgezet worden in een reële dosering. In moderne computergestuurde doseersystemen 

kunnen recepten op continue wijze bijgestuurd worden op basis van de kwaliteitskenmerken van 

de grondstoffen die tijdens de productie worden gemeten en die in het doseersysteem worden 

ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn:  

 automatische aanpassing van de dosering van het aanmaakwater en de granulaten op basis van 

de gemeten vochtgehaltes (steekproefmeting of vochtsondes);  

 automatische aanpassing van de dosering van het aanmaakwater op basis van de gemeten 

densiteit van het recyclagewater (steekproefmeting of continue meting);  

 automatische aanpassing van de mengverhoudingen van de granulaten op basis van de 

ingegeven zeefkrommes en een te realiseren granulaatskelet;  

 …  

Het begrip ‘recept’ omvat de theoretisch vastgelegde dosering samen met de regels en de 

toegelaten bandbreedte voor deze automatische bijsturingen. Dit recept moet dan gevalideerd 

worden. De bepaling van de doseerparameters en de bijsturing maken deel uit van de FPC en 

dienen gedetailleerd beschreven te worden in het HPC.  

De producent kan enerzijds betonsamenstellingen ontwikkelen en valideren op basis van 

berekeningen en proeven, uitgevoerd in het laboratorium en/of in de productie. Deze 

betonsamenstellingen vormen de basis van de productcatalogus en worden ‘basissamenstellingen’ 

genoemd. Anderzijds kan de producent op basis van deze reeds beproefde en gekende 

basissamenstellingen, door het toepassen van betontechnologische principes, interpolatie en 

extrapolatie, afgeleide samenstellingen ontwikkelen. De validering van deze ‘afgeleide 

betonsamenstellingen’ kan gebeuren op basis van algemeen aanvaarde theoretische principes 

eventueel aangevuld met een beperkter aantal proeven. In elk geval dient in de productcatalogus 

duidelijk aangegeven te worden welke samenstellingen tot de basissamenstellingen behoren. Voor 

de afgeleide samenstellingen dient steeds traceerbaar te zijn welke de overeenstemmende 

basissamenstelling(en) is (zijn) en op welke wijze de validering uitgevoerd werd. De algemene 

principes voor opbouw van de productcatalogus, met vastleggen van de basissamenstellingen en 

de betontechnologische principes voor afleiding, dienen in het HPC beschreven te worden. 

De samenstellingen (basis en afgeleide) mogen enkel gevalideerd worden in de gekleurde vakjes 

van tabel 1. In de productcatalogus mogen bovendien specificaties opgenomen worden uit de niet-
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gekleurde, gearceerde zones op basis van een gevalideerde samenstelling in een gekleurd vakje 

met minstens dezelfde druksterkteklasse. 

3.4.2 Basisparameters voor het mengselontwerp 

3.4.2.1 Algemeen 

Bij het opstellen en berekenen van het mengselontwerp dient gebruik gemaakt te worden van een 

aantal basisparameters van de grondstoffen. De nodige en toegelaten cijferwaarden voor de 

parameters per type grondstof zijn weergegeven in tabel 6. 

Tabel 6 – Basisparameters voor het mengselontwerp  

Parameter Proefmethode Ontwerpeis Initiële referentie 
rekenwaarde 

Initiële alternatieve rekenwaarde 

Herkomst Rekenwaarde 

Cement  

Volumieke massa NBN EN 196-6 Rendement -- Leverancier (Technische 
fiche, …) 

Gedeclareerde 
gemiddelde waarde 

Normsterkte 28 dagen NBN EN 196-1 Druksterkte -- Leverancier (Technische 
fiche, …) 

Gedeclareerde 
gemiddelde waarde 

Chloridegehalte NBN EN 196-2 Chloridebalans max DoP CE1+ -- -- 

Alkaligehalte NBN EN 196-2 Alkalibalans BENOR (maximum LA of 
gecertificeerd maximum)  

NBN B 15-001, bijlage I  

 

Forfaitaire waarde voor 
het alkali-gehalte van 
cement in geval van niet-
beschikbaarheid van 
maximale waarden 

Sulfaatweerstand NBN EN 196-2 Sulfaatbestand beton DoP CE 1+ of BENOR -- -- 

Grove granulaten 

Korrelverdeling NBN EN 933-1 Inert skelet BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Fijne deeltjes NBN EN 933-1 Inert skelet, gehalte  
fijn 

BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Organische stoffen NBN EN 1744-1, 15.1 -- BENOR (negatief) Geaccr. labo Resultaat 

Afplattingscoëfficiënt NBN EN 933-3 -- BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Reële volumieke massa 

rd 

NBN EN 1097-6 Rendement BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Waterabsorptie NBN EN 1097-6 Effectieve  
W/C-factor 

BENOR (1) Geaccr. labo Resultaat (1) 

LA coëfficiënt  NBN EN 1097-2 Specifieke eis klant BENOR Geaccr. labo Resultaat 

MD coëfficiënt  NBN EN 1097-1 Specifieke eis klant BENOR Geaccr. labo Resultaat 

VPC  NBN EN 1097-8 -- BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Vorstbestandheid NBN B 15-001, 
5.2.3.1  

Vorstbestand beton BENOR (NG) Geaccr. labo Resultaat 
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Parameter Proefmethode Ontwerpeis Initiële referentie 
rekenwaarde 

Initiële alternatieve rekenwaarde 

Herkomst Rekenwaarde 

Gehalte aan schelpdelen 
(maritieme oorsprong) 

NBN EN 933-7 -- BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Alkaligehalte -- Alkalibalans Forfaitaire waarde voor 
het alkali-gehalte volgens 
tabel I.5 van 
NBN B 15-001  

--  -- 

Chloridegehalte 
(maritieme oorsprong) 

NBN EN 1744-1 Chloridebalans BENOR (Max. van de 
klasse) of max. verklaard 
onder BENOR  

Geaccr. labo Resultaat + 0,02% 
of 
Max. klasse CC 

Chloridegehalte (niet- 
maritieme oorsprong) 

NBN EN 1744-1 Chloridebalans 0,01 % of max. verklaard 
onder BENOR  

Geaccr. labo Resultaat 

Chloridegehalte 
(gerecycleerde 
granulaten) 

NBN EN 1744-5 Chloridebalans Max. verklaard onder 
BENOR  

Geaccr. labo Resultaat + 0,02 % 

Zanden 

Korrelverdeling NBN EN 933-1 Inert skelet BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Veranderlijkheid 
korrelverdeling 

NBN EN 933-1 Inert skelet BENOR klassen A, B of C 
volgens PTV 411 

-- 
Equivalent klasse C 

Fijne deeltjes NBN EN 933-1 Inert skelet, gehalte fijn BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Organische stoffen NBN EN 1744-1, 15.1 -- BENOR (negatief) Geaccr. labo Resultaat 

Kwaliteit fijne deeltjes NBN EN 933-8 of 9 -- BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Reële volumieke massa 

rd 

NBN EN 1097-6 Rendement BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Waterabsorptie NBN EN 1097-6 Effectieve W/C-factor BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Gehalte aan schelpdelen 
(maritieme oorsprong) 

NBN EN 1744-1 -- BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Alkaligehalte -- Alkalibalans Forfaitaire waarde voor 
het alkali-gehalte volgens 
tabel I.5 van 
NBN B 15-001  

--  -- 

Chloridegehalte 
(maritieme oorsprong) 

NBN EN 1744-1 Chloridebalans BENOR (Max. van de 
klasse) of max. verklaard 
onder BENOR  

Geaccr. labo Resultaat + 0,03 % 
of 
max. klasse CC 

Chloridegehalte (niet- 
maritieme oorsprong) 

NBN EN 1744-1 Chloridebalans 0,01 %  of max. verklaard 
onder BENOR 

Geaccr. labo Resultaat 

Toevoegsels type I 

Volumieke massa (2) Rendement BENOR Leverancier (technische 
fiche, …) 

Gedeclareerde 
gemiddelde waarde 

Chloridegehalte (2) Chloridebalans BENOR (Max. van de 
klasse)  

Geaccr. labo  Resultaat + 0,03 % 
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Parameter Proefmethode Ontwerpeis Initiële referentie 
rekenwaarde 

Initiële alternatieve rekenwaarde 

Herkomst Rekenwaarde 

Alkaligehalte -- Alkalibalans Forfaitaire waarde voor 
het alkali-gehalte volgens 
tabel I.5 van 
NBN B 15-001  

--  -- 

Toevoegsels  type II  

Volumieke massa (2) Rendement -- Leverancier (Technische 
fiche, …) 

Gedeclareerde 
gemiddelde waarde 

Chloridegehalte (2) Chloridebalans Max. BENOR of ATG of 
max CE1+ 

-- -- 

Alkaligehalte NBN EN 196-2 Alkalibalans Max. BENOR of ATG  NBN B 15-001, bijlage I Forfaitaire waarde voor 
het alkali-gehalte van 
toevoegsels in geval van 
niet-beschikbaarheid van 
maximale waarden 

Hulpstoffen 

Volumieke massa NBN EN 480-8 Rendement, dosering BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Chloridegehalte NBN EN 480-10 Chloridebalans Max. BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Alkaligehalte NBN EN 480-12 Alkalibalans Max. BENOR  NBN B 15-001, bijlage I Forfaitaire waarde voor 
het alkali-gehalte van 
hulpstoffen in geval van 
niet-beschikbaarheid van 
maximale waarden 

Droge stof gehalte NBN EN 480-8 Dosering, watergehalte BENOR Geaccr. labo Resultaat 

Water 

Chloridegehalte water 
afkomstig van het 
drinkwaternet 

NBN EN 1008 Chloridebalans Forfaitaire waarde van 
0,025 % 

Vergunninghouder in een 
geschikt labo  

Resultaat 

Chloridegehalte water 
niet afkomstig van het 
drinkwaternet 

NBN EN 1008 Chloridebalans 0,1 % tenzij gemeten 
waarde hoger is 

Vergunninghouder in een 
geschikt labo  

Resultaat 

Alkaligehalte  NBN EN 1008 Alkalibalans 0,15 % tenzij gemeten 
waarde hoger is  

Vergunninghouder in een 
geschikt labo  

Resultaat  

(1) In geval van gerecycleerde of kunstmatige granulaten worden de bepalingen van 5.4.2 van NBN B 15-001 toegepast.  

(2) De proefmethode van toepassing voor het betreffende toevoegsel dient toegepast te worden. 

 

3.4.2.2 Initiële referentie rekenwaarde 

Indien er een BENOR- of ATG-gecertificeerde cijferwaarde of maximum beschikbaar is (cf. tabel 6: 

technische fiche beschikbaar conform voorschriften van het overeenkomstige certificaat) kan deze 

waarde zonder uitvoeren van bijkomende proeven worden gebruikt. Voor de parameters waarvoor 

een gecertificeerde waarde werd opgegeven met tolerantie, dient in principe gebruik gemaakt te 

worden van de gecertificeerde waarde. Bij gebruik van een afwijkende waarde, binnen de 

tolerantie, dient dit steeds gemotiveerd en gedocumenteerd te worden. Bij onvoldoende motivatie 

kan het gebruik ervan door de Certificatie-Instelling geweigerd worden. 



Hoofdstuk 3 Productontwerp 

 

 Bepalingen voor de producent – Toepassingsreglement TRA 550 – Uitgave 4.0 43 
 

Initiële alternatieve rekenwaarde 

Indien er geen BENOR- of ATG-gecertificeerde waarde beschikbaar is, kan er onder bepaalde 

voorwaarden overeenkomstig tabel 6 gebruik gemaakt worden van een alternatieve waarde. De 

producent neemt zo snel mogelijk en ten laatste bij ingebruikname van de grondstof een 

representatief monster dat wordt beproefd in een laboratorium geaccrediteerd voor de 

betreffende proef. De waarde uit het verslag is het ‘resultaat’ vermeld in tabel 6 in de kolom 

rekenwaarde. In afwachting van het verslag mag de producent tijdelijk gebruik maken van de 

waarde van de leverancier verklaard in het kader van de CE-markering (prestatieverklaring), al dan 

niet gecombineerd met de resultaten van eigen analyses.  

3.4.3 Ontwerp- en grenswaarden voor de samenstelling van het beton  

3.4.3.1 Algemeen 

Bij het ontwerp van de samenstelling dient te worden uitgegaan van beoogde waarden voor de 

prestaties van het beton, welke een zekere veiligheidsmarge inhouden ten opzichte van de 

gespecificeerde eigenschappen. De ontwerpmethodiek wordt gedetailleerd beschreven in het HPC. 

Deze omvat minstens de volgende elementen: 

 beschrijving van het gebruikte model voor berekening van de druksterkte en de water- en/of 

hulpstofbehoefte; 

 vastleggen van de beoogde prestaties in richtwaarden (druksterkte, consistentie, luchtgehalte, 

…); 

 beschrijving van de ontwerpcurven voor het inert skelet, met de toelaatbare toleranties; 

 vastleggen van de werkwijze voor het ontwerpen van samenstellingen, afgeleid van bestaande 

basisrecepten; 

 vastleggen van de werkwijze voor het aanpassen van samenstellingen aan gewijzigde 

grondstoffenparameters;  

 vastleggen van de werkwijze voor het bepalen van de parameters w en a (gebruikt bij de 

berekening van de Ic-waarde) (zie voorbeelden in Bijlage C). 

De te hanteren grenswaarden voor de samenstelling en/of de te bekomen prestaties, in functie van 

de gegarandeerde eigenschappen onder specificatie worden in de volgende paragrafen vastgelegd. 

Deze worden opgedeeld in algemene eisen die van toepassing zijn op alle samenstellingen en in 

bijkomende eisen in functie van de categorie van beton (zie tabel 7).  

3.4.3.2 Algemene eisen 

3.4.3.2.1 Druksterkte 

De beoogde waarde, d.i. de druksterkte van het recept, kan worden bepaald aan de hand van de 

gemiddelde waarde die werd bekomen uit eerder uitgevoerde proeven, hetzij berekend worden 

via een gekalibreerd rekenmodel. Deze druksterkte mag niet verward worden met fck. Bij gebruik 

van toevoegsels als cementvervanging dienen aangepaste modellen te worden gebruikt. De 

rekenwaarde voor de normsterkte van het gebruikte cement is deze opgegeven in tabel 6. Bij het 

ontwerp dient in elk geval rekening gehouden te worden met een marge op de karakteristieke 

waarde in functie van de verwachte spreiding op de resultaten.  
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3.4.3.2.2 Hulpstoffen 

Alle hulpstoftoevoegingen (vertragers, plastificeerders, …) die al dan niet occasioneel gebeuren, 

dienen in het ITT-dossier opgenomen te worden. 

3.4.3.2.3 Totaal water 

Het watergehalte van de initieel in het recept voorziene hoeveelheid hulpstof dient meegerekend 

te worden bij het totale watergehalte. Indien na het hoofdmengproces en voorafgaand aan het 

lossen nog vloeibare hulpstoffen toegevoegd worden, dient het watergehalte van deze bijkomende 

hulpstofhoeveelheid meegerekend te worden in het watergehalte wanneer deze bijkomende 

hoeveelheid vloeibare hulpstof 3,0 l/m³ betonspecie overschrijdt.  

3.4.3.2.4 W/C-factor 

De beoogde waarde voor de W/C-factor moet toelaten om beton te produceren dat conform is met 

de specificatie. Hierbij moet rekening gehouden worden met de mogelijke spreiding op de 

resultaten uit de productie. De producent kan voor de bepaling van de W/C-factor de effectieve 

waterabsorptiewaarde van de gebruikte granulaten zoals voorzien in tabel 6 in rekening brengen.  

3.4.3.2.5 Cementdosering 

De beoogde waarde voor de cementdosering moet toelaten om beton te produceren dat conform 

is met de specificatie. Hierbij moet rekening gehouden worden met de onnauwkeurigheid van de 

afweging en de technische mogelijkheden van de doseerautomaat. De gehanteerde 

veiligheidsmarge dient beschreven en gemotiveerd te worden in het HPC.  

3.4.3.2.6 Toevoeging van vezels 

De samenstellingsgrenzen vastgelegd in de ATG dienen geverifieerd te worden. Als 

basissamenstelling wordt een samenstelling met het maximale gehalte aan vezels gekozen.  

In geval van niet respecteren van alle voorwaarden van de ATG, dient het initiële onderzoek 

uitgebreid te worden met de bepaling van het vezelgehalte en de homogeniteit conform bijlage B 

van NBN EN 206 en NBN B 15-001 in functie van de wijze waarop de vezels in het beton worden 

ingemengd. 

3.4.3.2.7 Consistentie en aanvullende eigenschappen voor zelfverdichtend beton 

De beoogde waarde voor de consistentie moet toelaten om beton te produceren dat conform is 

met de opgegeven specificatie, op het ogenblik van levering op de werf (zie ook 6.3.1). De 

streefwaarde voor de initiële consistentie, het behoud van de verwerkbaarheid en de eventuele 

toevoegingen van hulpstof na het hoofdmengproces dienen opgenomen te zijn in het recept.  

Specifiek voor categoriën RS en RD wordt de consistentie gemeten na 0, 15, 30 en 60 minuten na 

aanmaak en toevoeging van eventuele hulpstoffen. 

In het geval van zelfverdichtend beton dient de consistentieklasse te worden vervangen door een 

vloeimaatklasse. In functie van de toepassing dienen onder meer volgende aanvullende eisen te 

worden gespecificeerd: 

 de vloeimaat SF; 

 de schijnbare viscositeitsklasse VS of VF; 
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 de blokkeringsmaatklasse PL of PJ; 

 de ontmengingsweerstandsklasse SR (facultatief). 

3.4.3.2.8 Inert skelet1F

4 

De korrelverdeling van het inert skelet dient vastgelegd te worden voor elke samenstelling. De 

toelaatbare variabiliteitsgrenzen ten opzichte van het theoretische skelet dienen vastgelegd te 

worden. Een forfaitaire waarde van 5 % absoluut wordt toegestaan. 

3.4.3.2.9 Volume en luchtgehalte 

In de berekening van het recept wordt ervan uitgegaan dat een volume van 1000 liter moet bereikt 

worden. De beoordeling gebeurt op het betonrendement dat met de volgende formule bepaald 

wordt: 

𝑅 =  
𝑀𝑔𝑒𝑑𝑜𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑

𝑟𝑒ë𝑙𝑒 𝑉𝑀 𝑥 𝑏𝑒𝑜𝑜𝑔𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑥 1000 𝑙 

 

waar :  Mgedoseerd = totaal gedoseerd gewicht (via protocol) 

  reële VM =  op het monster bepaalde volumieke massa 

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de rekenwaarden van de volumieke massa 

opgegeven in tabel 6 voor elke grondstof. Voor het berekende recept wordt omwille van de 

eventuele afrondingen van de af te wegen gewichten een marge aanvaard van ± 3 liter.  

Een forfaitaire waarde van maximum 15 liter lucht kan in rekening gebracht worden. Indien een 
hogere waarde gebruikt wordt, dienen de meetresultaten van het effectieve luchtgehalte in 
aanmerking genomen te worden.  

3.4.3.2.10 Geschiktheid voor de beoogde omgevingsklasse 

In functie van de beoogde omgevingsklasse dienen de grondstoffen geselecteerd te worden met 

de juiste gebruiksgeschiktheid. Er dient tevens aangetoond te worden dat de betonsamenstelling 

bestand is tegen alkali-silicareactie door toepassing van één van de maatregelen voorzien in 

bijlage I van NBN B 15-001. Voor de berekening van de alkalibalans wordt gebruik gemaakt van de 

rekenwaarden opgegeven in tabel 6 voor elke grondstof. 

3.4.3.2.11 Geschiktheid voor het beoogde gebruik 

In functie van het beoogde gebruik dient geverifieerd te worden of de chloridebalans conform is 

met de specificatie. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de rekenwaarden opgegeven 

in tabel 6 voor elke grondstof. Tevens dienen eisen met betrekking tot specifieke toepassingen 

(bvb. pompbeton, zichtbeton, …) vastgelegd en geverifieerd te worden.  

                                                                 
4 Definitie van inert skelet: de korrelkromme van het inerte materiaal van het beton. 
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3.4.3.3 Bijkomende eisen 

Tabel 7 – Bijkomende eisen per categorie 

Eis Categorie S - 
Standaard 

Categorie RS – 
Recyclage Standaard 

Categorie D - 
Duurzaam 

Categorie H – 

Hoge sterkte 

Categorie RD – Recyclage Duurzaam 

Grof 
granulaat 

Geen bijkomende 
eisen 

Gerecycleerd granulaat: 

Dmax ≤ 22 

Tot 25 % van de grove granulaten: 
afplattingscoëfficiënt maximum IV. 

Overige: afplattingscoëfficiënt maximum III.  

Het gebruik van all-in granulaat is niet 
toegestaan. 

Gerecycleerd granulaat: Dmax ≤ 22 

Tot 25 % van de grove granulaten: 
afplattingscoëfficiënt maximum IV. 

Overige: afplattingscoëfficiënt maximum III.  

Het gebruik van all-in granulaat2F is niet 
toegestaan. 

Zand Geen bijkomende eisen Veranderlijkheidvan de korrelverdeling: max. 30 % van de totale hoeveelheid van zanden kan 
afkomstig zijn van categorie C conform 6.4.3 van PTV 411.  

Gehalte aan schelpdelen maximum klasse SB. 

Inert skelet Geen bijkomende eisen Beperking van de doorval op de zeef van 500 µm (met uitsluiting van toevoegsels en bindmiddelen): 

Dmax ≤ 11 : 37 % 

11 < Dmax ≤ 16 : 35 % 

16 < Dmax≤ 22 : 34 % 

22 < Dmax ≤ 32 : 31 % 

Druksterkte Bij het ontwerp 
dient rekening 
gehouden te 
worden met een 
marge die minstens 
gelijk moet zijn aan 
2 x de geschatte 
spreiding, met een 
minimum van 6 
MPa: 

fci ≥ fck + 2σ 

Bij het ontwerp dient 
rekening gehouden te 
worden met een marge 
die minstens gelijk moet 
zijn aan 2 x de geschatte 
spreiding, met een 
minimum van 6 MPa (tot 
en met C20/25) of 8 MPa 
(vanaf C25/30 en hoger) 

fci ≥ fck + 2σ 

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te 
worden met een marge die minstens gelijk moet 
zijn aan 2 x de geschatte spreiding, met een 
minimum van 8 MPa: 

fci ≥ fck + 2σ 

Bij het ontwerp dient rekening gehouden te 
worden met een marge die minstens gelijk 
moet zijn aan 2 x de geschatte spreiding, met 
een minimum van 10 MPa: 

fci ≥ fck + 2σ 

W/C-factor Geen bijkomende 
eisen 

Zie NBN B 15-001, 5.4.2 Bij het ontwerp dient 
rekening gehouden 
te worden met een 
marge die minstens 
gelijk moet zijn aan 
0,01 ten opzichte van 
de maximale waarde 
overeenkomstig de 
specificatie   

Geen bijkomende eisen Bij het ontwerp dient rekening gehouden te 
worden met een marge ten opzichte van de 
maximale waarde overeenkomstig de 
specificatie. Deze marge bedraagt minstens  
0,02 indien de volumeverhouding van de 
gerecycleerde granulaten ten opzichte van de 
grove granulaten kleiner is dan 20 % en 
minstens 0,03 indien de volumeverhouding 
van de gerecycleerde granulaten ten opzichte 
van de grove granulaten groter dan of gelijk is 
aan 20 %. 

   

3.4.4 Uitvoeren van initiële typeproeven en valideren van de recepten  

3.4.4.1 Algemeen  

Van zodra de betonsamenstelling werd vastgelegd, rekening houdend met de vereiste prestaties 

en eventueel met vastlegging van bijkomende criteria, kan de producent aanvangen met de initiële 

proeven op deze betonsamenstelling.  
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De initiële proeven hebben tot doel aan te tonen dat de samenstelling en de fabricatievoorschriften 

dusdanig zijn dat het product beantwoordt aan de vereiste specificatie(s). De initiële proeven 

worden uitgevoerd en geïnterpreteerd door de producent. Met “initiële proeven” bedoelt men de 

proeven uitgevoerd in het laboratorium, evenals berekeningen en rechtvaardigingen om de 

overeenkomstigheid van een eigenschap met een specificatie aan te tonen (bijvoorbeeld 

chloridebalans, alkaligehalte, …).  

De initiële proeven worden uitgevoerd alvorens een product onder het BENOR-merk te leveren en 

in volgende gevallen: 

 voor elke nieuwe basissamenstelling; 

 voor een nieuwe specificatie (in dit geval wordt enkel de overeenkomstigheid met de nieuwe 

specificatie aangetoond). 

Het valideren van recepten bestaat erin om na te gaan of met de ontworpen betonsamenstellingen 

kan voldaan worden aan de gestelde eisen waarvoor dit recept werd opgemaakt of waarvoor het 

werd gekozen. Het valideren van de recepten gebeurt op basis van volgende gegevens: 

 de volledige identificatie van de grondstoffen; 

 de proefresultaten van de uitgevoerde initiële proeven (of deze van de basissamenstelling);  

 de in het HPC beschreven principes voor het afleiden van recepten; 

 de resultaten van de vroeger uitgevoerde interne proeven (indien beschikbaar); 

 de resultaten van externe onderzoeken, in het kader van een project opgesteld in samenwerking 

met de voorschrijver. 

Het valideren van de recepten gebeurt in twee stappen. 

 De eerste stap (steeds verplicht voor alle samenstellingen) omvat de controle via berekening, 

waarbij alle eisen in verband met de samenstelling geverifieerd worden. Het gekozen recept 

moet voldoen aan alle eisen overeenkomstig de opgegeven specificaties inclusief de opgelegde 

veiligheidsmarges, rekening houdend met de productienauwkeurigheid en de toegelaten 

toleranties. 

 De tweede stap (steeds verplicht voor basissamenstellingen) omvat de controle van de 

kenmerken die via proeven moeten geverifieerd worden. Het valideren gebeurt door de set van 

gemeten waarden te vergelijken met de verwachte waarden (de beoogde waarden of « target 

values ») en dit voor alle kwaliteitskenmerken of voor het geheel van alle gestelde eisen. 

Voor de validering van de recepten kunnen algemeen 4 werkwijzen gevolgd worden. De te volgen 

werkwijze wordt vastgelegd in functie van de betoncategorie. 

3.4.4.2 Validatieprocedures 

3.4.4.2.1 Werkwijze 1: Valideren van individuele recepten 

Elk recept wordt individueel via proeven gecontroleerd en gevalideerd aan de hand van 3 volledige 

ITT-proeven. De minimum uit te voeren proeven zijn deze in tabellen 8 en 9. Alle beschikbare 

proefresultaten op het onderzochte recept, dus zowel van voorafgaande proeven in het 

laboratorium als van de productiecontrole, kunnen gebruikt worden om het recept te valideren. 

Deze proefresultaten moeten steeds beschikbaar zijn. Minstens één proef dient in 
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productieomstandigheden uitgevoerd te worden. Alle proeven uitgevoerd op dezelfde lading 

worden als één proef beschouwd. 

De gemeten waarden dienen alle opgelegde grenswaarden te respecteren zoals vastgelegd in 

tabellen 8 en 9. De validering van elke proef dient te gebeuren op basis van criteria die in het HPC 

worden vastgelegd en die een coherent geheel vormen (bijvoorbeeld correlatie droging – 

consistentie, druksterkte, …). 

3.4.4.2.2 Werkwijze 2: Uitbreiding/aanpassing van de recepten door vergelijking  

In deze werkwijze worden nieuwe recepten (afgeleide recepten) bepaald op basis van  één of 

meerdere recepten, die reeds werden gevalideerd volgens werkwijze 1. 

Bij gebruik van deze werkwijze wordt voor elke afgeleide samenstelling aangegeven van welk(e) 

gevalideerd(e) basisrecept(en) deze werd(en) afgeleid. De methodiek en de criteria voor het 

valideren van nieuwe samenstellingen op basis van reeds gevalideerde samenstellingen, zonder 

individuele validering (werkwijze 1) dient gedetailleerd in het HPC beschreven te worden. 

Bij het ontwerp van het recept worden dezelfde veiligheidsmarges en grenswaarden in acht 

genomen als die voor de recepten die volgens werkwijze 1 zijn gevalideerd. 

3.4.4.2.3 Werkwijze 3: Toepassing van een rekenmodel 

Het toegepaste rekenmodel moet nauwkeurig beschreven worden in het HPC. Deze beschrijving 

omvat:  

 de gebruikte ontwerpregels, die toelaten om een betrouwbare voorspelling te maken van de 

druksterkte op basis van de samenstelling (“target strength”) of die toelaten om een 

samenstelling op te maken in functie van een gevraagde druksterkte; 

 de parameters, die gebruikt worden in het model en de manier waarop ze bepaald en 

geverifieerd moeten worden; 

 het toepassingsgebied van het model. 

De producent stelt een proefplan (ITT) en/of een monsternameplan (FPC) op om de parameters 

regelmatig te verifiëren en indien nodig bij te sturen. Het aantal proeven is minstens gelijk aan het 

aantal parameters maal 3 en de proeven worden uitgevoerd op de meest representatieve recepten 

(basisrecepten). De proefresultaten waarop de producent zich baseert om zijn rekenmodel te 

valideren moeten steeds beschikbaar zijn.  

Bij het ontwerp van de recepten worden dezelfde veiligheidsmarges en grenswaarden in acht 

genomen als die voor de recepten die volgens werkwijze 1 zijn gevalideerd.  

Het valideren van het model bestaat erin om na te gaan of de gekozen groepering van recepten en 

de gebruikte relaties tussen de prestaties toelaten om met een bepaalde nauwkeurigheid de 

kwaliteit van de geproduceerde producten in te schatten of te evalueren en om na te gaan of met 

de voorziene veiligheidsmarge kan voldaan worden aan de gestelde eisen. Hierbij moet rekening 

gehouden worden met het doel waarvoor het model werd opgemaakt of gekozen.  

Concreet betekent dit dat alle resultaten van de gegroepeerde recepten samen worden beoordeeld 

en dat de besluiten die uit deze gegroepeerde proefresultaten worden getrokken ook toepasbaar 
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zijn voor alle recepten ontworpen met behulp van het model binnen het vastgelegde 

toepassingsgebied. 

3.4.4.2.4 Werkwijze 4: Toepassing van geïntegreerde systemen  

Er bestaan geïntegreerde systemen die toelaten om de productie op continue wijze bij te sturen op 

basis van de resultaten van de productiecontrole. Deze systemen kunnen toegepast worden op 

voorwaarde dat de werkingsprincipes van het systeem duidelijk beschreven zijn in het HPC. Deze 

beschrijving omvat:  

 de gebruikte ontwerpregels en parameters; 

 de aanduiding van de gegevens die tijdens de productie moeten gecontroleerd worden en de 

terugkoppeling naar de parameters; 

 de berekening van de aangepaste recepten op basis van de geactualiseerde parameters.  

Deze systemen laten toe om uitgebreide families op te bouwen met complexe familierelaties, met 

meerdere variabelen en parameters. Een grondige kennis van de betontechnologie is dus 

onontbeerlijk. 
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Tabel 8 – Minimum uit te voeren proeven op vers beton 

Proef 
ITT 

Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de 

conformiteit 

 

 Consistentie gewoon beton:  

In de gespecificeerde klasse 

Specifiek voor categorie RS en RD: 
meting na 0, 15, 30 en 60 minuten na 
aanmaak (en toevoeging van eventuele 
hulpstoffen) 

Elke monstername 

De droging/consistentie 
resultaten dienen coherent te 
zijn. 

Reactiegrens op de individuele 
waarde van IC: te bepalen door 
de producent met  

-20 l/m³ ≤ IC ≤ +20 l/m³ voor 
categorieën S en RS, 

 
-16 l/m³ ≤ IC ≤ +16 l/m³ voor 
categorieën D en RD, 

 
-12 l/m³ ≤ IC ≤ +12 l/m³ voor 
categorie H. 

Jaarlijkse analyse van de 
resultaten. 

Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

 

Consistentie zelfverdichtend beton: 

In de gespecificeerde klasse 
Elke monstername 

Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Watergehalte:  

± 14 l/m³ ten opzichte van het 
theoretische recept 

De droging/consistentie  resultaten 
dienen coherent te zijn : Ic ≤ 10 l/m³ 

Elke monstername  

Individuele beoordeling:  
± 14 l/m³ door droging ten 
opzichte van het theoretische 
recept  

Beoordeling van de gemiddelde 
afwijking van het watergehalte 
door droging t.o.v. het 
theoretische recept van de 100 
meest recente bepalingen van 
categorieën S, D en H samen:  
± 7 l/m³  

Beoordeling van de gemiddelde 
afwijking van het watergehalte 
door droging t.o.v. het 
theoretische recept van de 50 
meest recente bepalingen van 
categorieën RS en RD samen:  
± 7 l/m³  

W/C-factor (zie Bijlage B): 
op het gecorrigeerde 
resultaat(*) van de 
droging van elke 
monstername 

AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 

Beoordeling t.o.v. de 
specificatie 

(*) een meetonzekerheid 

van - 0,02 wordt 

toegepast. 

 

Viscositeit zelfverdichtend beton: 

In de gespecificeerde klasse 
Bij specificatie op de leveringsbon -- 

Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Blokkeringsmaat zelfverdichtend 

beton:  

In de gespecificeerde klasse 

Bij specificatie op de leveringsbon -- 
Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Ontmengingsweerstand 

zelfverdichtend beton: 

Facultatief 

In de gespecificeerde klasse 

Bij specificatie op de leveringsbon -- 
Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjyZvUiMHYAhWpA8AKHeNgDecQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/269152651_fig1_Figure-1-Sieve-stability-segregation-test-1-5&psig=AOvVaw3-qbw85elKazA-C_bUtfdu&ust=1515250098579011
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Proef 
ITT 

Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de 

conformiteit 

 

Rendement R: 

 1000 l ± 20 l 

Elke monstername  

Individuele beoordeling: 
Rendement: 1000 l ± 30 l 

Gemiddelde beoordeling van de 
100 laatste resultaten:  
1000 l ± 15 l 

-- -- 

 

Luchtgehalte: te meten  

Individuele beoordeling: ± 1,0 % ten 
opzichte van de theoretische waarde 

Elke monstername 

Individuele beoordeling: ± 1,5 % 
ten opzichte van de theoretische 
waarde 

Overeenstemming tussen de 
gemeten waarde en het 
theoretische recept 

-- 

Beton met ingebrachte lucht 

Conform specificatie  

Bepalen % luchtgehalte afkomstig van 
de gecertificeerde luchtbelvormer 

Bij de eerste ladingen van de dag 
tot stabilisatie van de waarde 

Elke monstername 

Individuele beoordeling: ± 1,5 % 
ten opzichte van de theoretische 
waarde 

Overeenstemming tussen de 
gemeten waarde en het 
theoretische recept 

AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 

 

 

Verificatie van de dosering: 

Controle van Creëel (zie Bijlage B) 
-- 

-- AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 op Creëel 

Doseerprecisie: 

(3 % of 5 % volgens de grondstof) 

Doseerprecisie (3 % of 5 % volgens 
de grondstof) 

-- AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206  (5.2.2.4 van 
dit reglement) 

Vezels 

Homogene verdeling van de vezels:  
Indien de voorwaarden van de ATG niet 
gerespecteerd worden en/of indien 
homogeniteit gegarandeerd wordt 
onder BENOR 

Elke monstername van vezelbeton  

Deze proef moet niet uitgevoerd 
worden als verklaard wordt dat de 
homogeniteit niet gegarandeerd 
wordt onder het BENOR-merk. 

-- Individuele beoordeling 
volgens NBN B 15-001, B.5 
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Tabel 9 – Minimum uit te voeren proeven op verhard beton 

Proef ITT Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de 

conformiteit 

 

Afstandfactor: 
Enkel voor beton met ingebrachte 
lucht. De afstandsfactor dient niet 
bepaald te worden indien de 
luchtinbreng afkomstig is van een 
gecertificeerde luchtbelvormer en 
indien aangetoond wordt dat 
minimum 2,5 % van het totale 
(gemeten) luchtgehalte afkomstig is 
van de gecertificeerde 
luchtbelvormer 

-- -- -- 

 

Druksterkte:  

Een proef op 7 dagen 

Proeven op 28 dagen of andere 

ouderdom: 

fci ≥  fck + 2 (volgens tabel 7) 

Elke monstername 

7 d: 1 kubus per monstername 

28 d (of andere ouderdom): 
2 kubussen per monstername 

Analyse indien overschrijding 
van de reactiegrenzen 

28 d: 5.2.1.1 van dit 
reglement 

Andere ouderdom dan 
28d: 5.2.1.3 van dit 
reglement 

Volumieke massa Volumieke massa: 

Op licht en zwaar beton 

Elke monstername van licht of zwaar 
beton 

Indien niet conform AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 

Volgens specificatie 

Wateropslorping 
(WAI) 

Wateropslorping door 

onderdompeling: 

Indien gespecificeerd 

Per recept: één proef per 1200 m3 
met een minimum van één proef per 
drie maand 

 

Indien niet conform 1/1200 m³ of 1/3 maand 

AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 op alle WAI-
resultaten samen 

 

3.4.4.3 Specifieke validatiemethoden per categorie 

3.4.4.3.1 Validatie van betonsamenstellingen in categorieën Standaard ‘S’ en Recyclage 

Standaard ‘RS’ 

Betonsamenstellingen worden gevalideerd volgens werkwijze 1 (basissamenstellingen), werkwijze 

2 (afgeleide samenstellingen) of werkwijze 3 en 4 (basissamenstellingen + afgeleide 

samenstellingen). 

Voor categorie RS dient per T-klasse minstens 1 basissamenstelling met het maximale 

vervangingspercentage dat de producent wenst toe te passen, vastgelegd te worden. 

3.4.4.3.2 Validatie van betonsamenstellingen in categorie Duurzaam ‘D’ 

Betonsamenstellingen worden gevalideerd volgens werkwijze 1 (basissamenstellingen), werkwijze 

2 (afgeleide samenstellingen) of werkwijze 3 en 4 (basissamenstellingen + afgeleide 

samenstellingen). 

Bij de validatie van de afgeleide samenstellingen wordt echter rekening gehouden met volgende 

beperkingen.  
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 Geen extrapolatie naar andere skeletten en/of Dmax (tenzij een dergelijke extrapolatie reeds 

gevalideerd werd bij minstens één ander cementtype). 

 Geen extrapolatie naar andere cementtypes (tenzij een dergelijke extrapolatie reeds 

gevalideerd werd bij minstens één ander skelet en/of Dmax). 

 Individuele bepaling van het luchtgehalte (gespecificeerd). 

 Geen extrapolatie naar druksterkteklasse of W/C-factor voor strengere eisen. 

3.4.4.3.3 Validatie van betonsamenstellingen in categorie Recyclage Duurzaam ‘RD’  

Alle samenstellingen worden gevalideerd volgens werkwijze 1. Afgeleide recepten zijn toegelaten 

voor wat betreft de consistentie (max. 1 klasse), indien deze enkel door wijziging van het 

hulpstofgehalte gerealiseerd wordt. 

3.4.4.3.4 Validatie van betonsamenstellingen in categorie Hoge sterkte ‘H’ 

Alle samenstellingen worden gevalideerd volgens werkwijze 1. Afgeleide recepten zijn toegelaten 

voor wat betreft de consistentie (max. 1 klasse), indien deze enkel door wijziging van het 

hulpstofgehalte gerealiseerd wordt.  

De validatie van elke samenstelling in categorie H dient bevestigd te worden door een externe 

monstername verricht in aanwezigheid van de Keuringsinstelling. In de regel zal deze 

monstername plaatsvinden, op een reeds door de producent beproefd recept, tijdens een 

technische beoordeling. De bepaling van de 28-daagse druksterkte gebeurt zowel in het interne 

laboratorium als in een controlelaboratorium (zie Deel E – §2.3.3). De druksterkte bepaald in het 

externe laboratorium bedraagt minstens fck + 8 MPa.  

3.4.5 Opstellen van de identificatiefiches 

De initiële proeven dienen als basis voor de opstelling van de interne beschrijving van de producten, 

van de fabricatievoorschriften en van de criteria voor de keuze van de grondstoffen. De inhoud van 

de identificatiefiche van elke betonsamenstelling is de volgende: 

 unieke receptcode; 

 verwijzing naar de productcatalogus;  

 één of meerdere genormaliseerde specificaties : druksterkteklasse – omgevingsklasse en/of 

milieuklassen  – consistentieklasse – klasse van chloridegehalte – gebruiksdomein – Dmax – ASR-

preventieniveau en ASR-blootstellingscategorie  – aanvullende kenmerken;  

 zo nodig, verwijzing naar de basissamenstelling; 

 zo nodig, verwijzing naar één of meerdere families waartoe de samenstelling toebehoort;  

 dosering met variatiegrenzen inbegrepen;  

 inert skelet, met variatiegrenzen; 

 volledige identificatie van elke gebruikte grondstof alsook van de specifieke criteria van deze 

grondstoffen; 

 chloriden- en alkalibalans;  

 reactiegrenzen, minstens voor de criteria die het voorwerp uitmaken van de productiecontrole 

(zie tabellen 14 en 15); 

 de onderste reactiegrens voor de karakteristieke druksterkte (ongeacht of die gespecificeerd 

wordt op 28 dagen of een hogere ouderdom, zoals voorzien in 4.3.1 van NBN B 15-001) mag in 

geen geval lager zijn dan fck; 

 verwijzing naar één of meerdere specifieke fabricatievoorschriften;  
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 methode gebruikt voor het aantonen van de weerstand tegen ASR, desgevallend resultaten van 

de uitgevoerde proeven; 

 de resultaten van de proeven opgenomen in tabellen 8 en 9, voor zover deze proeven werden 

uitgevoerd (in ieder geval voor basissamenstellingen). 

 

De fiches moeten een eenduidige identificatie dragen die rechtstreeks gelinkt is met de informatie 

op de leveringsbon. 

3.4.6 Opvolging van wijzigingen in de betonsamenstellingen 

3.4.6.1 Algemeen 

Bij overschrijding van de reactiegrenzen bepaald in tabellen 14 en 15 en telkens zich er een wijziging 

voordoet in een betonsamenstelling, dient de producent de recepten opnieuw te valideren en 

indien nodig de identificatiefiches en de reactiegrenzen te actualiseren. Hierbij dienen de 

basisparameters van de grondstoffen eveneens geverifieerd en indien nodig aangepast te worden. 

De resultaten van de uitgevoerde validatie moeten geregistreerd worden en beschikbaar blijven. 

Meer specifiek dient de producent aan te tonen dat hetzij: 

 de betonsamenstelling nog steeds beantwoordt aan de vereiste specificatie;  

 de betonsamenstelling zodanig aangepast werd dat ze opnieuw beantwoordt aan de vereiste 

specificatie. 

Deze bewijsvoering is verplicht in volgende gevallen: 

 bij wijziging van de technische specificatie van een grondstof (wijziging van de aanduiding, de 

leverancier en/of de herkomst); 

 bij wijziging van de karakteristieken van een grondstof (volumieke massa, gehalte aan chloriden, 

korrelverdeling, …). De te gebruiken rekenwaarden volgen uit het certificaat of de 

ingangscontrole van de grondstoffen en zijn samengevat in tabel 6; 

 indien het inert skelet van het beton zo aangepast wordt dat de doorval op minstens één zeef 

met meer dan 5 % wijzigt; 

 bij aanpassing van de doseerhoeveelheid cement, water, hulpstof, toevoegsels, vezels; 

 bij vaststelling van niet-conformiteiten in de productie- of conformiteitscontrole (individueel of 

statistisch); 

 indien de Ic-waarde bij herhaling de toegelaten grenswaarde overschrijdt. 

Wijzigingen worden in de eerste plaats geverifieerd en gevalideerd in de basissamenstellingen. 

Indien nodig worden ook de afgeleide samenstellingen beproefd en/of aangepast. 

Het hervalideren van de recepten gebeurt in twee stappen. 

 De eerste stap omvat de controle via berekening en betontechnologische redenering, waarbij 

alle eisen in verband met de samenstelling kunnen geverifieerd worden. Het gekozen recept 

moet voldoen aan alle eisen overeenkomstig de opgegeven specificaties inclusief de opgelegde 

veiligheidsmarges, rekening houdend met de productienauwkeurigheid en de toegelaten 

toleranties. Ingeval van wijziging van grondstoffen dienen de parameters vergeleken en 

aangepast te worden.  
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 Afhankelijk van de beoordeling in de eerste stap wordt een proefprogramma opgesteld en 

uitgevoerd (proeven opgenomen in tabellen 8 en 9) op een reeks oordeelkundig gekozen 

basissamenstellingen. Er dient in elk geval bij elke wijziging minstens één proefreeks uitgevoerd 

te worden ter bevestiging van de theoretische validering in stap 1.  

De validering van elke wijziging wordt geregistreerd en maakt deel uit van de identificatiefiche van 

de aangepaste betonsamenstelling. 

Eén keer per jaar voert de producent een globale analyse uit van de consistentie-water-hulpstof-

correlatie-indicatoren van het afgelopen jaar. Deze analyse omvat minstens een groepering van de 

bekomen resultaten per betonsamenstelling, de beoordeling van de correlatie voor elke individuele 

samenstelling en de relevantie van de afleidingsregels. De registratie van deze analyse dient ter 

beschikking van de Keuringsinstelling en Certificatie-Instelling gehouden te worden. 

Een mogelijke manier om dit te doen is beschreven in bijlage E. 

Desgevallend herziet de producent de recepten en valideert ze opnieuw of herbegint de ad hoc 

initiële proeven. De gebruikte methodologie wordt in het HPC opgenomen. 

3.4.6.2 Specifiek geval van de vervanging van een cement door een cement met exact 

dezelfde genormeerde aanduiding, maar van een andere herkomst (ander CE-

certificaatnummer) 

De proeven uitgevoerd door de cementleverancier kunnen gebruikt worden om het aantal 

verificatieproeven te verminderen, maar de validatie van de ITT-proeven op de basisrecepten blijft 

vereist. 

Alvorens leveringen onder het BENOR-merk uit te voeren, dient er in elk geval een theoretische 

validering opgesteld te worden op basis van de technische fiches en de eventuele proeven 

uitgevoerd door de leverancier. 

Indien nodig worden relevante parameters in de sturing en/of ontwerptools aangepast 

(chloridegehalte, normsterkte, …). 

Bijkomend en op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een experimenteel 

proefprogramma uitgevoerd door het uitvoeren van ITT-proeven (valideringsproeven) op een 

betontechnologisch verantwoorde selectie van basisrecepten. Hierbij worden in het bijzonder 

volgende aandachtspunten beschouwd: 

 waterbehoefte mengsel; 

 compatibiliteit met elke gebruikte hulpstof; 

 verwerkbaarheidsduur; 

 gedrag bij temperatuur > 20°C. 

 

Indien uit de beoordeling van de technische fiches blijkt dat er geen aanwijzing is voor een risico 

op verminderde druksterkte, kan het validatieprogramma uitgevoerd worden op monsternames 

van leveringen met behoud van het BENOR-merk. De producent maakt in dat geval een aangepast 

en gericht monsternemingsplan op voor deze validatieproeven. Eventuele bijsturingen en de 

eindbeoordeling worden eveneens geregistreerd en aan het ITT-dossier toegevoegd. 
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Recepten die gebruikt worden voor de levering van beton van de categorie H moeten uiteraard op 

individuele basis gevalideerd worden, indien er nog geen ITT zouden bestaan voor recepten met 

het vervangcement. In het geval van een vervanging door een cement met dezelfde genormeerde 

aanduiding maar andere herkomst (CE-nummer), kan een validatie zoals hierboven vermeld met 

behoud van het BENOR-merk volstaan, op voorwaarde dat de normsterkte van het vervangcement 

niet lager is dan deze van het originele cement. 
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04 Productiecontrole 

 

4.1 Inleiding 

De productiecontrole bestaat erin zich ervan te vergewissen dat alle nodige maatregelen genomen 

worden opdat het geproduceerde beton aan de specificaties beantwoordt (controle van de 

grondstoffen, controle van de uitrusting, controle van het beton tijdens de fabricatie, …). 

Alle gegevens met betrekking tot de FPC worden geregistreerd. De relatie tussen de initiële 

proeven, het recept (hierbij inbegrepen de identificatie van de grondstoffen) en de prestaties wordt 

vastgelegd zodat de naspeurbaarheid ervan gewaarborgd is. 

4.2 Beheer en identificatie van de grondstoffen 

Elke grondstof wordt op eenduidige manier geïdentificeerd (zie 2.2, punt 5).  

Gelijksoortige grondstoffen volgens een norm of een normatief document en waarvan sommige 

het BENOR-merk dragen en andere niet, moeten afzonderlijk opgeslagen worden. Indien deze regel 

niet wordt toegepast, wordt het geheel van de voorraad als niet-BENOR beschouwd. 

De grondstoffen moeten duidelijk geïdentificeerd worden op een dusdanige manier dat er bij 

gebruik geen enkele verwarring mogelijk is.  

De opslag moet zodanig ingericht zijn dat aan de stockeringsvoorwaarden van de leverancier 

voldaan is en dat elke vervuiling of vermenging uitgesloten wordt. De opslag van granulaten moet 

op een zodanige manier gebeuren dat een correcte waterafvoer gegarandeerd is rekening houdend 

met milieuhygiënische aspecten. 
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Alle grondstoffen van beton worden onderworpen aan een conformiteitscontrole met de algemene 

en specifieke eisen vermeld op de identificatiefiches (zie 3.4.5). Deze controle wordt uitgevoerd bij 

de aanvoer en vooraleer de grondstoffen te gebruiken. 

De grondstoffen die niet over een certificaat zoals vermeld in tabel 6 van dit reglement beschikken, 

worden beproefd volgens tabel 10 (zowel de interne als de externe proeven).  

Tabel 10 – Proeven op de grondstoffen 

Parameter Proefmethode Opvolging in productie 

Intern Extern Rekenwaarde 

Frequentie Frequentie Uitvoering 
door(1) 

Cement 

Alkaligehalte : 

gehalte aan Na2O 
equivalent (2) 

NBN EN 196-2 -- 1 / week interne 
monstername 

+ 

1/2 maand 
externe 
monstername 
(deze 
monstername 
vervangt de 
interne 
monstername 
van die week) 

Geaccr. Labo Initiële waarde;  
vanaf 48 resultaten:  
gemiddelde + 2 σ (3) 

Sulfaatweerstand NBN EN 196-2 1 proef / 100 t / type / 
herkomst 

1 / jaar Geaccr. labo of KI OK/Niet OK 

Grove granulaten 

Korrelverdeling NBN EN 933-1 1 / week 1 / jaar Geaccr. labo of KI Gemiddelde over de 
laatste 3 maanden 

Fijne deeltjes NBN EN 933-1 1 / week (natte zeving 
indien > 3 %) 

1 / jaar Geaccr. labo of KI Resultaat 

Organische stoffen NBN EN 1744-1, 15.1 -- 1 / jaar (indien 
fijn > 3 %) 

Geaccr. labo of KI OK/Niet OK 

Afplattingscoëfficiënt NBN EN 933-3 1 / trimester 1 / jaar Geaccr. labo of KI Resultaat klasse 

Reële volumieke 

massa rd 
NBN EN 1097-6 

-- 2 / jaar Geaccr. labo Resultaat 

Waterabsorptie NBN EN 1097-6 -- 2 / jaar Geaccr. labo Resultaat (4) 

LA coëfficiënt (5) NBN EN 1097-2 -- 2 / jaar (indien 
van toepassing) 

Geaccr. labo Resultaat 

MD coëfficiënt (5) NBN EN 1097-1 -- 2 / jaar (indien 
van toepassing) 

Geaccr. labo Resultaat 
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Parameter Proefmethode Opvolging in productie 

Intern Extern Rekenwaarde 

Frequentie Frequentie Uitvoering 
door(1) 

VPC (5) NBN EN 1097-8 -- 2 / jaar (indien 
van toepassing) 

Geaccr. labo Resultaat 

Vorstbestandheid 
NBN B 15-001, 
5.2.3.1 

-- 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Gehalte aan 
schelpdelen 
(maritieme 
oorsprong) 

NBN EN 933-7 1/maand (3) 1 / jaar Geaccr. labo Initiële waarde;  
vanaf 12 resultaten: 
gemiddelde + 1,64 σ 

Chloridegehalte 
(maritieme 
oorsprong) 

NBN EN 1744-1 1/maand (6) 1 / jaar Geaccr. labo Initiële waarde;  
vanaf 12 resultaten: 
gemiddelde + 1,64 σ 

Chloridegehalte 
(gerecycleerde 
granulaten) 

NBN EN 1744-5 1/maand 1 / jaar Geaccr. labo Initiële waarde;  
vanaf 12 resultaten: 
gemiddelde + 1,64 σ 

Zanden 

Korrelverdeling NBN EN 933-1 1 / week 1 / jaar Geaccr. labo of KI Gemiddelde over de 
recentste 12 resultaten 

Veranderlijkheid 
korrelverdeling 

NBN EN 933-1 Zie korrelverdeling 

 

A/B/C (van PTV 411) : 
Beoordeling op basis van 
de recentste 12 resultaten 

Fijne deeltjes NBN EN 933-1 1 / week (natte zeving 
indien > 3 %) 

1 / jaar Geaccr. labo of KI Resultaat 

Organische stoffen NBN EN 1744-1, 15.1 -- 1 / jaar (indien 
fijn > 3 %) 

Geaccr. labo of KI OK/Niet OK 

Kwaliteit fijne 
deeltjes 

NBN EN 933-8 of 9 -- 1 / jaar (indien 
fijn > 3 %) 

Geaccr. labo of KI OK/Niet OK 

Reële volumieke 
massa 

NBN EN 1097-6 -- 2 / jaar Geaccr. labo Resultaat 

Waterabsorptie NBN EN 1097-6 -- 2 / jaar Geaccr. labo Resultaat 

Gehalte aan 
schelpdelen 
(maritieme 
oorsprong) 

NBN EN 1744-1 1 / maand (7) 1 / jaar Geaccr. labo Initiële waarde;  
vanaf 12 resultaten:  
gemiddelde + 1,64 σ 

Chloridegehalte 
(maritieme 
oorsprong) 

NBN EN 1744-1 1 / maand (6) 1 / jaar Geaccr. labo Initiële waarde;  
vanaf 12 resultaten:  
gemiddelde + 1,64 σ 
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Parameter Proefmethode Opvolging in productie 

Intern Extern Rekenwaarde 

Frequentie Frequentie Uitvoering 
door(1) 

Toevoegsels type I 

Chloridegehalte 
(maritieme 
oorsprong) (8) 

(9) 1 / maand 1 / jaar Geaccr. labo Initiële waarde;  
vanaf 12 resultaten:  
gemiddelde + 1,64 σ 

Hulpstoffen 

Homogeniteit en 
kleur 

Visueel Op elke levering 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Chloridegehalte NBN EN 480-10 Op elke levering, 
behalve voor chloorvrije 
hulpstoffen : 1ste 
levering 

1 / jaar Geaccr. labo Initiële waarde;  
vanaf 12 resultaten:  
gemiddelde + 1,64 σ 

Actieve bestanddelen 
(IR) 

NBN EN 480-6 1ste levering 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Volumieke massa ISO 758 Op elke levering 1 / jaar Geaccr. labo Resultaat 

Conventioneel 
droogstofgehalte 

NBN EN 480-8 Op elke levering 1 / jaar Geaccr. labo Resultaat 

pH-meting NBN EN 480-10 Op elke levering 1 / jaar Geaccr. labo Resultaat 

Compatibiliteit – 
binding 

NBN EN 480-2 1ste levering 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Luchtgehalte vers 
beton 

NBN EN 12350-7 1ste levering (ITT) 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Druksterkte NBN EN 12390-3 1ste levering (ITT) 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Watervermindering NBN EN 12350-2 of 
NBN EN 12350-5 

1ste levering (ITT) 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Behoud van de 
consistentie 

NBN EN 12350-2 of 
NBN EN 12350-5 

1ste levering (ITT) 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Luchtgehalte van 
verhard beton en 
afstandfactor 

NBN EN 480-11 1ste levering (ITT) 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Wateropslorping 
door capillariteit 

NBN EN 480-5 1ste levering (ITT) 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 

Bleeding NBN EN 480-4 1ste levering (ITT) 1 / jaar Geaccr. labo OK/Niet OK 
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Parameter Proefmethode Opvolging in productie 

Intern Extern Rekenwaarde 

Frequentie Frequentie Uitvoering 
door(1) 

Water niet afkomstig van het drinkwaternet 

Chemische 
eigenschappen 

 -- 1 / jaar Verguninghouder 
in een geschikt 
labo 

Resultaten volgens 
EN 1008 

(1) Met ” Geaccr. labo” wordt een laboratorium geaccrediteerd voor de betreffende proef bedoeld. Met “KI” wordt “producent in 

aanwezigheid van de Keuringsinstelling” bedoeld. 

(2) Enkel voor niet LA-cementen bij een declaratie van het alkaligehalte van beton. 

(3) Deze waarde mag niet lager zijn dan de grenswaarde voor LA-cement horend bij het desbetreffende type cement verhoogd met 0,10 en 

dan 0,70 voor cementen waarvoor geen grenswaarde voor LA-cement bestaat. 

(4) In geval van gerecycleerde granulaten worden de bepalingen van 5.4.2 van NBN B 15-001 toegepast. 

(5) De coëfficiënten Los Angeles (LA), Micro-Deval (MDW) en de versnelde polijstingscoëfficiënt (VPC) moeten enkel bepaald worden met de 

gegeven frequentie ingeval de granulaten gebruikt worden in toepassingen van wegenisbeton, of elke andere toepassing waar het vereist 

wordt. 

(6) Indien uit de initiële beproeving en vervolgens uit de jaarlijkse externe controle blijkt dat de waarde overeenstemmend met de klasse CC 

als gedefinieerd in PTV 411 gerespecteerd wordt en de producent houdt deze waarde aan bij het gebruik van dit granulaat, dient de 

interne beproeving niet uitgevoerd te worden. 

(7) Indien uit de initiële beproeving en vervolgens uit de jaarlijkse externe controle blijkt dat de waarde overeenstemmend met de klasse SC 

als gedefinieerd in PTV 411 gerespecteerd wordt en de producent houdt deze waarde aan bij het gebruik van dit granulaat, dient de 

interne beproeving niet uitgevoerd te worden. 

(8) Het gehalte aan chloriden van toevoegsels type I dient slechts bepaald te worden als de dosering van de grondstof groter of gelijk is aan 

5 % in massa van het geheel van de grondstoffen. 

(9) De proefmethode van toepassing voor het betreffende toevoegsel dient toegepast te worden. 

 

De grondstoffen, die voor de op de identificatiefiche geselecteerde eigenschappen wel over een 

certificaat zoals vermeld in 3.4.1.1 van dit reglement beschikken, worden van controleproeven 

vrijgesteld. In dat geval worden enkel de volgende controles uitgevoerd: 

 de aanwezigheid van een leveringsbon overeenkomstig de voorschriften van de certificeerder 

en/of van de geharmoniseerde normen (CE-markering); 

 in voorkomend geval, de aanwezigheid op het geleverde materiaal van een CE-markering en/of 

een BENOR- of een ATG-merkteken. 

De grondstoffen die over een certificaat beschikken dat niet het geheel van de eigenschappen dekt, 

worden gecontroleerd zoals hogervermeld voor de eigenschappen die door het certificaat gedekt 

zijn en worden onderworpen aan controleproeven volgens tabel 10 voor de eigenschappen die niet 

door hun certificaat gedekt zijn. 

Voor producten die in toelatingsperiode zijn om het BENOR-merk te verkrijgen, mogen de 

resultaten van de interne proeven van de leverancier overgenomen worden voor zover hij een 

dossier aan de betonproducent overmaakt met het geheel van zijn resultaten en de conformiteit 

van de geleverde grondstoffen aan het voorgelegde dossier verklaart en dit mits voorafgaande 

toestemming van de Certificatie-Instelling. 

De correcties en/of correctieve maatregelen bij vaststelling van afwijkingen moeten opgenomen 

worden in procedures betreffende ingangscontrole en controle van de fabricatie. 

De overschrijding van de reactiegrens moet, zo nodig, aanleiding geven tot het uitvoeren van 

nieuwe initiële proeven. 
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4.3 Eisen betreffende de fabricatie 

4.3.1 Algemene principes 

De bepalingen van hoofdstuk 5 van NBN EN 206 en NBN B 15-001 zijn van toepassing. Bovendien 

gelden de volgende eisen. 

De nauwkeurigheid van de dosering moet voldoen aan de eisen van tabel 27 van NBN EN 206. Een 

fout m.b.t. de doseernauwkeurigheid per individueel granulaat mag nooit 10 % overschrijden.  

Indien het volume van vervaardigd beton niet toelaat de voorschriften van tabel 27 van NBN EN 

206  te waarborgen, mag het beton niet onder het BENOR-merk geleverd worden. In het bijzonder 

mag een lading kleiner dan 1 m³ niet onder het BENOR-merk geleverd worden.  

Bij toevoegingen op de werf onder de verantwoordelijkheid van de producent, dient de mixer 

uitgerust te zijn met de nodige meetsystemen (waterteller, meetsysteem voor de 

hulpstoffendosering). De precisie van deze uitrustingen maakt ook het onderwerp uit van een 

controle. 

4.3.2 Registratie van de doseringen 

De centrale is uitgerust met een correct automatisch registratiesysteem van de doseringen van elk 

mengsel. Elke handmatige toevoeging moet systematisch geregistreerd worden. Handmatige 

doseringen zonder automatische registratie zijn enkel toegelaten voor zover deze geen invloed 

kunnen hebben op de gespecificeerde eigenschappen (met uitzondering van de consistentie). Dit 

is specifiek het geval voor:  

 pigmenten waarvan de dosering lager is dan 6 massa% van het bindmiddelgehalte; 

 andere inerte grondstoffen waarvan de dosering lager is dan 50 kg/m³; 

 vezels op voorwaarde dat er geen prestaties gedeclareerd worden; 

 hulpstoffen waarvan de dosering lager is dan 5 massa% van het bindmiddelgehalte. 

Alle registraties van de doseringen kunnen bij elk bezoek door de Keuringsinstelling nagekeken 

worden. 

Alle gegevens die nodig zijn om de doseringen te verifiëren moeten beschikbaar en traceerbaar 

zijn. 

Op het doseerprotocol dient het nummer van het toegepaste recept en de bijhorende leveringsbon 

systematisch te verschijnen of moet er een andere eenduidige link tussen het doseerprotocol en 

de leveringsbon zijn.   

4.3.3 Mengen van beton 

De gepaste schikkingen moeten genomen worden om een doeltreffende menging van elke 

samenstelling te waarborgen, in het bijzonder van beton vervaardigd op basis van een mengsel van 

cement met een ander cementtype of een toevoegsel van type II. 

In voorkomend geval moet een minimale mengtijd vermeld worden op de identificatiefiche van het 

betrokken beton. 
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De productie-installatie bestaat uit een dwangmenger met een niet-continu batchsysteem. Enkel 

de grove granulaten mogen in by-pass toegevoegd worden. 

Bij gebruik van gerecycleerde granulaten dient rekening gehouden te worden met het vochtgehalte 

van de granulaten, hun waterabsorptie en eventuele voorbehandeling. 

4.4 Controle van de productieprocedures 

4.4.1 Definitie van de families 

De waarborg van een gepaste en representatieve monsternamefrequentie vereist een aangepaste 

definitie van familie. 

De families worden als volgt gedefinieerd (zie ook tabel 11). 

Naargelang de betoncategorie zijn de in aanmerking te nemen criteria de volgende: 

 het cement/bindmiddel; 

 de Dmax van de granulaten; 

 het al dan niet garanderen van een minimum luchtgehalte; 

 de druksterkteklasse (alleen in categorie H – overeenkomstig de norm); 

 het type gerecycleerd granulaat (Type A+ en B+). 

Tabel 11 – Definitie van de families  

Definitie van de families 

 Categorie S Categorie RS Categorie D Categorie RD Categorie H 

Cement/Bindmiddel Ja Ja Ja Ja Ja 

Dmax granulaten Neen Neen Dmax ≤ 8 mm 

Dmax > 8 mm 

Per Dmax Per Dmax 

Al dan niet 
gegarandeerd 
minimum 
luchtgehalte 

NVT NVT Ja Ja Ja 

Druksterkteklasse Neen Max. 3 
opeenvolgende 
druksterkteklassen 
per familie 

Max. 3 
opeenvolgende 
druksterkteklassen 
per familie 

 

Max. 2 
opeenvolgende 
druksterkteklassen 
per familie 

Ja 

Type gerecycleerd 
granulaat 

NVT Type A+ 

Type B+ 

NVT NVT (enkel Type 
A+ toegelaten) 

NVT 

 

Voor de cementmengsels met mengverhouding 50/50, mogen deze betonsoorten, mits 

rechtvaardiging, inbegrepen worden in één van de bestaande families voor het individuele cement. 
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Voor andere mengverhoudingen wordt de familie waartoe het beton behoort bepaald door het 

cement aanwezig in de grootste hoeveelheid. 

Recepten met een gehalte aan toevoegsels type II groter dan 25 % van het totale cementgehalte 

dienen voor de categorieën D, RD en H in een aparte familie ondergebracht te worden. 

Zelfverdichtend beton dient in aparte families ondergebracht te worden. 

Recepten waarvoor de karakteristieke druksterkte op een andere ouderdom dan 28 dagen 

gedeclareerd wordt (zie 4.3.1 van NBN B 15-001), worden in aparte families ondergebracht. 

4.4.2 Monsternames 

De nodige schikkingen dienen getroffen te worden opdat de monstername op een veilige manier 

kan gebeuren. Bij gebruik van een betonpomp wordt bemonsterd aan de uitgang van de pomp 

indien deze door de producent ter beschikking wordt gesteld. Indien dit omwille van 

veiligheidsredenen niet mogelijk is, wordt het monster genomen aan de uitgang van de mixer en 

wordt een correctie toegepast voor de wijziging van consistentie tussen de uitgang van de mixer 

en de uitgang van de pomp. 

De monsternames gebeuren op basis van een monsternameplan vastgelegd door de producent. Dit 

plan moet alle producten vermeld in de catalogus dekken. De monsternamefrequentie moet in 

verhouding zijn tot de hoeveelheid geleverde producten.  

In geval van een meervoudige productie-eenheid, zal de Certificatie-Instelling bij het verlenen van 

de vergunning beslissen over de eventuele ontdubbeling of spreiding van de monsternames.  

De minimale monsternamefrequentie wordt in tabel 12 gepreciseerd. De minimale frequentie 

wordt per categorie en per familie aangegeven. In NBN EN 206 worden er frequenties per 

geproduceerde hoeveelheid opgelegd. Deze hoeveelheden dienen per recept of familie verstaan 

te worden. Een recept waarvan de conformiteit op individuele basis beoordeeld wordt, dient 

bemonsterd te worden alsof het een familie met één enkel element betreft.  

Minimum 25 % van het totaal aantal monsternames moet verplicht op de bouwplaats gebeuren. 

De aanvangsproductie, met een hogere monsternamefrequentie, is verplicht bij productie van een 

nieuw recept behalve als het onmiddellijk opgenomen kan worden in een familie in 

vervolgproductie op basis van een validatiedossier (ITT’s of andere). Het bewijs van het behoren 

van een recept tot een familie zal door de ITT’s aangetoond moeten worden.  

De aanvangsproductie duurt totdat men 35 proefresultaten heeft (binnen een familie) zonder 

tijdslimiet. Er dienen drie monsters genomen te worden op de eerste 50 m³.  

Bij het switchen van vervolgproductie naar aanvangsproductie en omgekeerd wordt de teller van 

het geproduceerde volume en de overeenstemmende monsternames op nul gezet. 
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Tabel 12 – Minimale monsternamefrequentie  

Frequentie 

 Categorie RS Categorie S Categorie D Categorie H Categorie RD 

Eis 1 1 / dag(1) 1 / dag 1 / dag 

Eis 2 1 / 400 m³ per recept of familie (vervolgproductie) 

1 / 100 m³ per 
recept of familie 
(aanvangsproductie) 

1 / 200 m³ per recept of familie 
(aanvangsproductie) 

1 / 100 m³ per 
recept of familie 
(aanvangsproductie) 

Maandelijkse beoordeling van de resultaten van de 12 laatste maanden 

(1) Het is niet verplicht monsters te nemen wanneer de dagelijkse productie beperkt is tot categorie S en minder dan  

20 m³ bedraagt, doch de minimale frequentie van 2 monsternames per productieweek wordt toegepast. 

4.4.3 Controle van de betonproductie 

4.4.3.1 Controle van de grondstoffen 

De grondstoffen dienen het voorwerp uit te maken van de controles opgenomen in tabel 13 

vooraleer verwerkt te kunnen worden.  

Tabel 13 – Controle van de grondstoffen in productie 

Proef/controle Proefmethode Minimale frequentie Limieten en verbeteringen 

Nazicht van de leveringsbon -- Bij elke levering Vermeld in het HPC 

Conformiteitsproeven Zie tabel 10 Zie tabel 10 Vermeld in het HPC 

Proeven m.b.t. de gebruiksgeschiktheid  Bepaald tijdens ITT Bepaald tijdens de ITT Vermeld in het HPC 

Visuele controle van de granulaten -- Bij elke levering Vermeld in het HPC 

Vochtgehalte van de (gerecycleerde) 
granulaten 

Opgenomen in HPC 
Dagelijks en bij elke 
wijziging van de 
weersomstandigheden 

Vermeld in het HPC 

Densiteit van het recyclagewater NBN EN 1008 

 

1/dag of meer indien de 
productie het vereist(1)  

Limieten gedefinieerd tijdens de ITT  

Correctie : aanpassing van de 
dosering 

(1) De controlefrequentie van het recyclagewater kan trapsgewijs verminderd worden onder de volgende voorwaarden : 

- niveau 0 : 1 dagelijkse meting van de densiteit. 

- niveau 1 :  indien het resultaat van de dagelijkse meting van de densiteit lager is dan 1,01 kg/dm³ gedurende 20 

opeenvolgende dagen, kan de proeffrequentie tot één per week teruggebracht worden. 

- niveau 2 :  indien het resultaat van de wekelijkse meting van de densiteit lager is dan 1,01 kg/dm³ gedurende 20 

opeenvolgende weken, kan de proeffrequentie tot één per maand teruggebracht worden. 

Doch, van zodra het resultaat van  een meting hoger is dan 1,01 kg/dm3, zal de frequentie van voorafgaand niveau 

onmiddellijk toegepast moeten worden. 
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4.4.3.2 Conforme, aanvaardbare en niet-conforme resultaten 

NBN B 15-001 definieert voor een reeks kenmerken maximaal toelaatbare afwijkingen van de 

individuele resultaten ten opzichte van de gespecificeerde limieten voor deze kenmerken. Deze 

criteria worden in tabellen 21-ANB en 22-ANB van NBN B 15-001 en tabel 23 van NBN EN 206 

opgenomen. 

Conforme resultaten zijn resultaten die voldoen aan de specificatie. 

Resultaten die zich binnen de maximaal toelaatbare afwijking zoals vastgelegd in de 2 laatste 

kolommen van de tabel 22-ANB van NBN B 15-001 bevinden, zijn aanvaardbaar als hun aantal 

beperkt is. Indien dit aantal groter is dan de waarde vermeld in de tabel 24 van NBN EN 206, is het 

geheel van deze resultaten niet overeenkomstig. 

Alle andere resultaten zijn niet conform. 

Dit is schematisch weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1 – Schematische voorstelling van de maximaal toelaatbare 

afwijking en conforme en niet-conforme resultaten  

 

Bijkomende criteria werden vastgelegd voor de kenmerken die niet opgenomen zijn in de tabellen 

21-ANB en 22-ANB van NBN B 15-001 en tabel 23 van NBN EN 206. 

4.4.3.3 Consistentiebepaling 

De consistentie, zetmaat of schudmaat of vloeimaat bij zelfverdichtend beton, wordt bij elke 

monstername bepaald. 

De consistentie wordt bij voorkeur op het leveringspunt bepaald. Er wordt een monster ontnomen 

aan de uitgang van de mixer. 

Indien de consistentie op een ander punt dan het leveringspunt bepaald wordt, dienen de 

eventuele toe te passen correcties van de meetwaarden in het HPC beschreven te worden. 

Het resultaat wordt beoordeeld ten opzichte van tabel 21-ANB van NBN B 15-001. 
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Tabel 14 – Controle van de betonproductie (vers beton) 

Proef 
ITT 

Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de 

conformiteit 

 

 Consistentie gewoon beton:  

In de gespecificeerde klasse 

Specifiek voor categorie RS en RD: 
meting na 0, 15, 30 en 60 minuten na 
aanmaak (en toevoeging van eventuele 
hulpstoffen) 

Elke monstername 

De droging/consistentie 
resultaten dienen coherent te 
zijn. 

Reactiegrens op de individuele 
waarde van IC: te bepalen door 
de producent met  

-20 l/m³ ≤ IC ≤ +20 l/m³ voor 
categorieën S en RS, 

-16 l/m³ ≤ IC ≤ +16 l/m³ voor 
categorieën D en RD, 

-12 l/m³ ≤ IC ≤ +12 l/m³ voor 
categorie H. 

Jaarlijkse analyse van de 
resultaten. 

Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

 

Consistentie zelfverdichtend beton: 

In de gespecificeerde klasse 
Elke monstername 

Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Watergehalte:  

± 14l/m³ ten opzichte van het 
theoretische recept 

De droging/consistentie  resultaten 
dienen coherent te zijn : Ic ≤ 10 l/m³ 

Elke monstername  

Individuele beoordeling:  
± 14 l/m³ door droging ten 
opzichte van het theoretische 
recept  

Beoordeling van de gemiddelde 
afwijking van het watergehalte 
door droging t.o.v. het 
theoretische recept van de 100 
meest recente bepalingen van 
categorieën S, D en H samen:  
± 7 l/m³  

Beoordeling van de gemiddelde 
afwijking van het watergehalte 
door droging t.o.v. het 
theoretische recept van de 50 
meest recente bepalingen van 
categorieën RS en RD samen:  
± 7 l/m³  

W/C-factor (zie Bijlage B): 
op het gecorrigeerde 
resultaat(*) van de 
droging van elke 
monstername 

AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 

Beoordeling t.o.v. de 
specificatie 

(*) een meetonzekerheid 

van - 0,02 wordt 

toegepast. 

 

Viscositeit zelfverdichtend beton: 

In de gespecificeerde klasse 
Bij specificatie op de leveringsbon -- 

Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Blokkeringsmaat zelfverdichtend 

beton:  

In de gespecificeerde klasse 

Bij specificatie op de leveringsbon -- 
Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Ontmengingsweerstand 

zelfverdichtend beton: 

Facultatief 

In de gespecificeerde klasse 

Bij specificatie op de leveringsbon -- 
Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjyZvUiMHYAhWpA8AKHeNgDecQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/269152651_fig1_Figure-1-Sieve-stability-segregation-test-1-5&psig=AOvVaw3-qbw85elKazA-C_bUtfdu&ust=1515250098579011
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Proef 
ITT 

Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de 

conformiteit 

 

Rendement R:  

1000 l ± 20 l 

Elke monstername  

Individuele beoordeling:  
Rendement: 1000 l ± 30 l 

Gemiddelde beoordeling van de 
100 laatste resultaten: 1000 l ± 15 
l 

-- -- 

 

Luchtgehalte: te meten  

Individuele beoordeling: ± 1,0 % ten 
opzichte van de theoretische waarde 

Elke monstername 

Individuele beoordeling: ± 1,5 % 
ten opzichte van de theoretische 
waarde 

Overeenstemming tussen de 
gemeten waarde en het 
theoretische recept 

-- 

Beton met ingebrachte lucht 

Conform specificatie  

Bepalen % luchtgehalte afkomstig van 
de gecertificeerde luchtbelvormer 

Bij de eerste ladingen van de dag 
tot stabilisatie van de waarde 

Elke monstername 

Individuele beoordeling: ± 1,5 % 
ten opzichte van de theoretische 
waarde 

Overeenstemming tussen de 
gemeten waarde en het 
theoretische recept 

AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 

 

 

Verificatie van de dosering:  

Controle van Creëel (zie Bijlage B) 
-- 

-- AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 op Creëel 

Doseerprecisie:  

(3 % of 5 % volgens de grondstof) 

Doseerprecisie (3 % of 5 % volgens 
de grondstof) 

-- AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206  (5.2.2.4 van 
dit reglement) 

Vezels 

Homogene verdeling van de vezels: 
Indien de voorwaarden van de ATG niet 
gerespecteerd worden en/of indien 
homogeniteit gegarandeerd wordt 
onder BENOR 

Elke monstername van vezelbeton  

Deze proef moet niet uitgevoerd 
worden als verklaard wordt dat de 
homogeniteit niet gegarandeerd 
wordt onder het BENOR-merk. 

-- Individuele beoordeling 
volgens NBN B 15-001, B.5 

 

 

4.4.3.4 Bepaling van de natte volumieke massa 

De volumieke massa wordt bepaald bij elke monstername. De beoordeling gebeurt niet 

rechtstreeks op de volumieke massa, maar op het betonrendement dat met de volgende formule 

bepaald wordt: 

𝑅 =  
𝑀𝑔𝑒𝑑𝑜𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑

𝑟𝑒ë𝑙𝑒 𝑉𝑀 𝑥 𝑏𝑒𝑜𝑜𝑔𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑥 1000 𝑙 

 

waar :  Mgedoseerd = totaal gedoseerd gewicht (via protocol) 

  reële VM =  op het monster bepaalde volumieke massa  
 

De criteria zijn de volgende:  

 Individuele beoordeling: 970 l ≤ R ≤ 1030 l  

 Beoordeling van het gemiddelde van de 100 laatste resultaten (alle monsters samengevoegd): 

985 l ≤ gemiddelde ≤ 1015 l 
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4.4.3.5 Bepaling van het luchtgehalte 

De bepaling van het luchtgehalte gebeurt bij elke monstername.  

Er dient een onderzoek te worden uitgevoerd indien het luchtgehalte meer dan 1,5 % (absoluut) 

afwijkt van de waarde op de identificatiefiche.  

4.4.3.6 Bepaling van het watergehalte door droging 

Het watergehalte wordt bij elke monstername bepaald.  

De resultaten moeten zowel individueel als statistisch beoordeeld worden. De criteria zijn de 

volgende :   

 individuele beoordeling: ± 14 l/m³ water door droging ten opzichte van het theoretische recept; 

 beoordeling van de gemiddelde afwijking van het watergehalte bepaald door droging ten 

opzichte van het theoretische recept van de 100 meest recente bepalingen van categorieën S, D 

en H samen: ± 7 l/m³; 

 beoordeling van de gemiddelde afwijking van het watergehalte bepaald door droging ten 

opzichte van het theoretische recept van de 50 meest recente bepalingen van categorieën RS 

en RD samen: ± 7 l/m³.  

De producent dient een grafische voorstelling te maken die de evolutie weergeeft van de 

gemiddelde afwijking van het watergehalte op minstens de 100 meest recente resultaten van 

categorieën S, D en H samen zonder onderscheid naar familie, zoals bijvoorbeeld aangegeven in 

figuur 2. 

De producent dient een grafische voorstelling te maken die de evolutie weergeeft van de 

gemiddelde afwijking van het watergehalte op minstens de 50 meest recente resultaten van 

categorieën RS en RD samen zonder onderscheid naar familie, zoals bijvoorbeeld aangegeven in 

figuur 2. 

Figuur 2 – Voorbeeld van de grafische voorstelling van de evolutie 

van de gemiddelde afwijking van het watergehalte 
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De correlatie tussen de consistentie en het watergehalte dient overeenkomstig bijlage C van dit 

document beoordeeld te worden. De consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator IC (of 

kortweg “IC”) dient lager te liggen dan de reactiegrenzen vastgelegd door de producent zonder 

echter de volgende waarden te overschrijden: 

 Categorieën S en RS:  - 20 l/m³ ≤ IC  ≤ + 20 l/m³ 

 Categorieën D en RD:  - 16 l/m³ ≤ IC  ≤ + 16 l/m³ 

 Categorie H:   - 12 l/m³ ≤ IC  ≤ + 12 l/m³ 

Bij overschrijding moet er een analyse uitgevoerd worden die het nazicht van de betrokken 

productie (dosering, bepaling van het vochtgehalte van de granulaten, …), het betonrecept, het 

inert skelet volgens 4.4.3.7 en de gebruikte grondstoffen omvat. Desgevallend moet het recept 

herwerkt worden. 

4.4.3.7 Controle van het inert skelet 

Het inert skelet wordt gecontroleerd door het reconstrueren van de curve op basis van het zeven 

volgens NBN EN 933-1 van het samengestelde beton of de individuele fracties. Voor de BENOR-

granulaten, worden de door de leverancier geleverde waarden van zelfcontrole overeenstemmend 

met de periode van levering aanvaard. 

Tabel 15 – Controle van de betonproductie (verhard beton) 

Proef ITT Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de 

conformiteit 

 

Afstandfactor: 
Enkel voor beton met ingebrachte 
lucht. De afstandsfactor dient niet 
bepaald te worden indien de 
luchtinbreng afkomstig is van een 
gecertificeerde luchtbelvormer en 
indien aangetoond wordt dat 
minimum 2,5 % van het totale 
(gemeten) luchtgehalte afkomstig is 
van de gecertificeerde 
luchtbelvormer 

-- -- -- 

 

Druksterkte:  

Een proef op 7 dagen 

Proeven op 28 dagen of andere 

ouderdom: 

fci ≥  fck + 2 (volgens tabel 7) 

Elke monstername 

7 d: 1 kubus per monstername 

28 d (of andere ouderdom):  
2 kubussen per monstername 

Analyse indien overschrijding 
van de reactiegrenzen 

28 d: 5.2.1.1 van dit 
reglement 

Andere ouderdom dan 
28d: 5.2.1.3 van dit 
reglement 

Volumieke massa Volumieke massa: 

Op licht en zwaar beton 

Elke monstername van licht of zwaar 
beton 

Indien niet conform AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 

Volgens specificatie 

Wateropslorping 
(WAI) 

Wateropslorping door 

onderdompeling: 

Indien gespecificeerd 

Per recept: één proef per 1200 m3 
met een minimum van één proef per 
drie maand 

Indien niet conform 1/1200 m³ of 1/3 maand 

AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 op alle WAI-
resultaten samen 
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4.4.3.8 Bepaling van de druksterkte 

4.4.3.8.1 Recepten waarvoor de druksterkte gedeclareerd wordt op een ouderdom van 28 

dagen 

Bij elke monstername worden drie kubussen vervaardigd. Eén kubus wordt op 7 dagen gedrukt, de 

twee resterende kubussen worden op 28 dagen gedrukt. 

De fabricatie en de bewaring van de proefstukken geschieden overeenkomstig de normen NBN EN 

12390-1 en 2. Het is niet verplicht de vlakheid en de haaksheid van het proefstuk na te gaan (4.2.3 

van NBN EN 12390-1). 

28 dagen na de monstername wordt de druksterkteproef uitgevoerd op 2 kubussen afkomstig van 

eenzelfde monstername. De individuele resultaten zijn fci1 en fci2. Het in aanmerking te nemen 

resultaat is het gemiddelde van beide individuele resultaten, voor zover het verschil tussen beide 

kubussen 15 % van het gemiddelde niet overschrijdt; zoniet wordt het resultaat van de 

monstername niet in aanmerking genomen bij de statistische exploitatie.  

Het resultaat wordt bepaald door: 𝑓𝑐𝑖 =  
𝑓𝑐𝑖1+ 𝑓𝑐𝑖2

2
 

De kubussen worden na 10u00 gebroken tenzij dit gebeurt in aanwezigheid van de 

Keuringsinstelling. In uitzonderlijke omstandigheden (feestdagen, vakantieperiodes, …) kan er om 

organisatorische redenen afgeweken worden van de ouderdom van de beproeving. Deze afwijking 

mag max. 2 dagen bedragen en dient traceerbaar te zijn in de registraties. 

De resultaten worden beoordeeld ten opzichte van reactiegrenzen vastgelegd op de 

identificatiefiche. 

4.4.3.8.2 Recepten waarvoor de druksterkte gedeclareerd wordt op een ouderdom afwijkend 

van 28 dagen 

Wat beschreven is in 4.4.3.8.1 wordt toegepast, maar waar sprake is van de 28-daagse druksterkte, 

wordt dit vervangen door de druksterkte op de ouderdom waarop deze wordt gedeclareerd. 

4.4.3.9 Bepaling van de wateropslorping door onderdompeling 

Deze proef wordt uitgevoerd indien WAI gespecificeerd is en volgens de frequenties 

voorgeschreven in tabel 15.  

Indien één individueel resultaat boven het criterium voor de individuele waarde voor de 

desbetreffende specificatie van Bijlage O van NBN B 15-001 ligt zonder 0,3 % te overschrijden, is 

het resultaat van de proef aanvaardbaar in de zin van 4.4.3.2.  

Indien het gemiddelde van de drie resultaten boven het criterium voor het gemiddelde voor de 

desbetreffende specificatie van Bijlage O van NBN B 15-001 ligt zonder 0,3 % te overschrijden, is 

het resultaat van de proef aanvaardbaar in de zin van 4.4.3.2.  

4.4.3.10 Verificatie van de dosering 

De doseernauwkeurigheid wordt bij elke monstername geverifieerd. 
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De doseersafwijkingen dienen lager dan 3 % (resp. 5 %) te zijn. Indien de doseerafwijking boven 3 

% (resp. 5 %) ligt zonder 5 % (resp. 7 %) te overschrijden, is het resultaat aanvaardbaar in de zin 

van 4.4.3.2 van dit reglement. Een fout m.b.t. de doseernauwkeurigheid per individueel granulaat 

mag nooit 10 % overschrijden. 

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. 

De dosering van het beton wordt als niet conform  (resp. aanvaardbaar) beoordeeld wanneer de 

dosering van minstens één grondstof niet overeenkomstig (resp. aanvaardbaar) is. 

Minstens de identificatie van het beton en de conforme/aanvaardbare/niet-conforme beoordeling 

dienen geregistreerd te worden. 
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05 Beoordeling van 

de conformiteit 

5.1 Algemene principes 

De beoordeling van de conformiteit omvat de verificaties die als doel hebben de conformiteit van 

het product met de normen en specificaties na te gaan. 

De beoordeling van de conformiteit gebeurt op basis van de resultaten van de proeven uitgevoerd 

in het kader van de productiecontrole zoals voorzien in tabel 12 van dit reglement. De 

beoordelingscriteria zijn gebundeld in tabellen 16 en 17 en verder toegelicht in 5.2 van dit 

reglement.  

De vaststelling van een niet-overeenkomstigheid moet systematisch aanleiding geven tot het 

invoeren van de gepaste correcties en correctieve maatregelen; indien nodig, moeten nieuwe 

initiële proeven uitgevoerd worden. 

Indien de vergunninghouder na de levering de niet-overeenkomstigheid van de geleverde 

producten vaststelt, brengt hij de Certificatie-Instelling en desgevallend de klant, hiervan 

schriftelijk op de hoogte (zie ook 2.3.7.3). 
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Tabel 16 – Algemeen schema voor de beoordeling van de 

conformiteit (vers beton) 

Proef 
ITT 

Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de 

conformiteit 

 

 Consistentie gewoon beton:  

In de gespecificeerde klasse 

Specifiek voor categorie RS en RD: 
meting na 0, 15, 30 en 60 minuten na 
aanmaak (en toevoeging van eventuele 
hulpstoffen) 

Elke monstername 

De droging/consistentie 
resultaten dienen coherent te 
zijn. 

Reactiegrens op de individuele 
waarde van IC: te bepalen door 
de producent met  

-20 l/m³ ≤ IC ≤ +20 l/m³ voor 
categorieën S en RS, 

-16 l/m³ ≤ IC ≤ +16 l/m³ voor 
categorieën D en RD, 

-12 l/m³ ≤ IC ≤ +12 l/m³ voor 
categorie H. 

Jaarlijkse analyse van de 
resultaten. 

Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

 

Consistentie zelfverdichtend beton: 

In de gespecificeerde klasse 
Elke monstername 

Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Watergehalte:  

± 14l/m³ ten opzichte van het 
theoretische recept 

De droging/consistentie  resultaten 
dienen coherent te zijn : Ic ≤ 10 l/m³ 

Elke monstername  

Individuele beoordeling:  
± 14 l/m³ door droging ten 
opzichte van het theoretische 
recept  

Beoordeling van de gemiddelde 
afwijking van het watergehalte 
door droging t.o.v. het 
theoretische recept van de 100 
meest recente bepalingen van 
categorieën S, D en H samen:  
± 7 l/m³  

Beoordeling van de gemiddelde 
afwijking van het watergehalte 
door droging t.o.v. het 
theoretische recept van de 50 
meest recente bepalingen van 
categorieën RS en RD samen:  
± 7 l/m³  

W/C-factor (zie Bijlage B): 
op het gecorrigeerde 
resultaat(*) van de 
droging van elke 
monstername 

AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 

Beoordeling t.o.v. de 
specificatie 

(*) een meetonzekerheid 

van - 0,02 wordt 

toegepast. 

 

Viscositeit zelfverdichtend beton: 

In de gespecificeerde klasse 
Bij specificatie op de leveringsbon -- 

Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Blokkeringsmaat zelfverdichtend 

beton:  

In de gespecificeerde klasse 

Bij specificatie op de leveringsbon -- 
Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Ontmengingsweerstand 

zelfverdichtend beton: 

Facultatief 

In de gespecificeerde klasse 

Bij specificatie op de leveringsbon -- 
Individuele beoordeling 
(tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjyZvUiMHYAhWpA8AKHeNgDecQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/269152651_fig1_Figure-1-Sieve-stability-segregation-test-1-5&psig=AOvVaw3-qbw85elKazA-C_bUtfdu&ust=1515250098579011
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Proef 
ITT 

Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de 

conformiteit 

 

Rendement R:  

1000 l ± 20 l 

Elke monstername  

Individuele beoordeling: 
Rendement: 1000 l ± 30 l 

Gemiddelde beoordeling van de 
100 laatste resultaten: 1000 l ± 15 
l 

-- -- 

 

Luchtgehalte: te meten  

Individuele beoordeling: ± 1,0 % ten 
opzichte van de theoretische waarde 

Elke monstername 

Individuele beoordeling: ± 1,5 % 
ten opzichte van de theoretische 
waarde 

Overeenstemming tussen de 
gemeten waarde en het 
theoretische recept 

-- 

Beton met ingebrachte lucht 

Conform specificatie  

Bepalen % luchtgehalte afkomstig van 
de gecertificeerde luchtbelvormer 

Bij de eerste ladingen van de dag 
tot stabilisatie van de waarde 

Elke monstername 

Individuele beoordeling: ± 1,5 % 
ten opzichte van de theoretische 
waarde 

Overeenstemming tussen de 
gemeten waarde en het 
theoretische recept 

AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 

 

 

Verificatie van de dosering:  

Controle van Creëel (zie Bijlage B) 
-- 

-- AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 op Creëel 

Doseerprecisie:  

(3 % of 5 % volgens de grondstof) 

Doseerprecisie (3 % of 5 % volgens 
de grondstof) 

-- AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206  (5.2.2.4 van 
dit reglement) 

Vezels 

Homogene verdeling van de vezels: 
Indien de voorwaarden van de ATG niet 
gerespecteerd worden en/of indien 
homogeniteit gegarandeerd wordt 
onder BENOR 

Elke monstername van vezelbeton  

Deze proef moet niet uitgevoerd 
worden als verklaard wordt dat de 
homogeniteit niet gegarandeerd 
wordt onder het BENOR-merk. 

-- Individuele beoordeling 
volgens NBN B 15-001, B.5 
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Tabel 17 – Algemeen schema voor de beoordeling van de 

conformiteit (verhard beton) 

Proef ITT Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de 

conformiteit 

 

Afstandfactor: 
Enkel voor beton met ingebrachte 
lucht. De afstandsfactor dient niet 
bepaald te worden indien de 
luchtinbreng afkomstig is van een 
gecertificeerde luchtbelvormer en 
indien aangetoond wordt dat 
minimum 2,5 % van het totale 
(gemeten) luchtgehalte afkomstig is 
van de gecertificeerde 
luchtbelvormer 

-- -- -- 

 

Druksterkte:  

Een proef op 7 dagen 

Proeven op 28 dagen of andere 

ouderdom: 

fci ≥  fck + 2 (volgens tabel 7) 

Elke monstername 

7 d : 1 kubus per monstername 

28 d (of andere ouderdom) :  
2 kubussen per monstername 

Analyse indien overschrijding 
van de reactiegrenzen 

28 d: 5.2.1.1 van dit 
reglement 

Andere ouderdom dan 
28d: 5.2.1.3 van dit 
reglement 

Volumieke massa Volumieke massa: 

Op licht en zwaar beton 

Elke monstername van licht of zwaar 
beton 

Indien niet conform AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 

Volgens specificatie 

Wateropslorping 
(WAI) 

Wateropslorping door 

onderdompeling: 

Indien gespecificeerd 

Per recept: één proef per 1200 m3 
met een minimum van één proef per 
drie maand 

 

Indien niet conform 1/1200 m³ of 1/3 maand 

AQL volgens tabel 24 van 
NBN EN 206 op alle WAI-
resultaten samen 

 

5.2 Beoordeling van de proefresultaten 

5.2.1 Resultaten van de druksterkteproef 

5.2.1.1 Verwerking van de resultaten op 28 dagen – Conformiteitscontrole  

Voor de statistische verwerking worden de resultaten per familie gegroepeerd. Per familie wordt 

het referentierecept vastgelegd. Dit referentierecept is in principe het meest frequent 

geproduceerde recept.  

Het referentierecept behoort: 

 ofwel tot de hoogste sterkteklasse binnen deze familie;  

 ofwel tot een lagere sterkteklasse binnen deze familie waarbij de beoogde druksterkte niet meer 

bedraagt dan fck + 12. 

De druksterkte van elk lid van de familie wordt getransponeerd naar de druksterkte van het 

referentierecept. 
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De transpositie gebeurt op basis van de beoogde druksterkte van elk recept. Deze wordt initieel 

vastgelegd volgens 3.4.3.2.1. Minstens jaarlijks gebeurt een nazicht van de beoogde druksterkte 

van alle recepten. Indien een nieuwe beoogde waarde wordt vastgelegd op basis van reeds 

bekomen druksterkteresultaten, moet dit gebeuren op basis van een significant aantal resultaten 

en in parallel met het referentierecept. De eventuele noodzakelijke aanpassing van verwante 

recepten moet hierbij ook nagezien worden. Wanneer de beoogde druksterkte wordt gewijzigd, 

moet dit geregistreerd en gemotiveerd worden. 

De transpositieregels dienen in het HPC beschreven te worden. Hiervoor bestaan twee 

uitgangspunten. 

 Eerste systeem : 

𝑓𝑐,𝑔𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
′ = 𝑓𝑐,𝑔𝑒𝑚𝑒𝑡𝑒𝑛

′ + (𝑓𝑐,𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒,𝑏𝑒𝑜𝑜𝑔𝑑
′ − 𝑓𝑐,𝑏𝑒𝑜𝑜𝑔𝑑

′ ) 

 

Dit systeem kan doorgevoerd worden in technieken voor kwaliteitsbeheersing zoals 

bijvoorbeeld het CUSUM-systeem, Shewhart, controlekaarten, … 

 

 Tweede systeem :  

𝑓𝑐,𝑔𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
′ = 𝑓𝑐,𝑔𝑒𝑚𝑒𝑡𝑒𝑛

′  (
𝑓𝑐,𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒,𝑏𝑒𝑜𝑜𝑔𝑑

′

𝑓𝑐,𝑏𝑒𝑜𝑜𝑔𝑑
′ ) 

Beide systemen laten eveneens toe om via een geïntegreerde koppeling tussen het 

kwaliteitsbeheersysteem en de productiesturing, de doseerparameters continu bij te sturen en de 

kwaliteit continu te beheersen. 

Indien het beton aan bijkomende specificaties moet voldoen, dient men na te gaan of deze de 

classificatie in een andere statistische populatie niet impliceren. 

De statistische groepen bestaan uit alle resultaten die overeenkomen met een betonfamilie en die 

bekomen werden in de beoordelingsperiode. De beoordelingsperioden zijn overlappend en 

worden gedefinieerd als de laatste 12 maanden, voorafgaand aan de beoordeling. De individuele 

resultaten worden daarbij naar het referentiebeton getransponeerd volgens de regels gedefinieerd 

in het HPC voor de betrokken familie. 

Ter bevestiging dat ieder lid tot een betonfamilie behoort, moet het gemiddelde van alle niet-

getransponeerde beproevingsresultaten van de beoordelingsperiode fcm, van elk lid van de 

betonfamilie afzonderlijk worden beoordeeld door toepassing van het criterium zoals weergeven 

in tabel 18 van NBN EN 206. 

Ieder beton dat niet aan dit criterium voldoet moet uit de betonfamilie worden verwijderd en 

individueel op conformiteit worden beoordeeld. Het recept dient herzien te worden vooraleer het 

opnieuw in de familie kan worden opgenomen. 

In geval de productie binnen een familie gedurende 12 maanden is onderbroken – dus geen 

beschikbare resultaten gedurende deze periode – dient opnieuw in aanvangsproductie gestart te 

worden. 

De resultaten worden beoordeeld op basis van de hieronder vermelden criteria, opgenomen in 

tabel 18.  
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De statistische interpretatie wordt uitgevoerd telkens een nieuw resultaat bekomen wordt en 

hangt van het aantal beschikbare resultaten af in één familie. 

Aanvankelijk moet de standaardafwijking σ worden berekend uit de laatste 35 opeenvolgende 

beproevingsresultaten. Deze waarde moet aangehouden worden als de schatting van de 

standaardafwijking van de populatie. 

Wanneer s15 niet voldoet aan het criterium 4, moet een nieuwe berekening van de 

standaardafwijking σ worden gemaakt uit de laatste 35 opeenvolgende beproevingsresultaten.  

Indien de familie zich in vervolgproductie bevindt, maar er in de laatste 12 maanden, voorafgaand 

aan de beoordeling, minder dan 15 resultaten beschikbaar zijn, dan mag de beoordeling van de 

conformiteit uitgevoerd worden zoals tijdens de aanvangsproductie, waarbij de 

bemonsteringsfrequentie van de vervolgproductie behouden blijft. 

Indien de familie zich in vervolgproductie bevindt en er in de laatste 12 maanden, voorafgaand aan 

de beoordeling, 15 of meer resultaten beschikbaar zijn, maar minder dan 35, dan mogen bij de 

herrekening van σ op de laatste 35 getransponeerde resultaten (ingeval een niet-conformiteit zich 

voordoet bij criterium 4) de 35 laatste resultaten beschouwd worden, ongeacht de periode waarin 

deze verkregen werden. 
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Tabel 18 – Conformiteitsbeoordeling van de druksterkte 

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) 

en 

Controle 
individueel 
lid 

 fci ≥ fck – 1,0 
(criterium 3) 

 

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) 

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

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 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. 

Indien criterium 1 
en/of criterium 3  
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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5.2.1.2 Te nemen maatregelen indien de resultaten van de 28-daagse druksterkteproeven 

niet overeenkomstig zijn 

Indien de individuele druksterkte na 28 dagen niet voldoet  (criterium 2), is 8.4 van NBN EN 206 van 

toepassing. De producent moet de gebruiker en de Certificatie-Instelling binnen de 24 uur na de 

vaststelling van de niet-overeenkomstigheid verwittigen. In gemeenschappelijk overleg met de 

gebruiker, voert de producent op zijn kosten een controle uit van de druksterkte in situ op verhard 

beton. 

Een grondig onderzoek wordt door de producent uitgevoerd teneinde de oorzaak van deze niet-

overeenkomstigheid te evalueren. Binnen de week (7 kalenderdagen) die volgt op de vaststelling 

van de niet-overeenkomstigheid, brengt de producent de Certificatie-Instelling op de hoogte van 

de ondernomen en te nemen correctieve maatregelen. 

Na afloop van deze analyse en in voorkomend geval op basis van de resultaten van de proeven in 

situ, zullen de te nemen maatregelen overeengekomen worden tussen de gebruiker en de 

producent. 

De Certificatie-Instelling zal op de hoogte gebracht worden van de beslissing. De beslissing zelf zal 

opgenomen worden in het controleregister. Het onderzoek, uitgevoerd door de producent, zal aan 

de Certificatie-Instelling overgemaakt worden evenals de correctieve maatregelen die eruit 

voortvloeien. 

Elke niet-overeenkomstigheid van criterium 1 moet aan de Certificatie-Instelling gemeld worden 

binnen de week (7 kalenderdagen) die volgt op de vaststelling van de niet-overeenkomstigheid. 

De producent moet de oorzaken ervan onmiddellijk onderzoeken en de maatregelen registreren 

die hij treft om conforme waarden te bekomen. 

5.2.1.3 Conformiteitscontrole van de druksterkte voor recepten waarvoor de druksterkte 

gedeclareerd wordt op een ouderdom anders dan 28 dagen 

De principes beschreven in 5.2.1.1 en 5.2.1.2 zijn geldig, maar waar sprake is van de 28-daagse 

druksterkte, wordt dit vervangen door de druksterkte op de ouderdom waarop deze wordt 

gedeclareerd. 

5.2.2 Overeenkomstigheidscriteria voor andere kenmerken dan de druksterkte 

5.2.2.1 Luchtgehalte (enkel beton met ingebrachte lucht) 

De conformiteitsbeoordeling door AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206 is van toepassing. 

In het bijzondere geval dat uit het productontwerp blijkt dat het vereiste minimum gehalte van 

2,5 % lucht ingebracht door de gecertificeerde luchtbelvormer leidt tot een hoger minimaal 

luchtgehalte dan dat van de norm, dienen de conformiteitsgrenzen overeenkomstig aangepast te 

worden.  

5.2.2.2 W/C-factor bepaald door droging 

De beoordeling van de conformiteit zal op basis van de door droging bekomen waarden uitgevoerd 

worden en niet door berekening op basis van de dosering, door AQL volgens tabel 24 van 
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NBN EN 206. Om rekening te houden met de meetonzekerheid van de proefmethode, mag het 

resultaat, waarmee er rekening gehouden wordt, met 0,02 verlaagd worden: 

(
𝑊

𝐶
)

𝑐𝑜𝑟
= (

𝑊

𝐶
)

𝑔𝑒𝑚𝑒𝑡𝑒𝑛
− 0,02 

5.2.2.3 Wateropslorping door onderdompeling 

De beoordeling van de conformiteit door AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206 is van toepassing 

door het gebruik van de conformiteits- en aanvaardingscriteria vermeld in 4.4.3.9 van dit 

reglement. 

Indien er, overeenkomstig de bepalingen van bijlage O van NBN B 15-001, bijzondere criteria 

worden gedefinieerd voor betonsamenstellingen waarvan Dmax tussen 4 en 16 mm ligt, dient de 

waarde van de maximale wateropslorping op de leveringsbon vermeld te worden.    

5.2.2.4 Verificatie van de dosering 

De beoordeling van de conformiteit door AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206 is van toepassing, 

door het gebruik van de conformiteits- en aanvaardingscriteria vermeld in 4.4.3.10 van dit 

reglement. De beoordeling van de doseernauwkeurigheid per individueel granulaat wordt hierbij 

niet in beschouwing genomen. 

5.2.2.5 Controle van Creëel 

Het reële equivalente cementgehalte, berekend volgens de methode A2.1 van bijlage B is minstens 

Cmin. 

De conformiteitsbeoordeling door AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206 is van toepassing. 
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06 Eisen m.b.t. de 

levering 

 

6.1 Algemeen 

De bepalingen van hoofdstuk 7 van NBN EN 206 en NBN B 15-001 zijn van toepassing. Bovendien 

moeten de volgende eisen nageleefd worden.  

6.2 Productidentificatie 

Elk onder het BENOR-merk geleverd beton moet duidelijk geïdentificeerd worden op de 

leveringsbon. Aanvullend op 7.3 van NBN EN 206 en NBN B 15-001 zijn de volgende vermeldingen 

verplicht: 

 volledige aanduiding van het gebruikte cement (type en weerstandklasse, …); 

 type gebruikte hulpstof(fen); 

 bij gebruik van toevoegsel(s): aanduiding (“vliegas”, ...) ofwel “toevoegsel van type....” (I of II); 

 bij gebruik van LMA onder het ECPC-concept: vermelding van het ATG-nummer, van het 

gebruikte LMA-percentage ten opzichte van het totaal “cement + LMA” en van de bijlage 

gebruikt voor het definiëren van het mengsel;  

 bij gebruik van vliegas onder het ECPC-concept: vermelding van het ATG-nummer, van het 

gebruikte vliegas-percentage ten opzichte van het totaal “cement + vliegas” en van de bijlage 

gebruikt voor het definiëren van het mengsel; 

 bij gebruik van kunstmatige granulaten volgens 7.3 van PTV 411 : vermelding van de aanduiding 

van het granulaat volgens 7.3.1.2 van PTV 411 gevolgd door het nr. van het BENOR-certificaat; 

 mogelijke gespecificeerde samenstellingsgrenswaarden indien deze strenger zijn dan deze van 

de vermelde omgevingsklasse (minimaal cementgehalte, maximale W/C-factor); 
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 de maximale waarde van wateropslorping WAI bij toegelaten overschrijding van de specificaties 

(zie 5.2.2.3 van dit reglement). 

 

Indien de levering een recept betreft met ATG-gecertificeerde vezels, dat gevalideerd werd binnen 

het kader van de ITT (inclusief het maximaal toelaatbare gehalte aan vezels), mag het beton onder 

het BENOR-merk geleverd worden. Op de leveringsbon dient het volgende vermeld te worden: 

 type en hoeveelheid toegevoegde vezels en het ATG-nummer; 

 indien de homogene verdeling van de vezels in betonspecie niet is opgenomen in de 

conformiteitsbeoordeling,  de volgende zin “homogeniteit niet door het BENOR-merk 

gegarandeerd”; 

 indien de buigtaaiheid niet opgenomen is in de specificatie, de volgende zin “buigtaaiheid niet 

door het BENOR-merk gegarandeerd”.  

 

In het bijzonder geval van een betonrecept waarbij de buigtaaiheid van het gewapend beton met 

vezels gedekt is door een bijkomende conformiteitsattestering, aanvaard door de Certificatie-

Instelling, mag er op de leveringsbon de zin “buigtaaiheid gewaarborgd door de 

conformiteitsattestering nr. xxx” vermeld worden. In dit bijzonder geval, zullen het type en de 

hoeveelheid vezels niet vermeld moeten worden. Deze gegevens dienen echter voor iedere 

externe of interne controle beschikbaar te zijn.   

De eventuele bijzondere eigenschappen (bijkomende karakteristieken) gedekt door het BENOR-

merk mogen in geen geval in tegenspraak zijn met de voorgeschreven ‘basiseisen’ van NBN EN 206 

en NBN B 15-001 en moeten het voorwerp hebben uitgemaakt van initiële proeven.  

Het tijdstip van het eerste contact tussen cement en water dient op de leveringsbon vermeld te 

worden en moet overeenstemmen met het tijdstip van het protocol. 

Een model van leveringsbon wordt in bijlage D van dit reglement ter informatie voorgesteld.  

De referentienummers van de leveringsbonnen moeten per centrale het voorwerp uitmaken van 

een éénmalige en ononderbroken nummering, of het beton BENOR is of niet.  

Indien meerdere centrales, waarvan de installaties volledig onafhankelijk zijn op dezelfde site 

aanwezig zijn, is het onderscheid tussen de verschillende centrales door middel van een code of 

letter noodzakelijk.  

De identificatiecode van het recept dient vermeld te worden op elke leveringsbon. 

De Keuringsinstelling moet vrije inzage krijgen in de afschriften van al de leveringsbonnen van de 

productie-eenheden die zich op dezelfde site bevinden en die sinds 3 maanden werden afgeleverd.  
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6.3 Gegarandeerde verwerkingstijd 

6.3.1 Algemene principes 

De producent vermeldt de gegarandeerde verwerkingstijd uitgedrukt in minuten op de 

leveringsbon. De gegarandeerde verwerkingstijd houdt rekening met de samenstelling van het 

beton en met de betonspecietemperatuur. 

Indien de producent een gegarandeerde verwerkingstijd boven X min wenst te declareren (bvb. 

met behulp van vertrager), dient hij hiervan de nodige bewijzen voor te leggen.  

X wordt als volgt gedefinieerd (op voorwaarde dat de genormaliseerde bindingstijden van de 

gebruikte cementen hoger zijn dan deze waarden):  

 CEM I & CEM II: 100 min  

 CEM III & CEM V: 120 min  

De consistentieklasse vermeld op de leveringsbon zal minstens 30 minuten na aankomst op de 

bouwplaats (of desgevallend na het inmengen van de hulpstof in de vrachtwagen) behouden 

blijven, rekening houdend met de samenstelling en met de betonspecietemperatuur. 

Indien de klant nadien de originele consistentieklasse terug wenst te bereiken, mag de 

betonproducent dit realiseren met behulp van hulpstoffen met behoud van het BENOR-merk 

zolang dit voorzien is in de ITT. De producent dient hiervan de nodige bewijzen voor te leggen.  

Het BENOR-merk kan behouden blijven na het verstrijken van de gegarandeerde verwerkingstijd 

op voorwaarde dat er door de producent een aantoonbare beoordeling gebeurd is waaruit blijkt 

dat het beton nog steeds volledig voldoet aan de op de leveringsbon vermelde specificatie. De 

producent dient hiervoor over een gedocumenteerde procedure te beschikken. In voorkomend 

geval bevat de instructie van de BENOR-gecertificeerde productie-eenheid de vermelding op welke 

wijze de chauffeur deze aantoonbare beoordeling dient uit te voeren. 

Elke toevoeging na het verstrijken van de gegarandeerde verwerkingstijd geeft aanleiding tot het 

verlies van het BENOR-merk. In dit geval dient het BENOR-merkteken duidelijk geschrapt te worden 

op de leveringsbon. 

6.3.2 Overschrijding van de gegarandeerde verwerkingstijd 

Toevoegen van bindingsvertrager voor levering op de werf is toegelaten met behoud van het 

BENOR-merk indien de bindingsvertrager wordt toegevoegd binnen de 60 minuten na het eerste 

contact van cement met water en zolang dit voorzien is in de ITT. De producent dient hiervan de 

nodige bewijzen voor te leggen. 

Toevoegen van bindingsvertrager voor levering op de werf is toegelaten met behoud van het 

BENOR-merk indien de bindingsvertrager wordt toegevoegd binnen de 60 minuten na het eerste 

contact van cement met water en zolang dit voorzien is in de leveringsinstructie verstrekt door de 

BENOR-gecertificeerde productie-eenheid aan de chauffeur. 

Bij gebruik van een bindingsvertrager voorzien in de samenstelling, moet de leveringsbon de totale 

gegarandeerde verwerkingstijd vermelden. 
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6.4 Toevoegingen op de werf 

Voor wat betreft de toevoegingen op de werf, dient men onderscheid te maken tussen de twee 

volgende situaties. 

 Toevoegingen van water en/of hulpstoffen aan beton op de werf door de producent als voorzien 

op de identificatiefiche: in dit geval behoudt het geleverde beton zijn BENOR-merk en zijn 

eigenschappen blijven door de producent gewaarborgd. Het type toevoeging, evenals de 

maximale toegelaten hoeveelheid en de werkelijk toegevoegde hoeveelheid en het tijdstip 

moeten op de leveringsbon vermeld worden. De monsternames bestemd voor de 

conformiteitscontrole voorzien door dit reglement moeten uitgevoerd worden na toevoeging 

en homogenisering. 

 Toevoeging van water of andere producten op de werf door en/of op verzoek van de klant en 

onder zijn verantwoordelijkheid of door de producent anders dan voorzien op de 

identificatiefiche: de aard van de toevoegingen moet op de leveringsbon vermeld worden, het 

geleverde beton verliest het BENOR-merk en het BENOR-merkteken dient duidelijk geschrapt te 

worden op de leveringsbon. De vermelding “bij toevoeging van water of andere producten op 

de werf op verzoek van de klant is dit beton niet meer door het BENOR-merk gedekt” dient in 

het vet op de leveringsbon vermeld te worden. 

6.5 Gebruik en kenmerken van het certificatielogo 

6.5.1 Algemeen 

De bepalingen van het CRC 102 zijn van toepassing. 

Het merkteken van figuur 3 moet op de leveringsbon aangebracht worden.  

Figuur 3 – Voorbeeld van het merkteken aan te brengen op de 

leveringsbon 

 
Certificatie-Instelling : BE-CERT 

waar : 

 XXX het BENOR-identificatienummer is van de betoncentrale; 

 Y de categorie (S, RS, D, RD of H) is waartoe het beton behoort. 

Onder het BENOR-merkteken wordt de vermelding “Certificatie-Instelling : BE-CERT” toegevoegd.  

Het aanbrengen van het BENOR-merkteken mag nooit aanleiding geven tot verwarring inzake de 

producten waarvoor de certificatie van toepassing is en de productiezetel waaraan de vergunning 

toegekend werd. Dientengevolge mag het niet vermeld worden op de leveringsbonnen die gebruikt 

worden in verschillende centrales waarvan bepaalde geen gebruik mogen maken van het BENOR-

merk. 

XXX/Y NBN EN 206 
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De voorgedrukte tekst op de leveringsbonnen mag in geen geval het volledige merkteken van het 

BENOR-merk bevatten. Alleen het grafisch beeld (lijnen en kader) van het merkteken mag op het 

initieel document aangebracht worden. Op de voorgedrukte tekst mag er geen melding gemaakt 

worden van de Certificatie-Instelling.  

De verwijzing naar het BENOR-merk, de norm enerzijds en het certificaatnummer alsook de 

betrokken categorie anderzijds worden toegevoegd op het ogenblik van de productie en het 

afdrukken van de leveringsbon. 

6.5.2 Informatie over het verhuurbedrijf op te nemen op de leveringsbon (bijkomende bepaling in 

geval de producerende BENOR-betoncentrale beroep doet op een verhuurbedrijf)   

De bepalingen van het CRC 102 zijn van toepassing. 

Mogelijkheid 1 

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

vermeld: 

1. nummer certificaat van het verhuurbedrijf; 

2. identificatie van de wagen / pomp; 

3. identificatie van de betonmixerchauffeur / betonpompbedienaar. 

Mogelijkheid 2, als alternatief op mogelijkheid 1. 

Op de leveringsbon dient minstens het BENOR-nummer van het verhuurbedrijf systematisch 

vermeld te worden.  

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 van de BENOR-gecertificeerde productie-eenheid; 

 naam en nummer certificaat van het verhuurbedrijf; 

 eenduidige identificatie van de wagen;  

 eenduidige identificatie van de werknemer. 

6.6 Restbeton 

De leveringen uitgevoerd met restbeton zijn in geen enkel geval overeenkomstig NBN EN 206 en 

NBN B 15-001 en vormen bovendien een zeer belangrijk risico voor de eindkwaliteit van het beton. 

Het betrokken beton is niet door het BENOR-merk gedekt. 

6.7 Geheroriënteerd beton 

Een volledige betonlading, die binnen de 30 minuten na aanmaak naar een andere bestemming 

(met dezelfde of lager gestelde eisen) kan gestuurd worden, wordt niet als restbeton aanzien. De 
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productiegegevens moeten beschikbaar zijn en de naspeurbaarheid moet verzekerd worden. 

Onder meer dient een nieuwe leveringsbon opgemaakt te worden en dienen beide 

leveringsbonnen samen beschikbaar te zijn in de betoncentrale. 

Hetzelfde tijdstip van het eerste contact cement-water dient op elke leveringsbon vermeld te zijn. 

6.8 Afhaling van BENOR-beton door een klant  

De betoncentrale geeft een leveringsbon uit met de vermelding "BENOR WAARBORG BIJ 

AFHALING". Het afgehaalde beton dient aan de specificaties van de leveringsbon bij de uitgang van 

de menger te voldoen. De productie-eenheid voert de kwaliteitscontrole uit overeenkomstig dit 

reglement door een monster te nemen in de productie-eenheid, dit wil zeggen op het ogenblik van 

de eigendomsoverdracht en neemt de resultaten op in haar zelfcontrole. Het vervoer en iedere 

verdere behandeling van het beton (met inbegrip van de levering aan een derde) worden niet door 

het BENOR-merk gedekt. 

In geen geval kan het beton onder het BENOR-merk geleverd worden op de werf. 

6.9 Transport door een andere maatschappij voor rekening van een BENOR 

productie-eenheid 

Een BENOR-productie-eenheid kan beroep doen op een andere maatschappij voor de leveringen 

van BENOR-beton op werven, voor zover het transport deel uitmaakt van de levering en de 

verantwoordelijkheid en alle controles volledig berusten op de betoncentrale die het BENOR-beton 

produceert.  

Deze andere maatschappij is een  verhuurbedrijf dat over het BENOR-merk overeenkomstig TRA 

550 voor verhuurbedrijven beschikt.  

Als alternatief kan een BENOR-productie-eenheid voor het transport en de levering chauffeurs 

en/of mixers inhuren bij een andere BENOR-productie-eenheid.  In dit geval worden de 

verhuuractiviteiten uitgevoerd onder het BENOR-nummer van de verhurende productie-eenheid, 

die deze activiteiten dient op te nemen in haar KHB en erop dient toe te zien dat aan alle eisen van 

TRA 550 PL voldaan is.  

De producerende BENOR-productie-eenheid past voor de leveringen uitgevoerd door ingehuurde 

chauffeurs of met ingehuurd materiaal de bepalingen voor verhuurbedrijven toe, waarbij 

‘verhuurbedrijf’ dient gelezen te worden als ‘verhurende BENOR-betoncentrale’. 

In alle andere gevallen waarbij beton vervoerd en geleverd wordt door een andere maatschappij, 

kan het beton niet onder het BENOR-merk geleverd worden. 
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07 Definities en 

afkortingen 

7.1 Definities 

De definities van 3.1 van NBN EN 206 en NBN B 15-001 zijn van toepassing. De volgende definities zijn 

noodzakelijk om dit document te begrijpen. 

aanvrager 
 

producent die een vergunning aan een Certificatie-Instelling vraagt 

all-in granulaat 

(EN 12620) 

granulaat dat uit een mengsel van grof en fijn granulaat bestaat met D groter 

dan 4 mm en d = 0 

betonmixerchauffeur van het verhuurbedrijf 
 

elke medewerker van het verhuurbedrijf die ingezet kan worden in het kader  
van vervoer en levering in onderaanneming in de sector van stortklaar beton 

categorie  verzameling van recepten zoals bepaald in tabel 1 van dit reglement 
Opmerking: de certificatieprocedure geeft aanleiding tot het afleveren van 
een certificaat per categorie. 

certificaat [van overeenkomstigheid van een product]  document uitgegeven overeenkomstig de regels van een certificatiesysteem, 
dat met vertrouwen aangeeft dat een behoorlijk geïdentificeerd product 
overeenkomstig is met de betreffende technische specificaties 

certificatie [product] 
 

procedure volgens dewelke een derde partij schriftelijk verzekert dat een 
product beantwoordt aan de gespecificeerde eisen 
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Certificatie-Instelling 
 

instelling die certificatie verricht 

certificatielogo monogram dat toelaat het merk te visualiseren 

certificatiereglement [product] document dat de procedure- en beleidsregels van het  
[product]certificatiesysteem vastlegt 

controle van een meettoestel geheel van de door de producent uitgevoerde handelingen om vast te stellen 
en te bevestigen dat het meettoestel volledig voldoet aan de voorwaarden 
van dit reglement 

controle 
 

activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven of schatten van één of 
meer kenmerken van een entiteit en het vergelijken van de resultaten met 
de gespecificeerde eisen, om vast te stellen of de overeenkomstigheid van 
elk kenmerk is bereikt 

correctie actie die toelaat een niet-overeenkomstigheid op korte termijn op te lossen 

correctieve maatregel (of actie) actie of een geheel van acties die toelaten te vermijden dat een niet-
overeenkomstigheid zich in de toekomst herhaalt 

dubbele of meervoudige productie-eenheid productie-eenheid waarvan de grondstoffen, het personeel belast met de 
controle en het laboratorium gemeenschappelijk zijn, maar die gedeeltelijk 
of volledig onafhankelijke weeg-, meng- en besturingsinstallaties bezitten 
Opmerking: de producent is in staat om de productieketen waarvan het 
mengsel dat hij produceert afkomstig is, volkomen te identificeren.  

entiteit  hetgeen afzonderlijk kan worden beschreven en beschouwd 

extern laboratorium laboratorium dat onafhankelijk is van de producent 

FPC  afkorting van “Factory Production control” (“Productiecontrole in de 
fabriek”)   
alle controles die voortdurend door de producent uitgevoerd worden om 
zich ervan te vergewissen dat de producten aan een gegeven specificatie 
beantwoorden   

Opmerking: In het kader van dit reglement omvat de FPC de uitvoering en de 
interpretatie van initiële proeven (zie hoofdstuk 3), de controle en het 
beheer van de productie (zie hoofdstuk 4) en de controle van 
overeenkomstigheid (zie hoofdstuk 5). 

HPC of Handboek voor de ProductieControle document opgesteld door de producent waarin de maatregelen beschreven 
staan die getroffen worden om aan de eisen van hoofdstukken 9 en 10 van 
NBN EN 206 en NBN B 15-001 en aan hoofdstuk 2 van dit reglement m.b.t. 
het productiecontrole-systeem te voldoen 

identificatie aanduiding van de identiteit van een product door er een merkteken op aan 
te brengen 

ijken 

 

geheel van handelingen uitgevoerd door een wettelijk bevoegde instelling 
met het oog op het vaststellen en bevestigen dat het meettoestel volledig 
voldoet aan de eisen van de ijkreglementering 
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initiële alternatieve rekenwaarde rekenwaarde bepaald op basis van proefresultaten die kan gebruikt worden 
als alternatief voor de initiële rekenwaarde bij het ontwerpen van het 
mengsel 

initiële referentie rekenwaarde forfaitaire of gecertificeerde waarde die gebruikt wordt bij het ontwerpen 
van het mengsel 

instelling 
 

instantie van publiek of privaat recht die een bepaalde opdracht en 
samenstelling heeft 

intern laboratorium laboratorium dat afhangt van de producent 

kalibreren  geheel van handelingen die in gespecificeerde omstandigheden de relatie 
vastleggen tussen de waarden van de grootte aangeduid door een 
meettoestel of een meetsysteem, of de waarden voorgesteld door een 
gematerialiseerde meting of een referentiemateriaal en de 
overeenstemmende gekende waarden van de grootte  gerealiseerd door 
ijkmaten 

klant  de partij die het stortklaar beton bestelt bij en betaalt aan de producent 

keuringsinstelling  instelling die keuringen uitvoert in opdracht van de Certificatie-Instelling 

leverancier 

 

de partij tot wiens bevoegdheid het behoort te bewerkstelligen dat het 
product beantwoordt aan de eisen waarop de certificatie gebaseerd is 

Opmerking: Deze definitie is van toepassing op producenten, verdelers en 
invoerders. 

merk [van overeenkomstigheid] 
 

beschermd merk, aangebracht of afgegeven volgens de regels van het 
certificatiesysteem, dat met voldoende vertrouwen aangeeft dat het 
betreffend product in overeenstemming is met de desbetreffende 
technische specificaties 

mobiele productie-eenheid technische installatie(s) waar producten worden gefabriceerd die gebruikt 
worden door een producent die tijdelijk op een site gevestigd is en die 
beschikt over een tijdelijke exploitatievergunning en waarbij de 
productiesite regelmatig wordt verplaatst 

niet-overeenkomstigheid wat niet overeenkomstig is met de technische productspecificaties of met de 
reglementaire bepalingen 

overeenkomstigheid [van een product]  feit dat een product aan gespecificeerde eisen beantwoordt 

product beton dat beantwoordt aan een specificatie, zoals beschreven in 6.2. van 
NBN EN 206 

productie geheel van procedures en methoden voor de vervaardiging van een product 
vóór levering, of geheel van in een productie-eenheid vervaardigde 
hoeveelheid van een product 
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productiecontrolesysteem organisatie van de werking van een productie-eenheid waarvan de 
beschrijving en de opvolging zijn opgenomen in een gestructureerde 
documentatie die alle procedures, instructies en registraties met betrekking 
tot de FPC herneemt 

Opmerking: Deze documentatie laat toe enerzijds, de toepassing van de FPC 
te begrijpen en anderzijds, zijn werking te controleren. Het Handboek voor 
de Productiecontrole vormt de basisreferentie van de documentatie van het 
productiecontrolesysteem. 

productie-eenheid technische installatie(s), gebruikt door een producent en gebonden aan een 
geografische plaats, waar beton overeenkomstig NBN EN 206 en 
NBN B 15-001 geproduceerd wordt 

productieweek Periode van 5 opeenvolgende productiedagen over een maximale periode 
van 3 maand die op de eerste productiedag aanvangt 

proef 
 

technische handeling die bestaat uit het bepalen van één of meerdere 
kenmerken van een bepaald product, volgens een gespecificeerde werkwijze 

reactiegrens grenswaarde, die de producent zichzelf oplegt en waaraan een correctie 
gekoppeld is in het geval dat deze overschreden of niet gehaald wordt 

recept, samenstelling individuele formulering waarvan de prestaties en de 
veranderlijkheidsbeperkingen vastgelegd en gekend zijn 

sanctie dwingende maatregel, door de Certificatie-Instelling aan de 
vergunninghouder opgelegd, wanneer ze geen vertrouwen meer heeft in het 
vermogen van de vergunninghouder om enerzijds de overeenkomstigheid 
van het product doorlopend te waarborgen en anderzijds de 
geloofwaardigheid van het merk te handhaven 

technische specificatie  [van een product]  document dat de technische eisen specificeert waaraan een product moet 
voldoen (een norm, een technische goedkeuring of elk ander 
referentiedocument) 

vergunning 
 

document, uitgegeven overeenkomstig de regels van het 
certificatiesysteem, waarmee de Certificatie-Instelling aan een producent 
het recht verleent het certificaat en het merk te gebruiken overeenkomstig 
de regels van het desbetreffende certificatiereglement 

vergunninghouder 
 

producent aan wie de Certificatie-Instelling een vergunning heeft verleend 

verhuurbedrijf bedrijf dat, onder de verantwoordelijkheid van een productie-eenheid, 
stortklaar beton vervoert en levert 

Opmerking: Het vervoer en de levering van beton omvat de levering in een 
mixer, de levering in een kipwagen en het verpompen van beton.  

werf productie-eenheid mobiele productie-eenheid waar producten worden gefabriceerd die 
gebruikt worden door een producent die tijdelijk op een bouwwerf gevestigd 
is en die beschikt over een tijdelijke exploitatievergunning, waarbij de 
betonproductie uitsluitend bestemd is voor de behoeften van de werf 
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7.2 Afkortingen 

ATG Agrément Technique - Technische Goedkeuring 

AVCP  Assessment and Verification of Constancy of Performance (Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid) 

BELAC Belgisch Accreditatiesysteem – Certificatie van Producten-Systemen-Personen/Proeven en Keuringen/Belgische Kalibratie 

Organisatie 

CEPANI Belgisch Centrum voor Studie en Praktijk van Nationale en Internationale Arbitrage 

DOP Declaration of Performance (Prestatieverklaring) 

EA European Cooperation for Accreditation 

FPC Productiecontrole (« Factory Production Control ») 

HPC Handboek voor Productie Controle 

ITT Initiële proeven («Initial Type Testing») 

ZVB Zelfverdichtend beton 
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08 Referentie-

documenten 

8.1 Reglementaire 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. 

De volgende documenten zijn van toepassing : 

CRC 102  Reglement voor het gebruik van het BENOR-logo en de verwijzing naar het 
BENOR-merk 

NBN B 15-001 Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit - 
Nationale aanvulling bij NBN EN 206 

NBN B 15-100 Beton - Methodologie voor de evaluatie en attestering van de 
gebruiksgeschiktheid van cementen en van toevoegsels bestemd voor beton 

NBN EN 197-1 Cement - Deel 1 : Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria 
voor gewone cementsoorten 

NBN EN 206 Concrete - Specification, performance, production and conformity 

NBN EN 450-1 Vliegas voor beton - Deel 1: Definitie, specificaties en 
overeenkomstigheidscriteria 

NBN EN 934-2 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 2 : Hulpstoffen voor 
beton - Definities, eisen, conformiteit, markering en etikettering 

NBN EN 12620 Granulaten voor beton 
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NBN EN 12878 Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen op basis van cement en/of 
kalk - Specificaties en beproevingsmethoden 

NBN EN 13055 Lightweight aggregates 

NBN EN 13263-1 Silicafume voor beton - Deel 1: Definities, eisen en 
overeenkomstigheidscriteria 

NBN EN 14889-1 Vezels in beton - Deel 1 : Staalvezels - Definities, specificaties en conformiteit 

NBN EN 14889-2 Vezels in beton - Deel 2 : Polymeervezels - Definities, specificaties en 
conformiteit 

NBN EN 45501 Metrologische aspecten van niet-automatische weeginstrumenten 

NBN X 50-006 Kwaliteitsborging - Eisen te stellen aan meet- en kalibratiesystemen 

PTV 411 Technische voorschriften uitgave  2.1 Codificatie van de granulaten 
overeenkomstig de normen NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et 
NBN EN 13242 

8.2 Proefmethodes 

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

NBN B 15-215 Beproeving van verhard beton - Wateropslorping door onderdompeling 

NBN EN 196-1 Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength 

NBN EN 196-2 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 2: Chemische analyse van cement 

NBN EN 196-6 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 6: Bepaling van de fijnheid 

NBN EN 480-2 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 2 : Bepaling van het begin en het einde van de binding 

NBN EN 480-4 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 4 : Bepaling van de waterafscheiding van beton 

NBN EN 480-5 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 5: Bepaling van de capillaire wateropneming 

NBN EN 480-6 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 6: Infrarood-analyse 

NBN EN 480-8 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden- 
Deel 8: Traditionele bepaling van het droge-stofgehalte 

NBN EN 480-10 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 10 : Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar chloride 

NBN EN 480-11 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 11: Bepaling van de eigenschappen van luchtbellen in verhard beton 
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NBN EN 480-12 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden - 
Deel 12: Bepaling van het alkaligehalte van hulpstoffen 

NBN EN 933-1 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1 : Bepaling van de korrelverdeling - Zeefmethode 

NBN EN 933-3 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 3 : Bepaling van korrelvorm - Vlakheidsindex 

NBN EN 933-7 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 7: Bepaling van het gehalte aan schelpen - 
Percentage schelpen in grove toeslagmaterialen 

NBN EN 933-8 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 8 : Beoordeling van fijn materiaal - 
Zandequivalentbeproeving 

NBN EN 933-9 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 9: Beoordeling van fijn materiaal – 
Methyleenblauwproef 

NBN EN 1008 Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, beproeving en 
beoordeling van de geschiktheid van water, inclusief spoelwater van 
reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als aanmaakwater voor beton 

NBN EN 1097-1 Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de weerstand 
tegen afslijting (micro-Deval) 

NBN EN 1097-2 Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden voor de bepaling 
van de weerstand tegen verbrijzeling 

NBN EN 1097-6 Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de dichtheid van 
de deeltjes en van de wateropname 

NBN EN 1097-8 Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Bepaling van de polijstwaarde 

NBN EN 1744-1 Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Chemische analyse 

NBN EN 1744-5 Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 5: Bepaling van in zuur oplosbare chloridezouten 

NBN EN 12350-1 Beproeving van betonspecie - Deel 1: Monsterneming  

NBN EN 12350-2 Beproeving van betonspecie - Deel 2: Zetmaat 

NBN EN 12350-5 Beproeving van betonspecie - Deel 5: Schudmaat 

NBN EN 12350-6 Beproeving van betonspecie - Deel 6 : Dichtheid 

NBN EN 12350-7 Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte – Drukmethode 

NBN EN 12350-8 Beproeving van betonspecie - Deel 8: Zelfverdichtend beton – Vloeimaat 
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NBN EN 12350-9 Beproeving van betonspecie - Deel 9: Zelfverdichtend beton - Trechtertijd 

NBN EN 12350-10 Beproeving van betonspecie - Deel 10: Zelfverdichtend beton - 
Blokkeringsmaat - L-box 

NBN EN 12350-11 Beproeving van betonspecie - Deel 11: Zelfverdichtend beton - Beproeving op 
ontmenging 

NBN EN 12350-12 Beproeving van betonspecie - Deel 12:  Zelfverdichtend beton - 
Blokkeringsmaat - J-ring 

NBN EN 12390-1 Beproeving van verhard beton - Deel 1 : Vorm, afmetingen en verdere eisen 
voor proefstukken en mallen 

NBN EN 12390-2 Beproeving van verhard beton - Deel 2 : Vervaardiging en bewaring van 
proefstukken voor sterkteproeven 

NBN EN 12390-3 Beproeving van verhard beton - Deel 3 : Druksterkte van proefstukken 

NBN EN 12390-4 Beproeving van verhard beton - Deel 4: Druksterkte - Specificatie voor 
proefmachines 

NBN EN 12390-7 Beproeving van verhard beton - Deel 7 : Dichtheid van verhard beton 

NBN EN 14488-7 Beproevingsmethoden voor spuitbeton - Deel 7: Bepaling van het 
vezelgehalte van met vezel versterkt beton 

NBN EN 14721 Beproevingsmethode voor staalvezelbeton - Meting van het vezelgehalte in 
betonspecie en verhard beton 
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BIJLAGE A – Overzichtstabellen van de proeven (ITT – Productie – Conformiteit) 

Tabel A.1 – Overzichtstabel van de proeven op vers beton 

Proef Proefmethode ITT Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de conformiteit 

 

 

Consistentie gewoon beton 

zetmaat: NBN EN 12350-2 

of 

schudmaat: NBN EN 12350-5 

In de gespecificeerde klasse 

Specifiek voor categorie RS en RD: 
meting na 0, 15, 30 en 60 minuten na 
aanmaak (en toevoeging van 
eventuele hulpstoffen) 

Elke monstername 

De droging/consistentie resultaten dienen 
coherent te zijn. 

Reactiegrens op de individuele waarde van 
IC: te bepalen door de producent met  

-20 l/m³ ≤ IC ≤ +20 l/m³ voor categorieën S 
en RS, 

 
-16 l/m³ ≤ IC ≤ +16 l/m³ voor categorieën D 
en RD, 

-12 l/m³ ≤ IC ≤ +12 l/m³ voor categorie H. 

Jaarlijkse analyse van de resultaten. 

Individuele beoordeling (tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Consistentie zelfverdichtend 

beton 

Vloeimaat: NBN EN 12350-8 

In de gespecificeerde klasse 

 Elke monstername 

Individuele beoordeling (tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Droging : 

Bijlage B  

Watergehalte: ± 14l/m³ ten opzichte 
van het theoretische recept 

De droging/consistentie  resultaten 
dienen coherent te zijn : Ic ≤ 10 l/m³ 

Elke monstername  

Individuele beoordeling: 

± 14 l/m³ door droging ten opzichte van het theoretische recept  

Beoordeling van de gemiddelde afwijking van het watergehalte door 
droging t.o.v. het theoretische recept van de 100 meest recente 
bepalingen van categorieën S, D en H samen: ± 7 l/m³  

Beoordeling van de gemiddelde afwijking van het watergehalte door 
droging t.o.v. het theoretische recept van de 50 meest recente 
bepalingen van categorieën RS en RD samen: ± 7 l/m³  

W/C-factor (zie Bijlage B): op het 
gecorrigeerde resultaat(*) van de droging 
van elke monstername 

AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206 

Beoordeling t.o.v. de specificatie 

(*) een meetonzekerheid van - 0,02 wordt 

toegepast. 

 

Viscositeit zelfverdichtend 

beton 

NBN EN 12350-8  

of 

NBN EN 12350-9 

 

In de gespecificeerde klasse 

 

Bij specificatie op de leveringsbon -- 
Individuele beoordeling (tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Blokkeringsmaat 

zelfverdichtend beton 

NBN EN 12350-10 

of 

NBN EN 12350-12 

 

In de gespecificeerde klasse 

 

Bij specificatie op de leveringsbon -- 
Individuele beoordeling (tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 
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Proef Proefmethode ITT Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de conformiteit 

 

Ontmengingsweerstand 

zelfverdichtend beton 

NBN EN 12350-11 

Facultatief 

In de gespecificeerde klasse 

 

Bij specificatie op de leveringsbon -- 
Individuele beoordeling (tabel 21-ANB van 
NBN B 15-001) 

 

Volumieke massa 

NBN EN 12350-6 

Rendement  

Bijlage B  

 

Rendement R: 1000 l ± 20 l 

Elke monstername  

Individuele beoordeling: Rendement: 1000 l ± 30 l 

Gemiddelde beoordeling van de 100 laatste resultaten: 1000 l ± 15 l 

-- -- 

 

Luchtgehalte : 

NBN EN 12350-7 

± 1,0 % ten opzichte van de 
theoretische waarde 

 

Elke monstername 

Individuele beoordeling: ± 1,5 % ten opzichte van de theoretische 
waarde 

Overeenstemming tussen de gemeten 
waarde en het theoretische recept 

-- 

Beton met ingebrachte lucht 

Conform specificatie  

Bepalen % luchtgehalte afkomstig 
van de gecertificeerde 
luchtbelvormer 

Bij de eerste ladingen van de dag tot stabilisatie van de waarde 

Elke monstername 

Individuele beoordeling: ± 1,5 % ten opzichte van de theoretische 
waarde 

Overeenstemming tussen de gemeten 
waarde en het theoretische recept 

AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206 

 

 

Verificatie van de dosering en 

van de doseerprecisie : 

NBN EN 206 en NBN B 15-001, 

9.7 

Controle van Creëel (zie Bijlage B) -- -- AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206 op 
Creëel 

Doseerprecisie (3 % of 5 % volgens 
de grondstof) 

Doseerprecisie (3 % of 5 % volgens de grondstof) -- AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206  
(5.2.2.4 van dit reglement) 

Vezels 

Homogene verdeling van de 
vezels 
NBN B 15-001, B.5 

Indien de voorwaarden van de ATG 
niet gerespecteerd worden en/of 
indien homogeniteit gegarandeerd 
wordt onder BENOR 

Elke monstername van vezelbeton  

Deze proef moet niet uitgevoerd worden als verklaard wordt dat de 
homogeniteit niet gegarandeerd wordt onder het BENOR-merk. 

-- Individuele beoordeling volgens 
NBN B 15-001, B.5 
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 Bijlagen 

 

 Bepalingen voor de producent – Toepassingsreglement TRA 550 – Uitgave 4.0 100 
 

Tabel A.2 – Overzichtstabel van de proeven op verhard beton 

Proef Proefmethode ITT Productie Terugkoppeling met ITT’s Beoordeling van de conformiteit 

 

Afstandfactor : 

NBN EN 480-11 

Enkel voor beton met ingebrachte lucht. De afstandsfactor dient 
niet bepaald te worden indien de luchtinbreng afkomstig is van 
een gecertificeerde luchtbelvormer en indien aangetoond 
wordt dat minimum 2,5 % van het totale (gemeten) luchtgehalte 
afkomstig is van de gecertificeerde luchtbelvormer 

-- -- -- 

 

Druksterkte :  

NBN EN 12390-3 

Een proef op 7 dagen 

Proeven op 28 dagen of andere ouderdom: 

fci ≥  fck + 2 (volgens tabel 7) 

Elke monstername 

7 d: 1 kubus per monstername 

28 d (of andere ouderdom) :  
2 kubussen per monstername 

Analyse indien overschrijding van de 
reactiegrenzen 

28 d: 5.2.1.1 van dit reglement 

Andere ouderdom dan 28d : 5.2.1.3 van dit reglement 

Volumieke massa Volumieke massa : 

NBN EN 12390-7 

Op licht en zwaar beton Elke monstername van licht of zwaar 
beton 

Indien niet conform AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206 

Volgens specificatie 

Wateropslorping 
(WAI) 

Wateropslorping door 

onderdompeling: 

NBN B 15-215 

Indien gespecificeerd Per recept: één proef per 1200 m3 met 
een minimum van één proef per drie 
maand 

 

Indien niet conform 1/1200 m³ of 1/3 maand 

AQL volgens tabel 24 van NBN EN 206 op alle WAI-
resultaten samen 
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BIJLAGE B – Proef- en berekeningsmethodes 

B.1  Algemeen 

Alle proeven en berekeningen worden uitgevoerd zoals opgelegd in NBN EN 206 en NBN B 15-001, 

tenzij hieronder anders aangegeven. 

B.2 Methode voor de bepaling van Creëel 

Het cementgehalte C wordt afgeleid uit de registratie van de cementdosering, rekening houdend met 

het rendement van het beton. Het rendement wordt uitgedrukt door de formule: 

𝑅 =
𝑀𝑔𝑒𝑑𝑜𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑𝑥 1000 𝑙

𝑟𝑒ë𝑙𝑒 𝑉𝑀 𝑥 𝑏𝑒𝑜𝑜𝑔𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 
 

𝑟 =
𝑅

1000 𝑙
 

Hieruit leidt ment het reële cementgehalte C af: 

𝐶𝑟𝑒ë𝑒𝑙 =
𝐶𝑔𝑒𝑤𝑜𝑔𝑒𝑛

𝑟
 

Indien een toevoegsel type II gebruikt wordt, wordt dit in rekening gebracht zoals voorzien in 5.2.5 

van NBN EN 206 en NBN B 15-001. In dit geval is C reëel  

 

𝐶𝑟𝑒ë𝑒𝑙 =
𝐶𝑔𝑒𝑤𝑜𝑔𝑒𝑛 + 𝑘 𝑥 𝑡𝑜𝑒𝑣𝑜𝑒𝑔𝑠𝑒𝑙𝑔𝑒𝑤𝑜𝑔𝑒𝑛

𝑟
 

Creëel  wordt uitgedrukt in kg/m3, zonder decimaal.  

B.3 Methode voor de bepaling van de volumieke massa 

De volumieke massa van vers beton, MVH wordt bepaald volgens NBN EN 12350-6. 

De droge volumieke massa MVs wordt bepaald volgens de formule: 













100
1

pc

H
S

W

MV
MV  

MVs en MVH worden uitgedrukt in kg/m3, zonder decimaal 

Wpc  wordt bepaald zoals beschreven in B.4. 

B.4 Methode voor de bepaling van het watergehalte door droging 

Hieronder worden 2 methodes aangegeven voor de bepaling van het watergehalte door droging. Elke 

andere methode zal het voorwerp uitmaken van een validatiedossier dat aan de Certificatie-Instelling 
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voorgelegd wordt ter goedkeuring. In geval van twijfel zal de eerste methode hieronder als de 

referentie beschouwd worden. 

Referentiemethode 

Materieel : 

 een recipiënt met een inhoud van minstens 5 l dat hermetisch kan gesloten worden; 

 een weegschaal die toelaat de massa van het monster vers beton op 1 g af te lezen F

5; 

 een metalen plaat met een plat vlak en een opgeslagen rand; 

 een warmtebron die toelaat om een constante, droge massa te bereiken binnen 

120 minuten. 

Monstername 

De monstername wordt uitgevoerd overeenkomstig NBN EN 12350-1. 

De monsterhoeveelheid vers beton is ten minste 8 kg.  

Het monster wordt in een hermetisch gesloten recipiënt bewaard tot op het ogenblik van de proef.  

Het monster wordt voorafgaand aan geen enkele andere proef onderworpen. 

Proef 

Er wordt zo snel mogelijk met de proef gestart en indien mogelijk binnen de 30 minuten na de 

toevoeging van het aanmaakwater in het mengsel. 

1. De massa van de metalen plaat wordt afgelezen op 1 g nauwkeurig. Zij mo de massa van de 

plaat uitgedrukt in gram. Het monster vers beton wordt op de metalen plaat uitgespreid 

en de massa van het geheel wordt afgelezen op 1 g nauwkeurig. Zij m1 de massa van de 

plaat en het monster, uitgedrukt in gram. 

2. Het monster wordt door verwarming boven een warmtebron gedroogd. Het drogen wordt 

voortgezet tot het gewichtsverlies van het monster, na twee opeenvolgende wegingen met 

een tussentijd van tenminste 15 minuten, kleiner is dan 0,2 % ten opzicht van de vorige 

meting. 

3. Na het drogen wordt de massa van het monster opnieuw bepaald en afgelezen op 1 g. Zij 

m2 de massa van de plaat en het gedroogde monster, uitgedrukt in gram. 

Alternatieve methode 

Materieel 

 een recipiënt met een inhoud van minstens 3 liter, dat hermetisch kan afgesloten 

worden; 

 een weegschaal die toelaat om het monster op 1 g nauwkeurig af te wegen; 

 een microgolfoven met een vermogen van minstens 750 Watt; 

 een hittebestendige schotel. 

 

 

                                                                 
5 De eisen betreffende de controle-uitrusting zijn in tabel 3 van dit reglement vermeld. 
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Monstername 

De monstername wordt uitgevoerd overeenkomstig NBN EN 12350-1. 

De hoeveelheid van het monster vers beton is ten minste 4 000 g. 

Het monster wordt in een hermetisch gesloten recipiënt bewaard tot op het ogenblik van de proef. 

Het monster wordt voorafgaand aan geen enkele andere proef onderworpen. 

Proef 

Er wordt zo snel mogelijk met de proef gestart en indien mogelijk binnen de 30 minuten na de 

toevoeging van het aanmaakwater in het mengsel. 

1. De massa van de hittebestendige schotel wordt afgelezen op 1 g nauwkeurig. Zij m0 de 

massa van de hittebestendige schotel uitgedrukt in gram.  

2. Het monster vers beton wordt in de schotel uitgespreid en de massa van het geheel wordt 

afgelezen op 1 g nauwkeurig. Zij m1 de massa van de schotel en het monster, uitgedrukt in 

gram. 

3. Het monster wordt gedurende 60 minuten gedroogd in de microgolfoven.  

4. Het drogen wordt voortgezet tot het gewichtsverlies van het monster, na twee 

opeenvolgende wegingen met een tussentijd van ten minste 15 minuten, kleiner is dan 

0,2 % ten opzichte van de vorige meting. 

5. Na het drogen wordt de massa van het monster opnieuw bepaald en afgelezen op 1 g 

nauwkeurig. Zij m2 de massa van de hittebestendige schotel en het gedroogde monster, 

uitgedrukt in gram. 

Uitdrukking en berekening van het resultaat 

Het watergehalte van het beton, uitgedrukt in % (gewichtsmatig) wordt gegeven door de volgende 

formule : 

02

21100
mm

mm
xWpc






  

Het resultaat wordt uitgedrukt met 1 decimaal. 

B.5 Methode voor de berekening van de W/C-factor  

De W/C-factor wordt berekend als de massaverhouding van het watergehalte uit de droging ten 

opzicht van het reëel cementgehalte. De W/C- factor wordt afgerond op 2 decimalen. 

Het watergehalte W wordt bepaald volgens de formule: 

W = MVH – MVs 

W is uitgedrukt in kg/m3, zonder decimaal. 

Het cementgehalte C is het reële cementgehalte zoals bepaald in B.2. 
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B.6 Uitdrukking van de resultaten en regels met betrekking tot de afronding van getallen 

Tenzij anders vermeld moeten de regels over afronding beschreven in de proefnormen worden 

gevolgd. 

Wanneer gevraagd wordt een resultaat met een nauwkeurig aantal decimalen uit te drukken of 

in aanmerking te nemen, dient men over te gaan tot de afronding van het resultaat. 

De afronding bestaat erin een gegeven getal te vervangen door een ander getal, afgerond getal 

genoemd, dat de dichtste waarde is in de reeks van de gehele veelvouden van een gekozen 

afrondingsinterval. 

Na te hebben gedefinieerd welk het significante cijfer zal zijn (eenheid of decimaal), neemt men 

het volgende cijfer in aanmerking om af te ronden naar de lagere of hogere waarde. 

In de praktijk bestaat de methode erin de tien decimale cijfers (0, 1… 9) in twee delen te scheiden: 

1. de eerste vijf: 0, 1, 2, 3 en 4, waarvoor men naar de lagere waarde overgaat; 

2. de volgende vijf: 5, 6, 7, 8 en 9, waarvoor men naar de hogere waarde overgaat. 

Concreet, de resultaten van een berekening van de W/C-factor en de uitdrukking van het 

resultaat: 

 Berekening W/C = 0,4958623  Uitdrukking van het resultaat voor de evaluatie: 0,50 

 Berekening W/C = 0,4949713  Uitdrukking van het resultaat voor de evaluatie: 0,49 

 Berekening W/C = 0,5062194  Uitdrukking van het resultaat voor de evaluatie: 0,51 

 Berekening W/C = 0,5104761  Uitdrukking van het resultaat voor de evaluatie: 0,51 

Deze bepalingen zijn overeenkomstig met de internationale bepalingen en met de werking van 

de spreadsheets (type Excel) gebruikt door de Keuringsinstelling voor de beoordeling in de  

productie-eenheden. 

De afronding onderscheidt zich van de afkapping, waar alle cijfers na het significante cijfer 

geschrapt worden, zonder rekening te houden met hun waarde. In de hierboven vermelde 

voorbeelden zou de afkapping de volgende resultaten gegeven hebben: 0,49 - 0,49 - 0,50 - 0,51. 

De afkapping kan niet als gelijkwaardig aan de afronding beschouwd worden en is niet van 

toepassing. 
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BIJLAGE C – Correlatie van de consistentie ten opzichte van het water- en 

hulpstofgehalte 

C.1 Inleiding 

Een beton kan volgens het recept (of de samenstelling) voldoen aan één of meerdere specificaties.  

De recepten werden ontwikkeld om aan verscheidene eisen van de specificatie te voldoen: de 

consistentie, het cementgehalte, de W/C-factor, … 

De consistentie is echter het resultaat van de waterbehoefte, het watergehalte van het beton en van 

de hulpstofdosering. Om het vermogen van het beton te beoordelen om de beoogde verwerkbaarheid 

te bekomen, dienen deze resultaten als één geheel geanalyseerd te worden. 

Hiertoe dient men de invloed van een bepaalde hoeveelheid water en/of hoeveelheid hulpstoffen op 

de consistentie te kennen. 

In de voorbeelden hieronder zijn zetmaatmetingen en een verschil van 50 mm in zetmaat voor een 

wijziging met één consistentieklasse in aanmerking genomen. De keuze voor 50 mm is ter informatie 

vermeld. De producent dient de effectief gebruikte waarde te bepalen door beproeving en dit op te 

nemen in zijn HPC. Een analoge redenering geldt voor een schudmaat.  

C.2 Beschrijving van de methode 

Hieronder is, stap voor stap, de methode ter bepaling van de consistentie-water-hulpstof-correlatie-

indicator IC (of kortweg “IC”) opgenomen. 

Zijnde : 

Sm (resp. Fm): de zetmaat (resp. schudmaat) gemeten tijdens de proeven – in mm uitgedrukt 

Sth (resp. Fth): de zetmaat (resp. schudmaat) theoretisch beoogd, gebonden aan de 
specificatie – in mm uitgedrukt 

Scorr (resp. Fcorr): de theoretisch beoogde zetmaat (resp. schudmaat) gecorrigeerd voor een 
eventuele hulpstofdoseerafwijking – in mm uitgedrukt 

Wm: het WATERgehalte gemeten door droging – in l/m³ of kg/m3 uitgedrukt en met een 
nauwkeurigheid tot op 1 l/m³ of 1 kg/m³ 

Wth: het theoretische WATERgehalte van het recept, met inbegrip van alle bewuste 
waterverbeteringen (manuele toevoegingen, wijziging van het watergehalte van de 
granulaten, …) – in l/m³ of kg/m3 uitgedrukt en met een nauwkeurigheid tot op 1 l/m³ of 
1 kg/m³ 

Am: de aan het beton toegevoegde HULPSTOFhoeveelheid  – in l/m³ of kg/m3 uitgedrukt en 
met een nauwkeurigheid tot op 0,1 l/m³ of 0,1 kg/m³ 

Ath: de theoretische HULPSTOFhoeveelheid, voorzien in het recept – in l/m³ of kg/m3 
uitgedrukt en met een nauwkeurigheid tot op 0,1 l/m³ of 0,1 kg/m³ 
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w: de waterhoeveelheid die toegevoegd (resp. afgenomen) moet worden om de consistentie 
met 50 mm te verhogen (resp. te verlagen) uitgedrukt in l/m3 of kg/m3 en met een 
nauwkeurigheid tot op 1 l/m³ of 1 kg/m³ 

a: de hulpstoffenhoeveelheid die toegevoegd (resp. afgenomen) moet worden om de 
consistentie met 50 mm te verhogen (resp. te verlagen) uitgedrukt in l/m3 of kg/m3 en met 
een nauwkeurigheid tot op 0,1 l/m³ of 0,1 kg/m³ 

IC : consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator - in l/m³ uitgedrukt. Ic moet afgerond 
worden op 1 l/m3. 

 

1. Bepaling van de consistentie van vers beton: Sm  

2. Bepaling van het watergehalte door droging: Wm
6 

3. Bepaling van de gecorrigeerde consistentie (SCorr) : de verbeterde consistentie houdt rekening met 

de wijziging van het hulpstoffengehalte ten opzichte van het recept en stemt overeen met de 

theoretische consistentie die men zou bekomen hebben als men de theoretische gedoseerde 

hulpstoffenhoeveelheid gebruikt had. 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑆𝑡ℎ + 50(
𝐴𝑚 − 𝐴𝑡ℎ

𝑎
) 

4. Bepaling van het waterdoseringsverschil op basis van de consistentie, ∆𝑤𝑆, in l/m³ uitgedrukt, door 

de formule: 

∆𝑤𝑆= (𝑆𝑚−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟)
𝑤

50
 

5. Het watergehalte van het vers beton kennende, bepaling van het waterdoseringsverschil op basis 

van het recept, ∆𝑤𝑡ℎ, in l/m³ uitgedrukt, door de formule: 

∆𝑤𝑡ℎ= 𝑊𝑚−𝑊𝑡ℎ 

6. Bepaling van de consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator: IC (in l/m³ uitgedrukt) 

𝐼𝐶 = (∆𝑤𝑡ℎ −  ∆𝑤𝑆)  
 

C.3 Cijfervoorbeelden 

Voorbeeld 1 

Stap Grootte – Actie  Berekening – Meting  Resultaat 

1 Gemeten zetmaat Sm 160 mm 

2 Watergehalte door droging  Wm 186 l/m³ 

3 Reëel hulpstoffengehalte 𝐴𝑚 geen 

Theoretisch hulpstoffengehalte 𝐴𝑡ℎ geen 

Hulpstoffenhoeveelheid die tot een verhoging met 

50 mm van de zetmaat leidt 

𝑎 -- 

Theoretisch beoogde zetmaat 𝑆𝑡ℎ 210 mm 

Verbeterde consistentie 
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑆𝑡ℎ + 50. (

𝐴𝑚 − 𝐴𝑡ℎ

𝑎
) 

210 mm 

                                                                 
6 De uitvoering van de proeven op vers beton heeft uiteraard voorrang op elke rekenkundige bewerking. 
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Stap Grootte – Actie  Berekening – Meting  Resultaat 

4 Waterhoeveelheid om de consistentie met 50 mm te 

wijzigen 

w 8 l/m³ 

Op de consistentie gebaseerd doseringsverschil ∆𝑤𝑆= (𝑆𝑚−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟)
𝑤

50
 

= (160 − 210)
8

50
 

-8 l/m³ 

5 Theoretisch watergehalte 𝑊𝑡ℎ 180 l/m³ 

Op het recept gebaseerd doseringsverschil ∆𝑤𝑡ℎ= 𝑊𝑚−𝑊𝑡ℎ 

= 186 − 180 
6 l/m³ 

6 Consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator 𝐼𝑐 = (∆𝑤𝑡ℎ − ∆𝑤𝑆) 

= (6 − (−8)) 
14 l/m³ 

Conclusie : Om de theoretische beoogde (geviseerde) consistentie te bekomen heeft dit beton 8 l/m³ 

water ‘te kort’ en bovendien is er minder water in de formule voorzien dan in de realiteit. Om de 

theoretisch beoogde (geviseerde) consistentie te bereiken met een ∆wth = 0 zou 14 liter extra of dus 

194 liter water moeten voorzien worden in het recept. Het is een situatie die zou kunnen veroorzaakt 

zijn door een verkeerde formulering dan wel een verhoogde waterbehoefte van het beton (sedert het 

opstellen/valideren van het recept). 

Voorbeeld 2 

Stap Grootte-Actie Berekening - Meting Resultaat 

1 Gemeten zetmaat Sm 160 mm 

2 Watergehalte door droging  Wm 171 l/m³ 

3 Reëel hulpstofgehalte 𝐴𝑚 Geen 

Theoretisch hulpstoffengehalte 𝐴𝑡ℎ geen 

Hulpstoffenhoeveelheid die tot een verhoging met 

50 mm van de zetmaat leidt 

𝑎 -- 

Theoretisch beoogde zetmaat 𝑆𝑡ℎ 210 mm 

Verbeterde consistentie 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑆𝑡ℎ + 50. (
𝐴𝑚 − 𝐴𝑡ℎ

𝑎
) 210 mm 

4 Waterhoeveelheid om de consistentie met 50 mm te 

wijzigen 

w 8 l/m³ 

Op de consistentie gebaseerd doseringsverschil ∆𝑤𝑆= (𝑆𝑚−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟)
𝑤

50
 

= (160 − 210)
8

50
 

-8 l/m³ 

5 Theoretisch watergehalte 𝑊𝑡ℎ 180 l/m³ 

Op het recept gebaseerd doseringsverschil ∆𝑤𝑡ℎ= 𝑊𝑚−𝑊𝑡ℎ 

= 171 − 180 
-9 l/m³ 

6 Consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator 𝐼𝐶 = (∆𝑤𝑡ℎ − ∆𝑤𝑆)

= (−9 − (−8))
 -1 l/m³ 

 
Conclusie : De consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator is zeer laag. Toch is dit geen perfecte 

situatie aangezien het watergehalte door droging niet overeenstemt met het theoretisch watergehalte 

(9 l minder) en de beoogde consistentie niet bereikt werd (deze zou wel bereikt zijn met 8 l water 
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meer). Het is een situatie die aangeeft dat de formulering correct lijkt maar dat het beton wellicht met 

een te laag watergehalte werd geproduceerd. 

Voorbeeld 3 

Stap Grootte-Actie Berekening - Meting Resultaat 

1 Gemeten zetmaat  Sm 160 mm 

2 Watergehalte door droging  Wm 171 l/m³ 

3 

Reëel hulpstofgehalte 

𝐴𝑚,1 0,4 kg/m³ 

𝐴𝑚,2 2,8 kg/m³ 

Theoretisch hulpstoffengehalte 

𝐴𝑡ℎ,1 0,5 kg/m³ 

𝐴𝑡ℎ,2 3,0 kg/m³ 

Hulpstoffenhoeveelheid die tot een verhoging met 50 

mm van de zetmaat leidt 

𝑎1 3,0 kg/m³ 

𝑎2 1,5 kg/m³ 

Theoretisch beoogde zetmaat 𝑆𝑡ℎ 210 mm 

Verbeterde consistentie 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟

= 𝑆𝑡ℎ + 50. (
𝐴𝑚,1 − 𝐴𝑡ℎ,1

𝑎1

)

+ 50. (
𝐴𝑚,2 − 𝐴𝑡ℎ,2

𝑎2

) 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 210 + 50. (
0,4 − 0,5

3,0
)

+ 50. (
2,8 − 3,0

1,5
) 

202 mm 

4 Waterhoeveelheid om de consistentie met 50 mm te 

wijzigen 
w 

8 l/m³ 

Op de consistentie gebaseerd doseringsverschil ∆𝑤𝑆= (𝑆𝑚−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟)
𝑤

50
 

= (160 − 202)
8

50
 

-7 l/m³ 

5 Theoretisch watergehalte 𝑊𝑡ℎ 180 l/m³ 

Op het recept gebaseerd doseringsverschil ∆𝑤𝑡ℎ= 𝑊𝑚−𝑊𝑡ℎ 

= 171 − 180 
-9 l/m³ 

6 Consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator 𝐼𝐶 = (∆𝑤𝑡ℎ −  ∆𝑤𝑆)

= (−9 − (− 7))
 -2 l/m³ 

 
Conclusie : De gecorrigeerde consistentie werd berekend met inbegrip van de werkelijk gedoseerde 

hoeveelheid hulpstoffen. De consistentie-water-hulpstof-correlatie-indicator is zeer laag. Toch is dit 

geen perfecte situatie aangezien het watergehalte door droging niet overeenstemt met het 

theoretisch watergehalte (9 l minder) en de beoogde consistentie niet bereikt werd (deze zou wel 

bereikt zijn met 7 l water meer). Het is een situatie die aangeeft dat de formulering correct lijkt maar 

dat het beton wellicht met een te laag water- en hulpstofgehalte werd geproduceerd.  
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BIJLAGE D (Informatief) – Voorbeeld van leveringsbon 

LEVERINGSBON 

Klant 

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

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

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

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

Werf 

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

Vrachtwagen 
nr 

……………………………………… Hoeveelheid  ………………… m3 

Recept nr ……………………………………… Uur lading …………………….. 

In geval van een verhuurbedrijf 
BENOR-nr van het verhuurbedrijf: AAA Vrachtwagen BBB 

Chauffeur CCC 
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   

Chauffeur Storting 
Naam  ……………………………………………………………………………… 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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BIJLAGE E (Informatief) – Methode voor de globale analyse van correlatie-

indicatoren  

E.1 Analyse van de correlatie-indicatoren van het meest-geproduceerde en beproefde recept 

Input 

Opmaken van een lijst met de productiehoeveelheden per recept versus het aantal monsternames. 

Analyse 

Voor dit meest geproduceerde en beproefde recept worden volgende gegevens beoordeeld: 

 Opsplitsing van de resultaten genomen in de centrale en op de werf. 

 Voor elk van deze beide groepen: 

 Gemiddelde van de bekomen Ic-waarden. 

 Spreiding van de bekomen Ic-waarden. 

 Voor de resultaten bekomen op de centrale: 

 Aantal niet-conforme waarden en analyse van de oorzaken (reeds geregistreerde niet-

conformiteiten). 

 Aantal waarden dat buiten de grens ± 10 l/m³ valt. 

 Herziening en/of hervalidering van het recept indien de gemiddelde Ic-waarde buiten de 

grens ± 10 l/m³ valt. 

 Beoordeling van de gekozen waarde voor de a- en w-parameter. 

 Het verschil in Ic-waarde tussen de resultaten bekomen in de centrale en op de werf wordt 

getoetst aan de gebruikte werkwijze voor bijdosering van hulpstof ter compensatie van de 

terugval van de consistentie, correctie meetwaarden (verschil centrale-werf), keuze van 

richtconsistentie op centrale, … 

 

Beoordeling van de “a”- en “w”- parameter kan uitgevoerd worden volgens volgende werkwijze: 

 Maak een tabel met alle delta water, delta hulpstof en delta consistentie voor dit recept. 

Verwijder mogelijke uitschieters (niet-conforme resultaten). 

 Selecteer in deze tabel alle monsternames waarvoor delta hulpstof zeer klein is. Voor deze 

monsternames stel je de grafiek op met als x-waarde delta w, en als y-waarde delta 

consistentie. De helling van de lineaire regressiecurve is een maat voor w. 

 Selecteer in deze tabel alle monsternames waarvoor delta water zeer klein is. Voor deze 

monsternames stel je de grafiek op met als x-waarde delta hulpstof, en als y-waarde delta 

consistentie. De helling van de lineaire regressiecurve is een maat voor a. 
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E.2 Analyse van de correlatie-indicatoren van de basisrecepten 

Input 

Opmaken van een lijst met alle basisrecepten. 

 Deze analyse omvat alle basisrecepten (producenten die werken volgens 3.4.4.2 werkwijze 

1 en werkwijze 2). 

 Producenten die werken volgens werkwijze 3 of werkwijze 4 voeren de analyse uit op een 

aantal recepten die alle relevante betontechnologische parameters omvatten (minstens 

elk cementtype, elke Dmax, elk skelet, elke druksterkteklasse,…) 

 Deze analyse omvat tevens de basisrecepten met gegarandeerd luchtgehalte, met 

gegarandeerde WAI, met staalvezels, met andere bijkomende eigenschappen. 

Analyse:  

Voor deze recepten worden volgende gegevens beoordeeld: 

 Gemiddelde van de bekomen Ic-waarden. 

 Spreiding van de bekomen Ic-waarden. 

 Aantal niet-conforme waarden, analyse van de oorzaken (reeds geregistreerde niet-

conformiteiten). 

 Aantal waarden dat buiten de grens +/- 10 valt. 

Voor de recepten waarvoor er minstens 12 resultaten beschikbaar zijn: 

 Herziening en/of hervalidering van het recept indien de gemiddelde Ic-waarde buiten de 

grens +/- 10 valt. 

 Beoordeling van de gekozen waarde voor a- en w-parameter. 

 

E.3 Analyse van de afleidingsregels  

Deze analyse wordt uitgevoerd voor elke afleidingsregel die toegepast wordt (producenten die werken 

volgens 3.4.4.2 werkwijze 2). 

Per afleidingsregel worden 3 representatieve afgeleide recepten gekozen van bij voorkeur 

verschillende basisrecepten. 

Producenten die werken volgens werkwijze 3 of 4 voeren de analyse uit op de basishypothesen van 

het rekenmodel (waterbehoefte, hulpstofbehoefte,…). In dit geval wordt ook elke parameter getoetst 

aan de hand van 3 representatieve recepten. 

De analyse van de afleidingsregels kan als volgt uitgevoerd worden: 

 Selectie van basisrecept(en) en overeenstemmende afgeleide(n) waarvoor minstens 12 

resultaten beschikbaar zijn. 

 Gemiddelde en spreiding van de bekomen Ic-waarden van beide recepten. 
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 Herziening en/of hervalidering van het afgeleide recept indien de gemiddelde Ic-waarde 

buiten de grens ± 10 l/m³ valt. 

 Significante afwijking in Ic-waarde tussen het basisrecept en het afgeleide recept geeft 

aanleiding tot herziening/hervalidering van de afleidingsregel. 

 

E.4. Registratie van de jaarlijkse analyse 

De producent stelt een dossier op met de uitgevoerde analyse (resultaten, verwerking van de 

gegevens, conclusies, correctieve maatregelen en herzieningen). Dit dossier wordt ter beschikking 

gehouden van de Keuringsinstelling tijdens het eerste technische controlebezoek van het jaar volgend 

op het jaar waarover de analyse werd uitgevoerd. 

De analyse maakt ook het voorwerp uit van bespreking tijdens de jaarlijkse directiebeoordeling. 
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