
 

 

 
Toepassingsreglement TRA 550 PL, Verhuurbedrijven – Uitgave 1.0 

Geldig vanaf 13.10.2017 

TRA 550 

BENOR-certificatie van 
stortklaar beton 

Bepalingen voor de Levering in onderaanneming 



Indeling van het Reglement 

 
Om de gebruiksvriendelijkheid van de documenten te verbeteren, is het Toepassingsreglement voor 
stortklaar beton 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.  

Specifiek voor verhuurbedrijven gelden de volgende delen 

 “TRA Deel PL: Bepalingen voor de Levering in onderaanneming”: dit deel bevat alle 
bepalingen die door de Leverancier in onderaanneming in zijn proces toegepast horen te 
worden. 

 “TRA Deel EL: Bepalingen voor de externe controle voor de Levering in onderaanneming”: 
dit deel bevat alle bepalingen voor het schema van externe controle toegepast door de 
Keuringsinstellingen (KI). 

 “TRA Deel C: Reglement voor productcertificatie”: wordt aangevuld met een specifieke 
bijlage voor verhuurbedrijven (BIJLAGE VII). 

De informatieve relevante informatie van het Deel P van TRA 550 is in het grijs gegeven. Deze 
informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de betoncentrale en is dus geen eis voor het 
Verhuurbedrijf. 

Het voorliggend document vormt het deel PL van het TRA 550. 
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Voorwoord 

Halverwege de jaren ‘90 kwam er in België een nieuwe tendens op gang….zelfstandige betonmixer 

chauffeurs en betonpomp bedienaars vestigden zich om autonoom hun diensten aan te bieden aan 

de betoncentrales; in den beginne om de acute tekorten aan vervoerscapaciteit op te vangen.  

Naarmate dit fenomeen van eerder bescheiden, lokale omvang zich bestendigde, kregen de 

zelfstandige chauffeurs – maar ook de bedrijven met meerdere chauffeurs die zich vestigden – een 

steeds grotere rol in de sector van het stortklaar beton. Deze “dienstverleners” gingen – zonder dat 

dit hun initiële doelstelling was wellicht – mee het gezicht van de sector bepalen …letterlijk in het 

straatbeeld en op de werf.  De impact van hun op het eerste zicht louter op vervoer gerichte  

activiteiten is inmiddels van zeer groot belang gebleken.  

Hun inbreng is van bijzondere orde vermits deze waardevolle partners geleidelijk aan een definitieve 

plaats hebben verworven in de keten tussen de betoncentrale en de werf; en is niet louter 

complementair aan de vlotte logistieke werking van de producenten van stortklaar beton.  

De betonmixer chauffeurs zijn inderdaad veel meer dan “gewone truckchauffeurs”…en de betonpomp 

bedienaars zijn veel meer dan “gewone operatoren” die het beton verplaatsen van de schuif van de 

betonmixer naar de bekisting. Wel integendeel; en of ze dit gewild hebben of niet… vers beton 

vervoeren en op de werf afleveren met behoud of desgevallend ‘fine tuning’ van al zijn gewenste 

karakteristieken vergt een zekere productkennis, veel nauwgezetheid en professionalisme. Ook 

hebben enige communicatieve vaardigheden hun plaats in het verhaal; per slot van rekening zijn deze 

mensen het gezicht van de betoncentrale op de werven ; werven die - ook figuurlijk - in volle 

beweging zijn en de uitdagingen zeer divers maken voor iedereen die er voet aan de grond zet. 

De contractuele relatie, waarin de betonproducent aan de aannemer (klant) garandeert om een 

welbepaald betontype te leveren, is de basis. Het is evident dat iedereen die mee in het verhaal stapt 

om dat contract tot uitvoering te brengen net zo respectvol met het product moet omspringen als de 

twee contractuele partijen; de eerste om het bestelde beton conform te produceren en de laatste om 

het vakkundig te plaatsen en te beschermen……met daartussenin dus de betonmixer chauffeur om 

het verse beton binnen de voorziene tijd met behoud van al de gespecificeerde karakteristieken af te 

leveren.   

Daarom is het niet meer dan logisch dat de betonproducent ook garanties van zijn onderaannemers - 

de verhuurbedrijven en de zelfstandigen - wenst: Is de chauffeur degelijk opgeleid? Is de apparatuur 

om hulpstoffen na te doseren wel precies gekalibreerd? Worden de instructies van de 

betonproducent nageleefd? Worden al deze elementen getraceerd? enz… 

Aangezien de verhuurbedrijven elke dag opnieuw diensten verlenen aan verschillende betoncentrales 

met specifieke of nieuwe situaties, is het aangewezen om toezicht te laten houden door een derde 

partij die een grote ervaring heeft over het volledige proces…en dit in elke BENOR-centrale.  

 



Met de certificatie van de verhuurbedrijven is weer een vernieuwende stap gezet in de 

professionalisering en transparantie van het kwaliteitsborgingssysteem van stortklaar BENOR-beton. 

Alle partners zullen er baat bij hebben.  

 

Mijn dank bij voorbaat aan iedereen die dit verder zal helpen implementeren. 

 

Peter De Vylder 

Ondervoorzitter BC Beton  

 

 

“If you refuse to accept anything 

but the best, you very often get it.”  

W. S. Maugham (1874-1965) 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=quality+management&source=images&cd=&cad=rja&docid=bJRV2jeBUORfKM&tbnid=lCLxJB1_J6Re3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iso-9001.co/&ei=jMiLUdXjOImx0QWD9YHABw&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNGuV2CMCugKusuSBwMNesnRW6B03w&ust=1368201674648533
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01 Toepassingsgebied  

1.1 Voorwoord 

De referentienormen voor de BENOR-certificatie van beton zijn de normen NBN EN 206-1 

:2001 "Beton – Deel 1: Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit", NBN 

EN 206-1/A1: 2004, NBN EN 206-1/A2: 2006 en haar Nationaal Toepassingsdocument, de 

norm NBN B15-001. 

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

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 reglement TRA 550 delen PL en EL versie 1.0 zijn een aanvulling op de reglementen TRA 

550 deel C, deel P en deel E.  

1.2 Onderwerp en toepassingsgebied 

Dit toepassingsreglement TRA 550, deel PL is van toepassing op firma’s die, onder de 

verantwoordelijkheid van een BENOR-gecertificeerde productie-eenheid, stortklaar beton 

met behoud van de BENOR-garantie vervoeren en leveren. Het vervoer en de levering van 

beton omvat de levering in een betonmixer, de levering in een kipwagen1 en het verpompen 

van beton. De firma’s die deze dienst verlenen worden in dit reglement hierna 

                                                                 
1 Hierover zullen later regels uitgewerkt worden. 
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‘Verhuurbedrijf’ genoemd. Betreffende de betonpompbedienaars zullen de specifieke regels 

later uitgewerkt worden. 

Onderhavig reglement heeft als doel de certificatieregels met betrekking tot de 

kwaliteitsborging van de verhuurbedrijven vast te leggen. De bepalingen van de normen 

NBN EN 206-1 en NBN B15-001 vormen de basis voor deze regels. 

De verantwoordelijkheid voor de productie en conformiteit van het geleverde beton blijft 

integraal voor de BENOR-gecertificeerde productie-eenheid. Het verhuurbedrijf dat de 

leveringen uitvoert kan in geen geval betonleveringen uitvoeren onder het BENOR-merk 

onder de eigen naam.  
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02 Kwaliteitsborging 

 

2.1 Kwaliteitshandboek (KHB) 

Het verhuurbedrijf moet over een kwaliteitshandboek beschikken. Hierin zijn de schikkingen 

beschreven die genomen worden om te voldoen aan de eisen van NBN EN 206-1, van NBN 

B15-001 en van onderhavig Reglement betreffende het kwaliteitsbeheersysteem. 

Het verhuurbedrijf moet het bewijs leveren dat het beschikt over de gepaste middelen en 

dat het een doeltreffende organisatie handhaaft om de activiteiten te beheersen. 

Artikel 2.2 herneemt de minimale inhoud van het KHB en specificeert de inlichtingen die aan 

de Certificatie-Instelling, met kopie aan de keuringsinstelling, moeten overgemaakt worden. 

De presentatie van dit KHB mag gewijzigd worden in functie van de behoeften en de 

organisatie van het bedrijf. Het verhuurbedrijf moet er zich niettemin van vergewissen dat 

de gegevens voortdurend bijgewerkt worden en dat het KHB voortdurend de werkelijke 

toestand van het verhuurbedrijf weergeeft. 

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

organisatie van het kwaliteitsbeheersysteem, zal het verhuurbedrijf aan de Certificatie-

Instelling melden welke wijzigingen aangebracht zullen worden alsook de vermoedelijke 

datum van hun indiensttreding. De gewijzigde pagina’s van het KHB moeten aan de 

Certificatie-Instelling, met kopie aan de keuringsinstelling, overgemaakt worden. Indien 

nodig, zal de Certificatie-Instelling de uit te voeren controles en verificaties bepalen. 
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2.2 Minimale inhoud van het kwaliteitshandboek 

* = 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)  

 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, functie, 

minimum tijdsbesteding en bevoegdheden / verantwoordelijkheden) 

 Opleidingsplan (Voor de verschillende functies omschrijven welke basisopleiding en 

welke bijscholing voorzien wordt.)  

5. Uitrusting 

 Betonmixers 

Een lijst van de betonmixers met identificatie 

 Kipwagens  

Een lijst van de kipwagens met identificatie 

 Betonpompen 

Een lijst van de betonpompen met identificatie 

 Controle-uitrusting (niet van toepassing voor betonpompbedienaars) 

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

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

de controle. 

6. *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 artikel 2.3.4. 

7. *Lijst van de bijlagen 

De bijlagen zijn gedateerd. 

8. Wijzigingen 

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

de wijziging geregistreerd.  

2.3 Bepalingen i.v.m. het management 

2.3.1 Verklaring van de Directie 

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

verbintenissen bepaalt teneinde voortdurend een dienst te leveren die overeenkomstig is 

met de van toepassing zijnde normen en reglementen. 
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2.3.2 Organisatie 

Het verhuurbedrijf duidt een vertegenwoordiger van de Directie aan die de nodige autoriteit 

en verantwoordelijkheden heeft om het beheer van het kwaliteitssysteem te verzekeren. 

Deze persoon voert deze taak uit onder toezicht van een lid van de Directie. Hij zorgt ervoor 

dat het personeel belast met de uitvoering van de opdrachten en controles de nodige kennis 

en ervaring heeft. Deze persoon voert jaarlijks een beoordeling van het 

kwaliteitsbeheersysteem uit op basis van de diverse registraties en de opmerkingen van de 

externe controle en stuurt desgevallend het kwaliteitsbeheersysteem bij. 

Het verhuurbedrijf duidt ook een verantwoordelijke voor het beheer en de kalibratie van de 

uitrusting aan.  

Het verhuurbedrijf mandateert minstens één persoon om de bezoekverslagen van de 

Keuringsinstelling te ondertekenen. 

2.3.3 Procedures en werkinstructies 

Het verhuurbedrijf beschikt over procedures en werkinstructies die voortdurend de 

werkelijke situatie weergeeft. Het vergewist zich van hun effectieve toepassing. De 

procedures en werkinstructies omvatten minstens de volgende handelingen: 

 de informatie-uitwisseling met de certificatie-instelling; 

 het beheer van de documenten; 

 de opleidingen (intern/extern); 

 de controle van de uitrusting; 

 het beheer van niet-overeenkomstigheden; 

 het beheer van de klachten. 

Deze procedures verwijzen op ondubbelzinnige manier naar het personeel verantwoordelijk 

voor alle beschreven acties. 

2.3.4 Beheer van de documenten 

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

gebonden aan het kwaliteitssysteem. Hij zorgt ervoor dat een actuele versie van elk 

kwaliteitsdocument 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 firma (KHB, procedures en werkinstructies, 

werkboeken, registers, controleschema’s, formulieren, briefwisseling); 

 de documenten opgesteld door derden, en die door het kwaliteitsbeheersysteem vereist 

zijn (verslagen, overeenkomstigheids-attesteringen, opleidingsattesten, 

gebruiksaanwijzingen, briefwisseling). 
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Elke actie uitgevoerd in het kader van het kwaliteitsbeheersysteem 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 alle noodzakelijke elementen vermeld in onderhavig reglement. 

Ingeval van metingen en controleproeven omvatten deze zowel de tussen- als 

eindresultaten, evenals de opmerkingen en waarnemingen. Deze worden onmiddellijk per 

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

bevoegde persoon gevalideerd.  

Het verhuurbedrijf houdt de registraties voortdurend ter beschikking van de 

Keuringsinstelling. 

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

 de actuele lijst van chauffeurs; 

 de actuele opleidingsstatus van elke chauffeur; 

 het nominatieve overzicht van gevolgde en geplande opleidingen; 

 de actuele lijst van wagens/pompen (kalibraties inbegrepen); 

 de controle-uitrusting (kalibraties inbegrepen); 

 de niet-overeenkomstigheden en hun afhandeling; 

 de klachten en hun afhandeling. 

Bovendien beschikt het verhuurbedrijf over de mogelijkheid om op eenvoudige en 

traceerbare wijze de opdrachten per chauffeur/wagen of pomp voor te leggen. 

De niet gedigitaliseerde werkboeken en registers 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 gespecifieerd te worden. 

Deze bedragen minimum 5 jaar. 

2.3.5 Beheer van niet-overeenkomstigheden en/of klachten 

Zodra het verhuurbedrijf op de hoogte is van het bestaan van een niet-overeenkomstigheid 

(product of systeem) en/of klacht, moet het een procedure van beheer van de niet-

overeenkomstigheden en/of klachten toepassen. De registratie omvat minstens: 

 een beschrijving van de niet-overeenkomstigheid en/of klacht; 

 een onderzoek naar de oorzaken; 

 een analyse van het probleem en de mogelijke oplossingen; 

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

 een verificatie van de doeltreffendheid van deze correctieve maatregelen; 

 een communicatie met de klager; in het specifieke geval van een klacht met betrekking 

tot de levering dient het verhuurbedrijf de producent van het stortklaar beton op de 

hoogte te stellen van de vaststelling en de genomen correctieve maatregelen. 
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Elke visuele vaststelling van een mogelijke niet-overeenkomstigheid van het geleverde 

product dient door de betonmixerchauffeur op het rittenblad geregistreerd te worden, en 

onmiddellijk gemeld aan de producent van het stortklaar beton.  

2.4 Technische voorschriften 

2.4.1 Registratie van de werknemers 

Elke werknemer die rechtstreeks betrokken is bij het vervoeren of verpompen van beton 

voor een BENOR-gecertificeerde productie-eenheid, dient verplicht in de certificatie 

opgenomen te worden. 

Elke werknemer die in onderaanneming op zelfstandige wijze voor een BENOR-

gecertificeerde productie-eenheid beton kan vervoeren of verpompen, dient door het 

verhuurbedrijf eerst aangemeld te worden bij de certificatie-instelling (naam, voornaam en 

datum basiskwalificatie). Elke werknemer die het verhuurbedrijf verlaat, of niet langer 

ingezet wordt om in onderaanneming voor een BENOR-gecertificeerde productie-eenheid 

beton te vervoeren of verpompen, dient bij de certificatie-instelling afgemeld te worden.  

2.4.2 Opleiding 

Elke werknemer die rechtstreeks betrokken is bij het vervoeren of verpompen van beton 

voor een BENOR-gecertificeerde productie-eenheid moet over de nodige kennis en opleiding 

beschikken voor zijn functie(s). 

(1) De verantwoordelijke voor het beheer en de kalibratie van de uitrusting moet 

een interne opleiding gevolgd hebben en voldoende competent zijn voor het 

uitvoeren van de kalibraties en controles en het interpreteren van de 

kalibratieverslagen.  

(2) De betonmixerchauffeurs en betonpompbedienaars dienen een interne 

opleiding met kwalificatie gevolgd te hebben die minstens de volgende 

elementen bevat: 

(i) Basiskennis specificatie van beton 

(ii) Basiskennis reglementering levering van BENOR-beton 

(iii) Algemene instructie vervoer en levering van beton 

De kwalificatie dient plaats te vinden alvorens de betreffende werknemer op 

zelfstandige wijze opdrachten in onderaanneming van een BENOR-

gecertificeerde productie-eenheid kan uitvoeren. 

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

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

competentieprofiel2 van de functie “Betonmixerchauffeur”: 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 

                                                                 
2 Document van het Fonds voor de Vakopleiding in de Bouwnijverheid (FVB-Constructiv) 
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competentieprofiel van de functie “Betonpompbedienaar”: 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. De nodige bewijzen van alle opleidingen en kwalificaties worden 
voortdurend bijgewerkt in het opleidingsregister. 
 
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 1 
jaar na hun indiensttreding of opname van de functie. 

2.4.3 Uitrusting 

2.4.3.1 Algemene eisen 

Het verhuurbedrijf dient te beschikken over uitrusting (wagens en pompen) die voldoen aan 

alle geldende reglementering. 

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

van het stortklaar beton, moeten de nodige meetsystemen (watermeter, meetsysteem voor 

de dosering van hulpstoffen) aanwezig zijn op de betonmixer. De schaalverdeling van deze 

uitrusting dient in overeenstemming te zijn met de beoogde dosering. 

De kalibratie of controle van deze meetsystemen wordt steeds uitgevoerd door bevoegde 

personen, met behulp van de gepaste middelen. Deze dienen aanvaard te zijn door de 

Certificatie-Instelling. 

Tabel 1: Controle van de uitrusting 

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

Controle / Kalibratie door 

Hulpstofdoseerapparatuur 
van de mixer 

Kalibratie 
overeenkomstig artikel 
2.4.3.2 

5 % t.o.v. de 
beoogde waarde 
(maximum 5 liter) 

Initieel en bij 
elke wijziging 

Overeenkomstig artikel 2.4.3.2 

Controle op één punt 1/jaar Vergunninghouder 

Visuele controle  Bij elke 
monstername 

Vergunninghouder 

Watermeter van de mixer 
(2) 

Kalibratie 
overeenkomstig artikel 
2.4.3.2 

3 % t.o.v. de 
beoogde waarde 
(maximum 5 liter) 

1/jaar Overeenkomstig artikel 2.4.3.2 

Controle op één punt 1/maand Vergunninghouder 

Mengkuip 

Pomp 

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

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

2.4.3.2 Kalibratie en controle van meetapparatuur van de doseerinstallaties 

2.4.3.2.1 Definities  

De definities van NBN X 50-006: “Eisen te stellen aan meet- en kalibratiesystemen“ 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 

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 milligram tot 50 kilogram. 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 maximale aanvaarde 

fout wordt genoemd. 

2.4.3.2.2 Volumetrische doseerinstallatie voor vloeistoffen 

De volumetrische doseerinstallatie van vloeistoffen wordt gekalibreerd over het volledig 

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

gepast bereik die gekalibreerd is volgens tabel 2. Dit moet in stappen van maximaal 5 liter 

gebeuren.  

2.4.3.2.3 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. het verhuurbedrijf zelf onder globaal toezicht (zie verdere bepalingen in deel 
EL) van de Keuringsinstelling belast met de periodieke controle op het moment 
van de kalibratie en volgens een geschreven procedure die opgenomen is in het 
kwaliteitsbeheersysteem van het verhuurbedrijf.  

3. een BENOR-gecertificeerde betoncentrale. 

2.4.3.2.4 Uitzonderingen 

Indien er twijfel bestaat over een uitgevoerde kalibratie, kan de Certificatie-Instelling de 

opdracht geven de kalibratie opnieuw uit te voeren in aanwezigheid van de 

Keuringsinstelling. 

2.4.3.3 Controle-uitrusting 

Het verhuurbedrijf beschikt over de geschikte controle-uitrusting overeenkomstig de 

gekozen methode zoals bepaald in tabel 2. 

Indien de uit te voeren proef gebeurt door een geaccrediteerde instelling zijn deze controles 

niet verplicht. 

In tabel 2 worden de uit te voeren kalibraties en controles van de controle-uitrusting 

vermeld en wie of welke instelling bevoegd is om deze kalibraties uit te voeren. De kalibratie 

wordt steeds door bevoegde personen uitgevoerd, met behulp van de gepaste middelen, 

aanvaard door de Certificatie-Instelling. 

Tabel 2: Controle-uitrusting 

Methode Controle-Uitrusting Kalibratie / Controle 
Eisen/ 

Tolerantie 
Frequentie 

Controle / 
Kalibratie door 

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

± 0,1% 1/jaar 

 

Leverancier van de 
weegschaal of extern 
laboratorium of 
vergunninghouder 

Volumetrisch Maatcilinders (ISO 
4788:2005), type erlenmeyer 
met een inhoud 2000 ml, 
gegradueerd 

Visuele controle  Bij elk gebruik Vergunninghouder 

2.4.3.4 Kalibratie van de uitrusting voor de dosering van hulpstof 

(Voorbeeldprocedure) 

 

Voor de kalibratie van de hulpstofdoseerapparatuur op de mixer (initieel en bij wijziging) kan 

volgende procedure worden toegepast. Andere procedures zijn toegelaten. Deze dienen in 

het KHB worden beschreven en door de certificatie-instelling goedgekeurd. 

 Initiële controle op vijf punten 
 

De uitrusting wordt initieel gecontroleerd op dezelfde wijze als de jaarlijkse kalibratie 
maar de controle dient uitgevoerd te worden op 5 punten i.p.v. 1 punt en oordeelkundig 
gespreid over het gebruikte bereik.  
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 Jaarlijkse controle op één punt 
 

Zorg ervoor dat de mixer vlak staat en dat het hulpstofvat minstens voor de helft gevuld is 
met leidingwater. 
 
Plaats een recipiënt op de weegschaal en weeg het af tot op 1 gram nauwkeurig (= m1). 
 
Doseer maximaal 5 liter op basis van de maataanduiding op het peilglas en vang dit op in 
het recipiënt. Dit is het beoogde volume. 

 
 Weeg de inhoud en het recipiënt tot op 1 gram nauwkeurig (= m2). 

 
 Bereken het werkelijk gedoseerd volume (in liter) van de afgenomen 

hoeveelheid water met de formule:  
 

volume = 
(𝒎𝟐−𝒎𝟏)

𝟏𝟎𝟎𝟎 
𝒈

𝒍

  

 
 

 Bereken de afwijking: 
 

Afwijking (%) = 100 − [ 
𝑤𝑒𝑟𝑘𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘 𝑔𝑒𝑑𝑜𝑠𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑏𝑒𝑜𝑜𝑔𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
𝑥 100] 

 
 De controle/kalibratie is conform indien de absolute waarde van elke afwijking niet 

groter is dan  5%. Indien een afwijking toch meer dan 5% bedraagt, worden de 
nodige maatregelen genomen en wordt de controle opnieuw uitgevoerd. De 
resultaten worden genoteerd door de uitvoerder. 

 

 
Rapportering: 

 
 
 

Mixer Datum Beoogd 
volume  
(liter) 

Afgewogen 
netto 

massa:  
m2-m1 

(g) 

Werkelijk 
gedoseerd 

volume (liter) 

Absolute 
waarde 

afwijking  
(%) 

Eis 

AAA 31/3/2015 5 5120 5.120 2.40 % ≤ 5% 

BBB 1/4/2015 5 4932 4.930 1.36 % ≤ 5% 

…..       
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03 Eisen m.b.t. de 

levering 

De bepalingen van hoofdstuk 7 van NBN EN 206-1 zijn van toepassing. Bovendien moeten de 

volgende eisen nageleefd worden.  

3.1 Productidentificatie 

Elk onder het BENOR-merk geleverd beton moet duidelijk geïdentificeerd worden op de 

leveringsbon. De leveringsbon wordt opgesteld door de BENOR-gecertificeerde productie-

eenheid, en voor het vertrek in de productie-eenheid ter beschikking gesteld van de 

chauffeur.  

De chauffeur controleert de leveringsbon minstens voor volgende elementen: 

 Tijdstip van eerste contact cement-water 

 Administratieve gegevens (Adres werf, identificatie chauffeur-wagen, nummer 

certificaat, volume, …) 

 Specificatie beton (Dmax, consistentieklasse) 

De chauffeur voert een visuele controle uit van de betonlading en verifieert of deze in 

overeenstemming is met de betreffende specificatie op de leveringsbon.  

De chauffeur verifieert of er eventuele toevoegingen voorzien zijn op de werf. In het 

voorkomende geval vergewist hij zich ervan de correcte producten in de voorziene 

hoeveelheden ter beschikking te hebben. 
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3.2 Gegarandeerde verwerkingstijd  

3.2.1 Algemene principes 

De producent van het stortklaar beton 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 

chauffeur dit realiseren met behulp van hulpstoffen met behoud van het BENOR-merk 

zolang dit voorzien is in de instructie.  

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. 

 

3.2.2 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 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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3.3 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. Deze toevoegingen 

zijn opgenomen in de instructie verstrekt door de BENOR-gecertificeerde productie-

eenheid aan de chauffeur. Het type toevoeging, evenals de maximale toegelaten 

hoeveelheid en de werkelijke toegevoegde hoeveelheid en het tijdstip moeten op de 

leveringsbon vermeld worden. De monsternames bestemd voor de conformiteitscontrole 

voorzien door TRA 550 deel P, 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 geleverd beton verliest het BENOR-merk en het BENOR-merkteken dient 

duidelijk geschrapt te worden op de leveringsbon. De vermelding “bij toevoeging van 

water en/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. 

 

De producent verstrekt aan de chauffeur een duidelijke instructie voor eventuele 

toevoegingen op de werf. Deze instructie dient strikt gerespecteerd te worden. Elke 

beslissing tot afwijking van de instructie kan enkel genomen worden door de BENOR-

gecertificeerde productie-eenheid, die in elk geval de volledige verantwoordelijkheid draagt 

voor de conformiteit van het geleverde product. 

Elke toevoeging op de werf wordt door de chauffeur zorgvuldig geregistreerd op alle 

exemplaren van de leveringsbon. Deze registratie vermeldt het type van toevoeging, de 

hoeveelheid en het tijdstip van toevoegen. 

3.4 Informatie over het verhuurbedrijf op te nemen op de leveringsbon    

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; 
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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. 

3.5 Restbeton 

De leveringen uitgevoerd met restbeton zijn in geen enkel geval overeenkomstig de norm  

NBN EN 206-1 (zie artikels 3.1.1, 5.2 en 9.8) en vormen bovendien een zeer belangrijk risico 

voor de eindkwaliteit van het beton. Het betrokken beton is niet door het BENOR-merk 

gedekt. 

3.6 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 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. 

3.7 Samenwerking tussen verschillende betonproducenten 

3.7.1 Afhaling van BENOR-beton door een BENOR productie-eenheid in een andere BENOR 

productie-eenheid  

De productie-eenheid die de afhaling uitvoert stelt een leveringsbon op (LB nr. 1). Op deze 

leveringsbon komt zijn BENOR-merkteken voor. 
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De producerende betoncentrale stelt een leveringsbon op (LB nr. 2) met zijn BENOR-

merkteken waarin de vermeldingen identiek zijn aan deze van de leveringsbon (LB nr. 1) 

opgesteld voor de klant door de productie-eenheid die de afhaling uitvoert. Deze 

leveringsbon die behoort tot de doorlopende nummering van de producerende 

betoncentrale, vermeldt bovendien: 

 “afgehaald door .... (naam van de productie-eenheid die de afhaling uitvoert)”, 

 het nummer van de leveringsbon opgesteld door de productie-eenheid die de afhaling 

uitvoert (LB nr. 1). 

De producerende betoncentrale waarborgt de kwaliteit aan de betoncentrale die de afhaling 

uitvoert. Het afgehaalde beton dient aan de specificaties van de leveringsbon te voldoen. 

Iedere latere wijziging van het afgehaalde beton (bvb. toevoegingen) leidt tot het verlies van 

het BENOR-merk. Bij iedere toevoeging dient het BENOR-merk geschrapt te worden.  

Het is de producerende betoncentrale die de kwalitatieve controle uitvoert , 

overeenkomstig het Toepassingsreglement en die de bekomen resultaten opneemt in haar 

eigen zelfcontrole. 

De producerende betoncentrale plaatst op elke bladzijde van de leveringsbon (LB nr. 1), 

opgesteld voor de uiteindelijke klant door de productie-eenheid die de afhaling uitvoert, een 

stempel met de volgende vermeldingen: 

 

             AFGEHAALD / ENLEVE 

 

Certificatie-Instelling: BE-CERT 

                   Bon Nr. / N°   ZZZZZ 

waar: 

 XXX het BENOR-identificatienummer is van de producerende betoncentrale,  

 Y de categorie is en 

 ZZZZZ het nummer is van de leveringsbon van de producerende betoncentrale (LB nr. 

2). Zij vermeldt tevens het uur van de bereiding van het beton op de leveringsbon van 

de productie-eenheid die de afhaling uitvoert.  

De productie-eenheid die de afhaling uitvoert (in casus het verhuurbedrijf) ondertekent de 

leveringsbon (LB nr. 2) opgesteld door de producerende betoncentrale en waarborgt de 

kwaliteit van het beton aan haar klant. Het verhuurbedrijf overhandigt deze leveringsbon (LB 

XXX/Y NBN EN 206-1 



Hoofdstuk 3 Eisen m.b.t. de levering 

 

 Bepalingen voor de Levering in onderaanneming  - Toepassingsreglement TRA 550 PL, 
Verhuurbedrijven – Uitgave 1.0 

23 

 

nr. 2) aan de productie-eenheid. Deze laatste behoudt een kopie van beide bonnen, 

samengeniet, in haar register. 

De klant ontvangt een BENOR-beton met een leveringsbon (LB nr. 1) van de productie-

eenheid die de afhaling uitvoert en onder haar waarborg, met het BENOR-merk van de 

producerende betoncentrale en van de productie-eenheid die de afhaling uitvoert.  

3.7.2 Transport door een andere maatschappij voor rekening van een BENOR productie-eenheid 

(informatief) 

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. Het verhuurbedrijf dient over het BENOR-merk 

overeenkomstig het TRA 550 te beschikken. In het andere geval kan het beton niet onder 

het BENOR-merk geleverd worden. 
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04 Definities en 

afkortingen 

4.1 Definities 

De definities van NBN EN 206-1 (artikel 3.1) zijn van toepassing. De volgende definities zijn 

noodzakelijk om onderhavig document te begrijpen. 

Aanvrager 
(EN 45020:1993/14.6) 

Verhuurbedrijf dat een vergunning aan een Certificatie-Instelling vraagt. 

Betonmixerchauffeur 
 

Elke medewerker van het verhuurbedrijf die ingezet kan worden in het 
kader  van vervoer en levering in onderaanneming in de sector van 
stortklaar beton. 

Certificatie-Instelling 
(EN 45020/15.2) 

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 Het geheel van de door de producent uitgevoerde handelingen om vast te 
stellen en te bevestigen dat het meettoestel volledig voldoet aan de 
voorwaarden van onderhavig reglement. 

Controle 
(ISO 8402/2.15) 

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. 
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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. 

Gegarandeerde verwerkingstijd Tijdspanne na het eerste contact tussen het cement en het water 
gedurende dewelke de betonspecie in geen geval in binding gaat. 
Gedurende deze tijdspanne kan het beton verwerkt worden (gestort en 
verdicht) zonder nadelige gevolgen voor de druksterkte en duurzaamheid 
van het beton. De gegarandeerde verwerkingstijd doet geen uitspraak over 
het verloop van de consistentie van het beton in de tijd. 

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. 

Instelling 
(EN 45020/4.1) 

Instantie van publiek of privaat recht die een bepaalde opdracht en 
samenstelling heeft. 

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 (afnemer) De partij die het stortklaar beton bestelt bij en betaalt aan de producent. 

Keuringsinstelling (EN 45020/14.3) 

Kwaliteitshandboek 

Instelling die keuringen uitvoert in opdracht van de Certificatie-Instelling. 

Document opgesteld door het verhuurbedrijf.  

Hierin zijn de schikkingen beschreven die genomen worden om te voldoen 
aan de eisen van NBN EN 206-1 en van onderhavig Reglement betreffende 
het kwaliteitsbeheersysteem. 

Leverancier 

(EN 45020/13.1) 

De partij tot wiens bevoegdheid het behoort te bewerkstelligen dat het 
product beantwoordt aan de eisen waarop de certificatie gebaseerd is. 

Deze definitie is van toepassing op producenten, verdelers en invoerders. 

Merk [van overeenkomstigheid] 
(EN 45020/15.6)  

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. 

Niet-overeenkomstigheid Wat niet overeenkomstig is met de technische productspecificaties of met 
de reglementaire bepalingen. 

Overeenkomstigheid [van een product] 
(EN 45020/12.1) 

Feit dat een product aan gespecificeerde eisen beantwoordt. 

Producent Leverancier die verantwoordelijk is voor de productie van producten. 
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Productie-eenheid Technische installatie(s), gebruikt door een producent en gebonden aan 
een geografische plaats, waar beton overeenkomstig NBN EN 206-1 en 
NBN B15-001 geproduceerd wordt. 

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 

Vergunning 
(EN 45020/15.3) 

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 
(EN 45020/15.4) 

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. Het vervoer en de levering van beton 
omvat de levering in een betonmixer, de levering in een kipwagen, en het 
verpompen van beton.  

4.2 Afkortingen 

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 

EA European Cooperation for Accreditation 

KHB Kwaliteitshandboek 
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05 Referentie-

documenten 

5.1 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 Aanvulling op NBN EN 206-1 – Beton – Deel 1 - Specificaties, 
eigenschappen, vervaardiging en conformiteit  

NBN EN 206-1 Beton – Deel 1 : Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en 
conformiteit  

NBN EN 45501 Metrologische aspecten van niet-automatische weeginstrumenten 

NBN X 50-006 Kwaliteitsborging - Eisen te stellen aan meet- en kalibratiesystemen 

EN ISO 4788 Laboratoriumglaswerk - Maatcilinders (ISO 4788:2005) 
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Bijlagen 
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BIJLAGE 1 (Informatief) – Voorbeeld van leveringsbon  

Kenmerken  Kenmerken 
Klant  ........................................................................................  Centrale  ........................................................................................  

 ........................................................................................  ......................................................................................................  

 ........................................................................................  ......................................................................................................  

Werf  ........................................................................................  Ref. bestelling  ...............................................................................  

 ........................................................................................ Bon nr  ....................................  Van ......................................... 

 ........................................................................................ Vrachtwagen nr  .....................  Hoeveelheid (m3)   .................. 

 ........................................................................................ Recept nr  ...............................  Uur lading  .............................. 

 ........................................................................................ 
 ........................................................................................ 
 ........................................................................................ 

   

 In geval van verhuurbedrijf 
BENOR-nummer van het 
verhuurbedrijf XXX 

 
Vrachtwagen YYY  
Chauffeur ZZZ 

Kenmerken 
Type Benor? BENOR label indien ja 

BETON MET 
GESPECIFICEERDE 
EIGENSCHAPPEN 

  JA NBN EN 206-1 BENOR XXX/Y 

  NEE  Certificatie-Instelling: BE-CERT  

Basisgegevens 

Druksterkteklasse-C  .............................................................................  Consistentieklasse ................................................................................  

  Ongew.     Gew.   Voorgespannen Dmax  ......................................................................................................  

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

 

Aanvullende gegevens Hulpstof in de centrale  
Cement (verplicht)  ...............................................................................   Type % C Naam 

Wateropslorping: WAI ()  ......................................................................  1  ...........................   ...........................   ...........................  

Toevoegsels (verplicht)  ........................................................................  2  ...........................   ...........................   ...........................  

W/C-factor  ...........................................................................................  3  ...........................   ...........................   ...........................  

Grove granulaten  .................................................................................   

 

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  

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

 

In te vullen door de chauffeur 
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  ........................  

Uur aankomst werf  ...................  Uur einde lossen  .......................   Water  ...............................................................................................  

Uur begin lossen  ..................................................................................   Andere (vezels,…)  .............................................................................  

Opmerking  ...........................................................................................   Opmerking  .......................................................................................  

..............................................................................................................   .............................................................................................................  

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, is het 

product niet meer gedekt door het BENOR-merk. 

Naam (in hoofdletters) Handtekening Opmerking 

  

 ...................................................................  

 ...................................................................  

 ...................................................................  
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