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Indeling van het reglement 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de documenten te verbeteren, is dit Toepassingsreglement 
opgebouwd uit twee afzonderlijke delen die samen één geheel vormen: 

 “TRA Deel C: Reglement voor productcertificatie” : dit deel bestaat uit een algemeen 
(ongewijzigd) deel, aangevuld met certificatieprocedures die eigen zijn aan het betrokken 
product/toepassingsgebied en die opgenomen worden in het deel “specifieke bijlage”. 
Deze bijlage bevat alle bijzondere bepalingen aangaande de verlening van de vergunning, 
het gebruik en de controle van het BENOR-merk voor het betrokken product of 
productgroep. 

 “TRA Deel P + E: Bepalingen voor de Producent en de Externe controle” : dit deel bevat alle 
bepalingen die door de Producent in zijn proces toegepast horen te worden en voor het 
schema van externe controle toegepast door de Keuringsinstellingen (KI) en de 
controlelaboratoria. 

Het voorliggend document vormt deel P + E van het TRA 451. 
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Voorwoord 

 

 

“Quality means doing it right when 

no one is looking ” 
(Henry Ford July 30, 1863 – April 7, 1947) 
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01 Toepassingsgebied 

 

Voorliggend document definieert de bepalingen voor de BENOR-certificatie van vliegas met 
betrekking tot de eisen die de specifieke gebruiksgeschiktheid van de vliegas voor gebruik in 
BENOR-beton aantonen. 
Deze certificatie attesteert het gedrag van vliegas inzake duurzaamheid van beton vervaardigd 
met vliegas voor verschillende omgevingsklassen. 

Deze certificatie verzekert het goede beheer van de verbrandingsproducten in de productie-
eenheden van vliegas en steunt hiervoor op een technisch dossier opgesteld door de producent. 

Zij laat toe een voldoende vermoeden van overeenkomstigheid met de eisen van het BENOR-
certificatiereglement van beton, TRA 550, te attesteren. De modaliteiten voor het gebruik van 
vliegas in BENOR-beton, al dan niet gedekt door de certificatie, maakt het voorwerp uit van het 
certificatiereglement TRA 550, van de norm NBN EN 206-1 en van haar nationale aanvulling NBN 
B 15-001. 

De desbetreffende vliegas moet voorafgaandelijk drager zijn van een CE-markering. 
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02 
Formele 

aanvraag van 

een productie-

eenheid 

2.1 Algemene bepalingen 

Aanvraagvoorwaarden worden in § 2.2 van TRA 451 deel C vermeld. 

2.2 Informatieve aanvraag 

Zie  §6.1 van  TRA 451 deel C en Specifieke Bijlage 2.  

2.3 Formele aanvraag van een nieuwe centrale 

De aanvraag gebeurt per producent. Zij vermeldt de lijst van de vliegas waarvoor het merk 
wordt aangevraagd.  
 
De aanvrager stuurt naar de Certificatie-Instelling een aanvraagdossier (§6.2 TRA 451 deel C, 
NB  : BENOR = Kwaliteitshandboek en technische fiches). 
 
Het Comité van Deskundigen bij BE-CERT  bestudeert technische dossiers (vliegas met 
bijstook, duurzaamheid, enz.) en neemt beslissingen op wetenschappelijke basis via een 
consensus tussen de Deskundigen onderling. 
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2.4 Ontvankelijkheid van de formele aanvraag 

Zodra het aanvraagdossier volledig is en het onderzoek van het technisch dossier (zie Bijlage 

B) toelaat te besluiten dat de producent gerechtigd is om een BENOR-certificatie aan te 

vragen en zodra aan de financiële verplichtingen werd voldaan, brengt BE-CERT de 

aanvrager op de hoogte van de ontvankelijkheid van zijn formele aanvraag. 
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03 Opdracht van de 

producent 

3.1 Voorafgaandelijke voorwaarden 

Alle voorwaarden voor de voorafgaandelijke toekenning van een CE-markering voor vliegas 

zijn van toepassing. 

De producent beschikt over een CE-certificaat van overeenkomstigheid voor de vliegas die 

het voorwerp uitmaakt van de aanvraag. 

3.2 Technisch dossier 

Het technisch dossier dient om middels uitvoering van duurzaamheidsproeven op beton de 

specifieke gebruiksgeschiktheid van vliegas afkomstig uit productie met bijstook te valideren 

(zie bijlage 2). 

De producent stelt een technisch dossier op waarvan de hierna vermelde principes die 

gebaseerd zijn op de norm prNBN B 15-100. 

Het bewijs van de gebruiksgeschiktheid van de vliegas met bijstook is gebaseerd op de 

vergelijking van de duurzaamheidsprestaties van een beton samengesteld uit vliegas zonder 

bijstook met degene van een beton samengesteld uit vliegas met bijstook die het onderwerp 

uitmaakt van de validatie. 

Daartoe voert hij de proeven uit die vermeld worden in tabel A-1 in bijlage van onderhavig 

document (gebaseerd op prNBN B 15-100). 
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De proeven worden uitgevoerd in laboratoria die geaccrediteerd zijn voor de betrokken 

proeven of voor hetzelfde type proeven. 

De gebruikte brandstoffen en bijstookproducten worden vermeld met hun definitie en 

variatie. 

De werkelijk toegepaste en gevalideerde maximale bijstookgehalten worden per type 

bijstookproduct en per mengsel van bijstookproducten vermeld 

De gehalten aan de bijstookproducten van de fabricatie waarvan de gebruikte monsters 

afkomstig zijn, moeten geïdentificeerd, gedocumenteerd en naspeurbaar zijn. De bewijzen 

dienen op aanvraag ter beschikking van de keuringsinstelling te worden gesteld. 

De beoordeling van de resultaten wordt uitgevoerd op basis van de criteria van de prNBN B 

15-100 wanneer deze norm er voorziet. 

Het technisch dossier bevat alle nodige bijlagen ter validatie van zijn inhoud. 

NB: De bestaande resultaten en dossiers van de producent, bv. in het kader van de initiële 

compatibiliteitsproeven voor de CE-markering kunnen gevaloriseerd worden. 

Het gebruik van bijstookproducten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

technisch dossier, goedgekeurd door de Certificatie-Instelling, is niet toegelaten voor een 

levering met verwijzing naar de BENOR-certificatie. 

Dit is tevens het geval voor bijstookgehalten die significant verschillen van deze gebruikt 

voor de validatieproeven. In functie van de types van bijstookproducten en van de 

gevalideerde gehalten, mag het technisch dossier op een gemotiveerde en 

gedocumenteerde manier toegestane variaties voorstellen ten opzichte van de beproefde 

gehalten. 

Deze aanpassingen van bijstook (gehalte en aard) moeten beoordeeld worden door de 

keuringsinstelling en gevalideerd worden door de certificatie-instelling. 

Het technisch dossier wordt na beoordeling door de keuringsinstelling en Comité van 

Deskundigen ter goedkeuring aan de Certificatie-Instelling voorgelegd. 

3.3 Het bijhouden van de registers  

De productie-eenheid houdt de registers bij die de registratie bevat van de opvolging van de 

aard en het gehalte van de brandstoffen gebruikt bij de fabricage van vliegas voor beton. 

De registratie of het klassement van de leveringsbonnen laat toe gemakkelijk de leveringen 

vergezeld van het vrijwillige merk terug te vinden. 

Deze registers worden ter beschikking gesteld van de keuringsinstelling tijdens de periodieke 

controlebezoeken. 
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3.4 Technische fiche 

 De producent stelt een technische fiche op voor de Certificatie-Instelling, die de 

conformiteit en de gebruiksgeschiktheid van vliegas in beton attesteert. 

In deze fiche zijn naast de noodzakelijke elementen in het kader van de CE-markering de 

volgende elementen opgenomen : 

 De verklaring van het al dan niet gebruik van bijstookproducten; 

 De omgevingsklasse van Beton tot dewelke de specifieke gebruiksgeschiktheid 

gevalideerd werd (EE3 of EE4, ES1 tm ES4) 

 De maximale verklaarde waarden van de in tabel A vermelde kenmerken. (zie 

bijlage A: Tabel 1) 

De gevalideerde maximale waarden van de kenmerken vermeld in Tabel 1 van Bijlage A zijn 

opgenomen en gedocumenteerd in het technisch dossier. 

3.5  Markering van de producten 

Door het aanbrengen van het BENOR-merk op de leveringsbonnen, verbindt de producent 

zich ertoe alle bepalingen van dit reglement nageleefd te hebben.  

De producent vergewist zich ervan dat de vliegas niet geleverd wordt met verwijzing naar 

het BENOR-merk in geval van tegenstrijdigheid met de gegevens van het geldende 

technische dossier goedgekeurd door de Certificatie-Instelling. 

3.6  Beheer van de niet-conformiteiten 

De producent is verplicht de Certificatie-Instelling binnen een termijn van één week op de 

hoogte te brengen van elke overschrijding van de aard of het gehalte van de bijstook 

vermeld in het technisch dossier. In functie van het belang van de overschrijding en van het 

geleverde validatiedossier, zal de Certificatie-Instelling in overleg met de keuringsinstelling 

oordelen over de noodzakelijkheid van een bijkomend bezoek. 

3.7 Evolutie van het bijstookproces 

Het technisch dossier dient bijgewerkt te worden bij elke wijziging van het proces of van de 

kenmerken van de vliegas. Bij elke bijwerking wordt een kopie van het technisch dossier aan 

de keuringsinstelling en aan de Certificatie-Instelling overgemaakt. 
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De Certificatie-Instelling attesteert dat de gegevens van de technische fiche met betrekking 

tot onderhavig reglement overeenstemmen met het toepassingsgebied van het technisch 

dossier voorafgaandelijk ingediend door de producent en goedgekeurd door de 

keuringsinstelling. 

De Certificatie-Instelling beoordeelt de eventuele noodzaak om de door de producent 

vermelde wijzigingen ter goedkeuring voor te leggen aan het Comité van Deskundigen.  

3.8 Wijziging van de productie 

Indien de productie niet doorlopend is of tijdelijk onderbroken wordt, dient de producent 

BE-CERT en de keuringsinstelling op de hoogte te brengen van elke productieperiode of 

productie-onderbreking zodat de controlebezoeken in functie van de productieperioden 

kunnen gepland worden. 

BE-CERT is gerechtigd om alle noodzakelijke maatregelen te treffen opdat het vertrouwen in 

de overeenkomstigheid van de vliegas met dit reglement zou behouden blijven na een 

productie-onderbreking. 

De producent brengt BE-CERT per aangetekend schrijven op de hoogte van de definitieve 

stopzetting van een productie. De definitieve stopzetting van de productie wordt door BE-

CERT behandeld als een verzaking door de producent. 

3.9 Lijst van de producenten 

BE-CERT houdt een geactualiseerde lijst bij van de producenten en de vliegas voor beton die 

beschikken over een BENOR-certificaat. Deze lijst is op aanvraag beschikbaar op de website 

van BECERT: http://www.BE-CERT.be. 

http://www.be-cert.be/


Hoofdstuk 4 Externe controle 
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04 Externe controle 

4.1 Algemene bepalingen 

De externe controle heeft tot doel de overeenkomstigheid van de producties van vliegas 

met de eisen van dit reglement na te gaan.  

4.2 Controlebezoeken 

Al de voorwaarden voor de voorafgaande toekenning van een CE-markering van vliegas zijn 

van toepassing. 

De opdracht van de keuringsinstelling bestaat erin na te gaan dat de aard en het gehalte van 

de bijstookproducten vermeld op de technische fiches nageleefd worden alsook de 

overeenstemming met betrekking tot het goedgekeurd technisch dossier. 

De afgevaardigde van de keuringsinstelling brengt tweemaal per jaar een bezoek aan de site 

van de producent teneinde de overeenkomstigheid met dit reglement na te gaan. Zo nodig 

voert de afgevaardigde van de keuringsinstelling tevens monsternemingen uit van vliegas 

waarmee hij belast is in het kader van de CE-markering. 

Tijdens dit controlebezoek heeft de keuringsinstelling, naast de opvolging van het systeem 

van productiecontrole toegepast op vliegas met hoog bijstookgehalte, de interne validatie 

van de bijstook beoordeeld en aanvaard, eventueel onder voorwaarde van wijziging en/of 

verduidelijking. 
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De procedure heeft als bedoeling de variatielimieten van de kenmerken van een bijstook en 

de desgevallend nodige kwalificatieproeven te definiëren. 

De wijziging van de genormaliseerde kenmerken van de vliegas zal de aanvraag van een 

nieuwe proefperiode met initiële proeven rechtvaardigen. 

De afgevaardigde van de keuringsinstelling vergewist zich van : 

 De correcte toepassing van de interne validatieprocedure van nieuwe 

bijstookproducten of van verhoging van de bijstookgehaltes 

 De beschikbaarheid van de lijst met de bijstookproducten en de gevalideerde 

maximumgehaltes 

 De correcte identificatie van vliegas voor beton op de verschillende ladingspunten 

 De correcte frequentie voor de zelfcontroleproeven 

 De overeenkomstigheid van de proefresultaten ten opzichte van de eisen 

Daartoe beschikt de inspecteur immers over de laatste halfjaarlijkse beoordeling die hij 

uitgevoerd heeft voor de zelfcontroles en de externe controles. 

 De toepassing van de correctieve maatregelen 

 De overeenkomstigheid i.v.m. het beheer van de bijstookproducten en 

desgevallend van het naleven va de bijstookverhoudingen in overeenkomstigheid 

ten opzichte van de technische goedkeuring 

 Het representatief karakter van de initiële proeven ten opzichte van de mogelijke 

evoluties van de vervaardigde vliegas 

 De opvolging van de registers voor niet-overeenkomstigheden en klachten. 

Een afgevaardigde van BE-CERT, de Certificatie-Instelling, kan te alle tijde (op eigen kosten) 

deelnemen aan de controlebezoeken uitgevoerd door de keuringsinstelling met dien 

verstande dat de keuring onder de bevoegdheid van de inspecteur blijft.  

Vertegenwoordigers van de instelling belast met de accreditatie van BE-CERT kunnen te alle 

tijde (op hun kosten) de inspecteur of de afgevaardigde van de Certificatie-Instelling 

begeleiden. De personen die een inspecteur of een afgevaardigde van BE-CERT begeleiden 

zijn gebonden aan dezelfde vertrouwelijkheidregels. 

De lijst van de door BE-CERT erkende keuringsinstellingen in het kader van deze certificatie 

wordt op aanvraag aan de producent overgemaakt. 
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4.3 Bezoekverslagen 

§ 5.2.3 van EN 450-2 is van toepassing. 

De bezoekverslagen worden, onder een door de Certificatie-Instelling gevalideerde vorm, 

binnen een termijn van maximum 15 dagen na de datum van het bezoek overgemaakt. 

Elke opmerking die een weerslag heeft op de geldigheid van de technische fiche of op de 

conformiteit van de vliegas geleverd onder het BENOR-merk moet imperatief in de conclusie 

van het bezoekverslag worden opgenomen. 

4.4 Toekenningsvoorwaarden van de certificaten 

BE-CERT verleent de certificaten op basis van de controleverslagen die de 

overeenkomstigheid van de vliegas attesteren. 

In geval van moeilijkheden van technische aard voor de beoordeling van het dossier, kan BE-

CERT de evaluatie van het dossier vragen aan een groep van deskundigen aangeduid door 

het Bestuurscomité. Het Comité van de Deskundigen moet samenkomen binnen de 3 weken 

die volgen op de ontvangst door BE-CERT van het verslag die de vergadering rechtvaardigt. 

Na het initieel bezoek van de keuringsinstelling op de site en zodra zij de voorwaarden van 

overeenkomstigheid met dit reglement attesteert, dient een certificaat door BE-CERT te 

worden toegekend ten laatste tijdens het Certificatiecomité van de maand die volgt op de 

ontvangst van het advies van overeenkomstigheid.  

Mits gemotiveerd advies kan het Certificatiecomité van BE-CERT ingaan tegen de toekenning 

van een certificaat van overeenkomstigheid. 
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05 
Identificatie van 

de producten en 

gebruik van het 

certificatielogo 

5.1  Gebruik en kenmerken van het BENOR-logo  

De vorm, de kenmerken en de regels voor het gebruik van het certificatielogo worden 

beschreven in het reglement voor het gebruik van het certificatielogo (document CRC 102). 

5.2 Identificatie van de producten 

Het product zal duidelijk geïdentificeerd zijn door de leveringsbon die zijn verzending 

vergezelt en die het logo van het BENOR-merk herneemt zoals hieronder opgenomen met 

verwijzing naar voorliggend reglement en naar het nummer van het toegekend 

conformiteitscertificaat. Eenzelfde aanduiding zal niet simultaan aan gecertificeerde en niet-

gecertificeerde vliegas kunnen toegekend worden. 

 

Certificatie-Instelling: BE-CERT 

TRA 451 certificaat XXX-YYY EEz-ESx 

Of TRA 451 certificaat XXX-YYY Vliegas zonder bijstook 

XXX: BENOR-nummer van de productie-eenheid 

YYY: identificatie van het product 
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EEz: omgevingsklasse gedekt door deze certificatie, ‘EE3’ of ‘EE4’. 

Esx omgevingsklasse gedekt door deze certificatie,ES3 of ES4 

De afmetingen van het logo zullen ongeveer dezelfde zijn als deze van de  

CE-markering aangebracht op de leveringsbonnen. 

Het aanbrengen van het logo zal het voorwerp uitmaken van de goedkeuring van de 

Certificatie-Instelling. 

Op de leveringsbon zal de aanduiding van het product zoals vereist in het kader van de CE-

markering aangevuld worden door de vermeldingen ‘TRA451 geschiktheid’ en de 

omgevingsklasse gedekt door deze certificatie. Naargelang het geval, zal de aanvullende 

vermelding zijn : 

‘TRA 451 geschiktheid EE3 of EE4’ of ‘TRA 451 geschiktheid ES3 of ES4’ 
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06 Extern 

Laboratorium 

6.1 Aanduiding van het extern laboratorium  

De Certificatie-Instelling duidt de controlelaboratoria aan die de opdracht kunnen krijgen 

controleproeven uit te voeren op de monsters die onder toezicht van één van de 

gemandateerde keuringsinstellingen genomen en geïdentificeerd zijn.  

De lijst van controlelaboratoria waarmee BE-CERT in welbepaalde bijzondere 

omstandigheden overeenkomsten van onderaanneming of wederzijdse erkenning heeft 

gesloten in het kader van het BENOR-merk, bevindt zich in Bijlage E. 

6.2 Keuze van het controlelaboratorium   

De keuringsinstelling kiest één of meerdere controlelaboratoria in onderlinge 

overeenstemming met de fabrikant. Ze worden gekozen uit de controlelaboratoria die door 

de Certificatie-Instelling zijn aangeduid voor de controleproeven in kwestie.  

De Certificatie-Instelling behoudt zich echter het recht voor om de keuze van een 

controlelaboratorium te wijzigen mits rechtvaardiging.  

6.3 Uitsluiting van laboratoria   

Een laboratorium dat betrokken is bij de zelfcontrole van een fabrikant is uitgesloten voor 

het uitvoeren van de controleproeven van deze fabrikant. 
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Algemene 

bijlagen 
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BIJLAGE A : Uit te voeren proeven voor de validatie van het technisch dossier  

 
Uit te voeren proeven voor de validatie van het technisch dossier (Bewijs van de duurzaamheid 

– referentie prNBN B 15-100 - Hoofdstuk 7.4) 

  
Geschiktheid 

EE3 

Geschiktheid  

EE4 

Geschiktheid  

ES1 tm ES4 

Geschiktheid 

ES3 ES4 

 

Vliegas 
afkomstig 
uit 
bijstook  

Carbonatatie  

X X   

Vorstbestendigheid  X X   

Bestandheid tegen 

dooizout  

- X   

Weerstand tegen 

zeewater 

   X 

Chloridepenetratie*   X X 

Vliegas 

zonder 

bijstook 

Afwezigheid van 

bijstook 
Nihil    

*De alternatieve methode NT Build 492 voorgesteld in de norm prNBN B 15-100 mag gebruikt 
worden 

Bijlage A - Tabel 1 

De vergelijking wordt uitgevoerd tussen de prestaties van beton met deze vliegas afkomstig uit 
bijstook en beton met vliegas zonder bijstook. 
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BIJLAGE B : Gegevens voor de technische fiche  

Kenmerken waarvoor de maximale waarde moet verklaard worden op de 
Technische fiche** 

Aanwezigheid van bijstook of niet 

P2O5 (totaal of oplosbaar) 

Bindingsvertraging vergeleken met het referentiecement met een vliegas aan 

maximaal bijstookgehalte 

Bijlage B - Tabel 1 

**  De producent mag bijkomend op zijn technische fiche de gemiddelde waarden toevoegen indien 
ze gekend zijn. 
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BIJLAGE C : Ontvankelijkheid van het technisch dossier – Minimumelementen die 

aangeleverd moeten worden in geval van initiële certificatie of 

uitbreidingsaanvraag 

Het bewijs van de gebruiksgeschiktheid van de vliegas met bijstook is gebaseerd op de vergelijking van 
de duurzaamheidsprestaties van een beton samengesteld uit vliegas zonder bijstook met degene van 
een beton samengesteld uit vliegas met bijstook die het onderwerp uitmaakt van de validatie. 

 

De volgende elementen zijn de minimumelementen die door de producent aangeleverd moeten 
worden om zijn technisch dossier als ontvankelijk te kunnen laten verklaren. 

Naam en adres van de producent: 

Voor de vliegas waarop de  aanvraag van het BENOR-merk betrekking heeft :  

- Categorie & fijnheid 

- In bijlage het etiket CE1+ 

 

Beoogde omgevingsklasse: EE3 of EE4, ES1 t.e.m. ES4 

 

Maximumpercentage van het bijstookmateriaal van de BENOR-scope : 

 

Monsternr. 1 2 … 

Datum van het monster    

Identificatie van het monster 

   

Steenkool (kolen): 

Massa (%) 

Gehalte aan vliegas (%) 

   

Bijstookmateriaal 1:  

Massa (%) 

Gehalte aan vliegas (%) 

   

Bijstookmateriaal 2 :  
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Massa (%) 

Gehalte aan vliegas(%) 

…. 

   

TOTAAL van bijstookmateriaal: 

Massa(%) 

Gehalte aan vliegas (%) 

   

Referentie van het proefverslag 

van de analyse van de vliegas 

volgens NBN EN 450-2 

   

Bijlage C - Tabel 1 

De gevalideerde gehaltes aan bijstookmateriaal worden beschouwd als de aanvaardbare maximumgehaltes 
gedekt door de certificatie. 

De individuele validaties van twee bijstookmaterialen kunnen niet gebruikt worden voor de validatie van de 
menging ervan. (bijvoorbeeld: door de individuele validatie van bijstookmateriaal 1 met een gehalte van X % in de 
massa en de individuele validatie van bijstookmateriaal 2 met een gehalte van Y % wordt de menging van deze 
twee bijstookmaterialen niet gevalideerd). 

De analyseverslagen van de vliegas volgens NBN EN 450-1 maken deel uit het technisch dossier. 
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Identificatie, beschrijving en variatie van het bijstookmateriaal 

 

Bijlage C - Tabel 2 

De producent heeft de mogelijkheid een familie van bijstookmateriaal te valideren (bijvoorbeeld: hout onder de 
vorm van pellets, zaagsel, …) voor zover hij in staat is te bewijzen dat zij samengesteld zijn uit dezelfde 
bestanddelen en dat hun gehaltes aan vliegas vergelijkbaar zijn. Dergelijke combinaties dienen geval per geval 
aangevraagd en gerechtvaardigd te worden. 

 

 

Organisatie van de monsternemingen in het kader van de initiële certificatie of in geval van wijziging 
van de scope van het bijstookmateriaal 

De producent dient aan de certificatie-instelling zijn monsternemingsprocedure over te maken. Deze 
procedure dient de representativiteit van het beproefde vliegasmonster aan te tonen.  

De monsters die genomen worden in het kader van de initiële beoordeling of bij wijziging van de scope 
van het bijstookmateriaal dienen door een derde partij (keuringsinstelling) genomen te worden. Op 
de identificatie van het monster dienen de gegevens opgenomen in Tabellen 1 en 2 vermeld te 
worden. 

 

Wanneer de producent nieuwe proeven uitvoert (uitbreidingsaanvraag of initiële aanvraag) 

De eisen en gegevens die in het technisch dossier vermeld moeten worden om de 
betonsamenstellingen die gebruikt worden voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid 
van vliegas te valideren, worden in bijlage XX uitgelegd. De producent wordt verzocht BE-CERT te 
contacteren om een xls-bestand te ontvangen die hem kan helpen om de betonsamenstellingen op te 
maken. 

Duurzaamheidsproeven : Carbonatatie  - Vorst - Dooizout 

Nr. Bijstookmateriaal  Type volgens  

NBN EN 450-1 

Beschrijving van het bijstookmateriaal / 
gemiddelde uitgevoerde chemische 
analyse en hun variabiliteit per oorsprong / 
individuele analyse van het beproefde 
monster 

1    

2 

   

3 

   

… 
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De duurzaamheidsproeven dienen uitgevoerd te worden in een geaccrediteerd laboratorium. De 
verslagen ervan maken integraal deel van het technisch dossier. De verslagen van het geaccrediteerde 
laboratorium zullen moeten verwijzen naar de proefnormen vermeld in de prNBN B15-100.  

De verificatie van de beoordelingscriteria zoals gedefinieerd in de prNBN B 15-100 alsook de conclusies 
van de bekomen resultaten dienen in het technisch dossier opgenomen te worden. 

Monsternr. 1 2 … 

Datum van het monster    

Identificatie van het monster 

   

Beoogde omgevingsklasse 

   

Voornaamste kenmerken van de betonsamenstelling: 

- Cementgehalte 
- Vliegasgehalte (A/B-type) 
- Bindmiddelgehalte 
- W/C factor* 

   

Referentie van het proefverslag op beton : carbonatatie : 

beton EE2-type 

   

Referentie van het proefverslag op beton : Vorst – Dooi – 

niet-destructieve proef ultrasone trillingen 28 cycli – meting 

op 14 en 28 cycli : beton EE2-type 

   

Referentie van het proefverslag op beton: 

Dooizoutbestandheid : beton EE4-type 

   

Bijlage C - Tabel 3 

*Er moet rekening worden gehouden met het effectieve watergehalte in de berekening van de W/C-
factor (zie NBN EN 206:2013+A1)  

Opmerking : Validatie van het maximumgehalte aan vliegas  (bijv.: 100 kg max/m³  beton) – geval van 
zelfverdichtend beton – te vermelden op het BENOR-certificaat.en op de technische fiche (niet op de 
leveringsbon). 

 

Wanneer de producent de reeds beschikbare resultaten wenst te benutten. 

De producent dient aan te tonen dat: 
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- De beproefde vliegassen representatief zijn voor de gevraagde scope van BENOR-

bijstookmateriaal zowel voor de gehaltes als voor de types van bijstookmateriaal; 

- De beproefde betonsoorten aan de criteria voldoen voor de betonsamenstellingen vereist in 

het kader van de initiële aanvraag. 

De producent dient de elementen aan te leveren die in de handleiding voor de berekening van de 
betonsamenstelling (bijlage C) opgenomen zijn evenals deze gevraagd in de tabellen 1,2 en 3. 
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BIJLAGE D: Handleiding voor de berekening en de validatie van de betonrecepten 

voor de beoordeling van de duurzaamheid van een vliegas afkomstig uit bijstook 

De bedoeling van dit document is een handleiding ter beschikking te stellen van de vliegasproducenten 
of van de door hen aangeduide laboratoria om de betonsamenstellingen op te maken die bestemd 
zijn voor het aantonen van de specifieke gebruiksgeschiktheid van de vliegassen. 

De referentiedocumenten zijn de volgende: 

- prNBN B 15-100 
- NBN EN 206:2013+A1 
- prNBN B 15-001 
- NBN EN 480-1 
 
Grondstoffen 

De gebruikte cementsoorten zijn de volgende: CEM I 42,5 N of CEM I 42,5 R of CEM I 52,5 N. Het inert 
skelet dient samengesteld te zijn uit kalksteen en zand (Rijnzand + kalkzand), wat representatief is 
voor de Belgische markt. Bij voorkeur zijn de bestanddelen dragers van het vrijwillige BENOR-merk. 

In het dossier dient de identificatie van alle grondstoffen (inert + cement + vliegas) opgenomen te 
worden. Dit houdt in: de technische fiches van de producten, de BENOR-certificaten en de CE-
etiketten. 

Indien de producent geen BENOR-grondstof gebruikt, moet het laboratorium verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van proeven op beton naast de korrelverdeling van het bestanddeel, ook de bepaling 
van de reële volumieke massa en van de waterabsorptie uitvoeren. Het laboratorium dient 
geaccrediteerd te zijn voor de proeven op granulaten. 

De waterabsorptie van de granulaten wordt opgenomen in de berekening van de W/Cement factor 
van het beton (zie definitie van W/C in NBN EN 206:2013+A1).  

Ter herhalen: de beproefde vliegassen dienen gekarakteriseerd te worden (resultaten van de ITT in 
het kader van de CE1+-markering) en geïdentificeerd te worden (bijstookmateriaal, aard, 
percentage(s)) – Tabel 1 & 2 van bijlage C. 

Berekening van het inert skelet 

Uitgaande van de granulometrie van de gekozen grondstoffen wordt een inert skelet berekend, dat zo 
nauw mogelijk aansluit met het referentieskelet gedefinieerd binnen de grenskrommen van NBN EN 
480-1. Deze berekening kan gebeuren aan de hand van de kleinste kwadraten. 

Keuze van het gehalte aan cement, vliegassen en van de W/C-factor in functie van  de 
omgevingsklasse   

De keuze voor het gehalte aan cement, vliegassen en de W/C factor wordt gemaakt op basis van de 
volgende elementen :  

- de W/C-factor wordt op de meest nadelige wijze voor de omgevingsklasse gekozen (maximum W/C 
van de geviseerde omgevingsklasse + 0,02) 

- de gehaltes aan cement en vliegassen hangen af van de beproefde omgevingsklasse. 

Het gekozen vervangingsgehalte is systematisch hetgene van categorie A (zie NBN EN 206:2013+A1en 
prNBN B15-001) wat ook het gloeiverlies van de vliegas moge zijn. 
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Samenstelling van het beton 

In het technisch dossier moet de samenstelling van het beton opgenomen worden met:  

- de volledige identificatie van de grondstoffen en hun hoeveelheden 

- het gehalte aan cement en vliegassen alsook de totale waarde van bindmiddel rekening houdend 
met de k-factor volgens de prNBN B 15-001 

- de percentages van de verschillende inerte grondstoffen (zand en steenslag)  

- de gegevens m.b.t. de grondstoffen (de door de producent aangegeven dichtheid + waterabsorptie 
voor de zanden en de granulaten)  

In het kader van de berekening van de theoretische samenstelling van het beton, wordt er beschouwd 
dat het luchtgehalte van de betonsoorten gelijk aan 15 l/m3 is. De theoretische samenstelling moet op 
een volume van 1000 l uitkomen.  

Validatie van de betonsamenstelling 

De samenstelling wordt door minstens één proef op vers beton (natte volumieke massa, luchtgehalte, 
slump) en op verhard beton (fc 7d en fc 28 d op kubussen van 15 cm) gevalideerd. De eerste proef 
betreft de verificatie van het rendement (theoretische volumieke massa/reële volumieke massa van 
het vers beton) dat begrepen moet zijn tussen 0,985 en 1,015.  

De bedoeling is na te gaan of de hoeveelheid cement per m³ beton degelijk overeenstemt met het 
theoretisch recept aangezien conclusies over de specifieke gebruiksgeschiktheid van de vliegassen op 
basis van de duurzaamheidsresultaten op reëel beton afgeleid zullen worden. Indien het rendement 
niet voldoet aan de vastgelegde eis, dient het recept gewijzigd te worden om hieraan te kunnen 
voldoen met behoud van de verhoudingen van de verschillende bestanddelen van het inert skelet die 
al eerder gedefinieerd werden. 

Er dient ook geverifieerd te worden of de druksterkte bekomen na 28 dagen in genormaliseerde 
omstandigheden al dan niet voldoet aan de eisen van de omgevingsklasse (prNBN B15-001).  

Vervaardiging van beton voor de duurzaamheidsproeven 

Wanneer alle vorige stappen uitgevoerd en gevalideerd werden, kan de producent betonmengsels 
vervaardigen waarop de duurzaamheidsproeven uitgevoerd zullen worden. De voorgenoemde 
proeven op vers beton zullen bij elke betonproductie uitgevoerd worden alsook controlekubussen 
voor de druksterkte na 7 dagen en 28 dagen. De resultaten hiervan zullen in het technisch dossier 
opgenomen moeten worden. 
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BIJLAGE E: Lijst van Keuringsinstellingen en van Externe laboratoria  

Lijst van Keuringsinstellingen. 

 

(Een up to date lijst is beschikbaar op onze website – http://www.be-cert.be/) 

 

BE-CERT 

 

info@be-cert.be  
http://www.be-cert.be 

KIWA 1 

 

info@kiwa.nl;  

http://www.kiwa.nl 

SECO inspection@seco.be 

http://www.seco.be 

 

 

Lijst van externe laboratoria  

(waaronder die waarmee BE-CERT onderaannemings- of werderzijdse erkennings-
overeenkomsten gesloten heeft) 

Een up to date lijst is beschikbaar op onze website – http://www.be-cert.be 

CRIC-OCCN 

 

info@cric.be 
http://www.cric-occn.be 

CSTC  
info@bbri.be 

http://www.cstc.be 

GEOS 

 

info@geos.be 

http://www.geos.be 

SGS- INTRON 
Pascale.Creemers@sgs.com 

http://www.sgs.com/intron 

 
 

 

 

                                                                 
1 voor de productie-eenheden gelegen in Nederland 

http://www.kiwa.nl/
mailto:inspection@seco.be
http://www.geos.be/
mailto:Pascale.Creemers@sgs.com
http://www.sgs.com/intron


 

 

BE-CERT 

www.be-cert.be 

certif@be-cert.be 

 

Opgesteld en gepubliceerd door BE-CERT 

Document goedgekeurd door het Bestuurscomité Toevoegsels Type II van BE-CERT op 

27.03.2017. 

Voorpagina: (c) IndustryAndTravel - www.fotosearch.nl 


