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Geachte mevrouw, heer, 
 
Deze rondzendbrief vervolledigt de certificatiereglementen in de sector ‘granulaten’ en maakt 
er integraal deel van uit.  
 
De onderwerpen behandeld in deze rondzendbrief hebben betrekking op beslissingen van het 
Bestuurscomité voor de Certificatie van Granulaten (afkorting BCG) van 06.12.2019 die de 
bepalingen van het toepassingsreglement TRA 411, v2.3 en van PTV 411, v2.5 vervolledigen of 
verbeteren. Het onderwerp van de “vervangingen” en “aanvullingen” van het BCG zijn in het vet 
weergegeven. 
 
Deze rondzendbrief treedt onmiddellijk in werking. Voor bepaalde nieuwe (en/of aanvullende) 
eisen wordt, in voorkomend geval, een gepaste overgangsperiode voorzien. In dit laatste geval 
zal dit expliciet vermeld worden. 
 
Wij blijven uiteraard ter beschikking om uw eventuele vragen te beantwoorden via het 
volgende nieuwe e-mailadres: certifgranul@be-cert.be. 
 
Met de meeste hoogachting, 

 
 
 
 
 

Ann Van Gucht 
Sectordeskundige 

CERTIFICATIE GRANULATEN 

Secretariaat : +32(0)2 234 67 60 
certifgranul@be-cert.be 

mailto:certifgranul@be-cert.be
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1. Reproduceerbaarheidsinterval IR voor de bepaling van het gehalte aan chloorionen voor de 
zanden 

Beslissing 84/09 van het BCG van 06.12.2019 – Aanvulling (new) 

TRA 411/E, 5.2.2 Controle van de reproduceerbaarheid van de proeven 

Het reproduceerbaarheidsinterval IR voor de bepaling van het gehalte aan chloorionen 
voor de zanden is het volgende: 

Code IR 

CA 0,005 % 

CB, CC 0,010 % 

Een overgangsperiode van 12 maanden is van toepassing vanaf 01.01.2020. Tijdens die 
periode is de overeenkomstigheid van het resultaat van het in extern 
controlelaboratorium uitgevoerde proef het enige beoordelingscriterium. Niettemin als 
het laboratorium voor zelfcontrole ook dit kenmerk bepaalt, zal de naleving van het 
reproduceerbaarheidsinterval ter informatie geverifieerd worden.   

Een evaluatie na één jaar van toepassing zal toelaten om de criteria eventueel aan te 
passen en deze verplicht te maken. 
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2. Algemene methodologie om een vraag tot afwijking in te dienen 

2.1. Algemene bepalingen - Uittreksel 4.1.5.1 TRA A/P, Bijlage A 

Op basis van een gemotiveerd/onderbouwd dossier kan de producent aan het 
Certificatiecomité een afwijking aanvragen. De producent moet een schriftelijke aanvraag 
indienen. Hij voegt er de nodige bewijsstukken aan toe. De afwijking is enkel effectief na 
schriftelijk akkoord van BE-CERT. Deze beslissing kan vergezeld zijn van voorwaarden. 
Indien de afwijkingsvoorwaarden niet meer nageleefd worden, wordt de afwijking 
opgeschort. 

Alternatieve proefmethodes kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid 
aangetoond werd en van een bronvermelding voorzien werd (methodologie, resultaten en 
geschiktheid van de criteria…) in het BENOR-dossier. 

Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt worden en gevalideerd in de tijd 
volgens een bepaalde procedure door de producent. In geval van twijfel of betwisting is 
enkel de referentiemethode doorslaggevend. De toegestane afwijkingen worden door de 
producent opgenomen in zijn kwaliteitssysteem. 

Beslissing 84/11 van het BCG van 06.12.2019 – Aanvulling (new) 

2.2. In algemene zin 

Een correlatieonderzoek wordt in de regel uitgevoerd om een kenmerk te kunnen 

beoordelen aan de hand van keuringsresultaten voor hetzelfde kenmerk, maar die 

verkregen zijn onder alternatieve omstandigheden t.o.v. de referentiemethode. Deze 

omstandigheden kunnen betrekking hebben op de voorbereiding, de werkwijze van 

beproeving, enz. Allereerst wordt vastgesteld of de keuringsresultaten al dan niet 

beduidende afwijkingen vertonen. 

Beslissing 84/11 van het BCG van 06.12.2019 – Aanvulling (new) 

2.3. Correlatiestudie 

Een correlatie moet worden vastgesteld tussen de referentiemethode en de alternatieve 
methode die hetzelfde kenmerk meet of met betrekking tot geijkte oplossingen 
(kalibratiecurve). Deze is gebaseerd op de vergelijking van paarsgewijze bekomen 
resultaten op verschillende producten die het meetbereik van dit kenmerk afdekt.  

Er dient aangetoond te worden dat de alternatieve methode betrouwbaar en herhaalbaar 
(r) /reproduceerbaar (R) is.  

De regressie dient lineair of polynoom te zijn, de minimale correlatiecoëfficiënt is 0,9. 
Minimaal 5 punten gelijkmatig verdeeld over het volledige meetbereik zijn vereist. De 
resultaten bekomen met de alternatieve methode zullen worden gecorrigeerd aan de 
hand van de vastgestelde correlatie. 

Oorsprong van 0,9: Volgens de statistische interpretatie van Cohen 
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3. PTV 411, §5.3. Vorst-dooi weerstand  

Uittreksel: “Indien de producent verklaart dat het product aan een van de hieronder vermelde criteria 

voldoet, dient de code « NG » aan de aanduiding toegevoegd te worden:  

- de wateropslorping, bepaald volgens NBN EN 1097-6, artikels 8 of 9, is kleiner of gelijk aan 

1,0%; 

- de Los Angeles coëfficiënt bepaald volgens NBN EN 1097-2 is kleiner of gelijk aan 25; 

- het granulaat is F2 geklasseerd volgens de norm NBN EN 1367-1.  

In het laatste geval, wordt de vorst-dooi weerstand gemeten op de fractie 10/14 volgens NBN EN 1367-1. 

Het weerhouden criterium dient op een fiche die gelijkt op degene opgenomen in bijlage B vermeld te 

worden. 

Dit artikel is niet van toepassing op zand.” 

Beslissing 84/12 van het BCG van 06.12.2019 - Aanvulling 

Een producent kan meerdere criteria vermelden, maar hij moet wel aangeven wat het 
referentiecriterium is. 

4. Bijwerking van de BENOR-fiche “Volumieke massa (MV) en waterabsorptie (WA24)”  

Beslissing 84/14 van het BCG van 06.12.2019 - Aanvulling 

De producent kan gebruik maken van de bijwerking van de korrelverdeling op zijn BENOR-
fiche om de waarden MV en WA24 eveneens bij te werken. 

5. PTV 411, §5.4 Reële volumieke massa rd na droging in de oven en waterabsorptie WA24 
van grove granulaten en zanden 

Beslissing 84/16 van het BCG van 06.12.2019 - Vervanging 

“Voor de mengsels van zanden en alluviale of maritieme zanden, dienen de reële volumieke 
massa en de waterabsorptie gemeten te worden op een zand (tussen 0,063 en 4mm) gekozen 
door de producent.” vervangen door: 

 Voor de mengsels van zanden, dienen de reële volumieke massa en de waterabsorptie 
gemeten te worden op een zand (tussen 0,063 en 4mm) gekozen door de producent 
uit deze zanden.  

 Voor alluviale of maritieme zanden, dienen de reële volumieke massa en de 
waterabsorptie gemeten te worden op een zand (tussen 0,063 en 4mm) gekozen door 
de producent uit deze zanden. 
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6. TRA 411/E - 5.2.2 Controle van de reproduceerbaarheid van de proeven en 3.3.6 
Verplichtingen 

Beslissing 84/17 van het BCG van 06.12.2019 - Aanvulling 

 

TRA 411/E - 5.2.2 Controle van de reproduceerbaarheid van de proeven 

Wanneer ΔR ≤ IR, wordt de test als geslaagd beschouwd, wat het resultaat bekomen door het 

extern controlelaboratorium ook moge zijn. 

Wanneer ΔR > IR, zal de KI de bevestiging van zijn resultaten vragen aan het 

controlelaboratorium (berekening en eventueel opnieuw uitvoeren van de proef bij niet-

destructieve proef). Indien het laboratorium deze bevestigt, vraagt de KI aan de producent 

om proeven uit te voeren op de 2 monsters voorzien in geval van betwisting. Zij worden 

uitgevoerd door het laboratorium voor zelfcontrole en door een ander extern 

controlelaboratorium dan datgene dat de betwiste proeven uitvoerde. 

Indien de reproduceerbaarheid nu voldoening schenkt, dan wordt met de eerste resultaten 

geen rekening gehouden voor de evaluatie van de reproduceerbaarheid. De KI zal evenwel het 

initieel controlelaboratorium in kennis stellen van de resultaten van deze vergelijkende 

proeven en zal hierbij het anonieme karakter behouden van het tweede laboratorium.  

Niettemin als het verschil tussen de twee resultaten van het laboratorium voor zelfcontrole 

groter is dan IR, is de producent verplicht om naar de oorzaken van deze afwijking te zoeken, 

de procedures beschreven in §5.1 en 5.2 toe te passen en daarover verslag uit te brengen aan 

de KI.  

TRA 411/E - 3.3.6. Verplichtingen 

De laboratoria eerbiedigen:  

 de toelichtingen over de werkwijze van de proefmethodes zoals bepaald in bijlage B van 

TRA 411 deel P; 

 de termijnen voor het verzenden van de proefverslagen zoals bepaald in bijlage 3 van TRA 

411 deel E; 

 Hun procedure van beheer van niet-overeenkomstigheden/klachten; 

 De bewaartermijn van de monsters is drie maanden bij een niet-destructieve proef. 

7. TRA 411/P: 4.2.7.5.1 Overeenkomstigheid van de resultaten (in externe controle) - Drukfout 

Beslissing 84/19 van het BCG van 06.12.2019 - Schrappen 
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Schrappen van de footnote 16 in §4.2.7.5.1 van TRA 411/P. 
(16) Deze maatregel zal na een jaar toepassing worden geëvalueerd. 

 

8. Natuurlijke vulstoffen voor beton 

8.1. PTV 411, §7.4 - Vervanging 

Kenmerk Methode Eis 

Methyleenblauwwaarde MBF NBN EN 933-9, Bijlage A ≤ 7 g/kg 

Invloed op de bindingstijd NBN EN 196-3 ≤ 120 minuten 

 

8.2. TRA 411/P, Bijlage A, §17 – Vervanging 

Kenmerk Referentienorm 

Invloed op de bindingstijd NBN EN 196-3 

 

 


