
 

 

Genotificeerde instelling  

CPR 0965 

Sector-organisme 

 

    

 
 
 
 

Ref.:  4023 – G 2020/0998     Brussel, 5 november 2020 
    MCR/mni 

 
 
 

Rondzendbrief aan de gebruikers en aanvragers van het BENOR-merk, aan de  
keuringsinstellingen en externe controlelaboratoria in de sector ‘granulaten’ 

 

Beslissingen van het Bestuurscomité voor de Certificatie van Granulaten 
van 12.06.2020 

Toepassing van TRA 411, uitgave 2.3, van PTV 411, uitgave 2.5 en RNR 01, uitgave 2.0 

 

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 12.06.2020 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, 

 
 
 
 

 
Martin Croon 

Assistent Sectordeskundige 

CERTIFICATIE GRANULATEN 
certifgranul@be-cert.be 

mailto:certifgranul@be-cert.be
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1. Gecertificeerde producten waaraan de producent een tweede te certificeren aanduiding 
wenst te geven 

Beslissing 85/05 van het BCG van 12.06.2020 – Aanvulling (new) 

TRA 411/P, Gecertificeerde producten waaraan de producent een tweede te certificeren 
aanduiding wenst te geven 

 Toepassingsvoorwaarden: 
Voor de zanden: 

 enkel voor de kalibers 0/1, 0/2 en 0/4 

 de reële zeef d* moet dezelfde blijven 

 niet van toepassing op de andere kenmerken die in de aanduiding zijn 

opgenomen 

Voor de grove granulaten: 

 enkel voor de korrelmaat 

 niet van toepassing op de andere kenmerken die in de aanduiding zijn 

opgenomen 

De volgende gevallen zijn te beschouwen: 

Geval 1: Het nieuwe te benoriseren product wordt op dezelfde voorraad opgeslagen 

als het gecertificeerde product waaraan de producent een tweede aanduiding wenst 

te geven. 

De producent moet een schriftelijke aanvraag bij BE-CERT indienen waaraan hij 

toevoegt wat volgt: 

 een bijgewerkt BENOR-dossier; 

 een ontwerp BENOR-fiche. 

Bovendien dient de dubbele aanduiding op de documenten vermeld te worden (LB, 

database, identificatie van de voorraden, …). 
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De KI zal de aanvraag beoordelen tijdens een controlebezoek of, op verzoek van de 

producent, tijdens een bijkomend bezoek van een halve dag. 

Op basis van de beoordeling door de KI verleent BE-CERT al dan niet de vergunning. 

Geval 2: Het nieuwe te benoriseren product wordt niet op dezelfde voorraad 

opgeslagen als het gecertificeerde product waaraan de producent een tweede 

aanduiding wenst te geven. De uitbreidingsprocedure is van toepassing. 

2. TRA 411/P, §3.3.4.3 Fabricagekenmerken 

Beslissing 85/06 van het BCG van 12.06.2020 – Aanvulling (new) 

Specifieke gevallen 

a. Indien de producent reeds vergunninghouder is van het BENOR-merk, is het minimumaantal 

zelfcontroleresultaten van de fabricagekenmerken per kalenderjaar vastgelegd op de helft 

van het aantal resultaten (en afgerond op het geheel getal) die op het einde van de 

toelatingsperiode beschikbaar moeten zijn. 

b. Indien de wijziging van de oorsprong geen wijziging van de aanduiding van het product 

veroorzaakt, is de procedure in § 3.2.2.3 van toepassing voor de fabricagekenmerken. 

c. Indien, naast het specifieke geval b, de mineralogische aard identiek blijft (wat 

betekent dat de categorie van het intrinsieke kenmerk niet verandert) en dat de 

installatie, die de granulaten produceert, niet gewijzigd wordt, is de procedure in 

§ 3.2.2.5 van toepassing. Het certificaat m.b.t. de vorige oorsprong laat toe 

producten onder het merk verder te leveren tijdens deze periode van 15 

werkdagen, voor zover dat de leveringsbonnen de verschillende natuurlijke 

bronnen vermelden en dat de beschikbare proefresultaten conform zijn. Voor de 

externe controle is de procedure in § 3.2.2.4 van toepassing.  

d. Indien een producent een mengzand wenst te benoriseren samengesteld uit een BENOR 

zeezand en een BENOR breekzand is het volgende van toepassing: […] 

3. Vorstgevoeligheid 

Beslissing 85/14 van het BCG van 12.06.2020 - Aanvulling 

Indien de producent NG op basis van LA 25 verklaart en indien WA24 > 1,5% is, dient de 
producent de volgende waarschuwingszin te vermelden: “Een waterabsorptie > 1,5% is een 
alarmsignaal voor de vorstbestendigheid.” In de andere gevallen is de vermelding 
facultatief. 
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4. TRA 411/E, §4.6.3.3.3 Proefaanvraag 

Beslissing 85/15 van het BCG van 12.06.2020 - Vervanging 

“Voor elke proefopdracht stelt de KI een beproevingsborderel op. De producent ondertekent 
de proefopdracht voor akkoord en kent deze proefopdracht voor externe controle toe aan 
het beproevingslaboratorium middels een bestelbon die op eenduidige wijze verwijst naar 
het beproevingsborderel.” vervangen door: 

“Voor elke proefopdracht stelt de KI een beproevingsborderel op en kent deze 
proefopdracht voor externe controle toe aan het beproevingslaboratorium. De producent 
ondertekent (handgeschreven of digitaal) de proefopdracht voor akkoord.” 

 


