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VERPLAATSING VAN EEN WINWERKTUIG 

ZONDER WIJZIGING VAN DE FABRICATIE-UITRUSTING (cf. §3.2.2 van deel P van TRA 411) 

Aanvulling aan de initiële  

“Aanvraag tot gebruiksrecht van het BENOR-merk van een productie-eenheid” 

1. Algemene Bepalingen 

Ondergetekende:  .................................................................................................................................  

Naam van de firma  

Naam van wettelijk vertegenwoordiger  

Titel van wettelijk vertegenwoordiger  

Adres 

 

 

Telefoon en/of GSM  

E-mail  

Facturatieadres, indien verschillend van de Firma  

BTW-nr. Firma voor facturatie  

meldt voor zijn productie-eenheid (PE) een verplaatsing van het huidige wingebied naar een 

volgende locatie: 

Naam productie-eenheid  

BENOR-nummer  

Naam en titel verantwoordelijke PE  

Adres oud (vorig) wingebied 

 

 

Adres nieuw wingebied 

 

 

Vanaf datum  

Telefoon en/of GSM  

E-mail  

Normale werkdagen / werkuren  
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De producten die het onderwerp uitmaken van deze procedure 

Aanduiding granulaat volgens de PTV Jaarlijkse hoeveelheid (ton) PTV (nr., uitgave) 

   

   

   

   

De persoon, die belast is met de contacten met BE-CERT en naar wie de briefwisseling verstuurd zal 

worden, is:  

Naam verantwoordelijke  

Titel verantwoordelijke  

In voorkomend geval, naam van de 

plaatsvervanger 

 

Adres  

 

Telefoon en/of GSM  

E-mail  

 

Ondergetekende verbindt zich ertoe de verbintenissen die eerder genomen werden en alle 

voorwaarden na te leven vermeld in onderstaande documenten: 

1. de referentienormen en -specificaties die aan de basis liggen van de toekenning van het 

BENOR-merk van de betroffen producten; 

2. het toepassingsreglement TRA 411 (delen C, P en E) en de rondzendbrieven die het 

vervolledigen; 

3. het Reglement voor het gebruik van het BENOR-merk en de verwijzing naar het BENOR-merk 

(document LRL/CRC 102). 

2. Voorwaarden 

De producent dient aan te tonen dat de producten afkomstig van de nieuwe herkomst de 

gecertificeerde kenmerken behouden. 

Binnen de 15 werkdagen die volgen op het opstarten van de exploitatie, dient het aantal beschikbare 

resultaten de volgende te zijn: 

 voor de intrinsieke kenmerken: één resultaat; 

 voor de fabricagekenmerken met een wekelijkse frequentie: tenminste 20 proefresultaten, 

met een minimum van 5 resultaten per korrelmaat; 

 voor de andere fabricagekenmerken: één resultaat per korrelmaat. 
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3. Controlebezoek 

Zodra de productie vanaf de nieuwe herkomst effectief is, zal de keuringsinstelling binnen de 15 

werkdagen een controlebezoek uitvoeren. Als het jaarlijks aantal bezoeken vastgelegd is op 2, zal de 

KI een bijkomend bezoek uitvoeren, indien de producent zijn aanvraag tot wijziging van de herkomst 

indient ná de uitvoering van het bezoek van het eerste semester. In het andere geval zal het bezoek 

samenvallen. Indien een productie-eenheid meer dan eenmaal per jaar beroep doet op deze 

procedure, zal een bijkomend bezoek voor elke herkomstwijziging van de grondstoffen 

georganiseerd worden. 

4. Voorlopige toekenning 

Het certificaat met betrekking tot de vorige herkomst laat toe de producten verder onder het merk te 

leveren gedurende deze periode van 15 werkdagen voor zover de leveringsbonnen de nieuwe 

herkomst vermelden en dat de beschikbare resultaten overeenkomstig zijn. 

5. Definitieve toekenning 

Op basis van het keuringsverslag van voornoemd controlebezoek (zie § 4), zal BE-CERT het certificaat 

voor de nieuwe herkomst afleveren indien blijkt dat alle producten afkomstig van de nieuwe 

herkomst voldoen aan alle eisen van onderhavig reglement. 

Datum, naam en handtekening van de verantwoordelijke voor de contacten met BE-CERT:  

Opgemaakt te ......................................................................................, op ................................................. 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Handtekening:  

 

Bijlagen / aankruisen wat van toepassing is:  

  (1) de BENOR-fiche(s) van (de) het product(en); 

  (2) de beschikbare zelfcontroleresultaten; 

  (3) een bijwerking van het FPC-handboek (enkel het gewijzigde deel!); 

  (4) het geologisch dossier; 

  (5) andere : de documenten (1) en/of (2) en/of (3) en/of (4) werden reeds overgemaakt op 

datum van …………………………. . 
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