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Tabel « Frequentie en proeven » 

Methodes en minimale frequenties van de zelfcontroleproeven en frequentie van de 
externe controleproeven 

1. Algemeen 

Teneinde de overeenkomstigheid van zijn BENOR-producten op een permanente manier te 
waarborgen, moet de producent een zelfcontrole van zijn kenmerken invoeren, die aan de hierna 
beschreven eisen beantwoordt. Deze eisen zijn identiek in de toelatingsperiode en in de 
gebruiksperiode. 

2. Gebruikte afkortingen 

S  
zand 

(en mengsel van) 

G 
grove granulaten  
(en mengsel van) 

GR 
granulaatmengsels 
(en mengsel van) 

N 
Aantal 

TP 
toelatingsperiode 

NF 
NF P18-545   

CL 
klassiek 

µ12  
glijdend gemiddelde 

van de 12 jongste 
resultaten 

σ12 
glijdende 

standaardafwijking 
van de 12 jongste 

resultaten 

3. Verwijzingen 

(cijfer): gevolgd door een uitleg in italic - zie einde tabel « Frequentie en proeven »  

4. Gevolgde logica tussen de zelfcontrolefrequentie en het minimumaantal resultaten in 
toelatingsperiode 

indien 1/week 
→ 12 resultaten 

1/maand 
→ 6 resultaten 

andere frequentie 
→ bijzonder geval 

5. Zelfcontrole 

De frequenties, zoals beschreven in de onderstaande tabel, zijn van toepassing zodra er productie 
is tijdens de vastgestelde periode (§4.1.1 TRA deel P). Onder periode wordt verstaan deze 
vastgelegd op kalenderbasis. Deze regel zal, met het akkoord van BE-CERT, geval per geval kunnen 
aangepast worden. 
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Tabel « Frequentie en proeven » Zelfcontrole 

Zelfcontrole 
Externe 
controle 

Statistische 
verwerking 

Frequentie-
verlaging  

(1) 

Afwijkingen 
 (1) 

Monster-
neming 

CI = Intrinsiek kenmerk 

CF = Fabricagekenmerk 

Referentie-
norm 

Ref. 
PTV 

Toelich-
ting TRA 

P, art. 
4.1.6.1 

Producten 
Klasse 

volgens 
PTV 

Minimale 
proef-

frequentie 

Minimum N 
uit te voeren 
proeven in TP 
(minder dan 2 

jaar oud) 

Minimum N 
uit te proeven 
in discontinue 
productie of 
uitbreiding 

van hetzelfde 
type van 
product 

CL, NF 
Mogelijke 
frequentie 

Voorwaarden 
Min. 

frequentie 

CI PSV EN 1097-8 

5.1 X G/GR 
1, 2, 3, Aa, 
Ab, Ba, Bb, 

Bc, Ca 
--- 2 

Beslissing  
BE-CERT 

--- --- (9) 
1/jaar 
(11) 

5.2 X Breekzand 
PA 
(4) 

--- 2 
Beslissing  
BE-CERT 

--- --- --- 
1/jaar 
(11) 

CI 
MDW  

(3) 

EN 1097-1 
op fractie 

10/14 
5.1 X 

G/GR (half-) gebroken 
1, 2, 3, 4, 

Aa, AB, Ba, 
Bb, Bc 

1/maand 2 
Beslissing  
BE-CERT 

--- 1/2maand 

[µ12 + 1.25 σ12] 
≤ grenswaarde 
van de klasse  

(5) 

1/jaar 

G/GR (half-) gerold 
1, 2, 3, 4, 

Aa, AB, Ba, 
Bb, Bc 

--- 2 
Beslissing  
BE-CERT 

--- --- --- 1/jaar 

G/GR 
5, 6, 7,Ca, 

Cb, Cc, D, E 
--- 2 

Beslissing  
BE-CERT 

--- --- --- 1/jaar 

CI 
LA  
(3) 

EN 1097-2 
op fractie 

10/14 
5.1 X 

G/GR (half-) gebroken 
1, 2, 3, 4, 

Aa, AB, Ba, 
Bb, Bc 

1/maand 2 
Beslissing  
BE-CERT 

--- 1/2maand 

[µ12 + 1.25 σ12] 
≤ grenswaarde 
van de klasse  

(5) 

1/jaar 

G/GR (half-) gerold 
1, 2, 3, 4, 

Aa, AB, Ba, 
Bb, Bc 

--- 2 
Beslissing  
BE-CERT 

--- --- --- 1/jaar 
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Tabel « Frequentie en proeven » Zelfcontrole 

Zelfcontrole 
Externe 
controle 

Statistische 
verwerking 

Frequentie-
verlaging  

(1) 

Afwijkingen 
 (1) 

Monster-
neming 

CI = Intrinsiek kenmerk 

CF = Fabricagekenmerk 

Referentie-
norm 

Ref. 
PTV 

Toelich-
ting TRA 

P, art. 
4.1.6.1 

Producten 
Klasse 

volgens 
PTV 

Minimale 
proef-

frequentie 

Minimum N 
uit te voeren 
proeven in TP 
(minder dan 2 

jaar oud) 

Minimum N 
uit te proeven 
in discontinue 
productie of 
uitbreiding 

van hetzelfde 
type van 
product 

CL, NF 
Mogelijke 
frequentie 

Voorwaarden 
Min. 

frequentie 

 G/GR 
5, 6, 7,Ca, 

Cb, Cc, D, E 
--- 2 

Beslissing  
BE-CERT 

--- --- --- 1/jaar 

CI Vorst-dooi EN 1367-1 5.3  G/GR NG --- 1 
Beslissing  
BE-CERT 

--- --- 
LA ≤ 25 of 
WA24 ≤ 1% 

1/2jaar 

CI rd en WA24 

EN 1097-6 
art. 8 op 
fractie 
10/14 

5.4 X G/GR --- 1/3maand 2 
Beslissing  
BE-CERT 

--- --- --- 1/jaar 

EN 1097-6 
art. 9 

5.4 X S --- 1/3maand 2 
Beslissing  
BE-CERT 

--- --- --- 1/jaar 

CF 
Korrelverdeling  

(2) 
EN 933-1 6.1  S/G/GR - 1/week 

24 
(13) 

12 of 
1/productie-

dag 
CL of NF --- --- 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

CF 
Gehalte aan 
fijne deeltjes 

(2) 
EN 933-1 

6.3, 
6.4.2, 
6.5.1 

 S/G/GR - 1/week 
24 

(13) 

12 of 
1/productie-

dag 
CL of NF 

1/maand door 
wassen; 

1/week door 
droge zeving 

Gehalte aan 
fijne deeltjes  

≤ 1% 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

 (7) 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 
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Tabel « Frequentie en proeven » Zelfcontrole 

Zelfcontrole 
Externe 
controle 

Statistische 
verwerking 

Frequentie-
verlaging  

(1) 

Afwijkingen 
 (1) 

Monster-
neming 

CI = Intrinsiek kenmerk 

CF = Fabricagekenmerk 

Referentie-
norm 

Ref. 
PTV 

Toelich-
ting TRA 

P, art. 
4.1.6.1 

Producten 
Klasse 

volgens 
PTV 

Minimale 
proef-

frequentie 

Minimum N 
uit te voeren 
proeven in TP 
(minder dan 2 

jaar oud) 

Minimum N 
uit te proeven 
in discontinue 
productie of 
uitbreiding 

van hetzelfde 
type van 
product 

CL, NF 
Mogelijke 
frequentie 

Voorwaarden 
Min. 

frequentie 

CF 
Fijnheids-
modulus 

EN 933-1, 
EN 12620 

6.4.6  S CF, MF, FF 1/week 
24 

(13) 

12 of 
1/productie-

dag 

--- of NF 
(uitgestrekt-

heid) 
--- --- 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

CF Afplatting EN 933-3 6.3  G (d ≥ 4mm) I, II, III 1/maand 6 3 CL of NF 

1/kwartaal 

alluviale of 
maritieme 

grove 
granulaten 

1/bezoek 
met min. 
2maal in 

 3 jaar 

1/semester 

Korrelmaat 
samengesteld 

uit 
enkelvoudige 

gecertificeerde 
BENOR 

korrelmaten - 
individueel 
resultaat ≤  

75 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

--- (6) (8) 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 
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Tabel « Frequentie en proeven » Zelfcontrole 

Zelfcontrole 
Externe 
controle 

Statistische 
verwerking 

Frequentie-
verlaging  

(1) 

Afwijkingen 
 (1) 

Monster-
neming 

CI = Intrinsiek kenmerk 

CF = Fabricagekenmerk 

Referentie-
norm 

Ref. 
PTV 

Toelich-
ting TRA 

P, art. 
4.1.6.1 

Producten 
Klasse 

volgens 
PTV 

Minimale 
proef-

frequentie 

Minimum N 
uit te voeren 
proeven in TP 
(minder dan 2 

jaar oud) 

Minimum N 
uit te proeven 
in discontinue 
productie of 
uitbreiding 

van hetzelfde 
type van 
product 

CL, NF 
Mogelijke 
frequentie 

Voorwaarden 
Min. 

frequentie 

IV, V 1/semester 3 2 CL of NF --- --- 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

CF 

MB 

MBF 
 

SE 

EN 933-9 

EN 933-9, 
Bijlage A 

EN 933-8 

6.4.4 X 

S  
met  

gehalte aan fijne 
deeltjes > 3,0% 

a 1/week 
12 

(13) 
6 CL of NF 1/maand 

individueel 
resultaat ≤  

75 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in 

 3 jaar 

b en c 1/maand 6 3 CL of NF --- --- 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

CF 
Aanwezigheid 
van organische 

stoffen 

EN 1744-1 
art 15.1 & 

15.2 
5.5.1 X 

G/S breekzand / GR met 
S breekzand 

--- --- 6 3 --- Vrijstelling 

6 
opeenvolgende 

negatieve 
resultaten 

3/jaar op een 
willekeurig 

product 
(12) 

S rond en gemengd / GR 
met S rond of gemengd 

--- 
1/week per 
winplaats 

12 6 --- 1/maand 

12 
opeenvolgende 

negatieve 
resultaten 

3/jaar op een 
willekeurig 

product 
(12) 

CF 
Conventionele 

gehalte aan 
NBN B 11-

256 
5.5.2 X 

G/S breekzand / GR met 
S breekzand  

--- --- 3 2 --- Vrijstelling 
3 

opeenvolgende 
2/jaar  
(15) 
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Tabel « Frequentie en proeven » Zelfcontrole 

Zelfcontrole 
Externe 
controle 

Statistische 
verwerking 

Frequentie-
verlaging  

(1) 

Afwijkingen 
 (1) 

Monster-
neming 

CI = Intrinsiek kenmerk 

CF = Fabricagekenmerk 

Referentie-
norm 

Ref. 
PTV 

Toelich-
ting TRA 

P, art. 
4.1.6.1 

Producten 
Klasse 

volgens 
PTV 

Minimale 
proef-

frequentie 

Minimum N 
uit te voeren 
proeven in TP 
(minder dan 2 

jaar oud) 

Minimum N 
uit te proeven 
in discontinue 
productie of 
uitbreiding 

van hetzelfde 
type van 
product 

CL, NF 
Mogelijke 
frequentie 

Voorwaarden 
Min. 

frequentie 

organische 
stoffen S rond en gemengd / GR 

met S rond of gemengd 

negatieve 
resultaten 

CF 
Graad van het 

breken 
EN 933-5 6.2  

G van alluviale of 
maritieme oorsprong / 
GR met G van alluviale 

of maritieme oorsprong 

(half)-
gebroken, 

(half)-
gerold 

--- 
3 of 6 indien 
mechanische 
verwerking 

2 of 3 indien 
mechanische 
verwerking 

--- --- --- 
1/jaar per 

korrelmaat 

CF 
Hoekigheid van 

zanden 
EN 933-6 6.4.5 X S --- 1/maand 6 3 --- 1/2maand 

[µ12 - 1.25 σ12] 
≥ grenswaarde 
van de klasse  

(5) 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

CF 
Gehalte aan Cl-

ionen 
EN 1744-1 

art 7 
7.2.1  

G/GR/S van maritieme 
oorsprong en mengsel 

van maritieme/niet 
maritieme oorsprong 

CA 1/week 12 6 PTV 411 1/maand 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in 

 3 jaar 

CB 1/maand 6 3 PTV 411 1/trimester 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in 

 3 jaar 

CC 1/kwartaal 3 2 PTV 411 1/semester 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 
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Tabel « Frequentie en proeven » Zelfcontrole 

Zelfcontrole 
Externe 
controle 

Statistische 
verwerking 

Frequentie-
verlaging  

(1) 

Afwijkingen 
 (1) 

Monster-
neming 

CI = Intrinsiek kenmerk 

CF = Fabricagekenmerk 

Referentie-
norm 

Ref. 
PTV 

Toelich-
ting TRA 

P, art. 
4.1.6.1 

Producten 
Klasse 

volgens 
PTV 

Minimale 
proef-

frequentie 

Minimum N 
uit te voeren 
proeven in TP 
(minder dan 2 

jaar oud) 

Minimum N 
uit te proeven 
in discontinue 
productie of 
uitbreiding 

van hetzelfde 
type van 
product 

CL, NF 
Mogelijke 
frequentie 

Voorwaarden 
Min. 

frequentie 

7.1  
G/GR/S van niet 

maritieme oorsprong 
CA, CB, CC 1/jaar 

1 
externe 
controle 

1 --- 1/2jaar 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/jaar met 
afwisseling 

van 
gecertificeer-

de 
korrelmaten 

CF 
Gehalte aan 
schelpdelen 

EN 933-7 7.2.2  

G/GR van maritieme 
oorsprong en mengsel 

van maritieme/niet 
maritieme oorsprong 

SA 1/week 12 6 --- 1/maand 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in 

 3 jaar 

NBN 589-
209 

7.2.3  

S van maritieme 
oorsprong en mengsel 

van maritieme/niet 
maritieme oorsprong 

SA 1/week 12 6 --- 1/maand 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

EN 933-7 7.2.2  

G/GR van maritieme 
oorsprong en mengsel 

van maritieme/niet 
maritieme oorsprong 

SB 1/maand 6 3 --- 1/kwartaal 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

NBN 589-
209 

7.2.3  

S van maritieme 
oorsprong en mengsel 

van maritieme/niet 
maritieme oorsprong 

SB 1/maand 6 3 --- 1/kwartaal 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in 

 3 jaar 

EN 933-7 7.2.2  
G/GR van maritieme 

oorsprong en mengsel 
SC 1/kwartaal 3 2 --- 1/semester 

individueel 
resultaat ≤  

1/bezoek 
met min. 
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Tabel « Frequentie en proeven » Zelfcontrole 

Zelfcontrole 
Externe 
controle 

Statistische 
verwerking 

Frequentie-
verlaging  

(1) 

Afwijkingen 
 (1) 

Monster-
neming 

CI = Intrinsiek kenmerk 

CF = Fabricagekenmerk 

Referentie-
norm 

Ref. 
PTV 

Toelich-
ting TRA 

P, art. 
4.1.6.1 

Producten 
Klasse 

volgens 
PTV 

Minimale 
proef-

frequentie 

Minimum N 
uit te voeren 
proeven in TP 
(minder dan 2 

jaar oud) 

Minimum N 
uit te proeven 
in discontinue 
productie of 
uitbreiding 

van hetzelfde 
type van 
product 

CL, NF 
Mogelijke 
frequentie 

Voorwaarden 
Min. 

frequentie 

van maritieme/niet 
maritieme oorsprong 

50 % van de 
specificatie 

2maal in 
 3 jaar 

NBN 589-
209 

7.2.3  

S van maritieme 
oorsprong en mengsel 

van maritieme/niet 
maritieme oorsprong 

SC 1/kwartaal 3 2 --- 1/semester 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/bezoek 
met min. 
2maal in  

3 jaar 

EN 933-7 7.2.2  
G/GR van niet-

maritieme oorsprong 
SA, SB, SC 1/jaar 

1 
externe 
controle 

1 --- 1/2jaar 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/jaar met 
afwisseling 

van 
gecertificeer-

de 
korrelmaten 

NBN 589-
209 

7.2.3  
S van niet-maritieme 

oorsprong 
SA, SB, SC 1/jaar 

1  
externe 
controle 

1 --- 1/2jaar 

individueel 
resultaat ≤  

50 % van de 
specificatie 

1/jaar met 
afwisseling 

van 
gecertificeer-

de 
korrelmaten 

CF 
Holle ruimten in 
droge verdichte 

vulstof 
EN 1097-4 6.4.7  S met aanduiding EK --- 1/week 

10 
(13) 

5 (14) --- --- 
2/jaar per 

korrelmaat 

CF 
Reële 

volumemassa 
vulstoffen 

EN 1097-7 6.4.7  S met aanduiding EK --- 1/week 
10 

(13) 
5 (14) --- --- 

2/jaar per 
korrelmaat 
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Tabel « Frequentie en proeven » Zelfcontrole 

Zelfcontrole 
Externe 
controle 

Statistische 
verwerking 

Frequentie-
verlaging  

(1) 

Afwijkingen 
 (1) 

Monster-
neming 

CI = Intrinsiek kenmerk 

CF = Fabricagekenmerk 

Referentie-
norm 

Ref. 
PTV 

Toelich-
ting TRA 

P, art. 
4.1.6.1 

Producten 
Klasse 

volgens 
PTV 

Minimale 
proef-

frequentie 

Minimum N 
uit te voeren 
proeven in TP 
(minder dan 2 

jaar oud) 

Minimum N 
uit te proeven 
in discontinue 
productie of 
uitbreiding 

van hetzelfde 
type van 
product 

CL, NF 
Mogelijke 
frequentie 

Voorwaarden 
Min. 

frequentie 

CF 
Wateroplosbaar

heid 
EN 1744-1 

art 16 
6.4.7  S met aanduiding EK --- --- 

2 
(13) 

1 (14) --- --- 
1/2jaar per 
korrelmaat 

CF Bitumengetal EN 13179-2 6.4.7  S met aanduiding EK --- 
1/week 

(facultatief) 
10 

(13) 
5 (14) --- --- 

2/jaar per 
korrelmaat 

(indien 
verklaard) 

CF 
Carbonaat-

gehalte 
EN 196-21 6.4.7  S met aanduiding EK --- 

1/kwartaal 
(facultatief) 

2 
(13) 

1 --- --- --- 

2/jaar per 
korrelmaat 

(indien 
verklaard) 

CF Vrije CaO 
EN 1744-1, 

art 18 
7.3.2  Kunstmatige granulaten 

D1, D2, D3 1/maand 2 1 --- --- --- 
1/jaar  
(10) 

D4 --- 1 1 --- --- --- --- 

CF Zwelling 
EN 1744-1, 

art 19.3 
7.3.2  

Kunstmatige granulaten 
(D < 25) 

D1, D2, D3, 
D4 

1/maand 2 
Beslissing  
BE-CERT 

--- 
Beslissing  
BE-CERT 

Goed te 
keuren 

controleplan 

1/jaar  
(10) 

CF Verbrokkeling CME 01.11 7.3.2  
Kunstmatige granulaten 

(D ≥ 25) 
D1, D2, D3, 

D4 
1/maand 2 

Beslissing  
BE-CERT 

--- 
Beslissing  
BE-CERT 

Goed te 
keuren 

controleplan 

1/jaar  
(10) 
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6. Algemene bepalingen 

Zodra een eis opgenomen in de bijlage ZA van de normen NBN EN het voorwerp uitmaakt van 
deze vrijwillige certificatie dient de opgegeven waarde vermeld te worden in de CE-markering 
en/of de verklaring van de producent. De vermelding « NPD » (Kenmerk niet bepaald) mag niet 
meer gebruikt worden 

(1): 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. 

Voor de afwijkingen die zijn vastgelegd in de tabel (hierboven), met uitzondering van de 
bepaling van het gehalte aan chloorionen door een alternatieve methode (zie punt 12 verder), 
is de vereenvoudigde procedure de volgende: de afwijking is effectief zodra BE-CERT hiervan 
schriftelijk op de hoogte werd gesteld met kopie aan de keuringsinstelling en gevolgd door een 
schriftelijk akkoord/bevestiging van BE-CERT. De informatie omvat het gemotiveerd dossier 
waaruit de naleving van de afwijkingsvoorwaarden blijkt. 

7. Afwijking frequentie zelfcontrole 

7.1. Het gevraagde bewijs om een afwijking van een proeffrequentie te rechtvaardiging zijn de 
volgende: 

 

Initiële (of normale) 
frequentie 

Bewijs (minimum) 

1/week 12 opeenvolgende overeenkomstige proefresultaten met 
monsternemingen op verschillende monsters 

1/maand 6 opeenvolgende overeenkomstige proefresultaten met 
monsternemingen op verschillende monsters 

 

7.2. SWITCHING RULES met betrekking tot de frequentie van de uit te voeren 
zelfcontroleproeven 

 Normale of initiële proeffrequentie: minimale proeffrequentie van de kenmerken uit de 
tabel « frequentie en proeven ». 

 Van normale proeffrequentie naar frequentieverlaging: indien voor een gegeven kenmerk, 
aan de afwijkingsvoorwaarden vermeld in de tabel wordt voldaan, kan de normale 
proeffrequentie verminderd worden voor dit kenmerk. 

 Van frequentieverlaging naar normale proeffrequentie: in geval van wijziging van de 
afwijkingsvoorwaarden, is de normale proeffrequentie opnieuw van toepassing. De 
producent kan vervolgens opnieuw een aanvraag tot vermindering van de proeffrequentie 
indienen zodra opnieuw aan de afwijkingsvoorwaarden wordt voldaan. 

 Van normale proeffrequentie naar verhoogde proeffrequentie: indien bij de laatste 6 
proeven aan een frequentie in normale omstandigheden voor de analyses die een 
frequentie van 1 monsterneming per week vereisen, blijkt dat twee individuele resultaten 
niet voldoen aan de eisen en waarbij de oorzaak van de niet-overeenkomstigheid niet 
vastgesteld werd, zal de frequentie verdubbeld worden t.o.v. deze van de « normale 
proeffrequentie ». 
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 Van verhoogde proeffrequentie naar normale proeffrequentie: indien in « verhoogde 
proeffrequentie » de resultaten van 6 opeenvolgende proeven opnieuw aan de eisen 
beantwoorden, wordt de normale proeffrequentie opnieuw van toepassing. 

8. Bijzonderheden 

(2): De frequentie van de korrelverdeling kan verschillen van deze van het gehalte aan fijne deeltjes. Eén 
maal per week (minimale frequentie), moeten de korrelverdeling en het gehalte aan fijne deeltjes bepaald 
worden op dezelfde monsterneming. 

(3): Indien de producent geen granulaten vervaardigt die toelaten de fractie 10/14 te isoleren, kan de 
proef uitgevoerd worden op een andere korrelverdelingsfractie overeenkomstig de voorwaarden vermeld 
in de proefnormen. 

(4): Indien de PSV reeds gemeten werd op gecertificeerde grove granulaten afkomstig van dezelfde rots 
als deze waarvan het zand afkomstig is, is het niet nodig de PSV opnieuw te meten. 

(5): De statistiek zal opgebouwd worden op reële cijfers en vervolgens zal het resultaat afgerond worden. 

9. Afwijkingsvoorwaarden proefmethoden 

(6): Stopzetting van de proef bij de zeef d/2 voor de grove granulaten d/D met D ≥ 14 mm en de 
aanwezigheid van een drempelwaarde ≤ 75 % van de specificatie 

(7): Bepaling alleen door wassen. In alle gevallen (met inbegrip van de proef uitgevoerd in aanwezigheid 
van de KI) bij droogzeving voor de grove granulaten (EN 933-1) de zeef van 63 µm verwijderen. 

(8): De bepaling beperken tot 3 zeven boven en onder d/D van de grove granulaten en de aanwezigheid 
van een drempelwaarde ≤ 75 % van de specificatie. 

10. Afwijking kunstmatige granulaten 

(9): In het geval van roestvaststaalslakken wordt de PSV en de PSVW gemeten. De PSVW wordt gemeten 
op proefplaatjes bewaard onder water gedurende 7 tussen hun polijsting en de metingen met de SRT 
slinger. 

(10): Voor de ruwijzerhoogovenslakken, « ferro » staalslakken en « non-ferro » metaalslakken wordt 
eenmaal per jaar een monsterneming uitgevoerd voor de bepaling van de vrije kalk in aanwezigheid van 
de KI op de grondstof vóór veroudering, alsook een monsterneming van hoogoven – en metaalslakken 
klaar voor verzending voor de proeven PSV (in het geval van een min. PSV van 50), micro-Deval, Los 
Angeles, zwelling en verbrokkeling. 

11. Afwijking mengsel van natuurlijke granulaten van verschillende herkomsten (ressources) 

(11): Bij menging van natuurlijke granulaten van verschillende herkomsten, wordt de externe controle 
uitgevoerd op het mengsel. Een verandering van categorie van PSV is enkel toegestaan vanaf de laagste 
waarde van de PSV tussen de moederrotsen. 

12. Afwijking gehalte aan Cl-ionen door potentiometrie of geleidbaarheid (alternatieve methode) 

12.1 Voor elk toestel moet de producent de gelijkwaardigheid van de resultaten aantonen t.o.v. 
de referentiemethode middels een gemotiveerd dossier.   
Bepaalde parameters dienen hierin toegelicht te worden: 
• tijd/termijnen voor het uitvoeren van de meting (0’, 10’, 20’, 30’, …); 
• massa van de proefgreep; 
• …. . 

12.2 Kalibratie van de uitrusting (intern/extern) 
De frequentie is vastgelegd op 1/kwartaal. Het volledige meetbereik (min. 3 meetpunten) 
dient afgedekt te zijn. Op basis van een gemotiveerd dossier, bijvoorbeeld de stabiliteit in 
de tijd van de regressielijn, kan de kalibratiefrequentie teruggebracht worden tot 1/jaar. 

12.3 De producent kan de uitvoering van de proef in zelfcontrole aan een geaccrediteerd 
laboratorium toevertrouwen. Indien dit laboratorium een alternatieve methode toepast, stelt 
de producent eerst de KI in kennis hiervan. 
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13. Afwijking gehalte aan schelpdelen 

Gezien het kenmerk gehalte aan schelpdelen afhankelijk is van de natuur, is de natuurlijke 
variabiliteit belangrijk. Dit kenmerk wordt niet beïnvloed door de productiemethode. 
Dientengevolge is de statistische toets « [µ12 + 1.25 σ12] ≤ grenswaarde van de klasse » niet van 
toepassing. In geval van een aanvraag van afwijking voor dit kenmerk gelden de bepalingen 
zoals opgenomen in deze bijlage A van TRA 411/P. 

14. Bijzondere gevallen organische stoffen en EK 

(12): Indien het aantal te bemonsteren producten per jaar minder dan 3 is, wordt de frequentie 
teruggebracht tot 2/jaar 

(13): In het geval van de fractie fijne deeltjes van breekzanden voor koolwaterstofmengsels, moet het 
aantal voor te leggen proeven op het einde van de TP dateren van minder dan 1 jaar. 

(14): S met aanduiding EK. 

15. Specifieke beoordeling voor de holle ruimten in droge verdichte vulstof en het bitumengetal 

 

Kenmerk Beoordeling 

Holle ruimten in droge verdichte 
vulstof 

Individuele resultaten 

 Binnen de grenzen van de aangeduide categorie Vx/y 

 90% van de laatste 20 individuele resultaten hebben een 
maximale spreiding van 4 % (± 2 %) vergeleken met de door 

de producent verklaarde waarde 

Volumemassa van vulstoffen1 Verklaarde waarde 

Wateroplosbaarheid Individuele resultaten ( 10 %) 

Bitumengetal 

Individuele resultaten 

 Binnen de grenzen van de aangeduide categorie Bx/y 

 90% van de laatste 20 individuele resultaten hebben een 
maximale spreiding van 6 % (± 3 %) vergeleken met de door 

de producent verklaarde 

16. Andere specificaties 

(15): Wanneer de producent een zand en een grof granulaat produceert, wordt de controle van het gehalte 
aan organische stoffen uitgevoerd op het zand. Indien er meerdere zanden zijn, zal de KI erover waken dat 
de verschillende zanden bemonsterd worden. Indien de zanden afkomstig zijn uit dezelfde stroom, zal het 
zand het meest stroomopwaarts in het productieproces bemonsterd worden. 

 

17. Frequentie zelfcontrole/externe controle in het geval van vulstoffen voor beton 

                                                      
1 De regelmaat van de volumemassa is gebonden aan de regelmaat van de holle ruimten in droge verdichte 
vulstof. 
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  Zelfcontrole Externe controle 

Kenmerk 
Referentie-

norm 
Ref. 
PTV 

Minimale 
proef-

frequentie 

Statistische 
verwerking 

Minimum N 
uit te 

voeren 
proeven in 
TP (minder 
dan 2 jaar 

oud) 

Minimum N 
uit te 

proeven in 
discontinue 
productie 

of 
uitbreiding 

van 
hetzelfde 
type van 
product 

Monsterneming 
Min. frequentie per 

vulstof 

Korrelverdeling NBN EN 933-10 

7.4 

1/week CL of NF 24 12 1/bezoek 

Waterbehoefte van de 
vulstof (ßp) 

NBN EN 13179-2 1/dag --- 24 12 1/bezoek 

Reële volumieke massa 

f 
NBN EN 1097-7 1/3maand --- 2 1 1/jaar 

Methyleenblauwwaarde 
MBF 

NBN EN 933-9, 
Annexe A 

1/week --- 12 6 1/jaar 

Totale gehalte aan 
organische koolstof 

NBN EN 13639 3/jaar --- 2 1 1/jaar 

Krimp door drogen NBN EN 1367-4 3/jaar --- 2 1 1/jaar 

Chloriden  
NBN EN 1744-1, 

§7 

Niet-
maritiem: 

1/jaar 
--- 1 1 1/jaar 

In zuur oplosbare 
sulfaten 

NBN EN 1744-1, 
§12 

3/jaar --- 2 1 1/jaar 

In water oplosbare 
sulfaten 

NBN EN 1744-1, 
§10 

3/jaar --- 2 1 1/jaar 

Totaal zwavelgehalte 
NBN EN 1744-1, 

§11 
3/jaar --- 2 1 1/jaar 

Invloed op de 
bindingstijd 

NBN EN 1744-1, 
§6 

3/jaar --- 2 1 1/jaar 
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