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1  INLEIDING 

Dit hoofdstuk geeft duiding en enkele specifieke regels aangaande de certificatiereglementen.  

1.1 TERMINOLOGIE 

In dit artikel wordt de definitie gegeven van enkele specifieke termen, gevolgd door een verklaring 
van de in dit Algemeen certificatiereglement CRC 01 BENOR gebruikte afkortingen. 

1.1.1  Definities 
 

Aanvrager Producent die een certificaat aan de certificatie-instelling vraagt. 

Afwijking Niet overeenkomstigheid van iets (apparatuur, materieel, proces, 
product, frequentie, …) met de regels van referentiedocumenten 
die er betrekking op hebben of met de regels van het toepasselijk 
Toepassingsreglement. 

Algemeen 
Certificatiereglement (CRC 01 
BENOR) 

Het certificatiesysteem beschreven in het reglement waarvan 
COPRO vzw de titularis en beheerder is. 

BENOR-gecertificeerd Gecertificeerd op basis van het Algemeen Certificatiereglement 
CRC 01 BENOR en het voor dat product toepasselijk 
Toepassingsreglement. 

BENOR vzw Organisme verantwoordelijk voor het beheer van het BENOR-
merk in het algemeen, zijn gebruik en de controle erop. 

Beproeving Zie proef. 

Betoncentrale = synoniem productie-eenheid. 

Betonmengsel = (beton)samenstelling, recept. Mengselformule uitgedrukt aan 
de hand van de samenstellende grondstoffen, uitgedrukt in kg/m³, 
en de korrelverdeling van het inert skelet. 

Als in dit document de term betonmengsel wordt gebruikt, wordt 
daarmee altijd ‘betonmengsel voor cementbeton-verhardingen en 
ter plaatse gestorte lijnvormige elementen’ bedoeld. 

Certificaat [Product˜] Document uitgereikt door de certificatie-instelling aan een 
producent en uitgegeven volgens de regels van een 
certificatiesysteem, dat verklaart dat het in het certificaat 
vermelde product gecertificeerd is op basis van dit Algemeen 
Certificatiereglement CRC 01 BENOR aangevuld met het voor 
het betreffende product toepasselijke Toepassingsreglement. 

Voor de eenvoud wordt deze term ook gebruikt voor de 
vergunning die door de certificatie-instelling wordt gegeven aan 
de producent en die hem het recht verleent het certificaat en het 
merk te gebruiken volgens de regels van het toepasselijke 
Toepassingsreglement. 
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Certificaatnummer 
 

Uniek nummer (bestaande uit 4 cijfers/2 cijfers) dat door de 
certificatie-instelling wordt gebruikt voor de identificatie van het 
certificaat en dat door de producent wordt gebruikt, samen met 
het Merk, voor de identificatie van een gecertificeerd product. 

Certificaathouder 
 

Producent aan wie de certificatie-instelling een certificaat heeft 
uitgereikt. 

De certificatie-instelling geeft aan een certificaathouder het recht 
het certificaat en het merk te gebruiken volgens de regels van het 
toepasselijke Toepassingsreglement. 

Een certificaathouder heeft die hoedanigheid tot de intrekking of 
stopzetting van zijn laatste certificaat of zijn laatste 
gecertificeerde productie. 

Certificatie [Product˜] Activiteit waarbij de certifcatie-instelling als onafhankelijke derde 
partij door middel van een certificaat verklaart dat er een 
voldoende graad van vertrouwen bestaat dat het product 
geproduceerd wordt door een producent die in staat is om 
doorlopend de overeenstemming van zijn product met de in het 
toepasselijke Toepassingsreglement vermelde eisen te 
waarborgen.  

Certificatie-instelling Instelling die certificatie verrichten geaccrediteerd is volgens 
ISO/IEC 17065. 

Certificatiereglement Document dat de regels van het certificatiesysteem vastlegt. 

Certificatiesysteem Systeem dat zijn eigen regels heeft voor het uitvoeren van 
certificatie. 

Conformiteit Overeenkomstigheid van iets (apparatuur, materieel, proces, 
product, …) met de regels van referentiedocumenten die er 
betrekking op hebben en met de regels van het toepasselijk 
Toepassingsreglement. 

Controle Activiteit zoals visueel nakijken, meten, onderzoeken, beproeven 
of schatten van een of meer kenmerken van een entiteit en het 
vergelijken van de resultaten met gespecificeerde eisen, om vast 
te stellen of de conformiteit van een kenmerk is bereikt. 

Controleapparatuur Meet- en beproevingsuitrusting die wordt gebruikt bij het 
uitvoeren van controles. 

Controlelaboratorium Een door de certificatie-instelling aangeduid extern laboratorium 
waaraan opdracht verleend wordt voor het uitvoeren van 
controles. 

Controlelocatie Plaats waar een controle wordt uitgevoerd. 

Entiteit Hetgeen afzonderlijk kan worden beschreven en beschouwd. 

Extern laboratorium Een van de producent onafhankelijk laboratorium. 
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Fabricaatnummer Een uniek nummer, bestaand uit vier cijfers, dat door de 
producent wordt toegekend aan een welbepaald betonmengsel. 
Het fabricaatnummer komt voor in de code van de 
verantwoordingsnota en in de code van technische fiche. 
Eventueel kan er een verband zijn met de interne receptcode voor 
de productie van het betonmengsel. 

Gecertificeerd betonmengsel Betonmengsel waarvan de conformiteit van de verantwoordings-
nota en de technische fiche met een technisch referentieel door 
de keuringsinstelling werd bevestigd. 

Geregistreerd betonmengsel Gecertificeerd betonmengsel dat door de bouwheer werd 
geregistreerd. 

Identificatie Aanduiding van de eigenheid van iets, door er een merkteken op 
aan te brengen. 

IJken Geheel van handelingen uitgevoerd door een wettelijk bevoegd 
orgaan met het oog op het vaststellen en bevestigen dat het 
meetmiddel volledig voldoet aan de voorschriften van de 
ijkreglementering. 

Inspecteur Bevoegde afgevaardigde van de keuringsinstelling, belast met de 
keuring. 

Inspectie Controlebezoek uitgevoerd door een inspecteur als onderdeel 
van het externe toezicht in het kader van de certificatie. 

Intern laboratorium Een van de producent afhankelijk laboratorium, al dan niet 
gevestigd op de productie-eenheid. 

Kalibreren Geheel van handelingen die in gespecificeerde omstandigheden 
de relatie vastleggen tussen enerzijds de waarden aangeduid 
door een meetmiddel of een meetsysteem, of de waarden 
voorgesteld door een meetinstrument of een referentiemateriaal, 
en anderzijds de corresponderende gekende waarden van een 
grootheid gerealiseerd door ijkmaten. 

Meer informatie over de term kalibreren is terug te vinden in 
ISO/IEC Guide 99. 

Keuring Systematisch onderzoek van de mate waarin een product voldoet 
aan de gespecificeerde eisen door controles of kalibraties. 

Keuringsinstelling Instelling die keuringswerkzaamheden uitvoert namens een 
certificatie-instelling en geaccrediteerd is volgens ISO/IEC 17020. 

Klant De partij die het product van de producent afneemt. De definitie 
is van toepassing op verschillende vormen van afnemers: 
producenten van andere producten, aannemers, bouwheren, 
opdrachtgevers, overheden, … 
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Kwaliteitssysteem Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen die 
nodig zijn voor de implementatie van de kwaliteitszorg. 

Meer informatie over de term kwaliteitssysteem is terug te vinden 
in EN ISO 9000. 

Laboratorium voor zelfcontrole Een intern of extern laboratorium waar de controles in het kader 
van de zelfcontrole uitgevoerd worden. 

Leverancier De partij die het certificaat heeft aangevraagd, heeft verkregen of 
het niet meer heeft en die de verantwoordelijkheid heeft te zorgen 
dat het product beantwoordt aan de certificatie-eisen. Deze 
definitie is van toepassing op producenten, verdelers en 
invoerders. Als een leverancier van grondstoffen, materieel, 
controleapparatuur of diensten wordt bedoeld, dan wordt dat 
expliciet aangegeven. 

Levering van betonmengsel Afvoer van een betonmengsel naar de klant. 

Merk [van conformiteit] 

[BENOR-merk] 

Beschermd merk, dat aangeeft dat er een bepaalde graad van 
gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de betreffende 
producten in overeenstemming zijn met de referentiedocumenten 
die er betrekking op hebben. 

Het gebruik en het toezicht van het Merk gebeurt volgens de 
regels van dit Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR 
en van het Reglement op het Gebruik en Toezicht van het 
BENOR-merk. In het kader van dit certificatiereglement gaat het 
om het certificeringsmerk BENOR zoals beschreven in artikel 2.6. 

Mobiele productie-eenheid Technische installatie, die tijdelijk op een site gevestigd is en die 
beschikt over een tijdelijke exploitatievergunning, waar 
betonmengsels worden gefabriceerd overeenkomstig dit 
Toepassingsreglement voor één bepaalde werf. De installatie 
wordt regelmatig verplaatst naar een andere geografische plaats. 

Monsterneming Monsternemingen kunnen worden onderverdeeld in: 

-  het wegnemen van een deel of het geheel van een product of 
een bouwdeel, 

-  het aanduiden van een afgebakend deel of van het geheel van 
een product of een bouwdeel, 

met de bedoeling er controles op uit te voeren. 

Organisme  Instantie van publiek of privaat recht die een bepaalde opdracht 
en samenstelling heeft. 

Producent Bedrijf dat verantwoordelijk is voor het maken van een product. 
In dit document is deze definitie van toepassing op een producent 
van betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter 
plaatse gestorte lijnvormige elementen. Als een andere producent 
wordt bedoeld dan wordt dat expliciet aangegeven. 
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Product Resultaat van een industriële activiteit of proces en dat het 
voorwerp uitmaakt van een of meerdere referentiedocumenten. 
Het is de verzamelnaam voor alle betonmengsels en 
producttypes waarop eenzelfde Toepassingsreglement of 
certificaat van toepassing is. In dit reglement wordt met product 
wegenbeton, zijnde betonmengsels voor cementbeton-
verhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen, 
bedoeld.  

Productie 1.  Geheel van processen en methodes om een product te 
maken; 

2.  Hoeveelheid van een product die in een productie-eenheid 
werd gemaakt. 

Productiedag Een productiedag bedraagt 12 uur. In geval van productie, hoe 
klein ook, wordt dat aanzien als een productiedag.  

Als de betonproductie plaats vindt in continu-regime, dan stemt 
een etmaal overeen met 2 productiedagen van 12 uur. 

Productiedeel Deel van een productie dat zich onderscheidt door een of meer 
gemeenschappelijke kenmerken of dat overeenkomt met een 
bepaalde hoeveelheid. 

Productie-eenheid Technische installatie, waar betonmengsels conform dit 
Toepassingsreglement worden geproduceerd. Als deze 
installatie bestaat uit 1 of meerdere productielijnen dan wordt die 
beschouwd als 1 productie-eenheid als de sturing en 
weeginstallatie gemeenschappelijk zijn. 

Productiejaar Jaar te starten op 1 januari met tenminste 1 productiedag in  
het jaar. 

Productiemaand 20 Gecumuleerde productiedagen over een maximale periode 
van 6 maanden beginnend de eerste dag van de productie. 

Productieweek 5 Gecumuleerde productiedagen over een maximale periode van 
3 maanden beginnend de eerste dag van de productie. 

Producttype Verzameling van betonmengsels met gelijkaardige kenmerken. 
Een product kan worden onderverdeeld in verschillende 
producttypes op basis van het toepasselijke referentiedocument, 
klassen van kenmerken, toepassing, enzovoort. 

Proef Technische handeling die bestaat uit het bepalen van een of 
meerdere eigenschappen van een grondstof of product, volgens 
een gespecificeerde werkwijze. 

Proef voor zelfcontrole Proef uitgevoerd door het laboratorium voor zelfcontrole in het 
kader van de zelfcontrole. 
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Referentiedocument Document dat de technische kenmerken, waaraan het personeel, 
het materieel, de productie-eenheid, de grondstoffen, het 
productieproces en/of het product, moeten voldoen, specificeert 
(een norm, een Technisch Voorschrift of elke andere technische 
specificatie) en die het toepasselijk Toepassingsreglement 
toepasselijk verklaart op een bepaald product en de vervaardiging 
ervan. 

Sanctie Dwingende maatregel die door de certificatie-instelling wordt 
opgelegd aan de producent, wanneer wordt vastgesteld dat de 
producent de regels van het desbetreffende Toepassings-
reglement of de toepasselijke referentiedocumenten niet 
respecteert, waardoor er een daling optreedt in het vermogen van 
de producent om doorlopend de conformiteit van het product te 
waarborgen. Een sanctie wordt ook opgelegd om de 
geloofwaardigheid van het BENOR-merk te behouden. 

Sectorale organisatie Instelling die de certificatieschema’s opstelt. Soms ook OSO 
genoemd. 

Technisch Voorschrift Technische Voorschriften zijn referentiedocumenten die worden 
opgesteld door de sector (Sectorale Commissie, art. 3.1.4). Een 
Technisch Voorschrift kan een volledig voorschrift zijn voor een 
product of een aanvulling bij reeds bestaande voorschriften zoals 
een norm. De Technische Voorschriften fungeren als basis voor 
de certificatie. 

Technische fiche Fiche waarop de producent of leverancier de kenmerken van zijn 
product weergeeft. In het kader van dit Toepassingsreglement 
wordt de technische fiche van het betonmengsel opgemaakt door 
de producent bedoeld. Wanneer het gaat om de technische fiche 
van een grondstof opgemaakt door de leverancier, wordt dat 
duidelijk vermeld. 

Toepassingsreglement 
(BENOR) 

Het reglement dat betreffende een bepaald product het Algemeen 
Certificatiereglement CRC 01 BENOR aanvult, zodat beide het 
geheel van technische, administratieve en financiële regels 
vormen betreffende de certificatie van de overeenstemming van 
het product met de referentiedocumenten. 

Type-onderzoek Een reeks controles om de kenmerken van een betonmengsel of 
producttype en de conformiteit ervan initieel vast te stellen (initiële 
type-onderzoek) of eventueel periodiek te bevestigen (herhaalde 
type-onderzoek). 

Vaste productie-eenheid Technische installatie, die permanent op een site gevestigd is, 
waar betonmengsels worden gefabriceerd overeenkomstig dit 
Toepassingsreglement. De installatie wordt niet verplaatst. 

Verantwoordingsnota In een verantwoordingsnota verantwoordt de producent op basis 
van een voorstudie het gebruik van de door hem voorgestelde 
grondstoffen en zijn samenstelling, zodanig dat een 
betonmengsel wordt verkregen dat beantwoordt aan de 
voorgeschreven bepalingen. 
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Vergelijkende proef Een in tweevoud uitgevoerde proef, waarbij het resultaat van het 
controlelaboratorium wordt vergeleken met het resultaat 
verkregen door de producent, ter controle van de zelfcontrole. 

Voorstudie Reeks van onderzoeken die worden uitgevoerd om de kenmerken 
van een betonmengsel te bepalen en de overeenkomstigheid met 
de toepasselijke referentiedocumenten aan te tonen. 

Wegenbeton Betonmengsel voor cementbetonverhardingen en ter plaatse 
gestorte lijnvormige elementen. 

Zelfcontrole [industriële- ] Permanente controle die de producent zelf uitvoert – of laat 
uitvoeren – op de grondstoffen, het materieel, de controle-
apparatuur, de productie, het product, de voorraden, de 
leveringen met het oog op het vaststellen van de doorlopende 
conformiteit van het product. 

1.1.2 Afkortingen 
 

BELAC Belgisch Accreditatiesysteem 

CEPANI Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie 

D De grootste korrelmaat van het granulaat in het betonmengsel, uitgedrukt in mm 

EA European Cooperation for Accreditation 

KI Keuringsinstelling 

NBN Bureau voor Normalisatie 

OCI Certificatie-instelling 

OSO Sectorale organisatie in het kader van het BENOR-merk 

PTV Technisch voorschrift 

TAR Tariefreglement 

TRA Toepassingsreglement 

1.1.3 Referenties 
 

AR  Algemeen Reglement BENOR betreffende de overeenkomstigheid van 
producten met de normen 

CRC 01 BENOR Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR voor 
Productcertificatie in de Bouwsector onder het BENOR-merk 

ISO/IEC Guide 99 Internationale woordenlijst voor metrologie 

NBN EN ISO 9000 Kwaliteitsmanagementsystemen – Grondbeginselen en verklarende 
woordenlijst 

NBN EN ISO/IEC 17020 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van 
verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren 
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NBN EN ISO/IEC 17025 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en 
kalibratielaboratoria 

NBN EN ISO/IEC 17065 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die 
certificaten toekennen aan producten, processen en diensten 

TAR BENOR Tariefreglement voor productcertificatie 

PTV 850  Technische voorschriften voor wegenbeton 

RNR 50-1  Reglementaire Nota voor technische fiches, verantwoordingsnota’s en 
voorstudies voor wegenbeton 

RNR 50-2  Reglementaire Nota voor ijkingen, kalibratie en controle van productie-, 
controle-, meet- en beproevingsuitrusting bij de certificatie van 
wegenbeton 

TAR 50  Tariefreglementin het kader van het merk van overeenkomstigheid 
BENOR van wegenbeton 

PTV 411  Codificatie van de granulaten 

NBN B 15-001 Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit – 
Nationale aanvulling bij NBN EN 206:2013+A1:2016 

NBN B 15-215 Beproeving van verhard beton: wateropslorping door onderdompeling 

NBN B 15-238 Proeven op vezelversterkt beton - buigproef op prismatische 
proefstukken 

NBN EN 196-2 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 2: Chemische analyse van 
cement 

NBN EN 196-6 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 6: Bepaling van de fijnheid 

NBN EN 480-8 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel – 
Beproevingsmethoden - Deel 8: Traditionele bepaling van het droge-
stofgehalte 

NBN EN 480-10 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden 
- Deel 10: Bepaling van het gehalte aan in water oplosbaar chloride 

NBN EN 480-12 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Beproevingsmethoden 
- Deel 12: Bepaling van het alkaligehalte van hulpstoffen 

NBN EN 933-1 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslag-
materialen - Deel 1: Bepaling van de korrelverdeling – Zeefmethode 

NBN EN 933-3 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslag-
materialen - Deel 3: Bepaling van korrelvorm – Vlakheidsindex 

NBN EN 933-7 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslag-
materialen - Deel 7: bepaling van het schelpgehalte – Percentage 
schelpen in grove granulaten  

NBN EN 933-8 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslag-
materialen - Deel 8: Beoordeling van fijn materiaal – 
Zandequivalentbeproeving 

NBN EN 933-9 Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslag-
materialen - Deel 9: Beoordeling van fijn materiaal – 
Methyleenblauwproef 

NBN EN 1008  Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, 
beproeving en beoordeling van de geschiktheid van water, inclusief 
spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als 
aanmaakwater voor beton 
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NBN EN 1097-1 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de fysische en 
mechanische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling 
van de weerstand tegen afslijting (Micro-Deval) 

NBN EN 1097-2 Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 2: Methoden voor de 
bepaling van de weerstand tegen verbrijzeling 

NBN EN 1097-5 Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 5: Methoden voor de 
bepaling van het watergehalte door drogen in een geventileerde oven 

NBN EN 1097-6 Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 6: Bepaling van de 
dichtheid van de deeltjes en van de wateropname 

NBN EN 1097-8 Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische 
eigenschappen van granulaten - Deel 8: Bepaling van de polijstwaarde 

NBN EN 1367-1 Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van granulaten - Deel 1: Bepaling van de bestandheid tegen vriezen en 
dooien 

NBN EN 1367-2 Beproevingsmethoden voor de thermische eigenschappen en verwering 
van granulaten - Deel 2: Magnesiumsulfaatproef 

NBN EN 1744-1 Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van 
toeslagmaterialen - Deel 1: Chemische analyse 

NBN EN 12350-2 Beproeving van betonspecie - Deel 2: Zetmaat 

NBN EN 12350-3 Beproeving van betonspecie - Deel 3: Vebe-proef 

NBN EN 12350-6 Beproeving van betonspecie - Deel 6: Dichtheid 

NBN EN 12350-7 Beproeving van betonspecie - Deel 7: Luchtgehalte – Drukmethode 

NBN EN 12390-1  Beproeving van verhard beton - Deel 1: Vorm, afmetingen en verdere 
eisen voor proefstukken en mallen 

NBN EN 12390-2 Beproeving van verhard beton - Deel 2: Vervaardiging en bewaring van 
proefstukken voor sterktebeproeving 

NBN EN 12390-3 Beproeving van verhard beton - Deel 3: Druksterkte van proefstukken 

NBN EN 12390-5 Beproeving van verhard beton - Deel 5: Buigsterkte van proefstukken 

NBN EN 12390-7 Beproeving van verhard beton - Deel 7: Dichtheid van verhard beton 

CEN/TS 12390-9 Beproeving van verhard beton – Deel 9: Vorst-dooi weerstand 
 
 

Dit toepassingsreglement bevat gedateerde en ongedateerde referentiedocumenten. Voor gedateerde 
referenties is alleen de geciteerde versie van toepassing. Voor ongedateerde referenties is altijd de 
laatste versie van toepassing, inclusief eventuele errata, addenda en amendementen. 

Van alle EN-normen die in dit reglement worden vermeld, is altijd de overeenkomstige Belgische 
publicatie NBN EN van toepassing. De certificatie-instelling kan het gebruik van een andere dan de 
Belgische publicatie toestaan, op voorwaarde dat die inhoudelijk identiek is aan de Belgische publicatie. 
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1.2  BESCHIKBAARHEID VAN CERTIFICATIEREGLEMENTEN 

Dit artikel omschrijft op welke wijze de certificatiereglementen beschikbaar worden gesteld. 

De actuele versie van de certificatiereglementen is gratis beschikbaar op de website 
van de certificatie-instelling.  

Een papieren versie van de certificatiereglementen kan worden besteld bij de 
certificatie-instelling. De certificatie-instelling heeft het recht daar kosten voor aan te 
rekenen. 

Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele, door de Sectorale 
Commissie goedgekeurde en/of door vzw BENOR geregistreerde certificatie-
reglementen. 

 

1.3 STATUS VAN DIT TOEPASSINGSREGLEMENT 

In dit artikel worden de gegevens vermeld in verband met versie, goedkeuring en bekrachtiging van 
dit Toepassingsreglement. 

1.3.1  Versie van dit Toepassingsreglement 

 Dit Toepassingsreglement betreft versie 3.0 en vervangt versie 2.0. 

1.3.2 Goedkeuring van dit Toepassingsreglement 

 Dit Toepassingsreglement werd door de Sectorale Commissie Wegenbeton 
goedgekeurd op 25-11-2019. 

1.3.3 Registratie van dit Toepassingsreglement 

 Dit Toepassingsreglement werd door de Raad van Bestuur bekrachtigd op  
2020-02-18. 

 Dit Toepassingsreglement werd bij vzw BENOR ingediend op 2020-02-18. 
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1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN REFERENTIEDOCUMENTEN 

Dit artikel beschrijft de hiërarchische volgorde van de verschillende regels en documenten. Sommige 
hebben - bij tegenstrijdigheid - voorrang op andere. 

1.4.1 Wetgeving 

 Als bepaalde regels van de certificatiereglementen strijdig zijn met de toepasselijke 
wetgeving, dan zijn de regels die voortvloeien uit de wetgeving bepalend. Het is de 
verantwoordelijkheid van de producent om daarop toe te zien en eventuele 
tegenstrijdigheden vooraf te melden aan de sectorale organisatie of aan de certificatie-
instelling. 

1.4.2 Richtlijnen betreffende veiligheid en gezondheid 

 Als bepaalde regels van de certificatiereglementen strijdig zijn met de richtlijnen 
betreffende veiligheid en gezondheid, dan zijn deze richtlijnen bepalend. Het is de 
verantwoordelijkheid van de producent om daarop toe te zien en eventuele 
tegenstrijdigheden vooraf te melden aan de sectorale organisatie of aan de certificatie-
instelling. 

1.4.3 Bijzonder bestek 

 Niet van toepassing. 

 

1.5 VRAGEN EN OPMERKINGEN 

Vragen of opmerkingen over de certificatiereglementen worden gericht aan de 
sectorale organisatie of aan de certificatie-instelling. 
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2  SITUERING VAN PRODUCTCERTIFICATIE 

Dit hoofdstuk geeft aan wie verantwoordelijk is voor de opmaak van de certificatiereglementen. De 
doelstellingen en de scope van de productcertificatie worden omschreven.  

2.1 OPMAAK CERTIFICATIEREGLEMENTEN 

Dit artikel geeft aan wie verantwoordelijk is voor de opmaak van de verschillende 
certificatiereglementen. 

2.1.1  Opmaak van het Algemeen Certificatiereglement 

 Het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR voor productcertificatie werd 
opgesteld door COPRO. Het dient als basis voor het opstellen van de 
Toepassingsreglementen.  

2.1.2  Opmaak van dit Toepassingsreglement  

 Per product wordt een specifiek Toepassingsreglement opgesteld. Dat gebeurt door 
een gespecialiseerde, technische Sectorale Commissie, waarin belanghebbende 
partijen op het gebied van het betreffende product zijn vertegenwoordigd. De 
organisatie van een Sectorale Commissie (art. 3.1.4) is in handen van de sectorale 
organisatie. 

De structuur van dit Toepassingsreglement volgt de structuur van CRC 01 BENOR, 
waardoor bepaalde artikels in dit Toepassingsreglement niet van toepassing gesteld 
zijn. 
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2.2 DOELSTELLINGEN 

In dit artikel worden de doelstellingen van de certificatiereglementen en van de productcertificatie 
omschreven. 

2.2.1  Doel van het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR 

2.2.1.1 Het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR wordt door een Sectorale 
Commissie gebruikt als basis bij het opstellen van een Toepassingsreglement voor 
productcertificatie. Het is gemeenschappelijk en identiek voor alle producten waarvoor 
COPRO de BENOR-certificatie beheert. 

2.2.1.2 Het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR is altijd van toepassing en zal 
door de sectorale organisatie, de certificatie-instellingen en de keuringsinstellingen 
worden gebruikt bij het uitvoeren van hun taken, onder andere bij de 
certificatieaanvraag en bij het externe toezicht. 

2.2.2 Doel van dit Toepassingsreglement 

2.2.2.1 Dit Toepassingsreglement bevat alle relevante regels voor de certificatie van 
betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige 
elementen. Het bevat ook regels in verband met het aanvragen van een certificaat en 
bijkomende informatie. 

2.2.2.2 Dit Toepassingsreglement zal door de sectorale organisatie, de certificatie-instellingen 
en de keuringsinstellingen worden gebruikt bij het uitvoeren van hun taken, onder 
andere bij de certificatieaanvraag en bij het externe toezicht. 

2.2.3 Doel van deze productcertificatie 

 Het BENOR-merk is een vrijwillig merk waarvan het Bureau voor Normalisatie eigenaar 
is. 

 Het BENOR-merk heeft als doel het vertrouwen te bevestigen in de conformiteit van 
wegenbeton. Met een BENOR-certificaat volgens dit Toepassingsreglement voor 
productcertificatie, kan een producent aan een klant of aan derden aantonen dat hij 
een welbepaald product produceert en levert volgens de regels van dit 
Toepassingsreglement. 

 Aangezien dit Toepassingsreglement de regels bevat die gevolgd moeten worden om 
tot conforme betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte 
lijnvormige elementen te komen, zorgt de toepassing van die regels door de producent 
voor een goede kwaliteitsborging. Met conform wordt in het kader van de 
productcertificatie verstaan dat betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter 
plaatse gestorte lijnvormige elementen beantwoorden aan de regels van dit 
Toepassingsreglement en aan de eisen van de op de technische fiche aangeduide 
referentiedocumenten.  

 Dit Toepassingsreglement is bovendien zo opgevat dat net die aspecten worden 
geborgd die volgens de belanghebbende partijen belangrijk zijn bij wegenbeton. 
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 Een klant mag van een producent, die wegenbeton levert onder een BENOR-
certificaat, dus verwachten dat deze producent wegenbeton maakt volgens een door 
de sector en door de Sectorale Commissie (art. 3.1.4) overeengekomen, kwalitatieve 
manier. 

 De regels van dit toepassingsreglement vormen slechts een onderdeel van het 
kwaliteitssysteem van de producent. Elke producent moet de regels van dit 
Toepassingsreglement aanvullen met zijn vakbekwaamheid. 

 Een gecertificeerd betonmengsel is een onderdeel van een kwalitatief project, zijnde 
een duurzame betonverharding en duurzame lijnvormige elementen. Naast een 
gecertificeerd product spelen ook het transport van het betonmengsel naar de werf, de 
verwerking van het betonmengsel op de werven en andere factoren daarin een rol. 

 De certificatie beïnvloedt echter in geen geval de verantwoordelijkheid van de 
ontwerper, de bestekschrijver, het studiebureau, de aannemer of de producent. 
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2.3 SCOPE 

In dit artikel wordt de scope van de productcertificatie omschreven. Er wordt aangegeven wat er 
onder de productcertificatie valt en wat niet. De verschillende soorten certificatiereglementen en 
referentiedocumenten worden opgesomd.  

2.3.1  Onderwerp van de productcertificatie 

2.3.1.1 Het onderwerp van de productcertificatie is de beheersing van de productie en levering 
van betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige 
elementen.  

 Daarbij wordt gekeken naar: 

-  de implementatie en follow-up van het kwaliteitsplan, 

-  de voorstudie van een betonmengsel, 

- de keuze en ingangscontrole van de grondstoffen die men zal gebruiken bij de 
productie, 

-  de inzet van geschikt personeel en materieel, 

-  de eigenlijke productie,  

-  de controles op de grondstoffen, 

- de controles op het productieproces, 

- de controles op de betonmengsels, 

-  de registratie en archivering van alle relevante gegevens en resultaten. 

 De producttypes die behoren tot het gecertificeerde deel van de productie zijn 
betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige 
elementen. 

 De input voor de certificatie bestaat uit alle relevante voorschriften van de toepasselijke 
referentiedocumenten rond wegenbeton. De output zijn conforme betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen, traceerbaar 
gemaakt aan de hand van een reeks voorgeschreven registraties van controles. 

2.3.1.2 De conformiteit van de bij de productie gebruikte grondstoffen valt eveneens onder de 
productcertificatie.  

 De producent gebruikt de juiste grondstoffen en er is voorzien om gecertificeerde 
grondstoffen te gebruiken en/of een controle uit te voeren op de gebruikte grondstoffen. 
In functie van de resultaten van deze controle neemt de producent de gepaste 
maatregelen, volgens dit Toepassingsreglement. 
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2.3.1.3 De conformiteit van de betonverhardingen en lijnvormige elementen valt niet onder de 
productcertificatie. 

 Het gebruik van conforme betonmengsels is een essentiële schakel in de realisatie van 
een kwalitatief conforme betonverharding of lijnvormig element. Maar door het feit dat 
er echter nog parameters zijn die bij de certificatie van betonmengsels niet aan bod 
komen, kan de productcertificatie niet volledig waarborgen dat de resulterende 
betonverharding of lijnvormig element zal beantwoorden aan de kwaliteitseisen van de 
bouwheer. 

 Parameters waarop de productcertificatie geen betrekking heeft, zijn onder andere: 

-  het ontwerp van de betonverharding of lijnvormig element, 

-  het gebruik van producten die buiten de scope van de productcertificatie vallen, 

- het transport van betonmengsels, 

- het storten en de plaatsing van de betonverharding of lijnvormig element.  

2.3.2 Relatie met uitvoeringcertificatie 

 Uitvoeringcertificatie – zoals de door COPRO uitgevoerde certificatie volgens de regels 
van het Algemeen Certificatiereglement CRC 02 COPRO.EXE – slaat op de 
conformiteit van de uitvoering. 

 Gecertificeerde betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte 
lijnvormige elementen kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van een bouwdeel of 
bouwwerk, die op haar beurt onder de uitvoeringcertificatie valt.  

 Zodoende hebben de productcertificatie en de uitvoeringcertificatie een wel 
afgebakende, verschillende scope, maar sluiten ze toch op elkaar aan in de keten van 
de kwaliteitsborging. 

2.3.3 Algemeen Reglement BENOR 

 Het algemeen reglement van het NBN is van toepassing.  

 Elk certificatiereglement voor het beheer of de organisatie van het BENOR-merk dat 
onder de autoriteit van het NBN wordt afgekondigd, wordt in voege gebracht in het 
kader van het beheer van de BENOR-certificatieschema’s door COPRO. 

2.3.4 Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR voor productcertificatie in de 
bouwsector 

 De algemene scope van de BENOR-certificatie van een product is beschreven in het 
Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR. 
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2.3.5 Toepassingsreglement 

2.3.5.1 Dit Toepassingsreglement is van toepassing op het uitreiken van het BENOR-
certificaat en het gebruik van het BENOR-merk bij betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen volgens 
minstens een van de volgende referentiedocumenten: 

-  een norm, 

-  een Technisch Voorschrift (PTV). 

 De toepasselijke referentiedocumenten worden weergegeven in artikel 2.3.7. 

2.3.5.2 De BENOR-certificatie van wegenbeton is een vrijwillige certificatie. 

2.3.5.3 De CE-markering is niet van toepassing. 

2.3.6 Aanvullende reglementen en rondzendbrieven 

2.3.6.1 De sectorale organisatie kan het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR en 
dit Toepassingsreglement aanvullen met een of meerdere bijkomende reglementen, 
die integraal deel uitmaken van het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR, 
respectievelijk van dit Toepassingsreglement. 

2.3.6.2 De sectorale organisatie kan het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR en 
dit Toepassingsreglement aanvullen met een of meerdere rondzendbrieven, die 
integraal deel uitmaken van het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR, 
respectievelijk van dit Toepassingsreglement. 

2.3.6.3 De richttarieven die gelden in het kader van de productcertificatie zijn opgenomen in 
het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR en het Tariefreglement voor 
Productcertificatie van ter plaatste gestorte betonmengsels voor cementbeton-
verhardingen en lijnvormige elementen TAR 50. 

2.3.7 Referentiedocumenten 

2.3.7.1 Niet van toepassing 

2.3.7.2 Niet van toepassing. 

2.3.7.3 Technische Voorschriften zijn referentiedocumenten die worden opgesteld door de 
sector (Sectorale Commissie, art. 3.1.4). Een Technisch Voorschrift kan een volledig 
voorschrift zijn voor een product of een aanvulling bij reeds bestaande voorschriften 
zoals een norm. De Technische Voorschriften fungeren als basis voor de certificatie. 

 Het toepasselijk Technisch Voorschrift is PTV 850. 

2.3.7.4 Er zijn geen andere toepasselijke referentiedocumenten. 
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2.3.8 Wijziging van de referentiedocumenten en dit Toepassingsreglement 

2.3.8.1 De certificatie-instelling stelt de certificaathouder onmiddellijk in kennis van elke 
wijziging van de referentiedocumenten en van dit Toepassingsreglement waarvan 
zijzelf in kennis werd gesteld en die betrekking hebben op de certificatie van 
wegenbeton met vermelding van de periode waarover de certificaathouder beschikt om 
zich aan de gewijzigde voorschriften aan te passen. Dat neemt niet weg dat de 
producent verantwoordelijk blijft voor het gebruik van juiste en actuele 
referentiedocumenten. 

2.3.8.2 De certificatie-instelling stelt de keuringsinstelling en de controlelaboratoria 
onmiddellijk in kennis van elke wijziging van de referentiedocumenten en van dit 
Toepassingsreglement waarvan zij zelf in kennis werd gesteld en die betrekking 
hebben op de controles die hen aanbelangen, met vermelding van het tijdstip waarop 
de wijzigingen in voege treden. 

2.3.9 Vrijgestelde productiedelen waarop het BENOR-merk niet van toepassing is  

2.3.9.1 Niet van toepassing. 

2.3.9.2 Niet van toepassing. 

2.3.9.3 Niet van toepassing. 

2.3.9.4 Niet van toepassing. 

2.3.9.5 Niet van toepassing. 
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2.4 CERTIFICAAT 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met het certificaat. 

2.4.1 Voorwaarden voor het uitreiken van het certificaat 

 De certificatie-instelling reikt het certificaat uit van zodra: 

- op basis van de inspectieverslagen en het eindverslag van de proefperiode is 
gebleken dat de conformiteit van ter plaatste gestorte betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen in voldoende mate gewaarborgd 
is en de regels van het Toepassingsreglement worden gerespecteerd, 

- aan alle eisen van technische, administratieve en financiële aard werd voldaan. 

 De regels in verband met het aanvragen van een certificaat en de aanvraagperiode zijn 
terug te vinden in artikel 5. 

2.4.2 Draagwijdte van het certificaat 

2.4.2.1 Elk certificaat wordt uitgereikt per productie-eenheid. De draagwijdte van het certificaat 
is beperkt tot het geheel van kenmerken van het product, zoals bepaald in dit 
Toepassingsreglement.  

2.4.2.2 Door het uitreiken van het certificaat verklaart de certificatie-instelling, dat de 
conformiteit van de gecertificeerde ter plaatste gestorte betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen regelmatig wordt nagegaan op 
basis van de periodieke controle van de zelfcontrole van de certificaathouder door een 
derde partij. 

2.4.2.3 Door het uitreiken van het certificaat erkent de certificatie-instelling dat er een bepaalde 
graad van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is, op basis van zijn 
zelfcontrole, de conformiteit van ter plaatste gestorte betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen te waarborgen. 

2.4.2.4 Door het aanbrengen van het BENOR-merk volgens de regels van artikel 2.6, 
waarborgt de certificaathouder dat de ter plaatste gestorte betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen conform zijn en verbindt hij er zich 
toe alle maatregelen te treffen opdat dat doorlopend het geval zou zijn. 

2.4.2.5 De certificaathouder is zelf volledig verantwoordelijk voor de conformiteit van de ter 
plaatste gestorte betonmengsels voor cementbetonverhardingen en lijnvormige 
elementen die hij onder het BENOR-merk levert. Het aanbrengen van het BENOR-
merk ontslaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden en vervangt die 
niet door die van de sectorale organisatie, certificatie-instelling, keuringsinstelling of 
enige ander bij de certificatie betrokken instantie. 

2.4.2.6 De sectorale organisatie, de certificatie-instelling en de keuringsinstelling zijn, behalve 
bij opzet of grove fouten door de instellingen zelf, niet aansprakelijk voor gevallen van 
schade of afwijking van materieel, grondstoffen, producten of bouwwerken, ook niet 
wanneer die ontstaan zijn door toepassing van de certificatieregels. 
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2.4.3 Het certificaat 

2.4.3.1 Het certificaat vermeldt minstens: 

- het certificaatnummer; 

- de identiteit van de certificatie-instelling; 

- de identiteit en de maatschappelijke zetel van de certificaathouder; 

- de identiteit, het identificatienummer en het adres van de productie-eenheid; 

- de referentiedocumenten waarmee de conformiteit van ter plaatste gestorte 
betonmengsels voor cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen wordt 
gecertificeerd; 

- de datum van uitreiking van het certificaat; 

- een verwijzing naar de website van de certificatie-instelling, in verband met de 
geldigheid van het certificaat; 

- de draagwijdte van het certificaat: ter plaatste gestorte betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen. 

 Het certificaat omschrijft het product volgens de aanwijzingen van het 
Toepassingsreglement. 

2.4.3.2 De certificaathouder mag slechts kopieën van het volledige certificaat verspreiden. 

2.4.3.3 De certificaathouder is verplicht de klant op diens eenvoudig verzoek gratis een 
volledige kopie te bezorgen van het certificaat. 

2.4.4 Certificaatnummer 

 Elk certificaat heeft een uniek nummer dat is samengesteld als volgt : 

 AAAA/50 

 en is opgebouwd uit de volgende elementen: 

- AAAA: door de certificatie-instelling toegekend uniek identificatienummer aan de 
productie-eenheid, 

- 50: het nummer van dit Toepassingsreglement. 

2.4.5 Geldigheid van het certificaat 

2.4.5.1 Het certificaat is geldig vanaf de dag van de uitreiking ervan. 

2.4.5.2 Het certificaat is niet voorzien van een einddatum. De geldigheid van een certificaat 
moet worden gecontroleerd op de website van de certificatie-instelling. 

2.4.5.3 De geldigheid van het certificaat kan worden geschorst: 

- op gemotiveerde aanvraag van de certificaathouder (art. 2.4.7); 

- bij vervangen van de installatie van de productie-eenheid (art. 2.4.6.5); 

- bij verplaatsen van een mobiele productie-eenheid (art. 2.4.6.4); 
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- door de certificatie-instelling als gevolg van een sanctie (art. 8.2). 

2.4.5.4 De geldigheid van het certificaat neemt verder een einde door: 

- de intrekking van het certificaat door de certificatie-instelling bij stopzetting door de 
certificaathouder (art. 2.4.8), bij stopzetting van de productie (art. 4.5.1.3) of als 
gevolg van een sanctie (art. 8.2); 

- de opheffing van het certificatiesysteem voor ter plaatste gestorte betonmengsels 
voor cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen. 

2.4.5.5 De schorsing of het einde van de geldigheid van het certificaat wordt schriftelijk door 
de certificatie-instelling aan de certificaathouder betekend.  

2.4.6 Wijziging van het certificaat 

2.4.6.1 Als de producent de locatie van een mobiele productie-eenheid wil veranderen, stelt hij 
de certificatie-instelling daarvan van tevoren schriftelijk in kennis. 

2.4.6.2 Als de producent de installaties van een reeds gecertificeerde productie-eenheid zal 
vervangen door nieuwe installaties, stelt hij de certificatie-instelling daarvan van 
tevoren schriftelijk in kennis. 

2.4.6.3 Bij uitbreiding of aanpassing toont de certificaathouder door zelfcontrole aan, dat 
nieuwe of aangepaste betonmengsels conform zijn. 

2.4.6.4 Voor een mobiele centrale die wordt verplaatst en die reeds beschikte over een 
BENOR-merk volgens dit Toepassingsreglement, doorloopt de producent opnieuw een 
opstartinspectie en proefperiode, zoals beschreven in artikel 5.2.4.3, met die 
uitzondering dat het proefdraaien mag gebeuren op één betonmengsel voor een 
geplande werf en niet op alle mengsels moet uitgevoerd worden. Wanneer de 
proefperiode op een toereikende wijze wordt beëindigd, wordt het bestaande certificaat 
overgedragen op de productie-eenheid op de nieuwe locatie en wordt de schorsing 
(art. 2.4.5.3) opgeheven. 

2.4.6.5 Na het vervangen van de productie-eenheid van een reeds gecertificeerde productie-
eenheid, doorloopt de producent opnieuw een opstartinspectie en proefperiode, zoals 
beschreven in artikel 5.2.4.3. Wanneer de proefperiode op een toereikende wijze wordt 
beëindigd, wordt het bestaande certificaat overgedragen op de nieuwe productie-
eenheid en wordt de schorsing (art. 2.4.5.3) opgeheven. 

2.4.6.6 Wanneer de gegevens op het certificaat wijzigen, brengt de producent de certificatie-
instelling onmiddellijk op de hoogte en wordt de certificatieaanvraag geactualiseerd 
(art. 5.1.5). 

2.4.7 Schorsing door de certificaathouder 

2.4.7.1 De certificaathouder kan een schorsing vragen van zijn certificaat of van een 
technische fiche. 

2.4.7.2 De schorsing van de technische fiche slaat op het overeenkomstig betonmengsel. 
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2.4.7.3 De schorsing wordt schriftelijk en met motivatie aangevraagd, met opgave van de 
gewenste duur van de schorsing. Daarna is het de certificaathouder (tijdelijk) verboden 
om het BENOR-merk te gebruiken voor wegenbeton, of voor de betreffende technische 
fiche.  

 De maximale duur van een door de producent aangevraagde schorsing bedraagt een 
jaar. Daarna vraagt de producent de opheffing van de schorsing of worden het 
certificaat of de betreffende technische fiche stopgezet door de producent of 
ingetrokken door de certificatie-instelling. 

2.4.7.4 De certificatie-instelling kent de schorsing al dan niet toe vanaf een bepaalde datum en 
voor een welbepaalde duur, die wordt bepaald door het Certificatiecomité. 

2.4.7.5 De certificatie-instelling betekent schriftelijk aan de certificaathouder de gevraagde 
schorsing en de datum waarop die van kracht wordt. 

2.4.8 Stopzetting door de certificaathouder 

2.4.8.1 De certificaathouder kan zijn certificaat of een technische fiche stopzetten. 

2.4.8.2 De stopzetting van de technische fiche slaat op het overeenkomstig betonmengsel. 

2.4.8.3 De certificaathouder brengt de certificatie-instelling met een aangetekend schrijven op 
de hoogte van de stopzetting van het certificaat of technische fiche. Daarna is het de 
producent definitief verboden om het BENOR-merk te gebruiken op of voor 
wegenbeton of voor de betreffende betonmengsels. 

2.4.8.4 De certificatie-instelling betekent schriftelijk aan de certificaathouder de gevraagde 
stopzetting en de datum waarop die van kracht wordt. 

2.4.8.5 Als de certificaathouder de stopzetting van het certificaat aanvraagt, kan de 
keuringsinstelling een laatste inspectie uitvoeren, gewijd aan de verificatie van de 
zelfcontrole voorafgaand aan de stopzetting en om vast te stellen dat de producent het 
BENOR-merk niet meer gebruikt. Deze laatste inspectie wordt gepland binnen de drie 
maanden volgend op de stopzetting. 

2.4.9 Lijst van certificaathouders 

2.4.9.1 De certificatie-instelling publiceert een actueel gehouden lijst van de certificaathouders. 
Deze lijst is beschikbaar op de website van de certificatie-instelling. 

2.4.9.2 De lijst vermeldt ook de schorsingen van certificaten. De sanctionele (art. 8.2) of 
vrijwillige (art. 2.4.7) aard van de schorsingen wordt duidelijk aangegeven. 

2.4.9.3 Als een certificaat wordt ingetrokken (art. 8.2) of stopgezet (art. 2.4.8), wordt dat 
duidelijk aangegeven in de lijst. Na een periode, die wordt bepaald door het 
Certificatiecomité, wordt de betreffende certificaathouder uit de lijst geschrapt. 
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2.5 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT 

Dit artikel handelt over de identificatie van ter plaatste gestorte betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en lijnvormige elementen. Naast een interne en publieke identificatie is 
er ook het BENOR-merk, dat door de certificaathouder slechts onder strikte voorwaarden mag 
worden toegepast. 

2.5.1 Interne identificatie 

De producent identificeert zijn betonmengsels door middel van een interne receptcode 
die onlosmakelijk verbonden is aan het fabricaatnummer vermeld op de technische 
fiche. De overeenkomst tussen de interne receptcode en de betonmengsels wordt 
duidelijk gemaakt aan de hand van de overzichtslijst van de geldige 
verantwoordingsnota’s in het register van de productie (art. 6.1.2.3). 

2.5.2 Publieke identificatie 

De publieke identificatie van een betonmengsel omvat: 

- De classificatie van het betonmengsel volgens PTV 850, artikel 2.5.1, 
 

- De eventuele commerciële benaming van het betonmengsel door de producent 
gekozen. Een door de producent gekozen commerciële benaming mag niet tot 
verwarring leiden of in strijd zijn met de classificatie volgens PTV 850. 
In geval een betonmengsel niet beantwoordt aan een referentiedocument, moet de 
benaming van het betonmengsel zodanig worden gekozen dat er geen 
overeenkomst is met benamingen die worden voorzien in de gangbare 
referentiedocumenten. 

2.5.3 Identificatie met het BENOR-merk  

 De levering van een betonmengsel onder het BENOR-merk wordt door de producent 
duidelijk gemaakt door middel van een identificatie op de leveringsbon. Dat gebeurt 
volgens artikel 2.6.4. 

2.5.4 Identificatie van vrijgestelde productiedelen 

 Niet van toepassing. 

2.5.5 Leveringsbon 

2.5.5.1 De opmaak van de leveringsbonnen. 

 De betonmengsels worden geïdentificeerd aan de hand van de leveringsbon, die wordt 
opgemaakt volgens een in het kwaliteitshandboek opgenomen procedure. De 
producent maakt voor elke vracht een leveringsbon op. 
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2.5.5.2 Op elke leveringsbon worden minstens de volgende gegevens vermeld: 

- uniek, ononderbroken oplopend, volgnummer, 

- naam en eventueel adres van de producent, 

- naam en adres van de productie-eenheid, 

- naam en gegevens van de klant, 

- bouwplaats, bestemming, 

- vervoerder en nummerplaat van het vervoermiddel, 

- de publieke identificatie van het betonmengsel (art. 2.5.2), 

- de code van de technische fiche (snelcode) van het betonmengsel door middel van 
de volgende vermelding:  

“Technische fiche: snelcode AAAA/FFFF (zie extranet.copro.eu)”  

of 

“Technische fiche: snelcode AAAA/FFFF (zie ** )” waarbij ** de website van de 
certificatie-instelling 

of 

“TF: snelcode AAAA/FFFF”, waarbij de snelcode voldoet aan artikel 2.7.2, 

- datum van vertrek uit de productie-eenheid, 

- uur van het eerste contact tussen cement en water (= tijdstip doseringsprotocol), 

- hoeveelheid in m³ van het geleverde betonmengsel, 

- gegarandeerde verwerkingstijd: zie bijlage F, 

- BENOR-waarborg bij verlaten centrale of BENOR-waarborg bij afhaling, 

- Dmax van het mengsel, 

- van zodra het certificaat werd uitgereikt, wordt er verwezen naar het BENOR-merk, 
bij elk gecertificeerd betonmengsel, volgens de regels van artikel 2.6.4., 

- toevoeging van type gebruikte hulpstof (plastificeerders, superplastificeerders, 
versnellers,vertragers, luchtbelvormers, …). 
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2.6 GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 

Dit artikel handelt over het gebruik van het BENOR-merkteken. 

2.6.1 Typografische beschrijving van het BENOR-merk 

2.6.1.1 De typografische beschrijving van het BENOR-merk is als volgt: 

 

2.6.1.2 Wanneer het technisch niet mogelijk is om het BENOR-merk te gebruiken zoals 
beschreven in artikel 2.6.1.1 kan daarvan afgeweken worden mits schriftelijke 
toestemming van de certificatie-instelling. 

2.6.1.3 Het lettertype voor het Merk en het bijbehorende certificaatnummer is ‘Helvetica’ of een 
gelijkaardig lettertype.  

2.6.1.4 De kleur van deze gegevens bij het BENOR-merk is dezelfde als die van het merk zelf. 

2.6.2 Algemene regels voor het gebruik van het BENOR-merk 

2.6.2.1 In elk geval wordt het BENOR-merk op de leveringsbon aangebracht volgens de regels 
van artikel 2.6.4. Het BENOR-merk mag ook op andere handelsdocumenten en 
publicaties worden aangebracht volgens de regels van artikel 2.6.5. 

2.6.2.2 Het BENOR-merk mag nooit worden gebruikt op een wijze die aanleiding kan geven 
tot verwarring, onduidelijkheid, onzekerheid of misleiding rond het feit dat: 

- een betonmengsel al dan niet BENOR-gecertificeerd is; 

- de producent al dan niet de certificaathouder is; 

 - het certificaat al dan niet voor de productie-eenheid werd uitgereikt. 

2.6.2.3 De afmetingen van het BENOR-merk hebben minstens de orde van grootte van de 
andere vermeldingen die op het document of het product voorkomen. 
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2.6.2.4 Het gebruik van het BENOR-merk op de leveringsbon, op andere handelsdocumenten 
en in publicaties verhindert het aanbrengen van andere individuele, collectieve of 
certificeringsmerken niet, voor zover daarbij elk risico voor verwarring, onduidelijkheid, 
onzekerheid of misleiding is uitgesloten.  

2.6.2.5 De certificaathouder geeft de certificatie-instelling op eenvoudig verzoek inzage van 
alle leveringsbons, andere handelsdocumenten en publicaties waarop het 
BENOR-merk is op aangebracht of waarin naar het BENOR-merk wordt verwezen. De 
handelsdocumenten en publicaties worden altijd voorzien van een uitgiftedatum. 

2.6.3 Gebruik van het BENOR-merk op het product 

 Niet van toepassing. 

2.6.4 Gebruik van het BENOR-merk op de leveringsbon 

2.6.4.1 Niet van toepassing. 

2.6.4.2 De leveringsbon heeft uitsluitend betrekking op het betreffende BENOR-gecertificeerde 
betonmengsel. Het BENOR-merk wordt altijd aangevuld met de aanwijzer van het 
referentieel en het identificatienummer van de productie-eenheid en de certificatie-
instelling. 

 De aanvullingen worden op de volgende wijze vermeld: 

- in (of onmiddellijk naast) het vakje aan de linkerzijde van het logo, de aanwijzer van 
het referentieel (voor dit reglement is dat het nummer 850), 

- in (of onmiddellijk naast) het vakje aan de rechterzijde van het logo, het 
identificatienummer van de productie-eenheid, 

- onder het logo, de certificatie-instelling (‘certificatie-instelling: xxx) waarbij xxx de 
naam van de certificatie-instelling. 

2.6.4.3 Het gebruik van een leveringsbon voorzien van het BENOR-merk voor de levering van 
niet-BENOR gecertificeerde betonmengsels is niet toegestaan. 

2.6.4.4 De wijze waarop het BENOR-merkop de leveringsbon wordt aangebracht, moet van 
tevoren worden goedgekeurd door de certificatie-instelling. 

2.6.4.5 Het BENOR-merk dat wordt aangebracht op de leveringsbon, wordt altijd aangevuld 
met het identificatienummer van de productie-eenheid onmiddellijk naast of onder het 
BENOR-merk. 
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2.6.5 Gebruik van het BENOR-merk op andere handelsdocumenten en in publicaties 

2.6.5.1 Het BENOR-merk mag worden aangebracht op andere handelsdocumenten en in 
publicaties, en dat in alle vormen van media en op alle soorten dragers voor zover het 
handelsdocument of de publicatie duidelijk en éénduidig verwijst naar de productie-
eenheid en het betonmengsel waarvoor de producent certificaathouder is. 

2.6.5.2 Op andere handelsdocumenten en publicaties wordt het BENOR-merk: 

- ofwel aangevuld met de aanwijzer van de norm en het identificatienummer van de 
productie-eenheid volgens artikel 2.6.3.2, als het handelsdocument of de publicatie 
betrekking hebben op het certificaat, 

- ofwel aangevuld met de publieke identificatie van het betonmengsel en een 
eenduidige verwijzing naar de productie-eenheid, als het handelsdocument of de 
publicatie betrekking hebben op de BENOR-gecertificeerde betonmengsels, 

- ofwel zodanig aangevuld dat beide bovenstaande mogelijkheden worden 
gecombineerd. 

2.6.6 Gebruik van het BENOR-merk door een derde vermarkter van betonmengsels 

 Het onder het BENOR-merk op de markt brengen van een BENOR-gecertificeerd 
betonmengsel door een partij die niet de certificaathouder is, is bij betonmengsels niet 
van toepassing en bovendien niet toegestaan. 

2.6.7 Wettelijk depot 

 Het certificeringsmerk BENOR maakt voorwerp uit van verschillende wettelijke depots. 
Het is ingeschreven in het Benelux merkenregister onder nummer 0056500 en in het 
internationaal merkenregister onder nummer 396654. 

 

Het gebruik van het Merk BENOR is volgens het Reglement op het Gebruik en Toezicht 
van het BENOR-merk. 
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2.7 TECHNISCHE FICHE 

2.7.1 Algemeen 

2.7.1.1 Voor elk gecertificeerd betonmengsel maakt de producent een technische fiche op. 

2.7.1.2 Alle gegevens die worden vermeld op de technische fiche zijn gebaseerd op de 
voorstudie en worden vermeld in de verantwoordingsnota. 

2.7.1.3 Bij elke levering van een betonmengsel moet de klant kunnen beschikken over de 
bijbehorende, geldige technische fiche. Dat wordt mogelijk gemaakt door de website 
van de certificatie-instelling. 

2.7.1.4 De op de technische fiche vermelde gegevens en resultaten worden gebruikt bij de 
beoordeling van de resultaten van de zelfcontrole en de externe controle. 

2.7.1.5 Niet van toepassing. 

2.7.2 Code van een technische fiche 

 Elke technische fiche van een betonmengsel wordt geïdentificeerd door een unieke 
code: AAAA/FFFF: 

AAAA: het door de certificatie-instelling toegekend identificatienummer van de 
productie-eenheid, 

FFFF: de volgens artikel 4.1.1 vastgelegd fabricaatnummer; per productie-
eenheid is dat uniek. 

Noot: Deel 1 bestaat uit 4 cijfers. Eventueel wordt het identificatienummer van de productie-eenheid 
voorafgegaan door een nul. Vb. 0801/1234. 

 De volledige code wordt op de technische fiche vermeld. 

2.7.3 Indienen van een technische fiche 

 Het indienen van een technische fiche gebeurt via het COPRO Extranet, 
(http://extranet.copro.eu) of een gelijkaardig systeem van andere certificatie-
instellingen. 

 Ook het indienen van verbeteringen of aanvullingen van de technische fiche gebeurt 
via deze website of een gelijkaardig systeem van andere certificatie-instellingen. 

2.7.4 Validatie van een technische fiche 

2.7.4.1 Elke technische fiche wordt gevalideerd door de certificatie-instelling. Deze validatie 
slaat op de conformiteit van de inhoud met de toepasselijke referentiedocumenten, 
vermeld op de technische fiche.  

 De aanvaarding van een technische fiche voor een bepaald werk gebeurt daarentegen 
door de klant en/of de bouwheer. 

http://extranet.copro.eu/
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2.7.4.2 Pas wanneer de technische fiche beantwoordt aan het Toepassingsreglement en aan 
de eisen van de toepasselijke referentiedocumenten, wordt ze door de certificatie-
instelling gevalideerd. 

2.7.5 Geldigheid van een technische fiche 

2.7.5.1 Alleen door de certificatie-instelling gevalideerde technische fiches zijn geldig. 

2.7.5.2 De gevalideerde technische fiches moeten beschikbaar zijn op de productie-eenheid. 

2.7.5.3 De geldigheid van een technische fiche is in principe onbeperkt.  

 De geldigheid kan worden beëindigd: 

- door de producent, als hij de technische fiche wil intrekken; 

- door de producent, wanneer hij de kenmerken van het betonmengsel wijzigt; 

- door de certificatie-instelling, als blijkt dat het betonmengsel niet conform de 
overeenkomstige verantwoordingsnota is (art. 8.2); 

- door de certificatie-instelling, als de uit te voeren voorstudie of verificatie om tot deze 
technische fiche te komen, niet werd uitgevoerd volgens de toepasselijke regels. 

 De geldigheid wordt automatisch beëindigd: 

- als het certificaat wordt ingetrokken (art. 8.2); 

- als de bijbehorende verantwoordingsnota wordt ingetrokken; 

- als de certificatie door de producent wordt stopgezet. 

2.7.5.4 De geldigheid van een technische fiche moet worden geraadpleegd op de website van 
de certificatie-instelling: http://extranet.copro.eu of een gelijkaardig systeem van 
andere certificatie-instellingen.  

2.7.6 Inhoud en lay-out van de technische fiche 

2.7.6.1 De technische fiche kan worden opgemaakt in het Nederlands of het Frans, volgens 
keuze van de klant. 

2.7.6.2 De producent maakt voor het opmaken van de technische fiche gebruik van de 
sjablonen die voor elk betonmengsel ter beschikking worden gesteld via de website 
van de certificatie-instelling. 

2.7.6.3 De technische fiche kan zodanig worden opgesteld dat ze geldig is voor verschillende 
referentiedocumenten. Het betonmengsel moet aan alle aangeduide 
referentiedocumenten op de technische fiche beantwoorden. 

2.7.6.4 Als een betonmengsel geproduceerd wordt door verschillende productie-eenheden van 
de producent, wordt er per productie-eenheid een afzonderlijke technische fiche 
opgesteld. 

2.7.6.5 De op de technische fiche te vermelden gegevens en resultaten worden bepaald door 
de toepasselijke referentiedocumenten en het sjabloon voor de technische fiche van 
het betonmengsel. 

http://extranet.copro.eu/
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2.7.6.6 De gegevens en resultaten van de controles voor het bepalen van de kenmerken, 
vermeld op de technische fiche, moeten vermeld zijn in de verantwoordingsnota  
(Zie RNR 50-1). 
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3 DE SPELERS 

Dit hoofdstuk handelt over de verschillende partijen die betrokken zijn bij de productcertificatie.  

3.1 SECTORALE ORGANISATIE 

Dit artikel geeft informatie en regels rond de werking van de sectorale organisatie. 

3.1.1 Verantwoordelijkheid 

COPRO ontving van vzw BENOR een sublicentie voor de organisatie en het beheer 
van het BENOR-merk voor welbepaalde producten (lijst verkrijgbaar bij COPRO). De 
vzw BENOR ontving een licentie van het Bureau voor Normalisatie. Het NBN is het 
Belgische normalisatie-orgaan en vertegenwoordigt de Belgische belangen in de 
Europese en internationale instanties voor normalisatie. Eén van haar opdrachten is 
het Belgische beheer van systemen van certificatie van conformiteit met de normen, in 
het bijzonder het conformiteitsmerk BENOR. 

 COPRO is aangeduid als sectorale organisatie, verantwoordelijk voor het beheer van 
en het toezicht op de BENOR-certificatieschema’s. Dit beheer omvat onder meer het 
opstellen van de certificatiereglementen en Technische Voorschriften die het 
certificatieschema uitmaken en de organisatie van de certificatie. Deze 
certificatieschema’s leggen de wijze vast waarop het ontwerp en de productie van een 
product door de producent beheerst moet worden via het invoeren en toepassen van 
een systeem van zelfcontrole zodanig dat de conformiteit van het product doorlopend 
gewaarborgd is. Zij bepalen ook de modaliteiten van het toezicht op het systeem van 
zelfcontrole door de certificatie-instelling. 

 De sectorale organisatie is de exclusieve eigenaar van de certificatieschema’s die voor 
de betrokken sector relevant zijn. 

 Het toezicht op de certificatie wordt geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan de certificatie-
instelling (art. 3.2). 

 Aan vzw BENOR wordt de bevoegdheid verleend in naam van het NBN in rechte te 
staan om elk misbruik van het BENOR-merk tegen te gaan. De sectorale organisatie is 
door vzw BENOR gemachtigd om op te treden voor zijn producten tegen elk misbruik 
van het BENOR-merk.  

3.1.2 Onpartijdigheid 

 De algemene regels voor het beheer van en het toezicht op het BENOR-merk door de 
sectorale organisatie worden bepaald door het Algemeen Certificatiereglement, 
CRC 01 BENOR waarvoor de bevoegdheid exclusief bij de sectorale organisatie ligt. 

 Om de deskundigheid en onafhankelijkheid van haar activiteiten voor de verschillende 
certificatieschema’s te waarborgen, heeft de sectorale organisatie diverse commissies 
ingesteld, onder meer een overkoepelend Adviescomité en verschillende sectorale 
commissies. 
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3.1.3 Adviescomité 

 Het Adviescomité heeft de taak de onpartijdigheid van de activiteiten van de certificatie-
instelling te verzekeren door onder andere: 

- advies te geven over de onafhankelijke werking van de verschillende sectorale 
commissies; 

- advies te geven over de onpartijdigheid van de certificatie-activiteiten van de 
certificatie-instelling; 

- advies te geven over de objectiviteit en betrouwbaarheid van de certificatie-
activiteiten van de certificatie-instelling; 

- advies te geven over de geïdentificeerde risico’s en de genomen maatregelen met 
betrekking tot de onpartijdigheid en de mogelijke belangenconflicten. 

 Het Adviescomité is samengesteld uit afgevaardigden van alle aantoonbaar 
belanghebbende en deskundige partijen die actief zijn in de sector. Dat zijn: 

-  bouwheren en opdrachtgevers, 

-  gebruikers, 

-  leveranciers / producenten van wegenbeton, 

-  experten (certificatie-instellingen, keuringsinstellingen, onderzoekscentra, 
universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen, …). 

 De organisatie van het Adviescomité is in handen van de sectorale organisatie. De 
werking beantwoordt aan de regels van het kwaliteitshandboek van COPRO. 

3.1.4 Sectorale Commissie 

 Voor dit Toepassingsreglement en dus voor betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen is een 
specifieke Sectorale Commissie opgericht, die bevoegd is voor het beheer van en het 
toezicht op het gebruik van het BENOR-merk voor betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen. 

 Deze gespecialiseerde, technische Sectorale Commissie behandelt de certificatie-
technische aspecten, bepaalt de regels die voor een specifieke BENOR-certificatie 
worden toegepast (door het opstellen en wijzigen van de Technische Voorschriften en 
het Toepassingsreglement), evenals het gewenste kwaliteitsniveau waarvoor het 
BENOR-merk garant moet staan. 

 De Sectorale Commissie is samengesteld uit afgevaardigden van alle aantoonbaar 
belanghebbende en deskundige partijen op het gebied van wegenbeton. 

 Dat kunnen zijn: 

-  bouwheren en opdrachtgevers, 

-  gebruikers, 

-  leveranciers / producenten van wegenbeton, 

-  experten (certificatie-instellingen, keuringsinstellingen, onderzoekscentra, 
opleidingscentra, universiteiten en hogescholen, wetenschappelijke instellingen, …). 
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 De organisatie van de Sectorale Commissie is in handen van de sectorale organisatie. 
De werking beantwoordt aan de regels van het kwaliteitshandboek van COPRO. 

3.1.5 Vertrouwelijkheid 

 Alle gegevens en resultaten die de sectorale organisatie in het kader van haar 
activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks bekomt, worden vertrouwelijk behandeld. De 
enige uitzonderingen daarop zijn: 

- de communicatie met de certificatie-instelling en de aangeduide keuringsinstellingen; 

- het bekend maken van de certificaatgegevens van de producent; 

- besprekingen van het Beroepscomité waarin personen van buiten de sectorale 
organisatie, de certificatie-instelling en de keuringsinstelling vertegenwoordigd zijn; 
deze personen moeten op hun beurt wel een verklaring van vertrouwelijkheid 
ondertekenen ; 

- het melden aan de vzw BENOR van ernstige afwijkingen zoals opzettelijke fouten, 
fraude, inbreuken die het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het  
BENOR-merk in gevaar brengen; 

- het melden aan de vzw BENOR van een conflict, geschil of procedure met een 
leverancier;- het toezicht op de activiteiten van de sectorale organisatie door 
bevoegde instanties zoals het accreditatieorganisme ; 

- het verstrekken van informatie aan de bevoegde instanties in het kader van 
gerechtelijke procedures ; 

- het melden aan bevoegde instanties van onwettige praktijken. 

 In de laatste twee gevallen brengt de sectorale organisatie de producent op de hoogte 
van het feit dat informatie aan derden werd meegedeeld. Er wordt in die gevallen 
trouwens geen informatie aan derden meegedeeld wanneer dat bij wet verboden is. 

3.1.6 Maatschappelijke zetel en secretariaat 

 De maatschappelijke zetel van de sectorale organisatie COPRO is gevestigd in  
Z.1 Researchpark, Kranenberg 190 te 1731 ZELLIK. 

 Het secretariaat van COPRO is gevestigd op hetzelfde vermelde adres. 

 De website van COPRO is www.copro.eu. 

 Het algemene e-mailadres van COPRO is info@copro.eu. 

3.1.7 Taal 

 De voertalen van de sectorale organisatie zijn het Nederlands en het Frans. 

 Tenzij anders afgesproken, verlopen alle contacten en correspondentie met de 
sectorale organisatie in een van deze voertalen.  

  

http://www.copro.eu/
mailto:info@copro.eu
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3.2 CERTIFICATIE-INSTELLING 

Dit artikel geeft informatie en regels rond de werking van de certificatie-instelling. 

3.2.1 Verantwoordelijkheid 

 De certificatie-instelling is verantwoordelijk voor het toezicht op de BENOR-certificatie 
voor de producten waarvoor zij is aangeduid. De certificatie-instelling heeft daarvoor 
een certificatiesysteem uitgewerkt. De certificatie-instelling is geaccrediteerd door 
BELAC of een ander lid van EA volgens NBN EN ISO/IEC 17065 voor de opdrachten 
die hen worden toevertrouwd. 

 Het Huishoudelijk Reglement en het kwaliteitshandboek van de certificatie-instelling 
beschrijven de werking en structuur met betrekking tot het toezicht op het  
BENOR-merk en bepalen welke organen beslissingen nemen. De certificatie-instelling 
staat onder toezicht van de sectorale organisatie. 

 De bevoegdheid voor certificatiebeslissingen is vastgelegd in het kwaliteitssysteem van 
de certificatie-instelling en wordt, onder meer, toegekend aan een Certificatiecomité, 
dat in de schoot van de certificatie-instelling is opgericht. 

 De certificatie-instelling brengt verslag uit bij de sectorale organisatie en legt 
verantwoording af over de toepassing van de certificatieschema’s. 

3.2.2 Onpartijdigheid 

 De algemene regels voor het toezicht op de BENOR-certificatie door de certificatie-
instelling worden bepaald door het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR, 
waarvoor de bevoegdheid exclusief bij de sectorale organisatie ligt. 

 Om de deskundigheid en onafhankelijkheid van de certificatie-activiteiten van de 
certificatie-instelling te waarborgen, heeft de sectorale organisatie diverse commissies 
ingesteld, onder meer een toezichthoudend Adviescomité (art. 3.1.3) en verschillende 
sectorale commissies (art. 3.1.4). 

3.2.3 Certificatiecomité 

 Alle belangrijke beslissingen in verband met individuele certificatiedossiers worden 
genomen door het Certificatiecomité van de certificatie-instelling. Belangrijke 
beslissingen zijn, onder meer: 

-  het (al dan niet) uitreiken van een certificaat (zie art 5.2), 

-  het uitbreiden van een certificaat (zie art. 2.4.6), 

-  het behandelen van problemen en het opleggen van sancties (zie art. 8.2). 

 Het Certificatiecomité bestaat uit een of meer vertegenwoordigers van de certificatie-
instelling eventueel aangevuld met deskundigen op het gebied van betonmengsels 
voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen voor 
zover zij geen enkele binding hebben met de besproken producenten. 
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3.2.4 Vertrouwelijkheid 

 Alle gegevens en resultaten die de certificatie-instelling in het kader van haar 
activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verkrijgt, worden vertrouwelijk behandeld. 
De enige uitzonderingen daarop zijn: 

- de communicatie met de sectorale organisatie en de aangeduide 
keuringsinstellingen; 

- het bekend maken van de certificaatgegevens van de producent; 

- besprekingen van het Certificatiecomité waarin personen van buiten de certificatie-
instelling vertegenwoordigd zijn; deze personen moeten op hun beurt wel een 
verklaring van vertrouwelijkheid ondertekenen; 

- het toezicht op de activiteiten van de certificatie-instelling door bevoegde instanties 
zoals het accreditatieorganisme; 

- behandeling van klachten, waarbij de bouwheer of de klant in kennis kan worden 
gesteld van alle relevante gegevens en resultaten; 

- het melden aan de vzw BENOR van ernstige afwijkingen zoals opzettelijke fouten, 
fraude, inbreuken die het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het BENOR-
merk in gevaar brengen; 

- het melden aan de vzw BENOR van een conflict, geschil of procedure met een 
leverancier;- de vaststelling van afwijkingen met een aanzienlijke impact op de 
kwaliteit van het product of de constructie, waarbij de certificatie-instelling de 
wettelijke plicht heeft de bouwheer of opdrachtgever rechtstreeks in te lichten; 

- het verstrekken van informatie aan de bevoegde instanties in het kader van 
gerechtelijke procedures; 

- het melden aan bevoegde instanties van onwettige praktijken. 

 In de laatste vier gevallen brengt de certificatie-instelling de producent op de hoogte 
van het feit dat informatie aan derden werd meegedeeld. Er wordt in die gevallen 
trouwens geen informatie aan derden meegedeeld wanneer dat bij wet verboden is. 

3.2.5 Maatschappelijke zetel en secretariaat 

 De maatschappelijke zetel van de certificatie-instelling COPRO is gevestigd in  
Z.1 Researchpark, Kranenberg 190 te 1731 ZELLIK. 

De maatschappelijke zetel van de certificatie-instelling BE-CERT is gevestigd in  
E. Van Nieuwenhuyselaan 6 te 1160 Brussel. 
 
Het secretariaat van COPRO en BE-CERT is gevestigd op hetzelfde bovenvermelde 
adres. 

 De website van COPRO is www.copro.eu. 

 De website van BE-CERT is www.be-cert.be. 

 Het algemene e-mailadres van COPRO is info@copro.eu. 

Het algemene e-mailadres van BE-CERT is info@be-cert.be. 
  

http://www.copro.eu/
http://www.be-cert.be/
mailto:info@copro.eu
mailto:info@be-cert.be
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3.2.6 Correspondentie 

 Alle correspondentie die door de aanvrager of certificaathouder wordt gevoerd, wordt 
gericht aan het secretariaat van de certificatie-instelling, met uitzondering van de 
correspondentie die betrekking heeft op: 

 - de werkzaamheden en bevoegdheden waarvoor de keuringsinstelling door de 
certificatie-instelling gemandateerd is en die rechtstreeks wordt gericht aan het 
secretariaat van de keuringsinstelling; 

 - het hoger beroep tegen een beslissing van de certificatie-instelling, dat wordt 
betekend aan de bevoegde beroepsinstantie (art. 8.3), met kopie aan de certificatie-
instelling. 

3.2.7 Taal 

 De voertalen van de certificatie-instelling zijn het Nederlands en het Frans. 

 Tenzij anders afgesproken met de producent, verlopen alle contacten en 
correspondentie met de certificatie-instelling en de keuringsinstelling evenals de 
verslaggeving in een van deze voertalen. In principe geldt de taal waarin de certificatie-
aanvraag werd ingediend. 
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3.3 KEURINGSINSTELLING 

Dit artikel handelt over de samenwerking van de certificatie-instelling met de keuringsinstelling. 

3.3.1 Samenwerking met de keuringsinstelling 

3.3.1.1 De certificatie-instelling kan het uitvoeren van keuringsopdrachten uitgeven aan een of 
meerdere keuringsinstellingen, of zelf de functie van keuringsinstelling waarnemen. 
Tevens kan zij aan deze keuringsinstellingen andere specifieke opdrachten en 
bevoegdheden toevertrouwen die betrekking hebben op de certificatie, zoals 
aangegeven in het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR of dit 
Toepassingsreglement. 

3.3.1.2 De keuringsinstellingen zijn geaccrediteerd door BELAC of een ander lid van de EA 
voor de opdrachten die hen worden toevertrouwd. Aanvullende voorwaarden kunnen 
worden opgenomen in het Toepassingsreglement. 

3.3.1.3 Niet van toepassing. 

3.3.2 Aanduiding van de keuringsinstelling 

3.3.2.1  Voor betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte 
lijnvormige elementen kan een lijst van de keuringsinstelling(en) bij de certificatie-
instelling opgevraagd worden. 

3.3.3 Vertrouwelijkheid 

 Alle gegevens en resultaten die de keuringsinstelling in het kader van haar activiteiten 
rechtstreeks of onrechtstreeks bekomt, worden vertrouwelijk behandeld. De enige 
uitzonderingen daarop zijn: 

-  de communicatie met de certificatie-instelling; 

-  het bekend maken van de certificaatgegevens van de certificaathouder; 

-  het toezicht op de activiteiten van de keuringsinstelling door bevoegde instanties 
zoals het accreditatieorganisme; 

-  het verstrekken van informatie aan de bevoegde instanties in het kader van 
gerechtelijke procedures; 

- het melden aan bevoegde instanties van onwettige praktijken. 

 In de laatste twee gevallen brengt de keuringsinstelling de producent en de certificatie-
instelling op de hoogte van het feit dat informatie aan derden werd meegedeeld. 

3.3.4 Taal 

 De voertalen van de keuringsinstelling zijn het Nederlands en het Frans. 
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 Tenzij anders afgesproken met de producent, verlopen alle contacten en 
correspondentie met de keuringsinstelling evenals de verslaggeving in een van deze 
voertalen. In principe geldt de taal waarin de certificatie-aanvraag werd ingediend. 
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3.4 PRODUCENT 

Dit artikel handelt over de producent, de hoofdrolspeler bij de levering van betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen en dus ook bij de 
productcertificatie. Hij is de speler die verantwoordelijk is voor het verzekeren dat betonmengsels 
voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen beantwoorden aan de 
eisen waarop de certificatie is gebaseerd en die dat garandeert aan de klant.  

3.4.1 Kruispuntbank van Ondernemingen 

3.4.1.1 Het certificaat kan worden aangevraagd door elke producent van wegenbeton dat het 
onderwerp uitmaakt van dit Toepassingsreglement, op voorwaarde dat de producent 
als dusdanig in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, of in 
een gelijkwaardig register in een ander land van de Europese Unie. 

3.4.1.2 Als uitzondering op artikel 3.4.1.1 kan het certificaat aangevraagd worden door een 
producent die gevestigd is buiten de Europese Unie en die niet ingeschreven is in de 
Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen of een gelijkwaardig register in een 
ander land van de Europese Unie, op voorwaarde dat hij in België of in een ander land 
van de Europese Unie beschikt over een zaakgelastigde die mede verantwoordelijk is 
en wel is ingeschreven in dergelijk register. 

3.4.2 Mogelijke producenten 

3.4.2.1 In het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR wordt de term ‘leverancier’ 
gebruikt voor een aanvrager of certificaathouder. In de praktijk kan het gaan om een 
producent, een verdeler en/of een invoerder. 

 In dit Toepassingsreglement wordt duidelijk aangegeven wat de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden zijn of kunnen zijn van de producent, de verdeler en de 
invoerder. 

 Voor de duidelijkheid wordt de term ‘leverancier’, gebruikt in het Algemeen 
Certificatiereglement CRC 01 BENOR, in dit Toepassingsreglement vervangen door 
‘producent’.3.4.2.2. Het certificaat voor een productie-eenheid wordt aangevraagd door 
de producent, door de productie-eenheid zelf of door het moederbedrijf. 
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3.5 EXTERNE LABORATORIA 

Dit artikel handelt over de externe laboratoria. Dat zijn laboratoria die onafhankelijk zijn van de 
producent, in tegenstelling tot de interne laboratoria. De externe laboratoria kunnen zowel worden 
gebruikt door de producent in het kader van zijn zelfcontrole, als door de keuringsinstelling in het 
kader van het externe toezicht. In dat laatste geval spreken we van controlelaboratoria. 

 3.5.1 Accreditatie 

 Elk extern laboratorium beschikt over een accreditatie volgens EN ISO/IEC 17025 
(door BELAC of door een ander lid van EA) voor het uitvoeren van de betreffende 
controles. 

 Bij gebrek aan dergelijke accreditatie zal de keuringsinstelling bijkomende inspecties 
uitvoeren bij het laboratorium. De kosten voor deze bijkomende inspecties zijn ten laste 
van de producent. 

3.5.2 Samenwerking met controlelaboratoria  

 De certificatie-instelling duidt de controlelaboratoria aan waaraan opdracht kan 
verleend worden voor het uitvoeren van de controles in het kader van het externe 
toezicht door de keuringsinstelling. 

 Een laboratorium kan bij de certificatie-instelling een aanvraag tot samenwerking 
indienen. 

3.5.3 Aanduiding van controlelaboratoria 

3.5.3.1 De lijst met de aangeduide controlelaboratoria kan worden geraadpleegd op de website 
van de certificatie-instelling. 

3.5.3.2 De keuringsinstelling kiest een of meerdere controlelaboratoria in onderling akkoord 
met de producent. Die worden gekozen uit de controlelaboratoria aangeduid door de 
certificatie-instelling voor de betreffende controles. 

 De certificatie-instelling behoudt zich evenwel het recht voor de keuze van een 
controlelaboratorium te wijzigen. 

3.5.4 Meldingrecht 

 Het controlelaboratorium heeft het recht bepaalde feiten te melden aan de certificatie-
instelling, zoals: 

-  de moeilijkheden die zich eventueel zouden voordoen bij de betaling van een factuur 
door de producent; 

-  contacten aangaande proefresultaten. 
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3.6 KLANTEN 

Dit artikel bevat informatie voor de klanten. 

3.6.1 Voordelen van de productcertificatie 

 Het doel van de productcertificatie is beschreven in artikel 2.2.3. Het onderwerp van de 
productcertificatie is beschreven in artikel 2.3.1. 

 De productcertificatie biedt de klanten enkele voordelen: 

-  het geeft hen in zekere mate de waarborg dat het product voldoet aan de eisen, 

-  de conformiteit wordt nagekeken en opgevolgd door een onafhankelijke, derde partij, 

- de aanbestedende overheid kan voor het geheel of voor een gedeelte afzien van de 
verplichte voorafgaande keuring wanneer de opdrachtnemer aantoont dat de 
producten, overeenkomstig de bepalingen van de opdrachtdocumenten, tijdens hun 
productie door een onafhankelijke instantie werden gecontroleerd. 

- de aanvaardingscontrole van betonmengsels door de klant zou kunnen verminderd 
worden. 

3.6.2 Rol van de klant binnen de productcertificatie 

 De klanten spelen een belangrijke rol binnen de productcertificatie.  

Verantwoordelijk voor de voorschriften: 

 De openbare en private opdrachtgevers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor 
de voorschriften. Zij bepalen de inhoud van het (bijzonder) bestek. Deze 
opdrachtgevers zijn ook partners die meewerken aan het opstellen van normen en 
andere referentiedocumenten. Op die manier bepalen deze klanten dus onrechtstreeks 
– doch grotendeels – de inhoud van de productcertificatie. 

Vertegenwoordiging in de Sectorale Commissie: 

 Bepaalde klanten – openbare bouwheren, private opdrachtgevers (studiebureaus, …), 
gebruikers (aannemers, …) – kunnen worden vertegenwoordigd in de Sectorale 
Commissie van deze productcertificatie. Op die manier zijn deze klanten mee 
verantwoordelijk voor de inhoud van en de regels voor deze productcertificatie. 

Kiezen voor productcertificatie: 

 De klant is in de praktijk de vragende partij voor productcertificatie. Hij moet overtuigd 
zijn van de meerwaarde van betonmengsels met certificaat tegenover hetzelfde 
betonmengsel zonder certificaat. 

 Voor zover de toepasselijke wetgeving dat toelaat kan hij kiezen voor een producent 
met certificaat voor een bepaald betonmengsel of het bezit van een bepaald 
productcertificaat opnemen als voorwaarde in zijn bijzonder bestek. Of hij kan 
voordelen verbinden aan het feit dat een producent een productcertificaat heeft. 
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Verantwoordelijk voor het toezicht bij levering: 

 Het feit dat een betonmengsel wordt geleverd onder certificaat betekent niet dat de 
klant geen toezicht of controles meer moet uitvoeren bij levering van betonmengsels. 
Productcertificatie is een middel om de conformiteit van betonmengsels voor 
cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen te waarborgen 
en is in die zin bedoeld als ondersteuning van de klant in zijn controleactiviteiten. In die 
zin vullen de controleactiviteiten van de keuringsinstelling en van de klant elkaar aan 
en maken ze het toezicht op betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter 
plaatse gestorte lijnvormige elementen meer sluitend. 

 Als de klant afwijkingen rond wegenbeton vaststelt tijdens zijn controleactiviteiten wordt 
hij verzocht die te melden aan de certificatie-instelling (zie art. 8.1.1). Zodoende kan de 
certificatie-instelling deze vaststellingen in rekening brengen bij de follow-up van de 
productcertificatie van de betreffende producent en als nodig maatregelen nemen. 

3.6.3 Herkennen van een gecertificeerd betonmengsel 

 Om een betonmengsel met certificaat te herkennen, zijn minstens een technische fiche 
en een leveringsbon nodig. Algemeen is certificatie herkenbaar aan: 

Certificaat: 

 Om te verifiëren of een producent al dan niet beschikt over een certificaat voor een 
welbepaalde productie-eenheid, moet de website van de certificatie-instelling worden 
geraadpleegd. Dat is het enige geldige medium om af te toetsen of een certificaat op 
dit moment geldig is. Meer informatie in verband met het certificaat is te vinden in 
artikel 2.4. 

 Een certificaat zegt echter niets over de certificatie van een welbepaald betonmengsel. 
Om daar zekerheid over te hebben, heeft men een technische fiche nodig. 

Technische fiche: 

 Om te verifiëren of een welbepaald betonmengsel gecertificeerd is, moet de website 
van de certificatie-instelling worden geraadpleegd. Dat is het enige geldige medium om 
af te toetsen of er voor dit betonmengsel een technische fiche bestaat die op dit 
moment geldig is. Meer informatie in verband met de technische fiche is te vinden in 
artikel 2.7. 

Leveringsbon: 

 Om te verifiëren welk betonmengsel door een producent werd geleverd, moet de klant 
beschikken over een leveringsbon. Daarop staan een reeks gegevens die het 
geleverde betonmengsel volledig identificeren en traceerbaar maken. Meer informatie 
in verband met de leveringsbon is te vinden in artikel 2.5.5. 

Identificatie van het betonmengsel: 

 De identificatie van betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse 
gestorte lijnvormige elementen is beschreven in artikel 2.5. 
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4 BENODIGDHEDEN VOOR GECERTIFICEERD PRODUCT 

Dit hoofdstuk beschrijft wat er allemaal nodig is om tot een gecertificeerd betonmengsel te kunnen 
komen. In eerste instantie is dat bekwaam personeel. Met gepast materieel en conforme 
grondstoffen maakt dit personeel betonmengsels op een bepaalde productie-eenheid. Initieel moet 
voor elk betonmengsel een voorstudie worden uitgevoerd (Zie RNR 50-1, art. 2). De productie en 
alles wat daarbij komt kijken moet gebeuren volgens een gedocumenteerd kwaliteitsplan. 

4.1 PERSONEEL 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met het personeel. Er wordt in het bijzonder ingegaan op 
het controlepersoneel en op de opleiding van het personeel. 

4.1.1 Algemeen 

4.1.1.1 De producent zorgt ervoor dat hij voldoende en opgeleid personeel heeft om aan de 
regels van dit Toepassingsreglement te kunnen voldoen. 

4.1.1.2 De producent moet de interne verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 
personeel per functie vastleggen in het kwaliteitshandboek, artikel 4.6.1. 

4.1.1.3 In het bijzonder worden de volgende functies beschreven: 

-  directie, 

-  kwaliteitsverantwoordelijke, 

-  verantwoordelijke zelfcontrole (op de productie-eenheid), 

-  hoofd laboratorium, 

- productieverantwoordelijke. 

 Verder worden de verschillende functies van uitvoerend personeel en 
controlepersoneel beschreven. 

Voor zover men beantwoordt aan de bepalingen van dit Toepassingsreglement kunnen 
bepaalde van de vermelde functies worden uitgeoefend door dezelfde persoon. 

4.1.1.4 De producent maakt in het kwaliteitshandboek duidelijk welke taken worden uitbesteed 
aan derden en legt die vast in een proefaanvraag of een schriftelijke overeenkomst. 

4.1.1.5 De producent vermeldt in het kwaliteitshandboek welke personen of functies de 
toestemming wordt gegeven om de inspectieverslagen van de keuringsinstelling te 
ontvangen. Dat zijn minstens de directie, de kwaliteitsverantwoordelijke, de 
verantwoordelijke(n) voor de zelfcontrole en het hoofd van het laboratorium. 

4.1.1.6 Elke wijziging bij het personeel – zoals aangegeven in artikel 4.1.1.3 - wordt 
onmiddellijk opgenomen in het technisch dossier (art. 4.6.3). 

4.1.1.7  De gegevens van het effectief bij een bepaalde productie ingezette personeel worden 
door de producent traceerbaar bijgehouden in het kwaliteitshandboek, volgens  
artikel 6.1.2.3.  
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4.1.2 Controlepersoneel 

4.1.2.1 De producent duidt een kwaliteitsverantwoordelijke aan die: 

- verantwoordelijk is voor de conformiteit van betonmengsels; 

- de nodige beslissingsbevoegdheid bezit in het geheel van de interne organisatie van 
de activiteiten, om de conformiteit van betonmengsels te kunnen waarborgen; 

- minstens beschikt over een getuigschrift van hoger technisch onderwijs of 
gelijkwaardig door passende ervaring;  

- in het bezit is van een diploma die de kennis van betontechnologie1 aantoont;  

- zijn taak uitvoert onder het toezicht van de directieverantwoordelijke van de 
producent; 

- instaat voor de algemene organisatie van het kwaliteitssysteem, het beheer van het 
kwaliteitsplan en voor het beantwoorden aan dit Toepassingsreglement en de 
referentiedocumenten; 

- een aanspreekpunt kan zijn voor de certificatie-instelling en de keuringsinstelling; 

 evenals een vervanger die deze taken waarneemt tijdens zijn afwezigheid. 

4.1.2.2 De producent duidt per productie-eenheid een verantwoordelijke voor de zelfcontrole 
aan die: 

- de nodige beslissingsbevoegdheid bezit in het geheel van de interne organisatie van 
de activiteiten op die productie-eenheid, om de conformiteit van de betonmengsels 
ter plaatse te kunnen waarborgen; 

- zijn taak uitvoert onder het toezicht van de kwaliteitsverantwoordelijke van de 
producent; 

- instaat voor de coördinatie en supervisie van de controlewerkzaamheden en voor 
het beantwoorden aan dit Toepassingsreglement en de referentiedocumenten; 

- tijdens de productie aanwezig is op de productie-eenheid; 

- een aanspreekpunt is voor de keuringsinstelling bij de inspecties; 

evenals een of meerdere vervangers die deze taken waarnemen tijdens zijn 
afwezigheid. 

4.1.2.3 De producent duidt een hoofd van het laboratorium voor de zelfcontrole en zijn 
plaatsvervanger aan, die op de hoogte zijn van de controles in het kader van de 
zelfcontrole en van alle toepasselijke technische regels en vereisten. Het hoofd van het 
laboratorium kan alle controles die worden uitgevoerd zelf interpreteren. Hij geeft de 
nodige instructies voor de uitvoering van controles in het intern of een extern 
laboratorium voor zelfcontrole. Het hoofd van het laboratorium voert zijn taak uit onder 
het toezicht van de kwaliteitsverantwoordelijke,1. 

4.1.2.4 De producent duidt het personeel aan dat tot taak heeft bepaalde controles uit te voeren 
en die te toetsen aan de eisen. 

4.1.2.5 Wanneer er een nieuwe verantwoordelijke voor de zelfcontrole wordt aangesteld, wordt 
dat onmiddellijk gemeld aan de certificatie-instelling. 

  
                                                      
1 vb. een diploma van de cursus ‘Betontechnologie’ georganiseerd door de Belgische Betongroepering 
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4.1.3 Opleiding en kwalificatie 

4.1.3.1 Elk persoon beschikt, in verhouding tot de hem toevertrouwde taken en 
verantwoordelijkheden, over een geschikte opleiding, kwalificatie, bekwaamheid en 
ervaring.  

4.1.3.2 De opleiding en kwalificatie van het personeel moet traceerbaar en permanent worden 
bijgehouden. De directie verzekert zich ervan dat de opleiding van het personeel 
afgestemd is op de evolutie van de behoeften en organiseert de permanente opleiding 
van het personeel.  

4.1.3.3 Als de producent bepaalde taken uitbesteed aan derden, dan gelden de eisen voor 
opleiding, kwalificatie, bekwaamheid en ervaring en de registratie ervan eveneens voor 
het externe personeel. 

  



TRA 50 Toepassingsreglement voor wegenbeton 
Versie 3.0 van 2019-11-25 Blz. 49/135 

4.2 MATERIEEL 

Dit artikel beschrijft de regels voor het materieel. Dat wordt onderverdeeld in materieel voor de 
productie en apparatuur voor controle. 

4.2.1 Materieel voor de productie 

4.2.1.1 De productie-eenheid beantwoordt aan alle eisen van de onder artikel 2.3.5.1 van 
toepassing zijnde vermelde referentiedocumenten. 

 De productie-installatie bestaat uit een dwangmenger (een vrijevalmenger is geen 
dwangmenger) met een niet-continu batchsysteem. 

 De menginstallatie moet in staat zijn om binnen de mengtijd een gelijkmatige verdeling 
van de grondstoffen te bereiken voor de desbetreffende mengcapaciteit. 

 Grove granulaten, zand en bindmiddelen worden gewichtsmatig gedoseerd. Andere 
doseermethoden zijn slechts toegelaten als de vereiste doseernauwkeurigheid kan 
worden bereikt en deze methoden voldoende zijn gedocumenteerd en goedgekeurd 
door de certificatie-instelling. 

De productie-eenheid is uitgerust met een nauwkeurig automatisch registratiesysteem 
van de doseringen van elk mengsel. Elke handmatige toevoeging moet systematisch 
geregistreerd worden. Handmatige doseringen zonder automatische registratie zijn 
alleen toegelaten voor zover die geen invloed hebben op de gespecificeerde 
eigenschappen. Dat is specifiek het geval voor: 

 

 pigmenten en andere inerte grondstoffen (behalve vezels) waarvan de totale 
dosering lager is dan 50 kg/m³, 

 hulpstoffen waarvan de totale dosering lager is dan 5 massa % van het 
bindmiddelgehalte. 
 

Een fout met betrekking tot de doseernauwkeurigheid per individueel granulaat mag 
nooit 10 % overschrijden. Alle registraties van de doseringen kunnen bij elke inspectie 
door de keuringsinstelling nagekeken worden. 
Alle gegevens die nodig zijn om de doseringen te verifiëren moeten beschikbaar en 
traceerbaar zijn. 
 
Op het doseringsprotocol moet de code van het toegepaste betonmengsel en de 
bijbehorende leveringsbon systematisch verschijnen. 

4.2.1.2 Het materieel wordt verondersteld te beantwoorden aan elke toepasselijke wetgeving 
betreffende milieu, exploitatie, economie, enzovoort. Het toezicht daarop maakt echter 
geen deel uit van de productcertificatie en valt ook niet onder de verantwoordelijkheid 
van de keuringsinstelling, de certificatie-instelling of de sectorale organisatie. 

4.2.1.3 De producent is permanent verantwoordelijk voor de goede werking en de controles, 
kalibraties en ijkingen van zijn materieel. 

 De controle van het materieel gebeurt volgens de regels van artikel 6.2. 

4.2.1.4 Een overzicht van het beschikbare materieel wordt opgenomen en actueel gehouden 
in het technisch dossier. 
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4.2.1.5  De gegevens van het effectief bij een bepaalde productie gebruikte materieel, worden 
door de producent traceerbaar bijgehouden in het register van de productie, volgens 
artikel 6.1.2.3. 

4.2.2 Laboratorium en controleapparatuur 

4.2.2.1 De producent beschikt over een laboratorium en/of controleapparatuur voor 
zelfcontrole, zodanig dat de controles in het kader van de zelfcontrole die worden 
opgelegd door dit Toepassingsreglement in de gespecificeerde omstandigheden en op 
correcte wijze kunnen worden uitgevoerd. 

 Als (een deel van) de proeven in een intern laboratorium worden uitgevoerd beschikt 
het over voldoende mogelijkheden en ruimte om de controleactiviteiten in laboratorium-
omstandigheden uit te voeren. Het beschikt over de meet- en beproevingsuitrusting 
nodig voor het uitvoeren van de proeven vermeld in de van toepassing zijnde 
reglementen. 

In het intern laboratorium voor de zelfcontrole op de productie-eenheid, in het centraal 
intern laboratorium van de producent of in een extern laboratorium voor de zelfcontrole 
worden de volgende proeven uitgevoerd: 

- alle in dit Toepassingsreglement vermelde proeven, 

- de in het kader van de voorstudie en verificaties noodzakelijke proeven, 

- de in de toepasselijke referentiedocumenten gevraagde proeven. 
 

De uitrusting, hulpmiddelen en recipiënten voor het nemen en bewaren van monsters 
en voor het uitvoeren van de proeven zijn permanent in het laboratorium aanwezig. 

 De meet- en beproevingsuitrusting wordt gebruikt volgens de in het technisch dossier 
opgenomen richtlijnen. 

4.2.2.2 De producent kan voor een deel of het geheel van de controles in het kader van de 
zelfcontrole beroep doen op een extern laboratorium, waarop de eisen volgens  
artikel 3.5 van toepassing zijn. De wederzijdse verplichtingen van de producent en het 
externe laboratorium voor de zelfcontrole worden bepaald in een geschreven 
overeenkomst.  

4.2.2.3 Een laboratorium dat betrokken is bij de zelfcontrole van een producent is uitgesloten 
voor het uitvoeren van controles op betonmengsels en/of de grondstoffen van dezelfde 
producent in het kader van het externe toezicht. 

 Van deze regel kan worden afgeweken in het volgende geval: 

- bij gebrek aan een ander laboratorium kan dat toch worden gebruikt in het kader van 
het externe toezicht; in dat geval kan worden opgelegd dat het externe toezicht 
gebeurt in aanwezigheid van de keuringsinstelling. 

- bij controles onder toezicht van de keuringsinstelling (art. 7.3.1), waarbij de producent 
gebruik maakt van een geaccrediteerd extern laboratorium; in dat geval mag de 
externe controle door hetzelfde laboratorium gebeuren, waarbij wel de regels van 
artikel 7.3.1 gevolgd worden. 

- Bij het uitvoeren van voorstudies en verificaties mag de producent van hetzelfde 
laboratorium gebruik maken als het laboratorium dat gebruikt wordt voor het externe 
toezicht. 
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4.2.2.4 De volgende controles worden verplicht in de productie-eenheid zelf uitgevoerd: 

- de bepaling van het vochtgehalte van de granulaten; 
- de proeven op vers beton. 

 Voor alle andere in dit Toepassingsreglement voorziene controles in het kader van de 
zelfcontrole mag de producent een beroep doen op een extern laboratorium. 

4.2.2.5 De producent is permanent verantwoordelijk voor de goede werking en de controles, 
kalibraties en ijkingen van zijn apparatuur. 

 De controle van de controleapparatuur gebeurt volgens de regels van artikel 6.2. 

4.2.2.6 Een overzicht van de beschikbare controleapparatuur wordt opgenomen en actueel 
gehouden in het technisch dossier. 

4.2.2.7 De gegevens van de effectief bij een bepaalde controle gebruikte controleapparatuur 
worden door de producent traceerbaar bijgehouden, volgens artikel 6.1.2.3. 
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4.3 GRONDSTOFFEN 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met de grondstoffen. 

4.3.1 Eisen voor grondstoffen 

4.3.1.1 De grondstoffen voldoen aan de eisen van PTV 850 en aan de eisen van de 
toepasselijke referentiedocumenten. 

4.3.1.2 De controle van de grondstoffen gebeurt volgens artikel 6.2. 

4.3.1.3 Grondstoffen die worden geleverd met een COPRO- of BENOR-productcertificaat, 
worden vrijgesteld van controle door de producent voor wat betreft de kenmerken die 
door het betreffende merk worden gewaarborgd. 

Op vraag van de producent en mits akkoord van de certificatie-instelling kunnen 
grondstoffen volgens een andere certificatieprocedure worden vrijgesteld van controle 
door de producent voor wat betreft de kenmerken die door het betreffende merk worden 
gewaarborgd. Dat kan als de producent het vertrouwen in de overeenkomstigheid van 
het product en het systeem met de vooropgestelde eisen aantoont en aan de 
certificatie-instelling alle informatie bezorgt om dat te onderzoeken. 

De certificatie-instelling oordeelt over de gelijkwaardigheid. Eventuele kosten zijn ten 
laste van producent. 

4.3.2 Validatie van grondstoffen 

4.3.2.1 De producent beschikt over een overzicht van alle gevalideerde grondstoffen die bij 
een productie kunnen worden gebruikt. 

4.3.2.2 De producent beschikt over de technische fiche en het eventuele certificaat van elke 
gevalideerde grondstof. 

4.3.3 Aanvoer van grondstoffen 

 De aanvoer van grondstoffen gebeurt volgens de toepasselijke referentiedocumenten 
en wordt gecontroleerd volgens artikel 6.2.3. 

 De aanvoer van grondstoffen wordt bijgehouden in het register van de grondstoffen 
volgens artikel 6.1.2.3 en in dit register worden ook alle leveringsdocumenten bewaard. 

4.3.4 Opslag van grondstoffen 

4.3.4.1 De producent neemt de nodige maatregelen om de identificatie en kwaliteit van de 
grondstoffen te waarborgen. 
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4.3.4.2 De grondstoffen worden per soort, herkomst, kaliber, type en klasse opgeslagen.  

 Wanneer granulaten van dezelfde soort en hetzelfde kaliber, maar van een 
verschillende klasse samen worden opgeslagen, wordt de hoop beschouwd als zijnde 
van de laagste klasse (intrinsieke kenmerken) en moet door verificatieproeven 
aangetoond worden dat ze door elkaar mogen gebruikt worden (korrelverdeling, 
wateropslorping,…).  

 Gelijksoortige grondstoffen volgens een norm of een normatief document en waarvan 
sommige een keurmerk dragen en andere niet, moeten afzonderlijk opgeslagen 
worden. Als deze regel niet wordt toegepast, wordt het geheel van de voorraad als niet 
onder het keurmerk beschouwd. 

4.3.4.3 Elke grondstof op voorraad wordt individueel geïdentificeerd op een dusdanige manier 
dat er bij gebruik geen enkele verwarring mogelijk is. Dat kan met een naamplaat. De 
naamplaat wordt bij het granulaat geplaatst, bij het uiteinde van de vulleiding voor 
bindmiddelen, ...). 

4.3.4.4 Elke grondstof op voorraad wordt gescheiden opgeslagen, zodanig dat vermenging 
en/of verontreiniging van de opgeslagen grondstof wordt vermeden en de grondstof 
gemakkelijk toegankelijk blijft voor nazicht. 

4.3.4.5 De opslag moet zodanig ingericht zijn dat elke vervuiling of vermenging uitgesloten 
wordt. 

4.3.4.6 Twijfelachtige en afgekeurde grondstoffen worden duidelijk gescheiden van de andere 
grondstoffen opgeslagen en geïdentificeerd. 

4.3.5 Afvoer van grondstoffen 

 Niet van toepassing. 
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4.4 PRODUCTIE-EENHEID 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met de productie-eenheid.  

4.4.1 Eisen voor de productie-eenheid 

4.4.1.1 De productie-eenheid voldoet aan de eisen van PTV 850 en aan de eisen van de 
toepasselijke referentiedocumenten. 

 De productie-eenheid wordt verondersteld te beantwoorden aan elke toepasselijke 
wetgeving betreffende milieu, exploitatie, economie, enzovoort. Het toezicht daarop 
maakt echter geen deel uit van de productcertificatie en valt ook niet onder de 
verantwoordelijkheid van de keuringsinstelling, de certificatie-instelling of de sectorale 
organisatie. 

4.4.1.2 De controle van de productie-eenheid gebeurt volgens de regels van artikel 6.2. 

4.4.2 Voorraadbeheer 

4.4.2.1 Niet van toepassing. 

4.4.2.2 Niet van toepassing. 

4.4.2.3 De conforme, vrijgestelde, twijfelachtige en afgekeurde productiedelen worden 
duidelijk geïdentificeerd en afzonderlijk op voorraad gehouden. 

4.4.2.4 Niet van toepassing. 
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4.5 PRODUCT 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met betonmengsels zelf. Dat vanaf de bepaling van de 
eisen, over de productie, tot aan de levering van betonmengsels. 

4.5.1 Periode van activiteit 

4.5.1.1 De vergunninghouder is ertoe gehouden de keuringsinstelling in te lichten over elke 
geplande onderbreking van de productie die de gemiddelde termijn tussen twee 
standaardinspecties overtreft, zodanig dat bij de uitvoering van de inspecties met deze 
onderbreking rekening gehouden kan worden. 

 Wanneer de productie en levering onder het BENOR-merk onderbroken blijft, kan de 
certificaathouder op eigen verzoek ook opteren voor een schorsing van het certificaat 
volgens artikel 2.4.7. 

4.5.1.2 Opdat het vertrouwen in de conformiteit van betonmengsels zou behouden blijven na 
een onderbreking van de periode van activiteit kan de certificatie-instelling beslissen 
een bijkomende inspectie uit te voeren voorafgaand aan de heropstarting van de 
productie. 

4.5.1.3 De certificaathouder brengt de certificatie-instelling met een aangetekend schrijven op 
de hoogte van de definitieve stopzetting van de productie. De stopzetting van de 
productie wordt door de certificatie-instelling behandeld als een stopzetting van het 
certificaat door de certificaathouder (art. 2.4.8). 

 Met een definitieve stopzetting van de productie wordt bedoeld: 

- het stopzetten van de productie op een vaste locatie, 

- de definitieve stopzetting van de activiteiten van een mobiele productie-eenheid. 

4.5.2 Bepaling, beoordeling en bekend maken van de eisen 

 Niet van toepassing. 

4.5.3 Opdracht van de klant 

 Niet van toepassing. 

4.5.4 Planning van productie 

4.5.4.1  Om het de keuringsinstelling mogelijk te maken de inspecties te organiseren, maakt de 
producent de planning van de productie van de volgende week via e-mail over aan de 
keuringsinstelling en dat elke laatste dag van de werkweek voor 14h00. 

 Er wordt gemeld op welke dagen er productie plaatsvindt. Wanneer er nacht- of 
weekendproductie voorzien is moet dat specifiek vermeld te worden. 
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 Het niet naleven van deze meldingsplicht kan leiden tot nutteloze inspecties. Deze 
inspecties zullen gefactureerd worden als een bijkomende inspectie. 

Als er voor een gemelde productiedag om andere redenen dan de 
weersomstandigheden of een onvoorzien defect aan de productie-eenheid, geen 
productie is of geen inspectie mogelijk is, wordt een eventuele inspectie als nutteloos 
beschouwd. 
 
De eerste week van elke maand moeten de totaalhoeveelheden van de geproduceerde 
betonmengsels van de maand ervoor doorgestuurd worden aan de keuringsinstelling. 

4.5.5 Productieplan 

 Niet van toepassing. 

4.5.6 Eisen voor het product 

4.5.6.1 Betonmengsels voldoen aan de eisen en gekozen codificatie van PTV 850 en aan de 
eisen van de toepasselijke referentiedocumenten.  

4.5.6.2 De productie gebeurt volgens het kwaliteitsplan (art. 4.6), dat beantwoordt aan de 
regels van dit Toepassingsreglement en de toepasselijke referentiedocumenten. 

4.5.6.3 De controle van de productie en het product gebeuren volgens artikel 6.2. 

4.5.7 Afvoer van reststoffen 

 Niet van toepassing. 

4.5.8 Levering van het product 

4.5.8.1 Op het ogenblik van levering moet er voldoende vermoeden bestaan rond de 
conformiteit van de geleverde betonmengsels.  

4.5.8.2 Elke leveringsbon van een gecertificeerd betonmengsel beantwoordt aan artikel 2.5.5. 

4.5.8.3 Alle leveringsbonnen worden bewaard in het register van de leveringen van 
wegenbeton volgens artikel 6.1.2.3. Het klassement gebeurt op volgnummer van de 
leveringsbonnen. 

4.5.8.4 Er mag geen gebruik gemaakt worden van restbeton. 

 Een volledige betonlading, die binnen de 30 minuten na aanmaak naar een andere 
bestemming (met dezelfde eisen) kan gestuurd worden en nog niet ter plaatse op een 
werf is geweest, wordt niet als restbeton aanzien. De productiegegevens moeten 
beschikbaar zijn en de naspeurbaarheid moet verzekerd worden. Onder meer moet 
een nieuwe leveringsbon opgemaakt worden en moeten beide leveringsbonnen samen 
beschikbaar zijn in de productie-eenheid. Hetzelfde tijdstip van het eerste contact 
cement-water moet op elke leveringsbon vermeld zijn. 
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4.6 KWALITEITSPLAN 

Dit artikel beschrijft de regels die gesteld worden aan het kwaliteitsplan van de leverancier. Het 
kwaliteitshandboek handelt over de organisatie van de leverancier en de verschillende procedures; 
het technisch dossier kan worden beschouwd als een aanvullend dossier met lijsten, overzichten en 
verslagen rond allerlei gerelateerde aspecten. 

4.6.1 Algemeen 

4.6.1.1 Het kwaliteitsplan kan in elke vorm of soort medium uitgewerkt en opgesteld zijn. 

4.6.1.2 Het kwaliteitsplan wordt door de directie van de producent onderschreven en 
goedgekeurd. Vervolgens geeft de directie, of een daartoe gemachtigde 
verantwoordelijke, schriftelijk aan de betrokken medewerkers opdracht tot gebruik en 
toepassing van het kwaliteitsplan. 

4.6.1.3  De producent zorgt ervoor dat het kwaliteitsplan voortdurend de werkelijke situatie 
weergeeft en dat alle documenten duidelijk geïdentificeerd en gedateerd zijn. 

4.6.1.4 De producent zorgt ervoor dat het betrokken personeel op de hoogte is van het 
kwaliteitsplan en elke wijziging daaraan. Hij past een correct documentenbeheer toe 
en zorgt ervoor dat de geldige versies van de documenten beschikbaar zijn op de plaats 
van gebruik. 

4.6.1.5 In elk geval moet de producent de keuringsinstelling op de hoogte brengen van elke 
aanpassing aan het kwaliteitsplan, en dat bij de eerstvolgende inspectie na de 
aanpassing. 

4.6.2 Kwaliteitshandboek 

4.6.2.1 De producent stelt per productie-eenheid een kwaliteitshandboek op, waarin de 
procedures en processen worden beschreven die er moeten voor zorgen dat het 
product beantwoordt aan het Toepassingsreglement en aan de referentiedocumenten. 

Het kwaliteitshandboek en het technisch dossier kunnen in elkaar geïntegreerd zijn als 
1 document. 
 
Elke procedure vermeldt minstens een beschrijving van de te volgen werkwijze, de 
personen (functies) die bevoegd zijn voor bepaalde activiteiten en de persoon (functie) 
die verantwoordelijk is voor een activiteit. Indien toepasselijk, vermeldt een procedure 
ook welke registraties er gebeuren, door wie en op welke wijze en door wie eventuele 
acties worden ondernomen in geval van afwijkingen. 

4.6.2.2 De samenstelling van het kwaliteitshandboek wordt beschreven in Bijlage B. 

4.6.2.3 Voor de volgende onderdelen van het kwaliteitshandboek is het noodzakelijk dat de 
producent de certificatie-instelling onmiddellijk op de hoogte brengt van elke tijdelijke 
of definitieve verandering die een verschil met zich brengt ten opzichte van de toestand 
beschreven in het kwaliteitshandboek: 

Het organogram, procedures in verband met het uitbesteden van controles of 
activiteiten en de behandeling van afwijkingen. 
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4.6.2.4 Het kwaliteitshandboek in het kader van de BENOR-certificatie van wegenbeton kan 
overlappen met of een onderdeel zijn van een algemeen kwaliteitshandboek, dat ook 
procedures in het kader van een andere certificatie (BENOR stortklaar beton, 
ISO 9001, CE, ...) kan bevatten. In dat geval moet de producent ervoor zorgen dat er 
geen tegenstrijdigheden ontstaan en dat eventuele verwijzingen actueel blijven. De 
regels voor het kwaliteitshandboek in dit Toepassingsreglement blijven onveranderd 
van toepassing. 

4.6.3 Technisch dossier 

4.6.3.1 De producent stelt per productie-eenheid een technisch dossier op. De inhoud van het 
technisch dossier wordt beschreven in Bijlage C. 

4.6.3.2 Voor de volgende onderdelen van het technisch dossier is het noodzakelijk dat de 
producent de certificatie-instelling onmiddellijk op de hoogte brengt van elke tijdelijke 
of definitieve verandering die een verschil met zich brengt ten opzichte van de toestand 
beschreven in het technisch dossier:  

a) een lijst met de namen van de personeelsleden betrokken bij de zelfcontrole, met in 
het bijzonder de namen van de kwaliteitsverantwoordelijke, verantwoordelijke(n) 
voor de zelfcontrole, het hoofd van het laboratorium voor de zelfcontrole en van hun 
plaatsvervangers en van de personen die gemachtigd zijn om de inspectieverslagen 
van de keuringsinstelling in ontvangst te nemen, 

b) een origineel, blanco exemplaar van een leveringsbon voor betonmengsels, 

c) een kopie van een volledig ingevulde leveringsbon van betonmengsels. 

 
Noot:  
- Het kwaliteitshandboek en het technisch dossier kunnen in elkaar geïntegreerd zijn als 1 document, 
- Voor centrales die beschikken over het BENOR-merk voor stortklaar beton moet alleen een aanvullend 

technisch dossier (zie Bijlage C) op hun handboek voor productiecontrole die ze in het kader van de 
deze certificatie bezitten worden opgemaakt. 
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4.7 VOORSTUDIE 

 De regels in verband met het uitvoeren van de voorstudie van betonmengsels worden 
beschreven in RNR 50-1. 
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5 EEN CERTIFICAAT VERKRIJGEN 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe een producent een certificaat kan aanvragen en uiteindelijk verkrijgen 
en de regels die daarbij moeten gevolgd worden. 

5.1 CERTIFICATIEAANVRAAG 

Dit artikel handelt over de aanvraag door de producent bij de certificatie-instelling. 

5.1.1 Aanvrager 

 De aanvrager moet beantwoorden aan de regels van artikel 3.4. 

 Bij vaste productie-eenheden wordt per productie-eenheid een afzonderlijk certificaat 
aangevraagd. 

 Als op een locatie meerdere productie-eenheden voorkomen, wordt voor elke 
productie-eenheid afzonderlijk een certificaat aangevraagd. 

 Bij een mobiele productie-eenheid wordt per productie-eenheid een afzonderlijk 
certificaat aangevraagd. 

5.1.2 Informele aanvraag 

5.1.2.1 De producent die een certificaat wil en zich bij de certificatie-instelling heeft gemeld, 
wordt uitgenodigd een schriftelijke certificatieaanvraag (art. 5.1.3) in te dienen. 

5.1.2.2 Het certificaat wordt per productie-eenheid aangevraagd, volgens de regels van dit 
Toepassingsreglement. 

5.1.2.3 De certificatie-instelling stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van de principes 
van de certificatie en bezorgt hem ondermeer de volgende documenten: 

- een exemplaar van dit Toepassingsreglement, 

- een lijst van de toepasselijke referentiedocumenten, 

- een standaardformulier voor de certificatieaanvraag, 

- een standaardformulier voor de bevestiging van de beheerder van het COPRO 
Extranet of een gelijkaardig systeem bij andere certificatie-instellingen. 

5.1.3 Certificatieaanvraag 

5.1.3.1 De aanvrager stuurt de certificatie-instelling een aanvraagdossier op bestaande uit: 

- de certificatieaanvraag die volgende punten vermeldt: 

- de hoedanigheid van de aanvrager, waaruit blijkt dat hij het certificaat kan 
aanvragen; 

- de bedrijfsgegevens van de producent die het certificaat aanvraagt; 
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- de bedrijfsgegevens van de productie-eenheid waarvoor het certificaat wordt 
aangevraagd; 

- de verwijzing naar de referentiedocumenten waarop de aanvraag betrekking 
heeft en een overzicht van de producttypes waarvoor de certificatie wordt 
aangevraagd; 

- de naam van de verantwoordelijke voor de zelfcontrole; 

- de door de aanvrager ondertekende verklaring van verbintenis; 

- een ontwerp van het kwaliteitsplan (art. 4.6); 

5.1.3.2 Door het indienen van zijn certificatieaanvraag gaat de aanvrager de verbintenis aan: 

- zich aan de regels van het toepasselijke Toepassingsreglement te houden; 

- alle maatregelen te treffen, opdat de conformiteit van elk onder het BENOR-merk 
geleverd product gewaarborgd zou zijn; 

- het betreffende product vanaf het uitreiken van het certificaat altijd onder het 
BENOR-merk te leveren.  

5.1.4 Ontvankelijkheid van de certificatieaanvraag 

5.1.4.1 De certificatie-instelling onderzoekt de ontvankelijkheid van de certificatieaanvraag van 
zodra het aanvraagdossier volledig is en toelaat te beoordelen of de producent in 
aanmerking komt om een certificaat aan te vragen. Dit onderzoek kan een of meerdere 
informatieve bijeenkomsten omvatten en wordt geregistreerd in een verslag. 

5.1.4.2 Op basis van het onderzoek wordt de certificatieaanvraag al dan niet ontvankelijk 
verklaard. De aanvrager wordt daarover in beide gevallen schriftelijk ingelicht door de 
certificatie-instelling. Als de certificatieaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, gebeurt 
dat door het ondertekend terugsturen van de certificatieaanvraag naar de aanvrager. 

5.1.4.3 Een ontvankelijk verklaarde certificatieaanvraag houdt van de kant van de certificatie-
instelling geen enkele verbintenis in aangaande het verkrijgen van een certificaat. 

5.1.5 Aanvraag tot overdracht 

5.1.5.1 Als een producent van naam verandert (bij voorbeeld door overname of fusie), kan bij 
de certificatie-instelling een aanvraag worden ingediend om het certificaat over te 
nemen. Dat gebeurt door de geactualiseerde certificatieaanvraag opnieuw in te dienen 
bij de certificatie-instelling. Daarmee verplicht de nieuwe maatschappij er zich toe de 
verbintenissen die eerder door de oorspronkelijke certificaathouder werden genomen, 
na te leven. 

5.1.5.2 De certificatie-instelling zal de ontvankelijkheid van deze certificatieaanvraag 
onderzoeken en kan aanvullende eisen stellen van administratieve, financiële of 
andere aard alvorens de overdracht van het certificaat goed te keuren. 
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5.2 AANVRAAGPERIODE 

Dit artikel handelt over de periode tussen de ontvangst van de aanvraag en het uitreiken van het 
certificaat. Er wordt beschreven wat er in die periode kan, moet en niet mag. 

5.2.1 Duur van de aanvraagperiode 

5.2.1.1 De aanvraagperiode vangt aan op datum van ontvangst van de certificatieaanvraag bij 
de certificatie-instelling. 

5.2.1.2 In de aanvraagperiode kunnen er informatieve bijeenkomsten plaatsvinden, wordt de 
ontvankelijkheid van de certificatieaanvraag onderzocht, wordt er een opstartinspectie 
uitgevoerd en zit een proefperiode vervat. 

5.2.1.3 De aanvraagperiode eindigt samen met de proefperiode (zie art. 5.2.4). 

5.2.2 Informatieve bijeenkomsten 

 Als de producent het nodig vindt, kan hij een of meerdere informatieve bijeenkomsten 
aanvragen die voorafgaan aan de opstartinspectie. 

5.2.3 Opstartinspectie 

 Op de datum overeengekomen tussen de aanvrager en de keuringsinstelling voert die 
een opstartinspectie uit die betrekking heeft op: 

- de conformiteit van de organisatie van de zelfcontrole met de referentiedocumenten 
en de overeenkomstigheid met het kwaliteitsplan; 

- de conformiteit van het materieel met de referentiedocumenten en de 
overeenkomstigheid met het technisch dossier; 

- de conformiteit van betonmengsels en de overeenkomstigheid met het 
kwaliteitsplan. 

De opstartinspectie moet in principe worden uitgevoerd binnen de twee maanden na 
de certificatieaanvraag. 

5.2.4 Proefperiode 

5.2.4.1 De proefperiode dient om de aanvrager het bewijs te laten leveren dat hij in staat is om 
de conformiteit van betonmengsels voortdurend te waarborgen en dat hij in staat is aan 
alle regels van dit Toepassingsreglement te voldoen. 

5.2.4.2 De proefperiode vangt aan op datum van de opstartinspectie, mits gunstig advies van 
de keuringsinstelling.  

 Dat kan slechts wanneer: 

- voor mobiele centrales en centrales die niet over BENOR-merk beschikken voor 
stortklaar beton het kwaliteitsplan volledig is en conform de toepasselijke 
referentiedocumenten en dit Toepassingsreglement, 
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- voor centrales die over het BENOR-merk beschikken voor stortklaar beton het 
technisch dossier volledig is en conform de toepasselijke referentiedocumenten en 
dit Toepassingsreglement, 

- de conformiteit van de productie-eenheid aan de toepasselijke referentie-
documenten en dit Toepassingsreglement bevestigd is. 

 Als dat niet het geval is, wordt eerst een nieuwe opstartinspectie uitgevoerd. 

5.2.4.3 Voor vaste productie-eenheden bedraagt de duur van de proefperiode minstens 
15 productiedagen, minstens 3 kalendermaanden en maximaal 1 kalenderjaar. 

 Voor mobiele productie-eenheden bestaat de proefperiode uit een proefdraaien 
waarbij elke betonsamenstelling voor de geplande werf wordt geproduceerd in 
aanwezigheid van de keuringsinstelling met monsterneming volgens artikel 7.3.1.3. 
Voor de proeven gelden de frequenties vermeld in artikels 6.2.6 en 7.3.1.3. 

Voor alle productie-eenheden geldt:  

 De duur van de proefperiode is afhankelijk van het bewijs van de aanvrager, dat: 

a) aan alle bepalingen van het onderhavig reglement wordt voldaan; 

b) de overeenkomstigheid van de producten met de technische voorschriften wordt 
aangetoond op basis van de geregistreerde controle- en proefresultaten van: 

 - de zelfcontrole door de producent; 

 - de externe controle door de keuringsinstelling. 

c) het kwaliteitsplan conform de toepasselijke reglementen is. 

 De certificatie-instelling kan overgaan tot het versneld uitreiken van het certificaat, als 
de 7-daagse resultaten van de proeven op verhard beton tijdens de proefperiode 
gekend en conform zijn.  

 Tijdens de proefperiode kan, mits schriftelijke toelating door de certificatie-instelling 
verleend, de vermelding "in proefperiode BENOR WEGENBETON CONFORM 
TRA 50" gevolgd door het identificatienummer van de vergunninghouder en het 
snelcodenummer van de technische fiche, worden toegevoegd (zie art. 10.4.1). Er 
moeten minstens 10 monsternemingen (gespreid over de productcataloog binnen 
TRA 50) aanwezig zijn waarvan alle resultaten conform zijn en waarvan minimaal 
2 monsternemingen uitgevoerd in het bijzijn van de keuringsinstelling volgens 
artikel 7.3.1.3 waarbij alle resultaten conform zijn. Voor de proeven gelden de 
frequenties vermeld in artikels 6.2.6 en 7.3.1.3. 

5.2.4.4 Tijdens de proefperiode wordt door de aanvrager de definitieve versie van het 
kwaliteitshandboek en het technisch dossier opgesteld. 

5.2.4.5 Als de aanvrager tijdens de proefperiode voor bijzondere moeilijkheden komt te staan, 
is de certificatie-instelling gerechtigd om op advies van de keuringsinstelling de duur 
van de proefperiode uitzonderlijk te verlengen. Een dergelijke verlenging kan ook op 
gemotiveerd verzoek van de aanvrager en mits gunstig advies van de keuringsinstelling 
toegekend worden. 

5.2.4.6 De proefperiode wordt beëindigd door ofwel: 

- het uitreiken van het certificaat; 

- de weigering om een certificaat uit te reiken; 
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- de afsluiting van het aanvraagdossier door de aanvrager of door de 
certificatie-instelling.  

5.2.5 Zelfcontrole tijdens de proefperiode 

 Tijdens de proefperiode wordt de zelfcontrole zoals bepaald in artikel 6 toegepast. 

5.2.6 Identificatie en voorraadbeheer tijdens de proefperiode 

5.2.6.1 De identificatie tijdens de proefperiode gebeurt op dezelfde manier als tijdens de 
certificatieperiode (art. 2.5), met uitzondering van de vermelding van het BENOR-merk. 

5.2.6.2 Het voorraadbeheer tijdens de proefperiode gebeurt op dezelfde manier als tijdens de 
certificatieperiode (art. 4.4.2). 

5.2.7 Extern toezicht tijdens de proefperiode 

5.2.7.1 Voor vaste productie-eenheden is de frequentie van externe controle tijdens de 
proefperiode als volgt:  

 Voor centrales die reeds over het BENOR-merk voor stortklaar beton beschikken 
moeten minstens 2 inspecties worden uitgevoerd. Tijdens elke inspectie wordt een 
monsterneming volgens artikel 7.3.1.3 uitgevoerd. Voor de proeven gelden de 
frequenties vermeld in de tabel in artikel 7.3.1.3. 

 Voor centrales die niet over het BENOR-merk voor stortklaar beton beschikken moeten 
minstens 4 inspecties worden uitgevoerd. Tijdens elke inspectie wordt een 
monsterneming volgens artikel 7.3.1.3 uitgevoerd. Voor de proeven gelden de 
frequenties vermeld in de tabel in artikel 7.3.1.3. Tijdens 2 van deze 4 inspecties wordt 
alleen een monsterneming uitgevoerd volgens artikel 7.3.1.3. 

5.2.7.2. Voor mobiele productie-eenheden moeten minstens 2  inspecties (met monster-
neming) worden uitgevoerd. 

Voor een mobiele centrale die wordt verplaatst en die reeds beschikte over een 
BENOR-merk volgens dit Toepassingsreglement volgt een opstartinspectie die het 
nazicht van de productie-eenheid en van het aangepaste kwaliteitsplan omvat. De 
productie-eenheid mag pas opnieuw leveren onder BENOR-merk op voorwaarde dat 
voldaan is aan alle bepalingen van de toepasselijke reglementen. Minimaal een 
bijkomende inspectie van de keuringsinstelling met monsterneming volgens 
artikel 7.3.1.3 moet plaatsvinden waarbij alle resultaten gekend en conform moeten 
zijn. 
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5.2.8 Afsluiting van het aanvraag dossier 

5.2.8.1 Als de proefperiode niet met positief resultaat kan worden afgesloten na een jaar of als 
er binnen de 6 maanden volgend op een opstartinspectie geen nieuwe inspectie wordt 
uitgevoerd, wordt de aanvrager schriftelijk door de certificatie-instelling ingelicht over 
de afsluiting van zijn aanvraagdossier. De aanvrager kan daarna desgewenst een 
nieuwe aanvraag indienen. 

5.2.8.2 De aanvrager kan op elk moment schriftelijk afzien van zijn aanvraag. De certificatie-
instelling bevestigt dan schriftelijk de afsluiting van zijn aanvraagdossier. 

5.2.9 Uitreiken van het certificaat 

 De voorwaarden waaraan moet voldoen worden om het certificaat uit te reiken worden 
vermeld in artikel 2.4.1. 

5.2.10 Weigering van het uitreiken van het certificaat 

 Bij weigering van het uitreiken van het certificaat wordt deze weigering, met motivering, 
schriftelijk door de certificatie-instelling aan de aanvrager betekend. 

5.2.11 Verslagen 

5.2.11.1 De regels rond de inspectie- en proefverslagen tijdens de aanvraagperiode zijn 
dezelfde als die beschreven in artikel 7.4. 

5.2.11.2 Bij het beëindigen van de proefperiode, wordt door de keuringsinstelling een 
eindverslag van de proefperiode opgemaakt. Het eindverslag bevat: 

-  de gegevens van de aanvraagperiode en de opstartinspectie, 

- een overzicht van het externe toezicht in de proefperiode, 

-  een stand van zaken betreffende de zelfcontrole van de producent en de conformiteit 
van betonmengsels, 

Het eindverslag van de proefperiode is uitsluitend bestemd voor de certificatie-
instelling. 

Er wordt geen eindverslag opgemaakt als het aanvraagdossier door de aanvrager werd 
afgesloten. 

  



Toepassingsreglement wegenbeton TRA 50 
Blz. 66/135 Versie 3.0 van 2019-11-25 

6 ZELFCONTROLE 

Dit hoofdstuk handelt over de controle die de producent uitvoert in het kader van de 
productcertificatie. Er wordt weergegeven wat er allemaal gecontroleerd moet worden en hoe de 
producent zorgt voor de traceerbaarheid van de controles en de resultaten. Verder wordt ook 
aangegeven wat er moet gebeuren bij afwijkingen. 

6.1 REGISTRATIES EN ARCHIVERING 

Dit artikel geeft de regels weer in verband met het traceerbaar bijhouden van activiteiten, controles 
en resultaten. 

6.1.1 Werkbladen 

6.1.1.1 De gegevens, deel- en eindresultaten van controles en waarnemingen worden door het 
bevoegde personeel onmiddellijk op datum genoteerd op werkbladen. 

6.1.1.2 De werkbladen worden op onuitwisbare wijze ingevuld. 

6.1.1.3 Van alle gegevens en resultaten is duidelijk wie ze heeft genoteerd. 

6.1.1.4 Als alle gegevens en resultaten van het werkblad worden overgenomen in het 
betreffende register, wordt het werkblad tenminste gedurende een jaar na gebruik 
bewaard. Als het werkblad als enige registratie geldt, wordt het tenminste gedurende 
tien jaar bewaard in het betreffende register.  

6.1.1.5 De informatisering van de werkbladen moet door de certificatie-instelling goedgekeurd 
worden. 

6.1.1.6 Niet van toepassing. 

 6.1.2 Registers  

6.1.2.1 De registers bevatten de door het bevoegde personeel actueel bijgehouden gegevens 
en resultaten van de zelfcontrole volgens de regels van dit Toepassingsreglement en 
de nodige documenten om de gedane vaststellingen te staven. 

6.1.2.2 De producent zorgt ervoor dat de waarachtigheid en naspeurbaarheid van alle 
controles en beoordelingen op ontegensprekelijke wijze gewaarborgd wordt. 

6.1.2.3 De registers worden actueel bijgehouden volgens de in het kwaliteitshandboek 
opgenomen procedures. 

A. Register van de voorstudies en verificaties: 

Het register van de voorstudies en verificaties bevat alle interne en externe 
proefverslagen in het kader van de voorstudies, geklasseerd per code van 
verantwoordingsnota, volgens RNR 50-1. 
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B. Register van de grondstoffen: 

Dit register bevat de volgende onderdelen: 

a)  Een overzichtslijst met alle door de producent aanvaarde grondstoffen, met 
vermelding van de soort, kaliber, klasse, herkomst en leverancier. 

b)  Leveringsbonnen en afvoerbonnen van de grondstoffen: 

De originele leveringsbonnen worden in oplopende volgorde geklasseerd per 
grondstof, per soort, per kaliber en per klasse. 

Afvoerbonnen van grondstoffen die opnieuw werden afgevoerd moeten 
overzichtelijk worden bijgehouden. 

c) Overzichtslijsten voor fijn en grof aggregaat: 

Per soort, per kaliber en per klasse schrijft de producent op datum de gegevens in 
over: 

- de aangevoerde hoeveelheden, 

- de eventueel afgevoerde hoeveelheden, 

- de cumulatieve aangevoerde hoeveelheden, 

- de leverancier en de herkomst, 

- de resultaten van de controles op de aangevoerde grondstoffen en/of het merk 
van overeenkomstigheid. 

- de geweigerde vrachten worden geregistreerd met vermelding van de reden 
van de weigering. 

Eventuele afwijkingen bij de leveringsdocumenten worden traceerbaar 
bijgehouden. 

d) Overzichtslijsten voor alle andere grondstoffen: 

Per soort en klasse schrijft de producent op datum de gegevens in over: 

- de aangevoerde hoeveelheden, 

- de eventueel afgevoerde hoeveelheden, 

- de leverancier en de herkomst, 

- de resultaten van de controles op de aangevoerde grondstoffen en/of het merk 
van overeenkomstigheid. 

- de geweigerde vrachten worden geregistreerd met vermelding van de reden 
van de weigering. 

Eventuele afwijkingen bij de leveringsdocumenten worden traceerbaar 
bijgehouden. 

e) Het certificaat of attest van overeenkomstigheid en de actuele technische fiche van 
alle grondstoffen. 

Als grondstoffen niet alleen worden gebruikt in de betonmenginstallatie, wordt dat 
duidelijk vermeld in het grondstoffenregister. 

Elke leveringsbon of afvoerbon is gedurende minstens een jaar beschikbaar op de 
productie-eenheid en wordt nadien gedurende minstens tien jaar verder bewaard 
door de producent. 
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C. Register van de productie: 

Dit register bevat de volgende onderdelen: 

a)  De overzichtslijst van de geldige verantwoordingsnota’s: 

Dit overzicht vermeldt per betonmengsel de code van de verantwoordingsnota, de 
toepasselijke referentiedocumenten, de geldigheidsduur van de verantwoordings-
nota en de overeenkomstige interne identificatie en/of receptcode. 

b) Het bijsturingsregister: 

In het bijsturingsregister worden, per receptcode, chronologisch alle gewijzigde 
instelwaarden voor het productieproces geregistreerd, eventueel gestaafd door het 
nummer van de betreffende interne proef waarop de bijsturing is gesteund 
(zie art. 6.3.7). 

c) Het overzicht van de productiecontroles. 

D. Register van de leveringen / productiestaat: 

Dit register bevat de volgende onderdelen: 

- Leveringsbons van betonmengsels: 

De referentienummers van alle leveringsbonnen moeten per productie-eenheid het 
voorwerp uitmaken van een éénmalige en ononderbroken nummering, of het beton 
BENOR is of niet. In geval men zich bij het opmaken van een leveringsbon vergist, 
wordt de foutieve leveringsbon gebarreerd en in al zijn exemplaren bewaard tussen de 
andere leveringsbonnen. Foutieve leveringsbonnen die de productie-eenheid verlaten 
voor de vergissing wordt opgemerkt, moeten teruggevorderd worden. 

Als meerdere productie-eenheden, waarvan de installaties volledig onafhankelijk zijn 
op dezelfde site aanwezig zijn en waarvan sommige wel en andere niet onder het 
BENOR-merk leveren, moet de nummering van de leveringsbons verplicht gescheiden 
gebeuren (het onderscheid tussen de centrales door middel van een code of letter is 
niet voldoende). 

De keuringsinstelling moet vrije inzage krijgen in de afschriften van al de 
leveringsbonnen van de productie-eenheden die zich op dezelfde site bevinden. 

De leveringsbonnen worden oplopend geklasseerd. 

Elk afschrift van een leveringsbon is gedurende minstens een jaar beschikbaar op de 
productie-eenheid en wordt nadien gedurende minstens tien jaar verder bewaard door 
de producent. 

De producent moet zorgen voor een veilige en gepaste bewaring.  

- Dagelijkse overzichtslijsten: 

Per betonmengsel wordt dagelijks het totaal gemaakt van alle geleverde hoeveelheden 
betonmengsels met verwijzing naar de betreffende verantwoordingsnota en met de 
verwijzing naar de betreffende technische fiche. 

Dagelijks worden per code van verantwoordingsnota de afgekeurde of niet geleverde 
hoeveelheden betonmengsels traceerbaar bijgehouden.  

Maandelijkse overzichtslijsten: 

Maandelijks wordt het totaal gemaakt van alle geleverde hoeveelheden betonmengsels 
per technische fiche en met de verwijzing naar de betreffende technische fiche. 
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E. Register van de proeven: 

Dit register bevat alle conforme en niet-conforme gegevens en resultaten van proeven. 
Het register maakt een onderscheid tussen: 

a) de interne proeven op grondstoffen: 

- individuele proefresultaten, oplopend geklasseerd op proefnummer, 

- eventuele statistische verwerking van de proefresultaten, geklasseerd per 
soort, kaliber en klasse, 

b) de externe proeven op grondstoffen (door de keuringsinstelling, de klant, …), 

c) de interne proeven op betonmengsels: 

- individuele proefresultaten, oplopend geklasseerd op proefnummer, 

- eventuele statistische verwerking van de proefresultaten, geklasseerd per code 
van technische fiche,  

d) de externe proeven op betonmengsels (door de keuringsinstelling, de klant, …), 

e) de proeven in het kader van de voorstudie, geklasseerd per code van 
verantwoordingsnota. 

 Elke proef uitgevoerd in het laboratorium voor zelfcontrole krijgt een unieke, 
traceerbare codificatie. 

 Elk proefverslag vermeldt bovendien de gegevens van monsterneming, 
monstervoorbereiding en beproeving, overeenkomstig de toepasselijke 
proefmethoden. In elk geval vermeldt de producent altijd het tijdstip en de uitvoerder 
van de monsterneming en het tijdstip en de uitvoerder van de beproeving. 

 In geval van een niet-overeenkomstig proefresultaat worden ook de oorzaak van de 
afwijking en de genomen correctieve maatregelen vermeld op het individueel 
proefverslag. 

 Als de producent voor bepaalde proeven beroep doet op een extern laboratorium moet 
de tijd tussen het bekend zijn van de resultaten onmiddellijk na uitvoering van de 
proeven en het versturen van het proefverslag aan de producent, beperkt worden tot 5 
werkdagen. 

 De resultaten moeten door de producent ten laatste een werkdag na het verkrijgen van 
het proefverslag ingeschreven worden in zijn registers. 

 De opmaak van de statistische verwerking van de proefresultaten is overeenkomstig 
de geldende referentiedocumenten. 

F. Register van het materieel: 

a) Onderhoud en herstellingen aan de productie-eenheid: 

 elke manuele regeling, herstelling of ander onderhoud van de productie-eenheid 
wordt geregistreerd, teneinde de oorzaken van eventuele afwijkingen bij de 
betonmengsels te achterhalen. 

b) controle, kalibratie en ijking van de productie-eenheid.  
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Het register bevat een overzicht van weeg-, doseer-, controle- en meetuitrusting van 
de productie-eenheid, overeenkomstig reglementaire nota RNR 50-2, samen met de 
ijkingscertificaten en de kalibratie- en controleverslagen geklasseerd per 
controleapparaat. 

G. Register van de controleapparatuur: 

Dit register bevat de volgende onderdelen: 

a) Het overzicht van controleapparatuur, overeenkomstig RNR 50-2. 

b) De ijkcertificaten, kalibratie- of controleverslagen van de controleapparatuur, 
geklasseerd per controleapparaat. 

H. Register van de klachten (zie art. 8.1.3): 

Dit register wordt bijgehouden volgens de regels van artikels 8.1.3.2 en 8.1.4.2. 

6.1.2.4 De registers worden samengesteld aan de hand van formulieren die moeten 
goedgekeurd worden door de keuringsinstelling. De certificatie-instelling kan het 
gebruik van standaardformulieren verplicht stellen. 

6.1.2.5 Alle registers zijn voor nazicht beschikbaar op de productie-eenheid. De producent 
verleent de inspecteur de vrije toegang tot de productie-uitrustingen, het laboratorium, 
de voorraden en de vrije inzage van alle registers. 

6.1.2.6 Niet van toepassing. 

6.1.2.7 Tijdens de inspectie kan de keuringsinstelling de bladzijden van de registers 
waarmerken. 

6.1.2.8 De producent zorgt ervoor dat de inspecteur op eenvoudig verzoek kan beschikken 
over kopieën van elk document dat betrekking heeft op de zelfcontrole, zoals onder 
andere werkbladen, uittreksels uit registers, weegprotocols, of leveringsdocumenten. 
De keuringsinstelling is gerechtigd deze documenten bij het inspectieverslag te 
voegen. 

 6.1.2.9 Voor het register van het materieel is het toegestaan dat dat uitsluitend digitaal en niet 
op papier wordt bijgehouden. Voor andere registers is een voorafgaandelijk akkoord 
van de certificatie-instelling noodzakelijk.  

6.1.2.10 De keuringsinstelling kan formulieren ter beschikking stellen die door de producent 
rechtstreeks ingevuld moeten worden op de website van de keuringsinstelling. 

6.1.3 Archivering 

6.1.3.1 De registers worden overzichtelijk bewaard gedurende tien jaar na de levering. 
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6.2 CONTROLES IN HET KADER VAN DE ZELFCONTROLE 

Dit artikel geeft de regels weer in verband met alle mogelijke controles die door de producent worden 
uitgevoerd als onderdeel van de zelfcontrole in het kader van de productcertificatie. 

6.2.1 Algemene regels 

6.2.1.1 Om de continuïteit van de conformiteit van betonmengsels te waarborgen, voert de 
producent op de betonmengsels enerzijds, maar ook op het materieel, op de 
grondstoffen en op het productieproces anderzijds, een zelfcontrole uit volgens 
bepaalde controleschema’s en de resultaten van deze controles te noteren op 
werkbladen en in registers. 

6.2.1.2 In dit Toepassingsreglement worden de minimum te respecteren controlefrequenties 
en controles vermeld. Op eigen initiatief van de producent of als gevolg van een door 
het Certificatiecomité opgelegde sanctie kunnen de frequenties worden verhoogd of 
kunnen bijkomende controles worden voorzien. 

6.2.1.3 De controles moeten, bovenop de voorziene frequentie, onmiddellijk worden 
uitgevoerd als er twijfel is over de conformiteit. 

6.2.1.4 Worden in een toepasselijk referentiedocument bijkomende controles voorgeschreven, 
dan worden die door de producent uitgevoerd, nadat de door hem voorgestelde 
frequentie is goedgekeurd door de certificatie-instelling en is opgenomen in het 
kwaliteitshandboek. 

6.2.1.5 Alle controles worden uitgevoerd volgens de in het kwaliteitshandboek beschreven 
procedures. 

6.2.1.6 Als er afwijkingen worden vastgesteld, worden die behandeld volgens artikel 6.3. 

6.2.1.7 Niet van toepassing. 

6.2.1.8 Niet van toepassing. 

6.2.2 Controlelocaties 

 De controlelocatie voldoet aan de regels van artikel 4.2.  

6.2.3 Zelfcontrole op de grondstoffen 

 De controle van de grondstoffen gebeurt volgens de procedures opgenomen in het 
technisch dossier en volgens de bepalingen van dit Toepassingsreglement. 
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Bij de aanvoer van de grondstoffen gebeuren de volgende controles: 

Controle Doel Methode Frequentie 

Leveringsdocumenten 

Verifiëren dat de grondstof 
voldoet qua soort, kaliber, 
klasse, certificatie, 
hoeveelheid, herkomst, 
enzovoort. 

- volgens 
kwaliteitshandboek 

- volgens 
overzichtslijst 
aanvaardbare 
grondstoffen 

Bij elke levering 

Visuele controle 
Verifiëren dat er geen 
verontreiniging, menging of 
beschadiging is 

Volgens 
kwaliteitshandboek  

Bij elke levering  

 

Voor de grondstoffen maakt men initieel gebruik van de parameters opgegeven in  
artikel 2.4 van RNR 50-2. 

Tijdens de productiecontrole worden minstens de in dit artikel vermelde proeven 
uitgevoerd, gelijkmatig gespreid over de periode van aanvoer. 

Tevens maakt men gebruik van de waarden, en volgt men de proeffrequenties, zoals 
in dit artikel vermeld. 

 Gecertificeerde grondstoffen worden vrijgesteld van controle van de gecertificeerde 
kenmerken, voor zover een leveringsdocument met vermelding van de certificatie de 
levering vergezelt. 

Op vraag van de producent en mits akkoord van de certificatie-instelling kan voor de 
controle van een gecertificeerd kenmerk een waarde gebruikt worden volgens een 
andere certificatieprocedure dan in onderstaande tabellen aangegeven.  
De producent moet het vertrouwen in de overeenkomstigheid van het product en het 
systeem met de vooropgestelde eisen aantonen en bezorgt de certificatie-instelling alle 
informatie om dat te onderzoeken. 
De certificatie-instelling oordeelt over de gelijkwaardigheid. Eventuele kosten zijn ten 
laste van producent. 
 

Noot: Een gecertificeerde grondstof is niet noodzakelijk gecertificeerd voor alle kenmerken. Welke 
kenmerken onder de certificatie vallen blijkt altijd duidelijk uit een door de certificatie-instelling 
afgeleverd certificaat en de bijbehorende technische fiche. 

 

Als een kenmerk moet worden bepaald op een kaliber dat niet of nog niet beschikbaar 
is op de productie-eenheid van de producent, wordt het vereiste kaliber door de 
producent bemonsterd bij de leverancier. De monsterneming gebeurt in aanwezigheid 
van de keuringsinstelling. 

Worden in het toepasselijk referentiedocument bijkomende proeven voorgeschreven, 
dan worden die door de producent uitgevoerd, nadat de door hem voorgestelde 
proeffrequentie is goedgekeurd door de certificatie-instelling en is opgenomen in het 
technisch dossier. 

In elk geval voldoen de gebruikte grondstoffen aan alle eisen van de in artikel 2.3.5 
vermelde en van toepassing zijnde referentiedocumenten. 

Het doel van de proeven op grondstoffen is na te gaan of de kenmerken van de 
grondstoffen overeenkomen met de bepalingen van dit Toepassingsreglement, met 
de toepasselijke referentiedocumenten en met de in de verantwoordingsnota of 
technische fiche vermelde kenmerken. 
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De controlegegevens en -resultaten worden ingeschreven in het register van de 
grondstoffen of in het register van de proeven op de grondstoffen, overeenkomstig 
artikel 6.1.2. 

Van elke uitgevoerde proef maakt de producent een proefverslag op, waarop ook de 
eisen voor het resultaat worden vermeld. Alle proefverslagen van proeven op 
grondstoffen worden bewaard in het register van de proeven op grondstoffen. 

6.2.3.1 Cement 

 Zie RNR 50-2 artikel 2.4.1.1. 

6.2.3.2 Grove Granulaten 

 Alleen natuurlijke, gerecycleerde en secundaire granulaten die vermeld zijn in PTV 850 
zijn toegelaten. 

Parameter 

Follow-up in de productie 

Proefmethode Intern Extern Rekenwaarde 

  Frequentie Uitvoering1  

Korrelverdeling NBN EN 933-1 1/productieweek 1/jaar 

Geaccr. labo 
met 

monsterneming 
door KI of proef 

bijgewoond 
door KI 

Gemiddelde op 
de laatste  

3 maanden 

Fijne deeltjes NBN EN 933-1 
1/productieweek 
(natte zeving als 

> 3 %) 
1/jaar Resultaat 

Organische stoffen 
NBN EN 1744-1  

§ 15.1 
 

1/jaar (als 
fijn  

> 3 %) 
OK / Niet OK 

Afplattingscoëfficiënt NBN EN 933-3 1/trimester 1/jaar 
Resultaat 

klasse 

Reële volumieke 
massa ρrd  

NBN EN 1097-6  2/jaar 

Geaccr. labo 
met 

monsterneming 
door KI 

Resultaat 

Waterabsorptie NBN EN 1097-6  2/jaar Resultaat 

LA Coëfficiënt NBN EN 1097-2  2/jaar Resultaat 

MDE coëfficiënt NBN EN 1097-1  2/jaar Resultaat 

PSV coëfficiënt NBN EN 1097-8  2/jaar Resultaat 

Vorstbestandheid* 
NBN B 15-001;  

tabel F.2 nota (4) 
 1/jaar OK / Niet OK 
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Schelpdelen 
(maritieme 
oorsprong) 

NBN EN 933-72 1/productiemaand² 1/jaar 

 Initiële waarde; 
vanaf  

12 resultaten: 
gemiddelde 

+ 1,64 σ 

Chloridegehalte 

(maritieme 
oorsprong) 

NBN EN 1744-1 1/productiemaand3 1/jaar 

Initiële waarde; 
vanaf  

12 resultaten: 
gemiddelde 

+ 1,64 σ 

Chloridegehalte 

(niet-maritieme 
oorsprong) 

NBN EN 1744-1  1/jaar 

Initiële waarde 
of forfaitaire 

waarde 
van 0,01 % 

Chloridegehalte 

(gerecycleerde 
granulaten) 

NBN EN 1744-1 1/productiemaand3 1/jaar 

Initiële waarde; 
vanaf  

12 resultaten: 
gemiddelde 

+ 1,64 σ 

 
* De vorstbestandheid is niet van toepassing op hoogwaardig betongranulaat als zich dat beperkt tot 20 % van de fractie grove granulaten 

in mengsels voor de onderlaag van een tweelaagse uitvoering en lineaire elementen. 
 
(1) Met ‘geaccr. labo’ wordt een laboratorium geaccrediteerd voor de betreffende proef bedoeld. Met ‘KI’ wordt in 

aanwezigheid van de keuringsinstelling voor de betreffende proef bedoeld. 

(2) Als uit de initiële beproeving en vervolgens uit de jaarlijkse externe controle blijkt dat de waarde overeenstemmend 

met de klasse SC als gedefinieerd in PTV 411 gerespecteerd wordt, en de producent houdt deze waarde aan bij het 
gebruik van dit granulaat moet de interne beproeving niet worden uitgevoerd. 

(3) Als uit de initiële beproeving en vervolgens uit de jaarlijkse externe controle blijkt dat de waarde overeenstemmend 

met de klasse CC als gedefinieerd in PTV 411 gerespecteerd wordt, en de producent houdt deze waarde aan bij het 
  



TRA 50 Toepassingsreglement voor wegenbeton 
Versie 3.0 van 2019-11-25 Blz. 75/135 

6.2.3.3 Zanden 

 Alleen zanden die vermeld zijn in PTV 850 zijn toegelaten. 

Parameter 

Follow-up in de productie 

Proefmethode Intern extern Rekenwaarde 

  Frequentie Uitvoering1  

Korrelverdeling NBN EN 933-1 1/productieweek 1/jaar 

Geaccr. Labo 
met 

monsterneming 
door KI of proef 

bijgewoond 
door KI 

Gemiddelde op 
de laatste  

3 maanden 

Fijne deeltjes NBN EN 933-1 
1/productieweek 

(natte zeving  
als > 3 %) 

1/jaar Resultaat 

Organische 
stoffen 

NBN EN 1744-1 
§ 15.1 

 
1/jaar (als 
fijn > 3 %) 

OK / Niet OK 

Kwaliteit fijne 
deeltjes 

NBN EN 933-8 of 9  
1/jaar (als 
fijn > 3 %) 

OK / Niet OK 

Reële volumieke 
massa ρrd 

NBN EN 1097-6  2/jaar 

Geaccr. labo 
met 

monsterneming 
door KI 

Resultaat 

Waterabsorptie NBN EN 1097-6  2/jaar Resultaat 

Schelpdelen 
(maritieme 
oorsprong) 

NBN 589-209 1/ productiemaand 2 1/jaar 

Initiële waarde; 
vanaf  

12 resultaten: 
gemiddelde 

+ 1,64 σ 

Chloridegehalte 
(maritieme 
oorsprong) 

NBN EN 1744-1 1/ productiemaand 3 1/jaar 

Initiële waarde; 
vanaf  

12 resultaten: 
gemiddelde 

+ 1,64 σ 

Chloridegehalte 
(niet maritieme 
oorsprong) 

NBN EN 1744-1  1/jaar 

Initiële waarde 
of forfaitaire 
waarde van 

0,01 % 

 

(1) Met ‘geaccr. labo’ wordt een laboratorium geaccrediteerd voor de betreffende proef bedoeld. Met ‘KI’ wordt in 

aanwezigheid van de keuringsinstelling voor de betreffende proef bedoeld. 

(2) Als uit de initiële beproeving en vervolgens uit de jaarlijkse externe controle blijkt dat de waarde overeenstemmend 

met de klasse SC als gedefinieerd in PTV 411 gerespecteerd wordt, en de producent houdt deze waarde aan bij het 
gebruik van dit granulaat moet de interne beproeving niet worden uitgevoerd. 

(3) Als uit de initiële beproeving en vervolgens uit de jaarlijkse externe controle blijkt dat de waarde overeenstemmend 

met de klasse CC als gedefinieerd in PTV 411 gerespecteerd wordt, en de producent houdt deze waarde aan bij het 
gebruik van dit granulaat moet de interne beproeving niet worden uitgevoerd. 
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6.2.3.4 Hulpstoffen 

 Zie RNR 50-2 artikel 2.4.1.4. 

6.2.3.5 Water 

 Bepaling van de chemische eigenschappen (chloriden, alkali, sulfiden, en schadelijke 
verontreiniging) in een geschikt labo 1 keer per jaar volgens NBN EN 1008.  

6.2.3.6 Vezels 

 Alleen vezels die vermeld zijn in PTV 850 zijn toegelaten. 

6.2.3.7 Kleurstoffen 

 Alleen kleurstoffen die vermeld zijn in PTV 850 zijn toegelaten. 

6.2.3.8 Toevoegsels 

Alleen toevoegsels die vermeld zijn in PTV 850 zijn toegelaten. 

6.2.4 Zelfcontrole op de productie-eenheid 

 Op de grondstoffen op voorraad gebeuren de volgende controles: 

Controle Doel Methode Frequentie 

Zintuiglijke controle 

-  Verifiëren dat de 
grondstof voldoet 

- Verifiëren dat er geen 
verontreiniging, menging 
of beschadiging is 

- Verifiëren dat de 
stockage-oppervlakken 
rein zijn 

Volgens 
kwaliteitshandboek  

1 controle per 
productiedag 

 De controlegegevens en –resultaten van vastgestelde afwijkingen en de correctieve 
acties worden genoteerd in het register van de grondstoffen volgens artikel 6.1.2.3. 

6.2.5 Zelfcontrole op het productieproces 

 Op het productieproces gebeuren de volgende controles: 

 

Controle Doel Methode Frequentie 

Doseersystemen van grondstoffen 
De nauwkeurigheid van de 
dosering opvolgen 

Volgens 
kwaliteitshandboek  

Bij monsterneming 

Recept 
Gebruik van conform recept 
verifiëren 

Volgens 
kwaliteitshandboek 

Bij monsterneming 
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De controlegegevens en –resultaten worden genoteerd in het register van de proeven 
volgens artikel 6.1.2.3. 
 

Controle Methode Frequentie 

Zintuiglijke controle van de 
betonmengsels 

Volgens kwaliteitshandboek  Doorlopend 

 
De controlegegevens en –resultaten worden in geval van afwijkingen genoteerd in het 
register van de proeven volgens artikel 6.1.2.3. 
 
De gegevens van de effectief bij een bepaalde productie gebruikte grondstoffen, 
worden door de producent traceerbaar bijgehouden (art. 6.1.2). 

6.2.6 Zelfcontrole op het product 
 

6.2.6.1 Controle op de geproduceerde betonmengsels: 

De monsternemingsfrequentie moet in verhouding zijn tot de hoeveelheid geleverde 
betonmengsels en gebeuren in productieomstandigheden. 
 
Bij productie van elk nieuw betonmengsel is een hogere monsternemingsfrequentie 
verplicht. Per betonmengsel moeten drie monsters genomen worden op de eerste 
geproduceerde 50 m³. Daarop worden alle proeven uitgevoerd die zijn vermeld in 
onderstaande tabel (exclusief buigsterkte, conventionele buigsterkte en  
vorst-dooiweerstand). 
 
Voorstudies en verificaties die uitgevoerd zijn op betonmengsels geproduceerd in de 
betoncentrale op productieniveau kunnen meetellen als eerste monster binnen de 
eerste 50 m³. 
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Nadien gebeuren de monsternemingen volgens onderstaande tabel.  
 

Controle Methode Frequentie Reactie-
waarde(10) Weigerwaarde(10) 

Proeven op vers beton (van toepassing op alle wegenbeton) 

Gehalte aan 
cement(4) 

Creëel wordt 
berekend aan de 

hand van het 
gecorrigeerd 
rendement 

rekening houdend 
met het gemeten 

luchtgehalte, 
zie Bijlage A 

1x/400 
m³/betonmengsel en 

minstens 
1x/productieweek over 
de totale productie in 

die week 

Cgedeclareerd -10kg 

≤ Creëel < 
Cgedeclareerd 

Creëel < Cgedeclareerd 
-10 kg 

Volumemassa 
van het verse 
beton(1) 

NBN EN 12350-6 

1x/400 
m³/betonmengsel en 

minstens 
1x/productieweek over 
de totale productie in 

die week 

/ Zie rendement 

Zetmaat 
NBN EN 12350-2 

(Abramskegel) 

1x/400 
m³/betonmengsel en 

minstens 
1x/productieweek over 
de totale productie in 

die week 

CCgedeclareerd,max 
< CCgemeten ≤ 

CCgedeclareerd,max 
+ 20 mm 

CCgemeten > 
CCgedeclareerd,max  

+ 20 mm 

Luchtgehalte(2) NBN EN 12350-7 

1x/dag bij 1e levering 
en 

1x/400 
m³/betonmengsel 

Agedeclareerd  
- 0,3 %  

≤ Agemeten  

< Agedeclareerd 

Agemeten < 
Agedeclareerd 

-0,3 % 

W/C-factor(3) 

Berekening op 
basis van de 

registratie van w 
en c (rekening 
houden met de 

granulaten) 

1x/400 
m³/betonmengsel 

en 
minstens 

1x/productieweek over 
de totale productie in 

die week 

/ 
W/Cdosering > 

W/Cgedeclareerd 

Door droging, 
methode 

beschreven in 
Bijlage A 

1x/400 
m³/betonmengsel en 

minstens 
1x/productieweek over 
de totale productie in 

die week 

W/Cgedeclareerd < 
W/Cdroging ≤ 

W/Cgedeclareerd + 
0,02 

W/Cdroging > 
W/Cgedeclareerd  

+ 0,02 

Rendement(4) Door berekening 

1x/400 
m³/betonmengsel en 

minstens 
1x/productieweek over 
de totale productie in 

die week 

/ 

Rendement  
< 1000 – 30 l 
Rendement  

> 1000 + 30 l 

Controle van de 
doserings-
precisie 

Vergelijking van 
de geregistreerde 
waarden met de 

beoogde waarden 

Zie Bijlage G 
(tolerantie voor de 

dosering van 
bestanddelen) 

Elke monsterneming / 

Tabel bijlage G 
en 

bij afwijking > 10 
% per individueel 

granulaat 

  



TRA 50 Toepassingsreglement voor wegenbeton 
Versie 3.0 van 2019-11-25 Blz. 79/135 

 

Proeven op verhard beton (van toepassing op alle wegenbeton uitgezonderd snelhardend beton) 

Druksterkte kubus  
7 dagen(5) 

NBN EN 12390-3 

1/400 m³/betonmengsel 
en minstens 

1x/productieweek over de 
totale productie in die 

week 

fi < 0,80 x fc,7 / 

Druksterkte kubus 
28 dagen(5) 

NBN EN 12390-3 

1/400 m³/betonmengsel 
en minstens 

1x/productieweek over de 
totale productie in die 

week 

/ 

fi < CSgedeclareerd 

- 4,0 N/mm² 
en 

fm < CSgedeclareerd 

Waterabsorptie door 
onderdompeling (als 
gedeclareerd 
luchtgehalte  
< 3,0 %)(6) 

NBN B 15-215  

1/1200 m³/betonmengsel 
met een minimaal van 

1x/3 kalendermaanden/ 
betonmengsel 

/ 

Wi > Wmax 

gedeclareerd 

+ 0,5 % 
en 

Wm > Wmax 

gedeclareerd 

Waterabsorptie door 
onderdompeling (als 
gedeclareerd 
luchtgehalte  
>= 3,0 %)  

/ / / / 

Buigsterkte na 28 
dagen(7) 

(niet van toepassing 
voor staalvezelbeton 
en lijnvormige 
elementen) 

NBN EN 12390-5 

Minstens 1x/5 jaar per 
betonmengsel. 

 

/ 
Fgemeten < 
Fgedeclareerd 

Conventionele 
buigsterkte na  
28 dagen  
(staalvezel-beton)(8) 

NBN B 15-238 / 
FCgemeten < 
FCgedeclareerd 

Vorst-dooiweerstand  
28 cycli(9) Bijlage E RNR 50-2 / 

FTgemeten > 
FTgedeclareerd 

 
(1) De volumemassa wordt bepaald met de volumepot van de luchtmeter. 
(2) Het luchtgehalte wordt bepaald met luchtmeter (methode manometer, drukmethode). De vrachtwagen mag niet 

vertrekken voor het resultaat van de proef, eventueel tegenproef gekend is. 
(3) De droogproef gebeurt volgens de methode beschreven in Bijlage A. 
(4) De beoordeling van het cementgehalte gebeurt op basis van het gecorrigeerd betonrendement R met volgende 

formule: 
 R = (VVMtheoretisch / (1-Ltheoretisch)) / (VVMreëel / (1-Lreëel)) * 1000 
 VVMtheoretisch= theoretische volumemassa van het beton 
 VVMreëel = volumemassa van het beton bepaald door beproeving Ltheoretisch = theoretisch luchtgehalte van het beton 
 Lreëel = luchtgehalte van het beton bepaald door beproeving 
 Het gecorrigeerd rendement R van de proef bedraagt 1000 ± 30 l. 
(5) De druksterkte wordt bepaald op 3 kubussen met ribbe 150 mm: 1 kubus wordt beproefd op 7dagen en 2 kubussen 

op 28 dagen. Als het 7-daagse resultaat niet conform is wordt 1 extra kubus gebroken van de kubussen die voorzien 
zijn op 28 dagen. De 3e kubus blijft dan te beproeven op 28 dagen. In afwijking op artikel 4.2.3 van de norm  
NBN EN 12390-1, is het niet verplicht de vlakheid en de haaksheid van de proefstukken te controleren. Het verschil 
tussen de individuele resultaten mag niet groter zijn dan 15 % van het gemiddelde resultaat. 

(6) De wateropslorping wordt bepaald op 3 kernen met een doorsnede van 100 cm² en een hoogte van 10 cm genomen 

uit een proefstuk (kubus of gegoten proefplaat) en waarbij alle oppervlakken geboord of gezaagd zijn, of op 
3 kubussen 100/100/100. 

(7) De buigsterkte (4-puntsbuigproef) wordt bepaald op 3 prisma’s formaat 150/150/600 mm in geval  

Dmax mengsel = 31,5. In alle andere gevallen wordt de proef uitgevoerd op 3 prisma’s formaat 100/100/400. 
(8) De conventionele buigtreksterkte gebeurt op 6 proefstukken formaat 150/150/600 volgens NBN B 15-238  

(4- puntsbuigproef). 
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(9) De vorst-dooiweerstand moet beproefd worden op een monster aangemaakt met beton waarbij het luchtgehalte met 

niet meer dan 1,0 % overschreden wordt ten opzichte van het gekozen luchtgehalte volgens § 3.4.2.2 van PTV 850 
of op een mengsel met een luchtgehalte lager dan 3,0 %. 

(10) De gedeclareerde waarden zijn de waarden gedeclareerd volgens PTV 850. 

 

 De kubussen worden na 10h00 gebroken tenzij dat gebeurt in aanwezigheid van de 
keuringsinstelling. In uitzonderlijke gevallen kan er om organisatorische redenen 
afgeweken worden van de ouderdom van de beproeving. Deze afwijking mag maximaal 
2 dagen bedragen en moet traceerbaar te zijn in de registraties. 

De beoordeling van de druksterkte en de wateropslorping gebeurt op volgende wijze: 
 
Druksterkte: 
Op 7 dagen 
 
fi ≥ 0,80 x fc,7  
met fi  = het individueel resultaat van de druksterkte 
fc,7  =  het resultaat van de druksterkte verkregen op 7 dagen in de 

voorstudie 
 
Op 28 dagen 
 
fi ≥ CSgedeclareerd - 4,0 N/mm² 
fm ≥ CSgedeclareerd 

met fi  = het individueel resultaat van de druksterkte 
fm  = het gemiddelde resultaat van de druksterke van de laatste 

3 monsternemingen 
CSgedeclareerd  =  de gedeclareerde druksterkte volgens PTV 850 

 
Wateropslorping: 

 
Wi ≤ Wmax gedeclareerd + 0,5 % 
Wm ≤ Wmax gedeclareerd  
met Wi  = het individueel resultaat van de wateropslorping 
Wm  = het gemiddelde resultaat van de wateropslorping van de laatste 

3 monsternemingen 
Wmax gedeclareerd  = de gedeclareerde wateropslorping volgens PTV 850 

 In geval van een meervoudige productie-eenheid zal de certificatie-instelling bij het 
verlenen van de vergunning beslissen over de eventuele ontdubbeling of spreiding van 
de monsternemingen. 

 

Tijdens de productie gebeuren eveneens de volgende controles:  

Proef Proefmethode Frequentie 

Watergehalte van de fijne 
en grove granulaten 

Droogproef (zelfde uitrusting als 
voor droogproef W/C-factor), 
berekening resultaat volgens 
EN 1097-5 

1x/productiedag of meer als vereist 
door de weersomstandigheden 
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 Alle doseerprotocols worden automatisch, continu en aaneensluitend door de 
besturingscomputer van de productie-eenheid bijgehouden (met registratie van tijdstip, 
productiehoeveelheden, afgewogen gewichten, vochtgehaltes granulaten, …). 
Doseerprotocols moeten rechtstreeks afgedrukt kunnen worden vanuit de sturing. 

 In de sturing moeten altijd de waarden uit de voorstudie of verificatie 
(verantwoordingsnota) ingesteld zijn rekening houdend met de bijsturingen. 

 De weegprotocols moeten te allen tijde de juiste identificatie van de gebruikte 
grondstoffen toelaten. 

 De gegevens en resultaten van de controle op de geproduceerde betonmengsels wordt 
genoteerd in het register van de proeven op betonmengsels, volgens  
artikel 6.1.2.3. 

6.2.7 Controles, kalibraties en ijkingen van materieel  

 De controles, kalibraties en ijkingen van het materieel voor de productie en van de 
controleapparatuur worden uitgevoerd volgens RNR 50-2. 

6.2.8 Alternatieven op de voorziene controleschema’s 

6.2.8.1 De certificatie-instelling kan alternatieven op de controleschema’s zoals beschreven in 
dit Toepassingsreglement toestaan. 

 De toegestane alternatieven mogen noch de betrouwbaarheid van de zelfcontrole, 
noch het niveau van de gecertificeerde waarborgen verlagen. Bij twijfel over de 
doeltreffendheid van een toegestaan alternatief vervalt dat. Dat kan ook het geval zijn 
na een wijziging van het referentiedocument of het Toepassingsreglement of naar 
aanleiding van een beslissing van de certificatie-instelling. 

6.2.8.2 De toegestane alternatieven worden door de producent verwerkt in het 
kwaliteitshandboek en bewaard in het technisch dossier. 

6.2.9 Alternatieven op de voorziene controle- of proefmethoden 

6.2.9.1 De certificatie-instelling kan alternatieven op de controle- of proefmethoden toestaan. 
Het alternatief kan slaan op de werkwijze en/of de controleapparatuur. 

6.2.9.2 Voor elke afwijkende methode toont de producent de correlatie aan met de methode 
die voorzien is in dit Toepassingsreglement. 

 Elk correlatieonderzoek wordt vooraf door de producent aan de certificatie-instelling 
gemeld. De certificatie-instelling kan de keuringsinstelling de opdracht geven een deel 
of het geheel van het correlatieonderzoek bij te wonen tijdens een bijkomende 
inspectie. 
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6.2.9.3 De producent maakt van elke afwijkende methode een correlatieverslag op. Dit 
correlatieverslag bevat minstens: 

-  de gegevens van het laboratorium voor de zelfcontrole, 

-  de betreffende methode (identificatie en versie van het referentiedocument) en in het 
bijzonder de punten waarvan wordt afgeweken, 

-  een gedetailleerde beschrijving van de alternatieve methode van het laboratorium 
voor de zelfcontrole, 

- de gegevens en resultaten van het correlatieonderzoek, 

- de datum waarop het correlatieonderzoek werd uitgevoerd, 

-  de naam en handtekening van de afgevaardigde van het laboratorium voor de 
zelfcontrole, 

- in voorkomend geval, in bijlage de volledige verslagen van externe bedrijven of 
laboratoria die meewerkten aan het correlatieonderzoek. 

6.2.9.4 De producent maakt elk correlatieverslag ter goedkeuring over aan de certificatie-
instelling.  

6.2.9.5 De alternatieve methode wordt door de producent beschreven in het 
kwaliteitshandboek. 

6.2.9.6 Het door de certificatie-instelling gewaarmerkt en ondertekend correlatieverslag wordt 
door de producent bewaard in het technisch dossier. 

6.2.9.7 Alternatieve methodes mogen alleen worden gebruikt bij de zelfcontrole. In het kader 
van de voorstudie moet altijd de methode volgens de referentiedocumenten worden 
gebruikt. 

6.2.9.8 Alternatieve methodes mogen pas worden toegepast nadat het correlatieverslag door 
de certificatie-instelling werd goedgekeurd. 

6.2.9.9 Bij twijfel over de correctheid van een toegestaan alternatief vervalt dat. Dat kan ook 
het geval zijn na een wijziging van het referentiedocument of naar aanleiding van een 
beslissing van de certificatie-instelling. 
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6.3 FOLLOW-UP VAN AFWIJKINGEN 

Dit artikel geeft aan wat de producent moet ondernemen bij afwijkingen. 

6.3.1 Behandeling van afwijkingen 

6.3.1.1 De behandeling van afwijkingen wordt in het kwaliteitshandboek van de producent 
vastgelegd (art. 4.6.2.2), volgens de regels van dit Toepassingsreglement. 

 De producent registreert elke vastgestelde afwijking ten opzichte van dit 
Toepassingsreglement of de referentiedocumenten. 

 De producent is verplicht elke afwijking te verantwoorden, in voorkomend geval de 
nodige correctieve acties te ondernemen om afwijking op te heffen en de corrigerende 
maatregelen te nemen om het voortduren of de herhaling van de afwijking te vermijden. 
Dat alles wordt geregistreerd in het betreffende register. De regels die gevolgd worden 
bij vaststelling van de afwijking van een product, worden beschreven in artikel 6.3. 

6.3.1.2 Naar aanleiding van niet-conforme controleresultaten of afwijkingen kan de producent 
een klacht richten aan zijn onderaannemer of de leverancier van een grondstof 
(art. 8.1.4). 

6.3.2 Twijfelachtige grondstoffen of productiedelen 

 De twijfelachtige delen zijn die waarvan de producent geen zekerheid heeft rond de 
conformiteit. Twijfelachtige delen worden duidelijk afgebakend door een tijdelijke 
identificatie en/of door een gescheiden opslag. De twijfelachtige delen kunnen worden 
onderworpen aan een aanvullend onderzoek door de producent, eventueel in het bijzijn 
van de keurings- of certificatie-instelling. De producent gaat na dat aanvullend 
onderzoek over tot goedkeuring, declassering of afkeuring. 

Hij onderzoekt ook of andere productiedelen mogelijks getroffen zijn door de afwijking. 
Als dat het geval is, past hij ook daarop zijn procedure toe. Hij controleert ook of de 
afwijking zou kunnen voorkomen bij nog niet geleverde productiedelen. Als dat het 
geval is, past hij daarop de regels van artikel 6.3.3 toe. 

6.3.3 Vaststelling van een afwijking vóór de levering van het product 

6.3.3.1 De te volgen procedure bij een niet-conform product wordt in het kwaliteitshandboek 
van de producent vastgelegd (art. 4.6.2.2), volgens de regels van dit 
Toepassingsreglement. 

6.3.3.2 Zodra een afwijking wordt vastgesteld vóór de levering, spoort de producent de 
oorzaken van de afwijking op, neemt hij maatregelen om de afwijking te verhelpen en 
herhaling ervan te voorkomen. 
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 Mogelijke correctieve acties zijn: 

a) Het schriftelijk akkoord vragen van de bouwheer, waarin die laatste bevestigt het 
betonmengsel met de afwijking te willen aanvaarden, 

 
b) het betonmengsel eventueel gebruiken voor een andere toepassing, waarvoor het 

betonmengsel wel voldoet, 
 
c) het betonmengsel afkeuren en afvoeren. 

 Elke afwijking, de genomen maatregelen en hun effectiviteit worden traceerbaar 
bijgehouden (art. 6.1.2). 

Het aantonen van de effectiviteit van de maatregelen kan inhouden dat de voordien 
niet-conforme kenmerken opnieuw worden beproefd om de continuïteit ervan te 
bevestigen, vooraleer over te gaan tot levering van het product. 

6.3.3.3 De afgekeurde productiedelen mogen onder geen enkele voorwaarde geleverd worden 
onder het BENOR-merk. 

6.3.3.4 Niet van toepassing. 

6.3.3.5 De afgekeurde productiedelen worden ingeschreven in het register van de productie 
op een wijze die de traceerbaarheid waarborgt. 

6.3.3.6 Niet van toepassing. 

6.3.4 Vaststelling van een afwijking na de levering van het product 

6.3.4.1 Als de afwijking van betonmengsels wordt bevestigd na de levering, past de producent 
zijn procedure in verband met maatregelen bij niet-conforme producten toe 
(art. 4.6.2.2). 

6.3.4.2 Dat houdt in dat hij de klant en/of de bouwheer en de certificatie-instelling op de hoogte 
brengt van de afwijking overeenkomstig artikel 6.3.6, met vermelding van de redenen. 
De kennisgeving aan de klant en/of de bouwheer en alle bijbehorende documenten 
moeten door de certificatie-instelling controleerbaar zijn en de certificatie-instelling is 
gerechtigd de inhoud van de kennisgeving te laten wijzigen. 

6.3.4.3 De producent bepaalt en identificeert op eenduidige wijze de productiedelen die 
betroffen zijn door de afwijking.  

 Hij onderzoekt ook of andere productiedelen mogelijks betroffen zijn door de  
afwijking. Als dat het geval is, past hij ook daarop zijn procedure toe. Hij controleert ook 
of de afwijking zou kunnen voorkomen bij nog niet geleverde productiedelen. Als dat 
het geval is, past hij daarop de regels van artikel 6.3.3 toe. 

6.3.4.6 De producent stelt altijd een onderzoek in naar de oorzaken en de gevolgen van elke 
levering onder het BENOR-merk van een niet-conform betonmengsel. 
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 In dit kader voert hij, volgens vooraf bepaalde procedures en binnen de gepaste 
termijnen, een risicoanalyse uit die de mogelijke gevolgen van de levering van een 
niet-conform betonmengsel onderzoekt en beoordeelt. 

 De producent documenteert het onderzoek en stelt de registratie daarvan ter 
beschikking van de certificatie-instelling. 

6.3.4.7 Rekening houdend met het uitgevoerde onderzoek, onderneemt de producent de 
gepaste correctieve acties. Die kunnen bij voorbeeld bestaan uit een financiële 
compensatie, herstelling, vervanging, publieke bekendmaking en/of de terugname van 
het niet-conform betonmengsel. De motivatie voor de genomen beslissing wordt 
geregistreerd. 

6.3.4.8 Als nodig, onder meer op basis van de conclusies van de risicoanalyse, of als hij dat 
wenselijk acht, informeert de producent de bouwheren over de afwijking van het 
product en, eventueel, over de correctieve acties. 

 De producent brengt daartoe de verdeling in de markt van het geleverde product in 
kaart. Als de producent er niet in slaagt alle bouwheren van het geleverde product te 
identificeren, kan de certificatie-instelling haar medewerking verlenen aan een publieke 
bekendmaking via haar eigen communicatiekanalen. 

6.3.4.9 Als de producent de klant en/of de bouwheer niet inlicht of de kennisgeving niet 
beschikbaar stelt, kan de certificatie-instelling aan de producent een sanctie opleggen 
en zelf de nodige initiatieven nemen om de klant en/of de bouwheer in te lichten. 

6.3.4.10 De certificatie-instelling houdt het nodige toezicht op de daadwerkelijke uitvoering van 
de nodige correctieve acties, eventueel aan de hand van bijkomende, gerichte 
controles. 

6.3.4.11 De producent stelt een eindbeoordeling op over de efficiëntie van de ondernomen 
correctieve acties en stelt die ter beschikking van de certificatie-instelling. 

6.3.5 Vaststelling van een afwijking bij een grondstof 

Als een grondstof of de opslag van een grondstof niet voldoet, kan de producent in 
eerste instantie: 

a) de grondstof gebruiken voor andere toepassingen, waarvoor de grondstof wel 
voldoet, 

b) de grondstof zodanig bewerken dat de afwijking wordt verholpen, 

c) de grondstof afkeuren en vervolgens afvoeren. 

 Als de afwijking bij de grondstof aanhoudt, moet de producent van betonmengsels 
maatregelen nemen om de aanvoer van conforme grondstoffen te herstellen. 

 Zowel de controlegegevens en –resultaten als de correctieve maatregelen worden 
ingeschreven in de registers. 
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6.3.6 Vaststelling van afwijkingen bij de proefresultaten van een betonmengsel 

6.3.6.1 Voor afwijkingen wordt een specifieke procedure voorgesteld zodanig dat de 
betrokkene partijen op korte termijn verwittigd kunnen worden en beslissingen kunnen 
nemen. 

6.3.6.2 Vaststellingen van afwijkingen op vers beton  

 Vaststelling van afwijkingen van de bepaling van het luchtgehalte 

 Als het resultaat hoger is of gelijk aan de minimale gedeclareerde waarde is het 
luchtgehalte conform. 

 Bij resultaten die lager zijn dan het minimaal gedeclareerde luchtgehalte wordt 
volgende procedure gevolgd:  

1) Als het resultaat zich onder de minimaal gedeclareerde waarde bevindt heeft de 
producent recht op een tegenproef op dezelfde lading. 

2) Wanneer het resultaat zich bevindt tussen de minimale gedeclareerde waarde – 
0,3 % en de minimaal gedeclareerde waarde neemt de producent onmiddellijk de 
nodige correctieve maatregelen en stuurt zijn productie bij teneinde te voldoen aan 
de minimaal gedeclareerde waarde. Er wordt onmiddellijk een tegenproef 
uitgevoerd op de eerste levering van hetzelfde betonmengsel volgend op de 
bijsturing. 

3) Als dit resultaat conform is, worden nadien nog 2 proeven uitgevoerd op de 
daaropvolgende vrachten van dit betonmengsel (telkens het resultaat van deze 
proef gekend is, gebeurt onmiddellijk de volgende staalname) teneinde de 
conformiteit te bevestigen. Nadien mag men terug op normale frequentie 
overschakelen. 

4) Telkens een resultaat zich opnieuw bevindt tussen de minimaal gedeclareerde 
waarde – 0,3 % en de minimaal gedeclareerde waarde wordt de procedure vanaf 
stap 1 opnieuw doorlopen. 

 Als de waarden lager liggen dan de minimaal gedeclareerde waarde – 0,3 % mag de 
lading niet vertrekken. Als de lading toch werd geleverd, brengt men de klant en/of 
bouwheer en de certificatie-instelling onmiddellijk schriftelijk (via e-mail met kopie aan 
de keuringsinstelling) op de hoogte. 

 

 Vaststelling van afwijkingen van de bepaling van de volumieke massa, 

gecorrigeerd rendement en het cementgehalte 

 Als het resultaat van het gecorrigeerd rendement zich bevindt tussen de grenzen van 
1000 +/- 30 l en het cementgehalte hoger is of gelijk aan het gedeclareerde 
cementgehalte - 10 kg is het resultaat conform.  

 Als het resultaat zich niet binnen deze grenzen bevindt wordt volgende procedure 
gevolgd:  

1) Als het resultaat niet voldoet aan de vastgelegde grenzen heeft de producent recht 
op een tegenproef op dezelfde lading. 

2) Wanneer het resultaat niet voldoet aan de vastgelegde grenzen neemt de 
producent de nodige correctieve maatregelen en stuurt zijn productie bij teneinde 
te voldoen. Er wordt onmiddellijk een tegenproef uitgevoerd op de eerste levering 
van hetzelfde betonmengsel volgend op de bijsturing. 
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3) Als dit resultaat conform is worden nadien nog 2 proeven uitgevoerd op de 
daaropvolgende vrachten van dit betonmengsel (telkens het resultaat van deze 
proef gekend is, gebeurt onmiddellijk de volgende staalname) teneinde de 
conformiteit te bevestigen. Nadien mag men terug op normale frequentie 
overschakelen. 

4) Telkens een resultaat opnieuw niet voldoet aan de vooropgestelde grenzen wordt 
de procedure opnieuw vanaf stap 1 doorlopen. 
 

 Vaststelling van afwijkingen van de bepaling van de consistentie 

 Als het resultaat van de consistentie zich binnen de verklaarde klasse bevindt is de 
consistentie conform. 

 Als het resultaat van de consistentie lager is dan de maximumgrens van de 
gedeclareerde klasse + 20 mm is het resultaat aanvaardbaar. 

1) Als het resultaat van de consistentie hoger is dan de maximumgrens van de 
gedeclareerde klasse + 20 mm is die niet conform en worden volgende stappen 
gevolgd. Als het resultaat hoger is dan de maximumgrens van de gedeclareerde 
klasse + 20 mm heeft de producent recht op een onmiddellijke tegenproef op 
dezelfde lading.   

2) Wanneer het resultaat niet voldoet neemt de producent de nodige correctieve 
maatregelen en stuurt zijn productie bij teneinde te voldoen. Er wordt onmiddellijk 
een tegenproef uitgevoerd op de eerste levering van hetzelfde betonmengsel 
volgend op de bijsturing. 

3) Als dit resultaat conform is worden nadien nog 2 proeven uitgevoerd op de 
daaropvolgende vrachten van dit betonmengsel (telkens het resultaat van deze 
proef gekend is, gebeurt onmiddellijk de volgende staalname) teneinde de 
conformiteit te bevestigen. Nadien mag men terug op normale frequentie 
overschakelen. 

4) Telkens een resultaat opnieuw niet voldoet aan de vooropgestelde grenzen wordt 
de procedure opnieuw vanaf stap 1 doorlopen. 
 

 Vaststelling van afwijkingen van de W/C-factor door branding 

 Bij het overschrijden van de waarde van de W/C-factor bepaald door branding ten 
opzichte van de waarde vereist door de van toepassing zijnde reglementen wordt 
volgende procedure gevolgd:  

1) De producent neemt de nodige correctieve maatregelen en stuurt zijn productie 
bij. Er wordt onmiddellijk een tegenproef uitgevoerd op de eerste levering van het 
zelfde betonmengsel volgend op de vaststelling van de afwijking.  

2) Als dit resultaat conform is, worden nadien nog 2 proeven uitgevoerd op de 
daaropvolgende vrachten van dit betonmengsel (telkens het resultaat van deze 
proef gekend is, gebeurt onmiddellijk de volgende staalname) teneinde de 
conformiteit te bevestigen. Nadien mag men terug op normale frequentie 
overschakelen. 

3) Bij niet conforme resultaten wordt opnieuw de procedure vanaf stap 1 doorlopen. 

Telkens de W/C-factor met meer dan 0,02 wordt overschreden brengt men de klant 
en/of bouwheer en de certificatie-instelling altijd onmiddellijk schriftelijk (via e-mail met 
kopie aan de keuringsinstelling) op de hoogte. 
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6.3.6.3 Vaststellingen van afwijkingen op verhard beton  

 Vaststelling van afwijkingen van de druksterkte op 28 dagen, en de 

wateropslorping  

 Als een resultaat niet voldoet aan de eisen in punt 6.2.6 brengt de producent zowel de 
klant en/of de bouwheer, de certificatie-instelling en in geval van een geregistreerd 
betonmengsel, de registrerende afdeling van de overheid schriftelijk (via e-mail met 
kopie aan certificatie-instelling) binnen de 24 uren na de vaststelling van de afwijking 
op de hoogte. 

 De producent voert een grondig onderzoek uit ten einde de oorzaak van afwijking te 
evalueren. Binnen de week (7 kalenderdagen) die volgt op de vaststelling van de 
afwijking, brengt de producent de Certificatie-instelling schriftelijk (via e-mail) op de 
hoogte van de ondernomen en te nemen correctieve maatregelen. 

 Na afloop van deze analyse en in voorkomend geval in functie van de resultaten van 
de proeven in situ, zullen de te nemen maatregelen overeengekomen worden tussen 
gebruiker en producent. 

 De Certificatie-instelling zal schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gebracht worden van 
de beslissing. De beslissing zelf zal opgenomen worden in het controleregister. Het 
onderzoek, uitgevoerd door de producent, zal aan de Certificatie-instelling 
overgemaakt worden evenals alle correctieve maatregelen die eruit voortvloeien.  

 Bij vaststelling van afwijkingen van de druksterkte en wateropslorping schakelt de 
producent onmiddellijk over op de frequenties die gelden voor een nieuw betonmengsel 
volgens artikel 6.2.6. 

 Vaststelling van afwijkingen van de (conventionele) buigsterkte en vorst-

dooiweerstand 

 Als het resultaat niet voldoet aan de eisen in de van toepassing zijnde reglementen 
moet de producent een grondig onderzoek uitvoeren ten einde de oorzaak van de 
afwijking te evalueren en wordt onmiddellijk een tegenproef uitgevoerd. 

 De producent brengt de certificatie-instelling en in geval van een geregistreerd 
betonmengsel, de registrerende afdeling van de overheid schriftelijk (via e-mail met 
kopie aan certificatie-instelling) binnen de 7 dagen na de vaststelling van de afwijking 
op de hoogte. 

Bij vaststelling van afwijkingen van de (conventionele) buigsterkte of vorst-
dooiweerstand wordt een nieuwe voorstudie uitgevoerd op het betonmengsel. 
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6.3.7 Bijsturen van het productieproces 

6.3.7.1 Het productieproces kan worden bijgestuurd volgens een procedure opgenomen in het 
kwaliteitshandboek. 

 Elke bijsturing van het productieproces wordt geregistreerd in het bijsturingsregister 
volgens artikel 6.1.2.3. 

 De wijzigingen in onderstaande tabel hebben als doel de karakteristieken van het 
betonmengsel te laten overstemmen met diegene zoals vermeld op de 
verantwoordingsnota. 
Deze wijzigingen leiden niet tot een aanpassing van de verantwoordingsnota of 
technische fiche. 

 Bij wijzigingen moet altijd worden voldaan aan het betonrendement (1000 +/- 3 l). Als 
de totale hoeveelheid vloeibare hulpstof meer dan 3,0 l/m³ bedraagt, wordt al het water 
aanwezig in de hulpstoffen in aanmerking genomen voor de berekening van de W/C-
factor. 

 

Materiaal Wijziging ten opzichte van gecertificeerd mengsel  vastgelegd in de verantwoordingsnota 

Granulaten 
Afwijking van maximaal 5 % mits behoud gedeclareerd inert skelet. De afwijking ten opzichte van het 

referentieskelet mag maximaal ± 5 % per zeef zijn ten opzichte van de vastgelegde waarde 

Cement + 10 kg/m³ (mits watergehalte constant) 

Plastificeerder +100/- 50 % ten opzichte van gedeclareerde waarde in de voorstudie 

Superplastificeerder +100/- 50 % ten opzichte van gedeclareerde waarde in de voorstudie (1) 

Vertrager Compatibiliteit met (super)plastificeerder, luchtbelvormer en cement moet worden aangetoond 

Versneller Compatibiliteit met (super)plastificeerder, luchtbelvormer en cement moet worden aangetoond 

Luchtbelvormer +100/- 50 % ten opzichte van gedeclareerde waarde in de voorstudie (1) 

Kleurstoffen Δ kleurstoffen ≤ 2 % ten opzichte van cementgehalte 

 
(1) Wanneer in een mengsel superplastificeerder en luchtbelvormer worden toegepast, bedraagt de toegestane wijziging 

luchtbelvormer + 100 / - 20 %. 
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6.3.8 Vaststelling van afwijkingen bij de controleapparatuur 
 

Van elke afwijking, vastgesteld aan de controleapparatuur, gaat de producent 
onmiddellijk de invloed na op de resultaten. 
 
Als uit dit nazicht blijkt, dat de conformiteit met de referentiedocumenten niet 
gewaarborgd is, neemt de producent onmiddellijk de passende maatregelen. 
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7 EXTERN TOEZICHT 

Dit hoofdstuk beschrijft de regels in verband met het externe toezicht door de keuringsinstelling in 
het kader van de productcertificatie. De keuringsinstelling voert inspecties uit, maakt bijbehorende 
verslagen en zorgt voor controleproeven (door de producent in haar bijzijn of door 
controlelaboratoria). Bij afwijkingen daarbij, moet de leverancier maatregelen ondernemen. 

7.1 ALGEMEEN 

Dit artikel geeft een paar algemene regels in verband met het externe toezicht. 

7.1.1 Algemene regels 

7.1.1.1 Het externe toezicht heeft tot doel de geldigheid en accuraatheid van de zelfcontrole 
van de producent na te gaan en vertrouwen te geven in het beheersysteem dat hij 
bewerkstelligt om de conformiteit aan de regels van dit Toepassingsreglement en de 
toepasselijke referentiedocumenten te verzekeren. 

7.1.1.2  In het kader van het externe toezicht zijn de keuringsinstelling en de certificatie-
instelling gemachtigd om contact op te nemen met leveranciers van grondstoffen, 
klanten, bouwheren en andere partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken 
zijn bij geleverde betonmengsels; dat om de gegevens en resultaten van de 
zelfcontrole te vervolledigen of te verifiëren. 
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7.2 INSPECTIES 

Dit artikel handelt over de inspecties die door de keuringsinstelling worden uitgevoerd. De inspecties 
kunnen verschillen naargelang hun inhoud of de locatie waar ze plaatsvinden. 

7.2.1 Inhoud van de inspecties 

7.2.1.1 Tijdens de inspecties houdt de keuringsinstelling toezicht op alle relevante delen van 
dit Toepassingsreglement, voornamelijk de zelfcontrole. Daarbij wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan de conformiteit, de frequentie en de registratie van de controles, 
de correctieve acties en corrigerende maatregelen die er uit voortvloeien en het gevolg 
dat wordt gegeven aan voorgaande inspecties. 

 De keuringsinstelling beoordeelt de resultaten van de externe controles. 

 De keuringsinstelling verifieert steekproefsgewijs de onderdelen van de zelfcontrole op 
hun juistheid en toepassing. 

7.2.1.2 De inspecties worden onderverdeeld in: 

- de standaard inspecties (inspecties type I), 

- de inspecties voor monsterneming (inspecties type II): zie 7.2.3.2, 

- de bijkomende inspecties, volgens de regels van dit Toepassingsreglement, 

- audits van het kwaliteitsplan / technisch dossier. 

7.2.1.3 De standaard inspecties (inspecties type I) hebben betrekking op: 

- het materieel, 

- de controleapparatuur voor het uitvoeren van de zelfcontrole, 

- de grondstoffen, 

- de voorraad van de grondstoffen, 

- het productieproces, 

- het product, 

- de organisatie van de zelfcontrole, 

- het uitvoeren van controles in het kader van de zelfcontrole, 

- het opvolgen van de wijzigingen aan het kwaliteitsplan, 

- het steekproefsgewijs nazicht van de werkboeken en de registers, 

- de evaluatie van de resultaten van de zelfcontrole, 

- de identificatie van het product, 

- het nazicht van de leveringsdocumenten, 

- het gebruik van het BENOR-merk, 

- de levering van het product, 

- in voorkomend geval, de twijfelachtige productiedelen, 

- uitvoeren van controles onder toezicht van de keuringsinstelling, 
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- de monsternemingen van niet-gecertificeerde granulaten, de evaluatie van de 
resultaten van de vergelijkende proeven en de controles uitgevoerd onder toezicht 
van de keuringsinstelling, 

- de toepassing van correctieve acties en corrigerende maatregelen in het geval van 
afwijking. 

7.2.1.4 De bijkomende inspecties kunnen betrekking hebben op: 

- de controles die op het ogenblik van de standaard inspectie niet uitvoerbaar waren, 

- de eventuele controles in het externe laboratorium voor zelfcontrole, 

- eender welke bijkomende controle die door de certificatie-instelling noodzakelijk wordt 
geacht, bij voorbeeld in het kader van een ontvangen klacht of als gevolg van een 
schorsing of stopzetting door de certificaathouder, 

- het uitvoeren van controles op niet-gecertificeerde grondstoffen onder toezicht van de 
keuringsinstelling, 

- het uitvoeren van controles in het kader van de voorstudies onder toezicht van de 
keuringsinstelling, volgens RNR 50-1, 

-  het uitvoeren van proeven in het kader van verificaties onder toezicht van de 
keuringsinstelling, volgens RNR 50-1 als die niet kunnen gecombineerd worden met 
andere inspectiebezoeken, 

- de bijkomende controles verricht op verzoek van de producent bij het vaststellen van 
afwijkingen in de zelfcontrole, die volgens de regels van het Toepassingsreglement, 
de tussenkomst van de keuringsinstelling vereisen, 

- de bijkomende controles verricht als gevolg van een sanctie opgelegd door de 
certificatie-instelling (art. 8.2), 

- de bijkomende controles op verzoek van de producent, 

- het uitvoeren van kalibraties en controles van productie-, controle-, meet-, en 
beproevingsuitrusting onder toezicht van de keuringsinstelling volgens RNR 50-2, als 
die niet kunnen gecombineerd worden met andere inspectiebezoeken zoals 
bijvoorbeeld het kalibreren van de weeginstallatie van een betoncentrale. 

7.2.1.4.1 De audits van het kwaliteitsplan / technisch dossier hebben betrekking op: 

- de conformiteit van de organisatie van de zelfcontrole met de referentiedocumenten 
en de overeenkomstigheid met het kwaliteitsplan zoals aangegeven in artikel 4.6. 

7.2.1.5 Tijdens de inspecties zorgt de producent er voor dat het op die locatie actief personeel 
in het kader van het externe toezicht zijn medewerking kan verlenen aan de 
keuringsinstelling. 

 De verantwoordelijke voor de zelfcontrole staat gedurende de inspecties ter 
beschikking van de keuringsinstelling. 

7.2.1.6 De producent stelt de inspecteur in kennis van de veiligheidsvoorschriften die op de 
locatie van toepassing zijn. 
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7.2.2 Locatie van de inspecties 

 De inspecties kunnen worden uitgevoerd: 

-  op de productie-eenheid, 

-  in de kantoren, laboratoria, werkplaatsen en opslagplaatsen van de producent, 

-  bij een door de producent aangeduid bedrijf waaraan de producent bepaalde taken 
toevertrouwd, zoals een extern laboratorium voor zelfcontrole, 

-  bij een door de keuringsinstelling gebruikt laboratorium, 

- op verzoek, bij een producent van grondstoffen, 

-  op elke andere locatie als de certificatie-instelling dat nodig acht in het kader van het 
externe toezicht. 

7.2.3 Planning en frequentie van de inspecties 

7.2.3.1 De inspecties worden uitgevoerd zonder voorafgaande inlichting van de producent. 
Een opstartinspectie wordt wel gepland in overleg met de producent. 

 De producent is er toe gehouden tijdens de werkuren de vrije toegang tot de productie-
eenheid, het laboratorium voor zelfcontrole en de werk- en opslagplaatsen te verlenen, 
evenals de inzage in de werkboeken en de registers mogelijk te maken. 

7.2.3.2 De jaarlijkse controlefrequentie voor het uitvoeren van inspecties met monsterneming 
(inspecties type II) en standaard inspecties (inspecties type I) voor een vaste 
betoncentrale die over het BENOR-merk voor stortklaar beton beschikt wordt 
vastgelegd in onderstaande tabel:  

Aantal geproduceerde m³ 
betonmengsels 

Minimaal aantal 
inspecties met alleen 

monsterneming 
(inspecties type II) 

Aantal geproduceerde 
m³ betonmengsels 

Minimaal aantal 
standaard 
inspecties 

(inspecties type I) 

<= 1000 m³ 1  <= 2500 m³ 1 

>1000 en <= 2500 m³ 2 

>2500 en <= 4000 m³ 3 >2500 en <= 5000 m³ 2 

>4000 en <= 5000 m³ 4 

>5000 en <= 10000 m³ 5 >5000 en <= 10000 m³ 3 

Vanaf 10000 m³ bedraagt de frequentie 1 monsterneming en 1 standaard inspectie per aangevatte 
5000 m³ geproduceerde betonmengsels 
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De jaarlijkse controlefrequentie voor het uitvoeren van inspecties met monsterneming 
(inspecties type II) en standaard inspecties (inspecties type I) voor vaste centrales die 
niet beschikken over het BENOR-merk voor stortklaar beton en mobiele centrales 
wordt vastgelegd in onderstaande tabel:  
 

Aantal geproduceerde m³ 
betonmengsels 

Minimaal aantal 
inspecties met alleen 

monsterneming 
(inspecties type II) 

Aantal geproduceerde 
m³ betonmengsels 

Minimaal aantal 
standaard 
inspecties 

(inspectie type I) 

<= 1000 m³ 1  <= 1500 m³ 1 

> 1000 en <= 1500 m³ 2 

> 1500 en <= 2500 m³ 3 >1500 en <= 3500 m³ 2 

> 2500 en <= 3500 m³ 4 

> 3500 en <= 5000 m³ 5 >3500 en <= 5000 m³ 3 

> 5000 en <= 7500 m³ 6 >5000 en <= 7500 m³ 4 

> 7500 en <= 10000 m³ 7 >7500 en <= 10000 m³ 5 

> 10000 en <= 12500 m³ 8 >10000 en <= 15000 m³ 6 

> 12500 en <= 15000 m³ 9 >12500 en <= 15000 m³ 7 

Vanaf 15000 m³ bedraagt de frequentie 1 monsterneming en 1standaard inspectie per aangevatte 
5000 m³ geproduceerde betonmengsels 

 

 
Afhankelijk van de continuïteit van de leveringen kan afgeweken worden van de 
indeling van de monsternemingen en inspecties ten opzichte van de geleverde 
hoeveelheden. 
 
Inspecties waarbij alleen een monsterneming (type II) wordt uitgevoerd duren in 
principe een halve dag. De activiteiten tijdens de monsterneming zijn:  

- bijwonen monsterneming; 

- bijwonen proeven (tijdens productie: zie meldingsplicht); 

- nakijken doseerprotocol(s); 

- nazicht TF / registratie; 

- nazicht leveringsbon; 

- nazicht geleverde grondstoffen; 

- nazicht stock; 

- eventueel monsterneming grondstoffen (in geval gebruik niet-BENOR grondstoffen). 
 

 De standaard inspecties duren in principe een halve dag rekening houdend met 
artikels 4.5.1, 7.3.1.3 en 7.3.2.2. 

 
De inspecties voor het uitvoeren van monsternemingen en de standaard inspecties 
kunnen worden gecombineerd.  

 
Als er gedurende een jaar geen productie plaatsvindt zal minstens 1 standaard 
inspectie worden uitgevoerd. 
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7.2.3.3 Voor mobiele centrales en vaste centrales die niet over het BENOR-merk voor 
stortklaar beton beschikken wordt elk jaar een audit uitgevoerd van het kwaliteitsplan. 

 Voor vaste productie-eenheden die over het BENOR-merk voor stortklaar beton 
beschikken wordt jaarlijks een audit uitgevoerd van het technische dossier. Deze audit 
kan worden gecombineerd met de audit uitgevoerd in het kader van het BENOR-merk 
voor stortklaar beton. 

7.2.4 Toezicht op de inspecties 

7.2.4.1 Een afgevaardigde van de certificatie-instelling of de sectorale organisatie of een 
bijkomende afgevaardigde van de keuringsinstelling kan ten allen tijde deelnemen aan 
de inspecties uitgevoerd door de keuringsinstelling. De inspectie blijft de bevoegdheid 
van de inspecteur. Een auditeur van de instelling die de certificatie-instelling of de 
keuringsinstelling accrediteert, kan ten allen tijde de inspecteur of de afgevaardigde 
van de keuringsinstelling vergezellen. 

7.2.4.2 De inspecteur kan altijd worden vergezeld van een inspecteur in opleiding. 
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7.3 CONTROLES IN HET KADER VAN HET EXTERNE TOEZICHT 

Dit artikel bevat de regels in verband met de controles - vaak bepaalde proeven - die worden 
uitgevoerd in het kader van het externe toezicht. Deze controles kunnen worden uitgevoerd door de 
producent in het bijzijn van de keuringsinstelling en/of door een extern laboratorium. Als ze worden 
uitgevoerd door het laboratorium van de producent én door een controlelaboratorium, spreken we 
van vergelijkende proeven. 

7.3.1 Controles onder toezicht van de keuringsinstelling 

7.3.1.1 De controles onder toezicht van de keuringsinstelling worden onderverdeeld in: 

- de standaard controles onder toezicht van de keuringsinstelling, die plaatshebben 
tijdens de standaard inspecties; 

- de bijkomende controles onder toezicht van de keuringsinstelling, die plaatshebben 
telkens dat door de certificatie-instelling nodig wordt geacht; 

- de audits. 

7.3.1.2 Daarnaast worden de controles onder toezicht van de keuringsinstelling ook 
onderverdeeld in: 

- controles in aanwezigheid van de keuringsinstelling; 

- controles door een controlelaboratorium. 

 Voor de in artikel 6.2.3 vermelde controles op grondstoffen is het toegestaan dat die 
worden uitgevoerd door het externe laboratorium dat in het kader van de zelfcontrole 
wordt gebruikt door de producent. 

7.3.1.3 De controles op grondstoffen en betonmengsels worden beschreven in dit artikel. 

7.3.1.3.1 Grondstoffen: 

 Tijdens bijkomende inspecties voert de producent, onder toezicht van de 
keuringsinstelling, de zelfcontrole uit op de grondstoffen, per soort, per klasse en per 
herkomst. Dat voor zover de proeven (volgens art. 6.2.3) gebeuren in het kader van de 
zelfcontrole. 

Elke proef wordt uitgevoerd door het laboratorium dat gewoonlijk de proef uitvoert, 
zodat de betrouwbaarheid van de resultaten kan worden beoordeeld. Elke proef wordt 
uitgevoerd volgens dezelfde methode die wordt gebruikt bij de zelfcontrole. 
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7.3.1.3.2 Betonmengsels: 

 

Controle Methode Frequentie 

Proeven op vers beton (van toepassing op alle wegenbeton)  

Gehalte aan cement (4) 

Creëel ≥ Cmin gedeclareerd -10 kg 
Creëel wordt berekend aan de hand 
van rendement rekening houdend 
met het gemeten luchtgehalte,  
zie Bijlage A. 

Zie 7.3.1.3.2.1 tot en met 
7.3.1.3.2.6 

Volumemassa van het verse beton (1) NBN EN 12350-6 

Zetmaat  NBN EN 12350-2 (Abramskegel) 

Luchtgehalte (2) NBN EN 12350-7 

Zie 7.3.1.3.2.1 tot en met 
7.3.1.3.2.6 

W/C-factor (3) Door droging 

Rendement (4) Door berekening  

Controle van de doseringsprecisie 
Zie Bijlage G (tolerantie voor de 
dosering van bestanddelen) 

Zie 7.3.1.3.2.1 tot en met 
7.3.1.3.2.6 

Proeven op verhard beton (van toepassing op alle wegenbeton 
uitgezonderd snelhardend beton) 

 

Druksterkte na 7 dagen (5) 

Druksterkte na 28 dagen (5) 
NBN EN 12390-3 

Zie 7.3.1.3.2.1 tot en met 
7.3.1.3.2.6 en 7.3.2.2 

Waterabsorptie door onderdompeling (6) NBN B 15-215 
Zie 7.3.1.3.2.1 tot en met 
7.3.1.3.2.6 

Buigsterkte na 28 dagen (7) 

(niet van toepassing voor staalvezelbeton 
en lijnvormige elementen) 

NBN EN 12390-5 

Minstens 1 per 5 jaar per 
voorstudie Conventionele buigtreksterkte na 28 dagen 

(staalvezelbeton) (8) 
NBN B 15-238 

Vorst-dooiweerstand 28 cycli (9) Bijlage E RNR 50-1  

(1) De volumemassa wordt bepaald met de volumepot van de luchtmeter. 
(2) Het luchtgehalte wordt bepaald met luchtmeter (methode manometer, drukmethode). 
(3) De droogproef gebeurt volgens de methode beschreven in Bijlage A. 
(4) De beoordeling van het cementgehalte gebeurt op basis van het gecorrigeerd betonrendement R met volgende formule: 
 R = (VVMtheoretisch / (1-Ltheoretisch)) / (VVMreëel / (1-Lreëel)) * 1000 
 VVMtheoretisch= theoretische volumemassa van het beton 
 VVMreëel = volumemassa van het beton bepaald door beproeving  
 Ltheoretisch = theoretisch luchtgehalte van het beton 
 Lreëel = luchtgehalte van het beton bepaald door beproeving 

 Het rendement R van de proef bedraagt 1000 ± 30 l. 
(5) De druksterkte op 7 dagen wordt bepaald op 1 kubus met ribbe 150 mm. De druksterkte op 28 dagen wordt bepaald op 

2 kubussen met ribbe 150. In afwijking op artikel 4.2.3 van de norm NBN EN 12390-1, is het niet verplicht de vlakheid en 
de haaksheid van de proefstukken te controleren. Het verschil tussen de individuele resultaten op 28 dagen mag niet 
groter zijn dan 15 % van het gemiddelde resultaat. 

(6) De wateropslorping wordt bepaald op 3 kernen met een doorsnede van 100 cm² en een hoogte van 10 cm genomen uit 
een proefstuk (kubus of gegoten proefplaat) en waarbij alle oppervlakken geboord of gezaagd zijn, of op 3 kubussen 
100/100/100. 

(7) De buigsterkte (4-puntsbuigproef) wordt bepaald op 3 prisma’s formaat 150/150/600 mm in geval  
Dmax mengsel = 31,5. In alle andere gevallen wordt de proef uitgevoerd op 3 prisma’s formaat 100/100/400. 

(8) De conventionele buigtreksterkte gebeurt op 6 proefstukken formaat 150/150/600 volgens NBN B 15-238  
(4- puntsbuigproef). 

(9) De vorst-dooiweerstand moet beproefd worden op een monster aangemaakt met beton waarbij het luchtgehalte met niet 
meer dan 1,0 % overschreden wordt ten opzichte van het gekozen luchtgehalte volgens § 3.4.2.2 van PTV 850 of op een 
mengsel met een luchtgehalte lager dan 3,0 %. 
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7.3.1.3.2.1 Tijdens elke inspectie voor monsterneming (type II)wordt er door de keuringsinstelling 
een monsterneming uitgevoerd. 

 De monsterneming moet toereikend zijn om alle proeven beschreven in artikel 7.3.2.2 
en in de tabel in dit artikel te kunnen uitvoeren. Het uitvoeren van deze proeven gebeurt 
in aanwezigheid van de keuringsinstelling. De beoordeling gebeurt ten opzichte van de 
specificatie vermeld op de leveringsbon. De producent neemt alle resultaten op in zijn 
zelfcontrole.  

 In geval van meervoudige productie-eenheden worden de monsternemingen gespreid 
over de verschillende productie-eenheden.  

7.3.1.3.2.2 Controle van de betrouwbaarheid van de consistentie 

 De producent verricht in aanwezigheid van de keuringsinstelling een consistentieproef 
uit op het monster genomen zoals beschreven in de tabel in dit artikel. 

 Als de consistentie zich binnen de voorgeschreven consistentieklasse bevindt wordt de 
betrouwbaarheid van de zelfcontrole van de consistentie bevestigd. 

 Wanneer het resultaat niet voldoet (zie reactie- en weigerwaarden art. 6.2.6), is de 
betrouwbaarheid van de consistentie niet aangetoond. De producent verricht 
onmiddellijk een nieuwe proef op een nieuw monster genomen op dezelfde lading.  

 Als de proef dit maal voldoet, wordt geen rekening gehouden met het eerste resultaat. 

 Als het tweede resultaat niet voldoet (zie reactie- en weigerwaarden art. 6.2.6), is de 
betrouwbaarheid niet bevestigd. De producent neemt de nodige maatregelen. 

7.3.1.3.2.3 Controle van de betrouwbaarheid van de volumemassa, het rendement, cement-
gehalte en het luchtgehalte 

 De producent verricht, in aanwezigheid van de keuringsinstelling, een proef ter 
bepaling van de volumemassa en van het luchtgehalte van het beton op het monster 
genomen zoals beschreven in de tabel in dit artikel. 

 Het rendement wordt berekend volgens de methode beschreven in Bijlage A. 

 Als het gecorrigeerd rendement of cementgehalte niet voldoet (zie reactie- en 
weigerwaarden art. 6.2.6), is de betrouwbaarheid van de zelfcontrole van het 
rendement/cementgehalte niet bevestigd. De producent neemt de nodige maatregelen. 

 Als het luchtgehalte van het beton niet voldoet (zie reactie- en weigerwaarden § 6.2.6), 
is de betrouwbaarheid van het luchtgehalte niet aangetoond. Als de betrouwbaarheid 
niet bevestigd is, neemt de producent de nodige maatregelen. 

7.3.1.3.2.4 Controle van de W/C-factor 

 De producent verricht, in aanwezigheid van de keuringsinstelling, een proef ter 
bepaling van de W/C-factor door droging volgens de methode beschreven in Bijlage A.  

 Wanneer de W/C-factor niet voldoet (zie reactie- en weigerwaarden art. 6.2.6), is de 
betrouwbaarheid van de zelfcontrole van de W/C-factor niet bevestigd. Als de 
betrouwbaarheid niet bevestigd is, neemt de producent de nodige maatregelen. 
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7.3.1.3.2.5 Controle van de betrouwbaarheid van de druksterkte 

 Tijdens de inspecties woont de keuringsinstelling de drukproeven bij op kubussen met 
een ouderdom van 7, 27 en 28 dagen en noteert de resultaten.  

 Als de druksterkte niet voldoet (zie reactie- en weigerwaarden art. 6.2.6), is de 
betrouwbaarheid van de resultaten van de interne controle niet bevestigd. Als de 
betrouwbaarheid niet bevestigd is, neemt de producent de nodige maatregelen. 

7.3.1.3.2.6 Controle van de (conventionele) buigsterkte en vorst-dooiweerstand. 

 Eén keer per jaar maakt de producent in aanwezigheid van de keuringsinstelling 
proefstukken aan voor het uitvoeren van de (conventionele) buigsterkte en de vorst-
dooiweerstand. Deze proefstukken worden beproefd in een extern geaccrediteerd 
laboratorium. De resultaten moeten voldoen aan de eisen vermeld in artikel 6.2.6. 

 Artikel 7.3.2.4 tot en met artikel 3.2.8 zijn eveneens van toepassing. 

7.3.1.4 De monsterneming voor de controles onder toezicht gebeurt volgens de keuze van de 
keuringsinstelling. De producent voert de monsterneming, de eventuele voorbereiding 
en de controles uit in aanwezigheid van de keuringsinstelling. 

7.3.1.5 De kosten voor de monsters zijn ten laste van de producent. De kosten voor de 
controles zijn ten laste van de producent.  

7.3.1.6 De proefmonsters kunnen door de keuringsinstelling worden voorzien van een 
identificatie, evenals van een onuitwisbaar en ontegensprekelijk merkteken.  

7.3.1.7 Het transport van de proefmonsters naar het laboratorium gebeurt door de producent 
of in uitzonderlijk geval de keuringsinstelling. Het transport is op kosten van de 
producent.  

 Als het laboratorium naar de controlelocatie komt voor het uitvoeren van controles, is 
het transport op kosten van de producent.  

7.3.1.8 Als de controle wordt uitgevoerd door een controlelaboratorium, stelt de producent een 
proefaanvraag op die alle relevante gegevens betreffende de proef en de 
proefmonsters bevat. De partij die instaat voor het transport (zie art. 7.3.1.7) bezorgt 
de proefaanvraag aan het controlelaboratorium.  

7.3.1.9 Het proefverslag van het controlelaboratorium wordt verstuurd naar de producent. Als 
de proefmonsters voorzien zijn van een identificatie, evenals van een onuitwisbaar en 
ontegensprekelijk merkteken moet dat duidelijk op het proefverslag vermeld worden. 

7.3.1.10 De conformiteit van alle proefresultaten wordt op dezelfde wijze beoordeeld als bij de 
zelfcontrole. Alle resultaten van de controles moeten voldoen aan de van toepassing 
zijnde referentiedocumenten. 

7.3.1.11 De producent onderzoekt waarom het resultaat van de proef die werd uitgevoerd onder 
toezicht van de keuringsinstelling niet conform is of afwijkt. 

 De certificatie-instelling kan een sanctie en bijkomende interne of externe controle 
opleggen. 
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7.3.2 Vergelijkende proeven 

7.3.2.1 De vergelijkende proeven worden onderverdeeld in: 

- de standaard vergelijkende proeven, waarvoor de monsternemingen plaatshebben 
tijdens de standaard inspecties; 

- de bijkomende vergelijkende proeven, waarvoor de monsternemingen plaatshebben 
telkens dat door de certificatie-instelling nodig wordt geacht. 

7.3.2.2 Op betonmengsels worden in aanwezigheid van de keuringsinstelling bij elke 
monsterneming op vers beton zoals beschreven in artikel 7.3.1.3.2 volgende 
vergelijkende proeven uitgevoerd: 

- druksterkte op 28 dagen: 
 de producent produceert 4 kubussen met ribbe 150 mm voor het bepalen van de 

reproduceerbaarheid volgens Bijlage D, 
- wateropslorping door onderdompeling voor samenstellingen zonder gedeclareerd 

luchtgehalte: 
 de producent produceert 6 kernen met een doorsnede van 100 cm² of 6 kubussen 

met ribbe 100 mm voor het bepalen van de reproduceerbaarheid volgens 
Bijlage E. 

7.3.2.3 De monsterneming voor de vergelijkende proeven gebeurt volgens de keuze van de 
keuringsinstelling. De producent voert de monsterneming en de eventuele 
voorbereiding uit in aanwezigheid van de keuringsinstelling. 

7.3.2.4 De kosten voor de monsters en de controles zijn ten laste van de producent.  

7.3.2.5 De proefmonsters worden door de keuringsinstelling voorzien van een identificatie, 
evenals van een onuitwisbaar en ontegensprekelijk merkteken. 

7.3.2.6 Het transport van de proefmonsters naar het controlelaboratorium gebeurt door de 
producent of in uitzonderlijk geval door de keuringsinstelling. Het transport is op kosten 
van de producent.  

7.3.2.7 Voor elke proefopdracht stelt de keuringsinstelling een proefaanvraag op die alle 
relevante gegevens betreffende de proef en de proefmonsters bevat. Als de 
keuringsinstelling verschillend is van de certificatie-instelling, verwijst de proefaanvraag 
naar de overeenkomst tussen de certificatie-instelling en het controlelaboratorium. . De 
keuringsinstelling bezorgt de proefaanvraag aan het controlelaboratorium. 

7.3.2.8 Het proefverslag wordt verstuurd naar de keuringsinstelling. De keuringsinstelling 
bezorgt een kopie van het proefverslag aan de producent. In geen geval worden door 
het controlelaboratorium de resultaten van de proeven meegedeeld aan of wordt het 
proefverslag verstuurd naar de producent of derden. De producent van zijn kant deelt 
zijn proefresultaten nooit mee aan het controlelaboratorium. 

7.3.2.9 Beoordeling van de reproduceerbaarheid 

De reproduceerbaarheid van de resultaten wordt beoordeeld volgens Bijlage D en E. 

 Als de reproduceerbaarheid of de conformiteit van de resultaten aan de toepasselijke 
referentiedocumenten niet bevestigd wordt, stelt de producent een grondig onderzoek 
in om de mogelijke oorzaken van het falen te bepalen.  
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 De resultaten van het onderzoek worden overgemaakt aan de certificatie-instelling die 
ze in overweging neemt. 

7.3.2.10 Als de reproduceerbaarheid of een resultaat (intern / extern) van een vergelijkende 
proef niet voldoet, kan de certificatie-instelling een sanctie en bijkomende interne of 
externe controle opleggen.  
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7.4 VERSLAG 

Dit artikel bevat de regels in verband met de verslagen die de keurings- of certificatie-instelling of de 
controlelaboratoria opmaken. Bij een inspectie spreken we van een inspectieverslag. Een 
controlelaboratorium maakt proefverslagen. 

7.4.1 Inspectieverslag 

7.4.1.1 Van elke inspectie wordt – bij voorkeur ter plaatse – door de inspecteur een 
inspectieverslag opgemaakt, dat volgende informatie bevat: 

- de identificatie van de producent (naam), 

- het certificaatnummer, 

- de plaats waar de inspectie werd uitgevoerd, 

- datum en duur van de inspectie, 

- de aard en de resultaten van de uitgevoerde controles onder toezicht van de 
keuringsinstelling, 

- de opmerkingen rond de zelfcontrole, 

 en in voorkomend geval: 

- de monsternemingen voor de vergelijkende proeven, 

- de resultaten en de interpretatie van de resultaten van de bijgewoonde controles, 

- de door de producent genomen maatregelen, om een afwijking op te lossen, 

- het aantal bijlagen. 

7.4.1.2 Op eenvoudig verzoek van de keuringsinstelling worden kopieën gemaakt van elk 
document of resultaat betreffende de zelfcontrole, zodat die in bijlage aan het 
inspectieverslag kunnen worden gevoegd. 

 De keuringsinstelling heeft het recht beeldmateriaal te verzamelen dat de vaststellingen 
in het inspectieverslag kan documenteren of ondersteunen, met het oog op een 
beoordeling door de certificatie-instelling. 

7.4.1.3 Elk inspectieverslag wordt door de inspecteur per e-mail overgemaakt aan de door de 
producent aangeduide contactpersonen. Die kunnen binnen de vijf werkdagen volgend 
op de ontvangst van het inspectieverslag hun reactie op het inspectieverslag 
overmaken aan de keuringsinstelling. Wanneer er binnen deze termijn geen 
opmerkingen werden geformuleerd, gaat de keuringsinstelling er van uit dat de 
producent akkoord is met de inhoud van het inspectieverslag.  

7.4.1.4 De keuringsinstelling bezorgt vervolgens een door de CEO van de keuringsinstelling of 
zijn gevolmachtigde voor gezien getekende kopie van het inspectieverslag, als nodig 
voorzien van commentaar, aan de certificatie-instelling. 
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7.4.2 Proefverslag 

7.4.2.1 Van elke door een extern controlelaboratorium uitgevoerde controle maakt dat 
controlelaboratorium een proefverslag op. 

7.4.2.2 In geval van vergelijkende proeven wordt het proefverslag door het 
controlelaboratorium overgemaakt aan de keuringsinstelling. 

7.4.2.3 Na behandeling en beoordeling maakt de keuringsinstelling het proefverslag over aan 
de producent. 

7.4.3 Jaarverslag 

 Niet van toepassing. 
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7.5 FOLLOW-UP VAN AFWIJKINGEN 

Dit artikel beschrijft wat er van de producent wordt verwacht als er bij het externe toezicht afwijkingen 
worden vastgesteld. Ook de keurings- en certificatie-instelling kunnen maatregelen nemen. 
Daarnaast bevat dit artikel ook de regels aangaande inbreuken op het gebruik van het  
BENOR-merk. 

7.5.1 Maatregelen bij afwijkingen 

7.5.1.1 Bij afwijkingen die werden vastgesteld door de keuringsinstelling tijdens een inspectie, 
neemt de producent de gepaste maatregelen, volgens artikels 6.3 en 7.3. 

7.5.1.2 Bij afwijkingen die werden vastgesteld door de keuringsinstelling tijdens een inspectie, 
nemen de keuringsinstelling en de certificatie-instelling de gepaste maatregelen, 
volgens artikels 7.6 en 8.2. 

7.5.1.3 De regels betreffende twijfelachtige of afgekeurde productiedelen zijn vermeld in  
artikel 6.3.2. 

7.5.2 Inbreuken op het gebruik van het BENOR-merk 
 

7.5.2.1 Onder inbreuk op het gebruik van het BENOR-merk door een certificaathouder wordt 
verstaan: onbevoegd gebruik (gebruik van het BENOR-merk waartoe de 
certificaathouder niet gemachtigd is) of gebruik door de certificaathouder dat aanleiding 
kan geven tot verwarring, onduidelijkheid, onzekerheid of misleiding. 

7.5.2.2 De certificatie-instelling is verplicht om bij de certificaathouder toe te zien op een 
bevoegd en correct gebruik van het BENOR-merk. 

7.5.2.3 De certificatie-instelling is bevoegd om bij vaststelling van een inbreuk op het bevoegd 
en correct gebruik van het BENOR-merk: 

- de certificaathouder op grond van de ernst van de inbreuk, de in artikel 8.2 
gepreciseerde sancties op te leggen; 

- de inbreuk onmiddellijk over te maken aan de vzw BENOR, die dat op haar beurt zal 
meedelen aan het NBN. 

 De certificatie-instelling consulteert de vzw BENOR over de op te leggen sanctie, als 
de inbreuk op het bevoegd en correct gebruik van het Merk naar het oordeel van de 
certificatie-instelling aanleiding moet geven tot een zwaardere sanctie dan de 
waarschuwing. 

7.5.2.4 Bovenop de andere verplichtingen die voortvloeien uit de opgelegde sanctie, houdt elke 
sanctie voor de certificaathouder altijd de verplichting in om zijn leveringsbons, 
publicaties of andere documenten, waarin de inbreuk op het bevoegd en correct 
gebruik van het BENOR-merk gelegen is, onmiddellijk en op eigen kosten aan te 
passen. 
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7.6 EVALUATIESYSTEEM 

Dit artikel beschrijft op welke wijze het externe toezicht wordt opgevolgd door de keurings- en 
certificatie-instelling. De door de certificatie-instelling eventueel opgelegde sancties worden 
besproken in hoofdstuk 8. 

7.6.1 Evaluatie door de certificatie-instelling 

 De evaluatie van het externe toezicht gebeurt door de certificatie-instelling op basis 
van de inspectie verslagen van de keuringsinstelling. 

7.6.2 Verwittiging en voorstel tot sanctie 

7.6.2.1 Een verwittiging heeft tot doel de aandacht van de producent te trekken op een 
afwijking die aanleiding zou kunnen geven tot een sanctie (art. 8.2). Zowel de 
keuringsinstelling als de certificatie-instelling kunnen een verwittiging geven. 

7.6.2.2 Elke vaststelling van een belangrijke of herhaalde afwijking met betrekking tot de 
referentiedocumenten, dit Toepassingsreglement of de bijzondere regels die opgelegd 
werden door de certificatie-instelling kan aanleiding geven tot een verwittiging. 

7.6.2.3 Een verwittiging wordt schriftelijk aan de producent betekend. De door de 
keuringsinstelling gegeven verwittiging wordt ondertekend door de CEO van de 
keuringsinstelling of zijn gevolmachtigde, en als nodig van commentaar voorzien. Een 
kopie ervan wordt overgemaakt aan de certificatie-instelling. 

7.6.2.4 De producent moet de afwijking verantwoorden en eventueel de nodige correctieve 
acties en corrigerende maatregelen voor te stellen om respectievelijk het behoud of de 
herhaling van de inbreuk of de afwijking te vermijden. 

7.6.2.5 Bij onvoldoende verantwoording of het behoud of herhaling van de inbreuk of de 
afwijking, kan de keuringsinstelling een voorstel tot sanctie richten aan de certificatie-
instelling (art. 8.2). 

7.6.3 Puntensysteem 

 Niet van toepassing. 

7.6.4 Niveau van zelfcontrole 

 Niet van toepassing. 

7.6.5 Niveau van extern toezicht  

 Niet van toepassing. 
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8 KLACHTEN EN SANCTIES 

Dit hoofdstuk bevat de regels in verband met binnenkomende of uitgaande klachten en door de 
certificatie-instelling genomen sancties. 

8.1 KLACHTEN 

Dit artikel bevat de regels in verband met klachten, zowel van de kant van derden, als van de kant 
van de producent zelf. 

8.1.1 Klachten gericht aan de certificatie-instelling 

8.1.1.1 Elke klant, bouwheer of derde kan bij de certificatie-instelling een klacht indienen 
betreffende: 

- afwijking van een betonmengsel dat door de certificaathouder werd geleverd onder 
het BENOR-merk, 

- een inbreuk tegen dit Toepassingsreglement door de producent, 

- een inbreuk op het bevoegd en correct gebruik van het BENOR-merk, 

- de werking van een keuringsinstelling of de certificatie-instelling. 

 Een klacht moet door de klager schriftelijk worden bevestigd en gedocumenteerd met 
de nodige gegevens om onderzoek van de klacht door de certificatie- en 
keuringsinstelling mogelijk te maken. 

8.1.1.2 Als bij de certificatie-instelling een schriftelijke klacht wordt ingediend, beoordeelt ze de 
ontvankelijkheid ervan. Een klacht is ontvankelijk als ze betrekking heeft op minstens 
één van de gevallen vermeld in artikel 8.1.1.1. De certificatie-instelling brengt de klager 
schriftelijk op de hoogte van de ontvankelijkheid van de klacht. 

8.1.1.3 Als de klacht ontvankelijk is, onderzoekt de certificatie-instelling de gegrondheid van 
de klacht, eventueel nadat er afspraken werden gemaakt met de klager, de producent 
en/of derden aangaande het onderzoek dat zal worden gevoerd. 

 Los van deze afspraken kan de certificatie-instelling het onderzoek geheel of 
gedeeltelijk voeren zonder voorafgaandelijke inlichting of aanwezigheid van de klager 
en/of de producent. 

 De certificatie-instelling is gerechtigd een onderzoek te voeren of te laten voeren bij de 
producent, de verdeler, de invoerder en/of de plaats van levering aangaande de 
gemelde afwijkingen of inbreuken. Dit onderzoek kan dus uitgebreid worden tot buiten 
de terreinen van de producent en de productie-eenheid, zo nodig na het verkrijgen van 
de nodige toelatingen van derden. 

8.1.1.4 Als bij het onderzoek een inbreuk tegen de reglementen of een afwijking van het 
product wordt vastgesteld zonder dat de producent de gepaste maatregelen heeft 
genomen (art. 6.3), verklaart de certificatie-instelling de klacht gegrond. 
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 De certificatie-instelling stelt de indiener van de klacht en de certificaathouder 
schriftelijk in kennis van de gegrondheid van de klacht en stelt hen in kennis van de 
resultaten van het onderzoek. Die resultaten kunnen bestaan uit controlegegevens en 
-resultaten van de producent, een controlelaboratorium of de keuringsinstelling, 
aangevuld met kopieën van relevante documenten van de interne of externe controle. 

8.1.1.5 De certificatie-instelling kan naar aanleiding van een gegronde klacht een sanctie 
betekenen aan de certificaathouder, vergezeld van diverse maatregelen, volgens de 
regels van artikel 8.2. 

8.1.1.6 Als blijkt dat een klacht gegrond is, kan de certificatie-instelling de kosten van de 
behandeling van de klacht verhalen op de certificaathouder. In het tegenovergestelde 
geval kan de certificatie-instelling de kosten verhalen op de indiener van de klacht. 

 De kosten van controles of onderzoek dat werd uitgevoerd door de klager of een derde 
zijn in geen geval ten laste van de certificatie-instelling. 

8.1.1.7 De certificatie-instelling komt niet tussen in de commerciële afspraken tussen de klager 
en de certificaathouder of derden. 

8.1.2 Klachten gericht aan de sectorale organisatie 

8.1.2.1 Elke klant, bouwheer of derde kan bij de sectorale organisatie een klacht indienen 
betreffende de werking van de certificatie-instelling of de sectorale organisatie. 

 Een klacht moet door de klager schriftelijk worden bevestigd en gedocumenteerd met 
de nodige gegevens om onderzoek van de klacht door de sectorale organisatie en de 
certificatie- en keuringsinstelling mogelijk te maken. 

8.1.2.2 Als bij de sectorale organisatie een schriftelijke klacht wordt ingediend, beoordeelt ze 
de ontvankelijkheid ervan. Een klacht is ontvankelijk als ze betrekking heeft op 
minstens één van de gevallen vermeld in artikel 8.1.2.1. De sectorale organisatie 
brengt de klager schriftelijk op de hoogte van de ontvankelijkheid van de klacht. 

8.1.2.3 Als de klacht ontvankelijk is, onderzoekt de sectorale organisatie de gegrondheid van 
de klacht, eventueel nadat er afspraken werden gemaakt met de klager, de certificatie-
instelling, de producent en/of derden aangaande het onderzoek dat zal worden 
gevoerd. 

8.1.2.4 Als een inbreuk tegen de reglementen wordt vastgesteld, verklaart de sectorale 
organisatie de klacht gegrond. De sectorale organisatie stelt de indiener van de klacht 
schriftelijk in kennis van de gegrondheid van de klacht. 

8.1.2.5 Als blijkt dat een klacht ongegrond is, kan de sectorale organisatie de kosten van de 
behandeling van de klacht verhalen op de indiener van de klacht. 
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8.1.3 Inbreuken op het gebruik van het BENOR-merk door een derde en bescherming van 
het BENOR-merk 

8.1.3.1 Onder inbreuk op het gebruik van het BENOR-merk door een derde wordt verstaan: 
onbevoegd gebruik of gebruik dat aanleiding kan geven tot verwarring, onduidelijkheid, 
onzekerheid of misleiding. 

8.1.3.2 Als bij de certificatie-instelling of de sectorale organisatie een schriftelijke klacht wordt 
ingediend die betrekking heeft op een niet bevoegd of correct gebruik van het  
BENOR-merk of op een onrechtmatige verwijzing naar de referentiedocumenten 
waarvoor de certificatie van toepassing is, beoordeelt de ontvanger van de klacht de 
ontvankelijkheid van de klacht. Als de klacht ontvankelijk is, neemt de ontvanger van 
de klacht, binnen de haar volgens artikels 3.1 of 3.2 toebedeelde machtiging, de nodige 
stappen. De daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de betrokken producent. 
Daarenboven stuurt de certificatie-instelling de klacht onmiddellijk door naar de vzw 
BENOR, die dat op haar beurt zal meedelen aan het NBN. Het NBN beslist in overleg 
met de sectorale organisatie, de certificatie-instelling en de vzw BENOR welke stappen 
worden ondernomen tegen het onrechtmatig gebruik van het Merk 

8.1.3.3 De producent – al dan niet certificaathouder mag de BENOR-certificatie van een 
product niet gebruiken op een manier die de certificatie-instelling of de sectorale 
organisatie zou kunnen schaden of verklaringen afleggen over de certificatie van zijn 
betonmengsels die de certificatie-instelling of de sectorale organisatie zou kunnen 
aanzien als misleidend of ongeoorloofd. 

8.1.3.4 De merkhouder kan in rechte vergoeding eisen namens de certificaathouder, als die 
schade heeft geleden door het onrechtmatig gebruik van het BENOR-merk, zonder dat 
de merkhouder echter voor deze schade zelf aansprakelijk kan worden gehouden. 

8.1.4 Klachten over het gecertificeerde product gericht aan de producent 

8.1.4.1 Elke melding door derden van een mogelijk niet-conform betonmengsel geleverd onder 
het BENOR-merk, wordt als klacht geregistreerd. 

 De producent is verplicht een schriftelijk ingediende klacht rond een gecertificeerd 
betonmengsel in behandeling te nemen en daarop passend te reageren, ook wanneer 
de klacht ongegrond is. 

 De behandeling en follow-up van klachten aan de producent gebeurt volgens de 
procedure zoals beschreven in het kwaliteitshandboek van de producent. 

8.1.4.2 De producent houdt een beknopt en chronologisch overzicht van de ontvangen 
klachten over het gecertificeerde betonmengsel bij, met vermelding van de herkomst 
van de klacht, de inhoud en het gegeven gevolg. 

 Het overzicht, samen met alle documenten rond de klacht (briefwisseling, 
proefresultaten, …), worden bewaard in het register van de klachten. 

8.1.4.3 Als een klant, bouwheer of derde niet tevreden is over de behandeling van een klacht 
gericht aan de producent, heeft hij de mogelijkheid om zijn klacht aan de certificatie-
instelling over te maken (art. 8.1.1). 
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8.1.5 Klachten van de producent gericht aan onderaannemers of leveranciers van 
grondstoffen 

8.1.5.1 Het indienen en de follow-up van klachten aan onderaannemers of leveranciers van 
grondstoffen gebeurt volgens de procedure(s) zoals beschreven in het 
kwaliteitshandboek van de producent. 

8.1.5.2 De producent houdt een beknopt en chronologisch overzicht van de uitgaande klachten 
aan onderaannemers of leveranciers van grondstoffen bij, met vermelding van de 
bestemmeling en de aard van de klacht. 

 Alle documenten rond de klacht (briefwisseling, proefresultaten, …) worden 
traceerbaar bewaard. 
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8.2 SANCTIES 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met sancties. De soorten sancties worden uitgelegd. 

8.2.1 Algemene regels 

8.2.1.1 De certificatie-instelling mag alle nodige maatregelen nemen en sancties opleggen bij 
vaststelling van een inbreuk of afwijking op: 

- de referentiedocumenten, 

- de regels van dit Toepassingsreglement, 

- bijzondere schikkingen getroffen door de certificatie-instelling in het kader van de 
certificatie. 

8.2.1.2 De opgelegde maatregelen kunnen bestaan uit een verhoging van de zelfcontrole of 
van het externe toezicht. Ze betreffen correctieve acties om de afwijking of de inbreuk 
op te heffen of corrigerende maatregelen om het voortduren of de herhaling ervan te 
vermijden. De maatregelen hebben voor de certificaathouder een verplicht karakter. 

8.2.1.3 Een sanctie kan betrekking hebben op een bepaald productiedeel (een of meerdere 
betonmengsels, producttypes tot het volledige product). 

8.2.1.4 Voor elke inbreuk of afwijking bepaalt de certificatie-instelling, in functie van de regels 
in dit Toepassingsreglement, de vaststellingen van de keuringsinstelling, de 
verwittigingen en ook van de door haar opgebouwde jurisprudentie, de noodzaak om 
een sanctie te betekenen, en bepaalt eventueel ook het niveau van de sanctie, de duur, 
de eventuele vergezellende maatregelen en de acties die van de kant van de producent 
noodzakelijk zijn om de sanctie te kunnen beëindigen. 

8.2.1.5 Het negeren van een verplichting die voortvloeit uit een sanctie of de vaststelling, 
tijdens de looptijd van een sanctie, van dezelfde inbreuk of afwijking, of van een tweede 
inbreuk of afwijking die eveneens een sanctie tot gevolg heeft, kunnen aanleiding 
geven tot een verzwaring van de sanctie. 

8.2.1.6 De certificatie-instelling zal onmiddellijk de vzw BENOR inlichten wanneer het op de 
hoogte wordt gebracht van ernstige afwijkingen zoals opzettelijke fouten, fraude, 
inbreuken die het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het BENOR-merk in 
gevaar brengen. 

 Ook zal elk conflict, geschil of procedure tussen de certificatie-instelling en een 
leverancier worden meegedeeld aan de vzw BENOR. 

8.2.2 Soorten sancties 

8.2.2.1 Op grond van de ernst van de inbreuk of de afwijking worden de volgende sancties 
onderverdeeld: 

- WAARSCHUWING: de certificaathouder wordt ervoor gewaarschuwd dat het 
voortduren of de herhaling van de inbreuk of de afwijking gedurende een bepaalde 
periode twijfel doet ontstaan rond het vermogen van de producent de conformiteit 
van het betreffende productiedeel doorlopend te waarborgen en aanleiding kan 
geven tot een zwaardere sanctie; 
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- SCHORSING VAN AUTONOME LEVERING: de certificaathouder mag het 
betreffende productiedeel niet meer leveren onder het BENOR-merk zonder de 
voorafgaande toelating van de certificatie-instelling. De zelfcontrole en het externe 
toezicht worden onverminderd verder gezet;  

- SCHORSING VAN DE TECHNISCHE FICHE: de certificaathouder mag het 
betreffende betonmengsel gedurende een periode niet meer leveren onder het 
BENOR-merk. De zelfcontrole en het externe toezicht worden onverminderd verder 
gezet; 

- SCHORSING VAN HET CERTIFICAAT: de certificaathouder mag gedurende een 
periode geen enkel betonmengsel meer leveren onder het BENOR-merk. De 
zelfcontrole en het externe toezicht worden onverminderd verder gezet; 

- INTREKKING VAN DE TECHNISCHE FICHE: de certificaathouder mag het 
betreffende betonmengsel niet meer leveren onder het BENOR-merk. Het externe 
toezicht met betrekking tot het betreffende betonmengsel wordt gestaakt; 

- INPERKING VAN HET CERTIFICAAT: de certificaathouder mag het betreffende 
betonmengsel niet meer leveren onder het BENOR-merk. De externe controle met 
betrekking tot het producttype wordt gestaakt. Het producttype wordt geschrapt van 
het certificaat. De inperking heeft geen invloed op de niet betrokken betonmengsels, 
die nog voorwerp uitmaken van de productcertificatie;  

- INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT: de certificaathouder mag zijn 
betonmengsels niet meer leveren onder het BENOR-merk. De externe controle 
wordt gestaakt. 

8.2.2.2 Een schorsing van autonome levering, van de technische fiche of van het certificaat 
wordt uitgesproken voor een onbepaalde tijd. Ze kan slechts worden opgeheven 
wanneer de certificaathouder overtuigend bewijs heeft voorgelegd alle nodige 
maatregelen te hebben genomen om de inbreuk of de afwijking definitief te stoppen en 
herhaling ervan te voorkomen. 

8.2.2.3 De maximale duur van een schorsing van autonome levering, van de technische fiche 
of van het certificaat wordt bepaald door het Certificatiecomité. Wanneer deze duur 
wordt overschreden, gaat de certificatie-instelling over tot het intrekken van de 
technische fiche, het inperken van het certificaat of intrekken van het certificaat. 

8.2.2.4 Na een intrekking van het certificaat kan de producent pas een nieuwe 
certificatieaanvraag indienen nadat hij de certificatie-instelling heeft overtuigd dat hij 
structurele maatregelen heeft doorgevoerd om de inbreuk of de afwijking definitief te 
stoppen en herhaling ervan te voorkomen en mits de schade te hebben vergoed die de 
certificatie-instelling en de merkhouder hebben geleden ingevolgde de inbreuk of 
afwijking De aanvraagperiode zal onverkort worden toegepast, als voor een volledig 
nieuwe aanvraag. 

8.2.2.5 Bij de intrekking van het certificaat mag de keuringsinstelling binnen de drie maanden 
die volgen op de intrekking een afsluitende inspectie uitvoeren, om na te gaan of de 
regels betreffende de intrekking worden gevolgd. 

8.2.2.6 Bij schorsing of intrekking van het BENOR-certificaat wordt het BENOR-merk op het 
product, op leveringsbons, op handelsdocumenten of in documentatie verwijderd of op 
een duidelijk waarneembaar en onuitwisbare wijze doorschrapt. 
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8.2.3 Publicatie van sancties 

8.2.3.1 Een waarschuwing en een schorsing van autonome levering zijn aangelegenheden die 
slechts de certificaathouder, de certificatie-instelling, de sectorale organisatie en de 
bouwheer aangaan, en nooit aan andere partijen worden kenbaar gemaakt. Deze 
sancties worden schriftelijk betekend. Het bekend maken van de sanctie naar de 
bouwheer toe is alleen van toepassing als de betreffende bouwheer een niet-conform 
betonmengsel heeft ontvangen of een klacht heeft ingediend. 

8.2.3.2 De schorsing van de technische fiche of van het certificaat, de inperking van het 
certificaat en de intrekking van de technische fiche of van het certificaat zijn sancties 
met een openbaar karakter. Ze worden uitdrukkelijk vermeld op het COPRO Extranet 
of een gelijkaardig systeem van andere certificatie-instellingen en/of in de lijst met 
certificaathouders.  

 Deze sancties worden per aangetekend schrijven aan de certificaathouder betekend, 
na de certificaathouder op het door hem gelopen risico gewezen te hebben en niet 
zonder hem de kans te hebben gegeven de elementen te zijner verdediging kenbaar 
te maken. 

8.2.4 Aanleidingen tot een sanctie 

8.2.4.1 Kunnen aanleiding geven tot een waarschuwing (niet limitatieve lijst): 

- het niet respecteren van de aard en de frequenties van de controles opgelegd in het 
kader van de zelfcontrole; 

- het ontbreken van correctieve acties als de resultaten van de zelfcontrole niet 
conform zijn; 

- het gebruik van niet-conforme grondstoffen of het verstrekken van verkeerde 
inlichtingen rond de gebruikte grondstoffen; 

- elke afwijking van het personeel, van het materieel of van de zelfcontrole; 

- de levering buiten het BENOR-merk van niet vrijgestelde productiedelen; 

- een productie die niet in het register van de productie werd genoteerd of niet werd 
gemeld aan de keuringsinstelling; 

- de levering van twijfelachtige productiedelen zonder dat hun conformiteit werd 
nagegaan en hun levering werd toegelaten op basis van een onderzoek volgens de 
regels van dit Toepassingsreglement; 

- het verstrekken van verkeerde inlichtingen over de geproduceerde hoeveelheden; 

- het niet inlichten van de klant bij van een niet-conforme levering; 

- het niet inlichten van de certificatie-instelling in geval van een niet-conforme levering; 

- het niet betalen van een factuur binnen de voorgeschreven betalingstermijn; 

-  het niet conform zijn van de betrouwbaarheid van bijgewoonde proeven. 

8.2.4.2 Kunnen aanleiding geven tot een schorsing van de autonome levering (niet limitatieve 
lijst): 

- de levering onder het BENOR-merk van een betonmengsel waarvan de afwijking 
wordt vastgesteld na de aflevering en waarbij de producent geen maatregelen heeft 
genomen; 

- de levering onder het BENOR-merk van een betonmengsel dat geen voorwerp 
uitmaakt van het certificaat of waarvoor geen gevalideerde technische fiche bestaat. 
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8.2.4.3 Kunnen aanleiding geven tot een schorsing van het certificaat (niet limitatieve lijst): 

- de levering onder het BENOR-merk van een betonmengsel waarvan de afwijking bij 
de certificaathouder bekend zou moeten zijn; 

- het niet in acht nemen van de maatregelen opgelegd in het geval dat de resultaten 
van de zelfcontrole niet voldoen aan de referentiedocumenten of aan het 
Toepassingsreglement; 

- het niet afdoende of niet binnen de gestelde termijn reageren op een vraag om 
maatregelen van de kant van de keurings- of certificatie-instelling. 

8.2.4.4 Kunnen aanleiding geven tot intrekking van het certificaat (niet limitatieve lijst): 

- elke vrijwillige handeling uitgevoerd om de afwijking van betonmengsels te verhelen; 

- het vervalsen van documenten in het kader van de zelfcontrole of van het externe 
toezicht; 

- het vervalsen van leveringsdocumenten van grondstoffen en/of betonmengsels; 

- het reproduceren van het waarmerk van de certificatie-instelling dat wordt gebruikt 
op verantwoordingsnota’s, technische fiches, …; 

- het gebruik van een verantwoordingsnota en/of technische fiche die afwijkt van het 
oorspronkelijk door de certificatie-instelling gewaarmerkt exemplaar met dezelfde 
code; 

- de levering onder het BENOR-merk van betonmengsel tijdens de periode dat de 
schorsing van de technische fiche of van het certificaat van kracht is of de levering 
van betonmengsel zonder de toelating van de certificatie-instelling tijdens de periode 
dat de schorsing van de autonome levering van kracht is; 

- elke andere inbreuk op het bevoegd of correct gebruik van het BENOR-merk; 

- elke vrijwillige handeling die het imago of de belangen van de certificatie-instelling 
of de sectorale organisatie ernstig schaadt; 

- herhaaldelijke of aanhoudende wanbetaling. 
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8.3 BEROEP EN GESCHILLEN 

Dit artikel beschrijft wat de mogelijkheden zijn als een producent niet akkoord is met een hem 
opgelegde sanctie. 

8.3.1 Het recht om gehoord te worden 

8.3.1.1 De certificaathouder die het oneens is met een beslissing genomen door of een sanctie 
betekend door de certificatie-instelling heeft het recht gehoord te worden door de 
certificatie-instelling. 

8.3.1.2 De vraag om gehoord te worden, wordt schriftelijk ingediend bij de certificatie-instelling. 

8.3.1.3 De door de certificatie-instelling genomen beslissingen en de betekende sancties 
worden door een vraag om gehoord te worden niet opgeschort. 

8.3.1.4 Het recht om gehoord te worden wordt verleend tijdens de eerstvolgende vergadering 
van het Certificatiecomité. 

8.3.2 Beroep 

8.3.2.1 De certificaathouder die het oneens is met een beslissing van de certificatie-instelling 
met betrekking tot de sanctionele schorsing, inperking of intrekking van zijn certificaat 
of met de weigering om het certificaat uit te reiken, heeft het recht om beroep aan te 
tekenen tegen deze beslissing bij het Beroepscomité opgericht in de schoot van de 
sectorale organisatie. 

8.3.2.2 De aantekening van beroep gebeurt per aangetekend schrijven binnen de 
tien werkdagen na de betekening van de betreffende sanctie. 

8.3.2.3 Een sanctionele schorsing, inperking of intrekking van het certificaat wordt door een 
aantekening van beroep niet opgeschort. 

8.3.2.4 De procedure die de werkwijze aangeeft waarop de certificatie-instelling een beroep 
behandelt, is beschikbaar via de website van de certificatie-instelling. 

 

8.3.3 Geschillen 

 Elk geschil betreffende de interpretatie van dit reglement, de uitvoering en de 
interpretatie van de certificatie, inbegrepen het gebruik van het BENOR-merk, tussen 
twee of meerdere van volgende partijen, de certificatieaanvrager, de certificaathouder, 
de merkhouder, de sectorale organisatie, de certificatie-instelling en de 
keuringsinstelling, zal definitief worden beslecht door een institutioneel scheidsgerecht 
met één scheidsrechter De procedure verloopt volgens het reglement van CEPANI 
(www.cepani.be). Het Belgisch recht is van toepassing. De plaats van het 
scheidsgerecht is Brussel. De voertaal voor het scheidsgerecht is het Nederlands of 
het Frans, naar keuze van de verzoekende partij. Het scheidsgerecht heeft plaats in 
eerste en laatste aanleg. 
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Voor alle duidelijkheid wordt uitdrukkelijk bepaald dat de (voormalige) certificaathouder 
die de sanctionele intrekking van zijn laatste certificaat aanvecht, voor de toepassing 
van dit artikel als een certificaathouder wordt aangemerkt. 
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9 TARIEVEN EN FACTURATIE 

Dit hoofdstuk bevat de financiële regels, tarieven en regels in verband met de facturatie. 

9.1 FINANCIELE REGELS  

9.1.1 Algemeen 

 Van zodra een producent een certificatieaanvraag heeft ingediend (art. 5.1.3), zijn de 
financiële regels geldig. 

9.1.2 Kosten van een certificatieaanvraag 

9.1.2.1 Na ontvangst van de certificatieaanvraag (art. 5.1.3), int de certificatie-instelling bij de 
producent een vergoeding per certificatieaanvraag volgens artikel 9.2.1. 

9.1.2.2 Als de producent het noodzakelijk acht, kan hij aan de certificatie- of de 
keuringsinstelling een of meerdere informatieve bijeenkomsten aanvragen die 
voorafgaan aan de opstartinspectie (art. 5.2.3). De kosten van deze bijeenkomsten 
worden aan de producent door de instelling die ze uitvoert aangerekend volgens 
artikel 9.2.3. 

9.1.3 Kosten tijdens de aanvraagperiode 

9.1.3.1 De kosten voor de producent tijdens de aanvraagperiode worden berekend op basis 
van artikel 9.2.3. 

9.1.3.2 Als het certificaat niet wordt uitgereikt, zijn de kosten voor de certificatieaanvraag, de 
kosten voor de informatieve bijeenkomsten en voor de opstartinspectie en andere 
vergoedingen betaald in het kader van de aanvraagperiode, niet terug vorderbaar door 
de producent. 

9.1.4 Kosten tijdens de periode met certificaat 

 De door de certificaathouder verschuldigde bijdrage bestaat uit: 

- een certificatiebijdrage per periode volgens artikel 9.2.2, 

- een keuringsbijdrage volgens artikel 9.2.3, 

- een productiebijdrage volgens artikel 9.2.4. 
 

Als COPRO de certificatie-instelling is wordt de certificatiebijdrage, de keuringsbijdrage 
en de productiebijdrage vereffend met de certificatie-instelling  
 
Als BE-CERT de certificatie-instelling is wordt de certificatiebijdrage vereffend met de 
certificatie-instelling. De keuringsbijdrage en de productiebijdrage worden vereffend 
met de keuringsinstelling.  
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9.1.5 Bijkomende financiële regels  

 Niet van toepassing. 
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9.2 RICHTTARIEVEN 

9.2.1 Vergoeding per certificatieaanvraag 

 Het richttarief ter behandeling van een aanvraagdossier wordt aangegeven in het 
Tariefreglement voor Productcertificatie TAR 50. 

9.2.2 Certificatiebijdrage 

 Het richttarief van de certificatiebijdrage wordt aangegeven in het Tariefreglement voor 
Productcertificatie TAR 50. 

9.2.3 Keuringsbijdrage 

 De richttarieven voor de vaste vergoeding per inspectie, de prestatievergoeding, de 
verplaatsingsvergoeding, de vervoerskosten en de verblijfsvergoeding worden 
aangegeven in het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR en TAR 50. 

9.2.4 Productiebijdrage 

 Het richttarief voor de productiebijdrage is volgens het Tariefreglement voor 
Productcertificatie TAR BENOR en TAR 50. 

9.2.5 Nutteloze verplaatsing 

 De regels en richttarieven in verband met nutteloze verplaatsingen worden 
aangegeven in het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR en TAR 50. 

9.2.6 Prestaties buiten de normale werkuren 

 De regels en richttarieven in verband met prestaties buiten de normale werkuren 
worden aangegeven in het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR en 
TAR 50. 

9.2.7 Heffingen 

 Het richttarief voor heffingen zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie 
TAR BENOR en TAR 50. 

9.2.8 Indexering van de richttarieven 

 De indexering gebeurt volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie 
TAR BENOR en TAR 50. 
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9.3 FACTURATIE 

9.3.1 Mogelijke betalers 

9.3.1.1 De kosten voor: 

- informatieve bijeenkomsten, 

- een opstartinspectie, 

- standaard inspecties, 

- inspecties voor monsterneming, 

- bijkomende inspecties, 

- het nazicht van verantwoordingsnota’s en technische fiches van betonmengsels, 

- nutteloze inspecties en wachturen, 

- verplaatsingen, 

- audits, 

 worden door de producent rechtstreeks met de keuringsinstelling vereffend. 

9.3.1.2 De kosten voor de controles uitgevoerd door een extern laboratorium worden 
rechtstreeks door het externe laboratorium aan de producent gefactureerd. 

9.3.1.3 De kosten voor: 

- de zelfcontrole, 

- de monsters en de monsternemingen voor de zelfcontrole en de externe controle, 

- de eventuele herstellingen naar aanleiding van monsternemingen, 

- het transport van de monsters naar een extern laboratorium, 

 worden rechtstreeks door de producent gedragen. 

9.3.2 Betalingsvoorwaarden 

 De betalingsvoorwaarden worden aangegeven in het Tariefreglement voor 
Productcertificatie TAR BENOR en TAR 50. 
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BIJLAGE A: Methode voor de bepaling van Creëel, rendement, de volumieke massa 
   en de W/C-factor door droging  

Elke andere gebruikte methode zal het voorwerp uitmaken van een validatiedossier dat aan de 
keuringsinstelling voorgelegd wordt en dat door de certificatie-instelling moet goedgekeurd worden. 

A.1  Methode voor de bepaling van rendement en Creëel 
 
Het cementgehalte C, wordt afgeleid uit de registratie van de cement dosering, rekening houdend 
met het gecorrigeerd rendement van het beton. Het gecorrigeerd rendement wordt uitgedrukt door 
de formule: 

  R = (VVMtheoretisch / (1-Ltheoretisch)) / (VVMreëel / (1-Lreëel))*1000 
 

                        r = 
R 

1000 l
 

 

Daaruit leidt men dan het reële cementgehalte C af: 

  Creëel = 
Cgewogen 

r
 

A.2  Methode voor de bepaling van de volumieke massa 
 
De volumieke massa van het verse beton, VVM wordt bepaald volgens NBN EN 12350-6. 
 
De droge volumemassa DVM wordt bepaald volgens de formule: 
 

  DVM  = 
VVM

       (1+
Wpc

100
)     

 

 

VVM en DVM  worden uitgedrukt in kg/m3, zonder decimaal, en afgerond op 10 kg/m³. 
 
Wpc wordt bepaald zoals beschreven in A.3.3. 

A.3  Methode voor de bepaling van het watergehalte door droging 
 

A.3.1  Referentiemethode 
 
In geval van twijfel blijft wordt deze methode als referentie beschouwd. 
 
Materieel: 

- een recipiënt, met een inhoud van ongeveer 5 l, dat hermetisch kan gesloten kan worden; 

- een weegschaal die toelaat de massa van het monster vers beton op 1 g af te lezen; 

- een metalen plaat met een plat vlak en een opgeslagen rand; 
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- een warmtebron die toelaat om een constante, droge massa te bereiken binnen 120 minuten; 

- het nodige materieel voor de proef voor de bepaling van de volumemassa volgens 
NBN EN 12350-6. 

 
Monsterneming: 

De monsterneming wordt uitgevoerd overeenkomstig NBN EN 12350-1. 

De hoeveelheid vers beton van het monster is tenminste 8 kg. 

Het monster wordt in een hermetisch gesloten recipiënt bewaard tot op het ogenblik van de proef. 

Het monster wordt voorafgaand aan geen enkele andere proef onderworpen. 

 
Proef: 

Er wordt zo snel mogelijk met de proef gestart en als mogelijk binnen de 30 minuten na de 
toevoeging van het aanmaakwater in het mengsel.  
 

1. De volumemassa van vers beton, VVM wordt bepaald volgens NBN EN 12350-6. 
2. De massa van de metalen plaat wordt afgelezen op 1 g nauwkeurig. Zij mo, de massa van 

de plaat uitgedrukt in gram. 
3. Het monster vers beton wordt op de metalen plaat uitgespreid en de massa van het geheel 

wordt afgelezen op 1g nauwkeurig. Zij m1, de massa van de plaat en het monster, uitgedrukt 
in gram. 

4. Het monster wordt door verwarming boven een warmtebron gedroogd. 
5. Het drogen wordt voortgezet tot het gewichtsverlies van het monster, na twee opeenvolgende 

wegingen met een tussentijd van tenminste 15 minuten, kleiner is dan 0,2 % ten opzicht van 
de vorige meting. 

6. Na het drogen wordt de massa van het monster opnieuw bepaald en afgelezen op 1 g 
nauwkeurig. Zij m2 de massa van de plaat en het gedroogde monster uitgedrukt in gram. 

A.3.2  Alternatieve methode  
 
Materieel: 

 een recipiënt met een inhoud van minstens 3 liter, dat hermetisch kan afgesloten worden; 

 een weegschaal die toelaat om het monster op 1 g nauwkeurig af te wegen; 

 een microgolfoven met een vermogen van minstens 750 Watt; 

 een hittebestendige schotel; 

 het nodige materieel voor de proef voor de bepaling van de volumemassa volgens 
NBN EN 12350-6. 
 

Monsterneming: 

De monsterneming wordt uitgevoerd overeenkomstig NBN EN 12350-1.  

De hoeveelheid vers beton van het monster is ten minste 4000 g.  

Het monster wordt in een hermetisch gesloten recipiënt bewaard tot op het ogenblik van de proef.  

Het monster wordt voorafgaand aan geen enkele andere proef onderworpen. 
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Proef: 

Er wordt zo snel mogelijk met de proef gestart en als mogelijk binnen de 30 minuten na de 
toevoeging van het aanmaakwater in het mengsel.  

1. De volumemassa van vers beton, VVM wordt bepaald volgens NBN EN 12350-6; 

2. De massa van de schotel wordt afgelezen op 1 g nauwkeurig. Zij mo, de massa van de 
schotel uitgedrukt in gram; 

3. Het monster vers beton wordt in de schotel uitgespreid en de massa van het geheel wordt 
afgelezen op 1 g nauwkeurig. Zij m1, de massa van de schotel en het monster, uitgedrukt 
in gram; 

4. Het monster wordt gedurende 60 minuten gedroogd in de microgolfoven; 

5. Het drogen wordt voortgezet tot het gewichtsverlies van het monster, na twee 
opeenvolgende wegingen met een tussentijd van tenminste 15 minuten, kleiner is dan 
0,2 % ten opzicht van de vorige meting; 

6. Na het drogen wordt de massa van het monster opnieuw bepaald en afgelezen op 1 g 
nauwkeurig. Zij m2 de massa van de schotel en het gedroogde monster uitgedrukt in 
gram. 

A.3.3  Uitdrukking en berekening van het resultaat  
 

Het watergehalte van het beton, uitgedrukt in % (gewichtsmatig) wordt gegeven door de 
volgende formule: 
 

Wpc = 100 x  
(m1−m2)

(m2−m0)
 

  
Het resultaat wordt uitgedrukt met 1 decimaal. 

A.3.4  Berekening van de W/C-factor  
 

De W/C-factor wordt berekend als de massaverhouding van het watergehalte uit de droging ten 
opzichte van het reëele cementgehalte (Creëel). De W/C-factor wordt afgerond op 2 decimalen.  
Om rekening te houden met de meetonzekerheid van de proefmethode, mag het resultaat, van de 
W/C-factor waarmee er rekening gehouden wordt, met 0,01 verlaagd worden. 
 
Het watergehalte W wordt bepaald volgens de formule: 

 
Wtotaal = VVM – DVM  
Weffectief = Wtotaal – water geabsorbeerd door granulaten 
 
W/C-factor = Weffectief / C 
 
 

Wtotaal en Weffectief zijn uitgedrukt in kg/m3, zonder decimaal.  
De W/C-factor wordt afgerond op 2 decimalen. 

 
Het cementgehalte C is het reële cementgehalte zoals bepaald in A.1. 
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BIJLAGE B: Kwaliteitshandboek 

De samenstelling van het kwaliteitshandboek wordt gedetailleerd als volgt: 

Samenstelling: 

- Inhoudsoverzicht 

- Identificatie van de procedures en documenten 

Terminologie en afkortingen 

Organisatiestructuur: 

- Organigram 

- Functiebeschrijving en aanduiding van de verantwoordelijken: Administratieve en productie-
technische bedrijfsorganisatie: directie, kwaliteitsverantwoordelijke, verantwoordelijke voor 
de zelfcontrole, hoofd laboratorium, laborant(en), verantwoordelijke kwaliteitssysteem, 
productieverantwoordelijke, weegbrugverantwoordelijke, doseerder, wielladermachinist, … 

Kwaliteitsbeleid: 

- Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van de directie die haar kwaliteitsbeheer, 
doelstellingen en verbintenissen bepaalt teneinde een product op de markt te brengen dat 
overeenkomstig is aan de van toepassing zijnde referentiedocumenten. Het kwaliteitsbeleid 
wordt ondertekend door de directie. 

Functieomschrijvingen en aanduiding van de verantwoordelijken: 

De functieomschrijvingen bevatten minstens: 

-  een opsomming van de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden per functie, 

- de namen van de personen die de functies uitoefenen; namen van de plaatsvervangers van de 
kwaliteitsverantwoordelijke, de verantwoordelijke voor de zelfcontrole, de laboratorium-
verantwoordelijke, de productieverantwoordelijke, … 

- de namen van de personen die gemachtigd zijn om de inspectieverslagen van de 
keuringsinstelling te ondertekenen (minstens 2 namen). 

Uit de beschrijvingen moet onder andere blijken wie bevoegd is om acties te ondernemen om niet-
conforme producten te vermijden en wie kwaliteitsproblemen bij producten identificeert en 
registreert. 

De door de directie ondertekende verklaring (met datum en versienummer) waarin de 
kwaliteitsverantwoordelijke en de verantwoordelijke van het kwaliteitssysteem worden aangeduid 
vermeldt minstens: 

- de naam van de persoon die de verantwoordelijkheid krijgt, 

- zijn kennis en ervaring, 

- dat de directie de bevoegdheid geeft aan deze persoon en de middelen ter beschikking worden 
gesteld om ze uit te voeren, 

- dat de zelfcontrole / kwaliteitshandboek geïmplementeerd zal worden, met verwijzing naar alle 
geldende reglementen (met versie te vermelden), 
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- dat de zelfcontrole / kwaliteitssysteem gehandhaafd zal worden, en dat de geldende reglementen 
gerespecteerd zullen worden. 

Procedures in verband met de vrijgave en identificatie van het product 

Procedures in verband met klachtenbehandeling 

- Deze specifieke procedure vermeldt de wijze waarop een klacht wordt behandeld, wie 
daarvoor bevoegd is, de registratie in het register van de klachten, het onderzoek, de 
eventuele correctieve maatregelen en de informatie van alle betrokken partijen. 

Procedures in verband met het uitbesteden van controles of activiteiten: 

De onderaanneming kan betrekking hebben op de zelfcontrole (extern laboratorium, laboratorium 
van de leverancier), het laden van betonmengsels, … 

Deze procedures beschrijven minstens: 

- de activiteiten die betrekking hebben op de onderaanneming, zoals bijvoorbeeld: proeven, 
onderhoud, kalibraties, ...; 

- de aanvaardingsvoorwaarden waaraan een onderaannemer moet beantwoorden om in 
aanmerking te komen; 

- de overeenkomsten: vastleggen van de modaliteiten in een geschreven overeenkomst met: 
bepaling van de prestaties, wederzijdse verplichtingen, verwachte eindresultaten (afleveren 
monsters, termijn bekendmaking van resultaten, wijze van communiceren, proefaanvraag, …); 

- de wijze waarop de onderaanneming wordt opgevolgd. 

Procedure voor de behandeling van afwijking: 

Deze procedure beschrijft minstens: 

- het registreren van de afwijking; 

- het onderzoeken en opvolgen van de afwijkingen; 

- het nemen van correctieve acties en corrigerende maatregelen en de implementatie ervan; 

- het registreren van correctieve acties en corrigerende maatregelen; 

- het onmiddellijk schriftelijk inlichten van de klant, de bouwheer, de certificatie-instelling en alle 
andere betrokken partijen; 

- het bepalen, afbakenen en registreren twijfelachtige of afgekeurde productiedelen; 

- het onderzoeken van de oorzaken en gevolgen van de afwijkingen, met inbegrip van een 
risicoanalyse en -beoordeling; 

- het beoordelen van de efficiëntie van de correctieve acties en corrigerende maatregelen; 

- het waarborgen (in de mate van het mogelijke) dat niet-conforme producten niet worden gebruikt; 

In de procedures wordt een onderscheid gemaakt tussen afwijkingen bij de grondstoffen, bij de 
productie, bij de behandeling, opslag of levering van betonmengsels evenals afwijkingen bij de 
analyse van betonmengsels en van het kwaliteitssysteem. 
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Procedures in verband met het documentenbeheersysteem: 

Er worden afzonderlijke procedures voorzien voor het kwaliteitshandboek, het technisch dossier, 
blancoformulieren, eventuele werkinstructies en referentiedocumenten. Deze procedures 
behandelen de opstelling, de identificatie, het nazicht, de goedkeuring, de verspreiding, de 
duplicatie, de bijwerking, de archivering en de intrekking van de documenten. 

Verder voorziet de producent een overzichtslijst van alle geldende referentiedocumenten (normen, 
PTV’s), reglementen, rondzendbrieven, bestekken, proefmethoden, verantwoordingsnota's, 
technische fiches, conformiteitsverklaringen, enzovoort (met vermelding van versie en 
uitgiftedatum). 
Deze referentiedocumenten moeten altijd aanwezig zijn in de productie-eenheid. 

Procedures in verband met voorstudies en verificaties 

Procedures in verband met de beheersing van de productie: 

De procedures in verband met de grondstoffen beschrijven minstens: 

Aanvaarding leveranciers - het schriftelijk overmaken van de eisen en toleranties aan elke leverancier (per 
grondstof) 

- het verifiëren dat de leverancier voldoende en op betrouwbare wijze grondstoffen kan 
leveren van vereiste kwaliteit en conformiteit 

- de grondstoffen die mogen aanvaard worden (overzichtlijst) 

- een bijgewerkte overzichtslijst van de grondstoffen met een volledige identificatie en 
beschrijving van de grondstoffen, technische fiches, certificaten van 
overeenkomstigheid (CE, BENOR, …), …  

Informatie van leveranciers - het verkrijgen van technische fiches 

Bestelling grondstoffen - het bestellen van grondstoffen bij de leverancier 

Aanvoer grondstoffen - het correct vervoeren van de grondstoffen (zonder menging, verontreiniging of 
beschadiging) 

- de acties bij niet-aanvaarde leveranciers of grondstoffen (zie overzichtslijst) 

Voorraad - identificatie van de grondstoffen (hopen, silo's, …) 

- identificatie en opslag van twijfelachtige of afgekeurde grondstoffen 

- bijhouden van het register van de grondstoffen  

Afvoer van grondstoffen - afvoer van afgekeurde grondstoffen 

De procedures in verband met de productie beschrijven minstens: 

Productieproces - het produceren van betonmengsels (van bestelling over aanmaak tot levering, 
opstarten, produceren, overschakelen op andere grondstoffen, …) 

- de dosering van grondstoffen 

- het aanpassen van het recept 

- het aanpassen van de productiefiches 

- het behandelen en afvoeren van overtollige grondstoffen (uitdraai) 

- het bijhouden van het register van de productie 

- het bijhouden van het bijsturingsregister 

Deze procedures vermelden onder andere hoe de conformiteit met de eisen wordt 
behouden. 

De procedures in verband met de levering van betonmengsels beschrijven minstens: 

Behandeling, opslag en levering - het opmaken van de leveringsdocumenten 

- het bijhouden van het register van de leveringen van betonmengsels 

Identificatie en traceerbaarheid - de link tussen de dosering en de leveringsbon  
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Procedures in verband met de controles: 

De procedures in verband met de controles op de grondstoffen beschrijven minstens: 

Aanvaardingscontrole - de ingangscontrole van grondstoffen bij aanvoer 

- de controle van de leveringsdocumenten 

Daarbij geeft men duidelijke richtlijnen in verband met de registratie van de 
controlegegevens en resultaten 

Controle van grondstoffen op 
voorraad 

- controles en proeven; proefmethoden; frequenties; toleranties 

Daarbij is er specifieke aandacht voor: 

- de zintuiglijke controle van granulaten, bindmiddelen, toevoegsels, … op 
voorraad 

- de controle van de kenmerken van de grondstoffen 

- de registratie van de controlegegevens en -resultaten en het bijhouden van het 
register van de proeven 

De procedures in verband met de controles op de productie beschrijven minstens: 

- de controle van het recept 

- de visuele controle van de weeg- en doseersystemen 

- de zintuiglijke controle van het correct functioneren van de dosering  

- het opvolgen van de prestaties van de productie-eenheid ten opzichte van de toleranties 

Daarbij geeft men duidelijke richtlijnen in verband met de registratie van de controlegegevens en –resultaten 

De procedures in verband met de controles op de betonmengsels beschrijven minstens: 

- controles en proeven op betonmengsels; proefmethoden; frequenties; toleranties 

Daarbij is er ook aandacht voor: 

- de zintuiglijke controle van de betonmengsels 

- de wijze waarop het laboratorium op de hoogte wordt gebracht van een proeffrequentie 

- de registratie van de controlegegevens en -resultaten en het bijhouden van het register van de proeven 

Procedures in verband met de controleapparatuur: 

De procedures in verband met de controles op de controleapparatuur beschrijven minstens: 

- overzicht met per controleapparaat: naam; beschrijving; unieke identificatie (serienr. of interne identificatie); vereiste 
nauwkeurigheid; methode en frequentie voor het ijken, kalibreren of controleren 

- eventuele richtlijnen in verband met het gebruik van de controleapparatuur (met verwijzing naar handleidingen) 

- werkwijze voor identificeren 

- het bewaren van de ijkcertificaten, kalibratie- en controleverslagen 

- het bijhouden van het register van de controleapparatuur 

Procedures in verband met registratie en archivering: 

De procedures in verband met registratie en archivering beschrijven minstens: 

Registraties - algemene richtlijnen voor het registreren van gegevens (de specifieke richtlijnen 
worden opgenomen in de afzonderlijke procedures) 

Bijzondere aandacht gaat uit naar het registreren van afwijkingen, waarbij kan worden 
verwezen naar de specifieke procedure voor behandeling van afwijkingen 

Archivering - wanneer wordt gearchiveerd (na welke termijn) 

- wat wordt gearchiveerd 

- waar wordt gearchiveerd 

- hoe lang wordt gearchiveerd (welke termijn) 

Daarbij is er aandacht voor archivering van documenten op computer en back-ups 
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Procedures in verband met personeel en opleiding: 

De procedures in verband met de opleiding van het personeel beschrijven minstens: 

- het opleidingsschema voor het personeel dat betrokken is bij de zelfcontrole, 

- de kwalificatie en competentie van het personeel op basis van scholing, opleiding of ervaring, 

- het registreren van opleidingen van het personeel dat betrokken is bij de zelfcontrole, 

De producent houdt personeelsfiches bij, met per persoon een opsomming van zijn opleidingen en 
ervaring. 

Procedures in verband met materieel voor de productie: 

- Onderhoud, herstellingen, kalibraties van het materieel voor de productie. 
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BIJLAGE C: Technisch dossier 

Het technisch dossier omvat minstens volgend gegevens: 
 
Organigram van de administratieve en producttechnische bedrijfsorganisatie 

 

 De namen van de verschillende verantwoordelijken en hun bevoegdheden: 
- Naam van de kwaliteitsverantwoordelijke  
- Naam van de verantwoordelijke voor de zelfcontrole  
- Naam hoofd van het laboratorium voor de zelfcontrole  
- Plaatsvervangers 

 Schematische voorstelling (de verantwoordelijke voor de zelfcontrole mag functioneel niet 
afhankelijk zijn van de verantwoordelijke van de productie of de verkoop) 

 Functieomschrijving voor de personen met een takenpakket in het kader van wegenbeton 

 De personen die gemachtigd zijn om bezoekverslagen van de keuringsinstelling te 
ontvangen 

 De personen die gemachtigd zijn om de afleveringsbonnen te ondertekenen 

 Een lijst met de namen van de personeelsleden die betrokken kunnen worden bij de 
productie, bij de levering en bij de controle 
 

Technische fiche en verantwoordingsnota’s 
 

 De uiteindelijke technische fiches worden aan het einde van de proefperiode ingediend op 
het Extranet 

 De door de certificatie-instelling gewaarmerkte verantwoordingsnota’s 

 
De ligging en een situatieplan van de productiezetel 

 

 Alle opslaghopen van de granulaten (soort + kaliber) 

 De onderdelen van de productie-eenheid 

 De controle- en toezichtsruimten 
 

Technische beschrijving van de productie-eenheid 
 

 Beschrijving van de onderdelen en de opeenvolgende productiefasen 

 Beschrijving van de procedure en de frequentie van de controle van de doseerinrichtingen 
met onderscheid tussen gewichtsmatige doseerinstallaties en volumetrische doseer-
installaties 

 Beschrijving van de methode voor registratie van de doseringen 

 Voorbeeld van de registraties 
 

Stroomschema van de materialen 
 

 Van aanvoer van (binnenkomende) grondstoffen tot afvoer van het eindproduct 

 In functie van de opeenvolgende productiefasen 

 Met verwijzing naar de onderdelen van de productie-eenheid 

 Met verwijzing naar de uit te voeren controles 

 Voor elke grondstof moeten in tabelvorm de kenmerken vermeld in C.2 van RNR 50-1 
vermeld worden 
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Controleplan van de grondstoffen (Zie art. 6.2.3) 
 

 Specifieke eisen van elke grondstof 

 Correctieve maatregelen die voorzien zijn in geval van niet-overeenkomstigheid 
(aanvaarding- en weigeringcriteria) 

 Voor de grondstoffen die drager zijn van een certificaat van overeenkomstigheid (COPRO, 
BENOR, CE) een kopie van het certificaat met bijbehorende technische fiches toevoegen. 

 Voor producten die drager zijn van de CE-markering, de conformiteitsverklaring van de 
producent. 

 Beproevingsregister van de uitgevoerde controles op de grondstoffen als die vereist zijn. 
 

Controleplan voor de voorstudie (Zie RNR 50-1) 
 

 Formulering van de voorstudie. 

 Follow-up van de overeenkomstigheid in productie moet worden vastgelegd 

 Lijst met de verschillende producten en hun samenstelling 

 Procedure voor opstellen verantwoording (verificatie van voorstudie) of opnieuw uitvoeren 
van de voorstudie 
 

Het controleplan voor de fabricatie  
 

 Rekeninghoudend met het productiesysteem 

 Registratie van de doseringen 

 Beschrijving van handmatige toevoegingen + registratie  

 Bijsturingsturingsregister + registraties 

 In voorkomend geval, de door de certificatie-instelling goedgekeurde afwijkingen op het 
Toepassingsreglement 

 In voorkomend geval, de door de certificatie-instelling goedgekeurde correlatieverslagen 
voor alternatieve controle- en proefmethoden 
 

Beproevingsplan (Zie art. 6.2.6) 
 

 Omschrijving van de proeven met vermelding van de methode en frequentie 

 Wijze van uitvoering van monsternemingen 

 Wijze van aanmaak proefstukken 
 

Registraties en archivering (Zie art. 6.1) 
 

 Omschrijving van de registers en registraties 
 

Correctieplan (Zie art. 6.3) 
 

 Procedures voor behandeling van afwijkingen 

 Opsomming van correctieve maatregelen 
 

Klachten (Zie art. 8.1) 
 

 Procedures voor behandeling van klachten 
 

Voorraadbeheer en levering  
 

 Procedure voor het voorraadbeheer van de grondstoffen 

 Procedure voor het laden van de eindproducten 
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Overzichtslijst van de meet- en beproevingsuitrusting van het intern laboratorium 
 

 Opsomming van de meet- en beproevingsuitrusting 

 Eventueel een kopie van geschreven overeenkomst met de wederzijdse verplichtingen van 
de vergunninghouder en het externe laboratorium voor de zelfcontrole 
 

Ijkings- en kallibratiecertificaten 
 

 Ijkingscerificaat van de weeginstallatie/weegbrug 

 Ijkings- of kalibratiecertificaten van de productie-uitrusting en alle toestellen in het 
laboratorium 
 

Een exemplaar van de afleveringsbons 
 

 Zie artikel 2.5.5 
 

Extern laboratorium 
 

 In voorkomend geval, een lijst met de door de producent aanvaarde externe laboratoria voor 
zelfcontrole, met aanduiding van de mogelijke controles 
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BIJLAGE D: Reproduceerbaarheidstest druksterkte  

D.1 Monsterneming en proeven 
 
De controle van de reproduceerbaarheid is bestemd om de resultaten van de interne controle te 
valideren door proeven uitgevoerd in externe geaccrediteerde laboratoria die voldoen aan artikel 2.2 
van RNR 50-1. 
 
De kubussen voor de bepaling van de druksterkte na 28 dagen worden als volgt genomen: 
 

 2 kubussen worden beproefd in het intern laboratorium: het gemiddelde resultaat wordt 
aangeduid als: 

 

RI =
RI1 + RI2

2
 

 
Het gemiddelde resultaat RI wordt opgenomen in de zelfcontrole. 
 

 2 kubussen worden beproefd in het externe laboratorium: het gemiddelde resultaat 
wordt aangeduid als: 

 

RE =
RE1 + RE2

2
 

 
 

 
In afwijking op artikel 4.2.3 van NBN EN 12390-1, is het niet verplicht de vlakheid en de haaksheid 
van de proefstukken te controleren. 
 
De producent is verantwoordelijk voor het overmaken van de kubussen bestemd voor de externe 
proef aan het externe laboratorium en dat ten laatste twee werkdagen vóór de beproevingsdatum. 
 
Als het om organisatorische redenen onmogelijk is om de drukproef uit te voeren op exact 28 dagen, 
kan het door de keuringsinstelling toegelaten worden om de drukproef op afwijkende ouderdom uit 
te voeren. De toegestane afwijking zal niet meer dan 2 kalenderdagen bedragen. De proeven ter 
bepaling van RI en RE moeten evenwel op dezelfde dag uitgevoerd worden. 

Alle externe proefresultaten moeten altijd voldoen aan de eisen van de toepasselijke 
referentiedocumenten. 

D.2 Controle van de reproduceerbaarheid 
 

De controle van de reproduceerbaarheid wordt uitgevoerd op basis van de resultaten RI en RE. 
Per geval afzonderlijk wordt nagezien of: 

  ΔR = | RI – RE | < 9,0 MPa 
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BIJLAGE E: Reproduceerbaarheidstest wateropslorping 

E.1 Monsterneming en proeven 
 
De controle van de reproduceerbaarheid is bestemd om de resultaten van de interne controle te 
valideren door proeven uitgevoerd in externe laboratoria die voldoen aan artikel 2.2 van RNR 50-1. 
 
De proefstukken voor de bepaling van de wateropslorping worden als volgt genomen: 
 

 3 proefstukken worden beproefd in het intern laboratorium: het gemiddelde resultaat 
wordt aangeduid als 

 

WI =
WI1 + WI2 + WI3

3
 

 
Het gemiddelde resultaat WI wordt opgenomen in de zelfcontrole 
 

 3 proefstukken worden beproefd in het externe laboratorium: het gemiddelde resultaat 
wordt aangeduid als 

 

WE =
WE1 + WE2 + WE3

3
 

 
De 3 proefstukken worden onmiddellijk na ontkisting overgebracht naar het controlelaboratorium 
voor beproeving. Het ontkisten gebeurt uiterlijk 72 uur na aanmaak van de proefstukken. 

E.2 Controle van de reproduceerbaarheid 
 
De controle van de reproduceerbaarheid wordt uitgevoerd op basis van de resultaten WI en WE. 
Per geval afzonderlijk wordt nagezien of: 

   ΔW = | WE – WI |  < 1,0 % 

 
Alle externe proefresultaten moeten altijd voldoen aan de eisen van de toepasselijke 
referentiedocumenten.   
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BIJLAGE F: Gegarandeerde verwerkingstijd 

 
Als de producent een gegarandeerde verwerkingstijd boven X min wil declareren (bijvoorbeeld met 
behulp van vertrager) moet hij daarvan de nodige bewijzen voorleggen. 
 
X wordt als volgt gedefinieerd (op voorwaarde dat de genormaliseerde bindingstijden van de 
gebruikte cementen hoger zijn dan deze waarden): 
 

- bij gebruik van CEM I bedraagt de gegarandeerde verwerkingstijd maximaal 100 minuten; 
- bij gebruik van CEM III bedraagt de gegarandeerde verwerkingstijd maximaal 120 minuten; 
- bij gebruik van een mengsel van CEM I en CEM III bedraagt de gegarandeerde 

verwerkingstijd maximaal 100 minuten. 
 
De consistentieklasse vermeld op de leveringsbon zal minstens 30 minuten na aankomst op de 
bouwplaats behouden blijven, rekening houdend met de samenstelling en met de betonspecie-
temperatuur.  
 
Elke toevoeging na het verstrijken van de gegarandeerde verwerkingstijd geeft aanleiding tot het 
verlies van het BENOR-merk. In dat geval moet het BENOR-merkteken duidelijk geschrapt te 
worden op de leveringsbon.  
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BIJLAGE G: Toleranties voor het afwegen van grondstoffen 

 
De toleranties bij het doseren van grondstoffen per lading mogen de waarden zoals aangegeven in 
de onderstaande tabel niet overschrijden. 
 

Grondstof Tolerantie 

Cement 

Water 

Totaal granulaat 

Toevoegsel en staalvezels > 5 % ten opzichte van 
massa cement 

± 3 % van de vereiste hoeveelheid 

Hulpstoffen, toevoegsels en staalvezels ≤ 5 % ten 
opzichte massa cement 

± 5 % van de vereiste hoeveelheid 

Opmerking: De tolerantie is het verschil tussen de beoogde waarde en de gemeten waarde. 

 
 
 

   

 


