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Voorwoord 
Dit toepassingsreglement is gebaseerd op de bepalingen van het BENOR-reglement voor 
productcertificatie (CRC 100); dit document is op zijn beurt conform aan het door het Comité 
voor het Merk van het BIN opgelegde reglement G 06. 

De referentienormen voor de BENOR-certificatie van beton zijn de norm  
NBN EN 206-1 :"Beton – Deel 1 : Eisen, gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid " en 
de norm NBN B15-001 (2004).   

De CRC 100 en de referentienormen zijn niet op alle vlakken verenigbaar. Voorliggend 
toepassingsreglement maakt het mogelijk de referentienormen voor de certificatie van beton 
en de principes voor de BENOR-certificatie zoals ze door het BIN in het document G 06 zijn 
gedefinieerd, gelijktijdig toe te passen. 

Om het praktisch gebruik van het document te vergemakkelijken en niet voortdurend te 
moeten verwijzen naar de CRC 100, wordt de inhoud van de CRC 100 in het voorliggend 
document hernomen wanneer deze van toepassing is. 

Dit document vervangt het Toepassingsreglement « Beton » TRA 550, Uitgave 1 van 2001. 

1  Onderwerp en toepassingsgebied 
Dit toepassingsreglement (TRA) wordt toegepast op de betonsector die valt onder het 
toepassingsgebied van de normen NBN EN 206-1 en NBN B15-001 (2004). 

Onderhavig reglement heeft als doel de certificatieregels met betrekking tot de verschillende 
categorieën van producten bepaald in tabel I, vast te leggen. 
 

Groepen  
Cate- 

gorieën Zonder lucht 
Met gerecycleerde 
granulaten, zonder 

lucht 
Met lucht 

C 8/10  
C 12/15  
C 16/20 

 
1L 1rec

 
C 20/25   
C 25/30  
C 30/37 

A  
1H

 1A

C 35/45   
C 40/50   
C 45/55   
C 50/60 

B 2 

  
>C 50/60 C 3   

Tabel I: Definitie van de categorieën en groepen van beton 
 

De volgende beperkingen worden toegepast : 
• Enkel beton met gespecificeerde eigenschappen maakt het voorwerp uit van de 

certificatie op basis van dit toepassingsreglement; 
• Enkel de combinaties weerstandsklassen/T-klassen/omgevingsklassen opgenomen in 

bijlage 15 van onderhavig document kunnen het voorwerp uitmaken van een BENOR-
certificatie. 

• De maximale nominalegrootste korrelafmeting (Dmax) van het granulaat moet groter zijn 
dan 4 mm; 

• Voor betons aangemaakt op basis van gerecycleerde granulaten, kunnen enkel de 
samenstellingen die aan de eisen beschreven in bijlage 16 van onderhavig reglement 
beantwoorden, het voorwerp uitmaken van een BENOR-certificatie; 
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• Het BENOR-merk kan niet worden toegekend aan beton uitsluitend bestemd voor het 

intern gebruik van de producent met het oog op het vervaardigen van eindproducten in 
beton; 

• Het BENOR-merk kan enkel worden toegekend en gehandhaafd worden voor de 
producenten die een bewijs kunnen voorleggen dat minimum 25% van de totale 
productie beton wordt geleverd als beton met gespecificeerde eigenschappen 
overeenkomstig de van toepassing zijnde normen voor de certificatie van beton. Elk 
beton waarvan de Dmax van het granulaat groter is dan 4 mm zal in het totale 
referentievolume beschouwd worden.  

 
2 Referentiedocumenten 
De volgende referentiedocumenten zijn van toepassing : 
NBN EN 206-1 :2001 Beton – Deel 1 : Eisen, gedraging, vervaardiging en 

overeenkomstigheid  
NBN EN 206-1/A1:2004 Beton - Deel 1 : Eisen, gedraging, vervaardiging en 

overeenkomstigheid 
NBN EN 206-1/A2:2006 Beton - Deel 1 : Eisen, gedraging, vervaardiging en 

overeenkomstigheid 
NBN B 15-001 : (2004) Aanvulling op de NBN EN 206-1 – Beton - Eisen, gedraging, 

vervaardiging en overeenkomstigheid  
PTV 406 Gerecycleerde granulaten 
CRC 100  Reglement voor Productcertificatie 
CRC 102  Reglement voor het gebruik van het BENOR-logo en de verwijzing 

naar het BENOR-merk 
HR-CC Huishoudelijk Reglement van het Certificatiecomité 
HR-BC Huishoudelijk Reglement van de Bestuurscomités 
 
3 Afkortingen 
ATG Agrément Technique - Technische Goedkeuring 
BELAC Belgisch Accreditatiesysteem – Certificatie van Producten-Systemen-

Personen/Proeven en Keuringen/Belgische Kalibratie Organisatie 
BKO Belgische Kalibratie Organisatie 
CEPANI Belgisch Centrum voor Studie en Praktijk van Nationale en 

Internationale Arbitrage 
EA European Cooperation for Accreditation 
FPC Productiecontrole (« Factory Production Control ») 
HPC Handboek voor Productie Controle 
ITT Initiële proeven («Initial Type Testing») 
 
4 Definities    
De definities van de norm NBN EN 206-1 (art. 3.1) zijn van toepassing. De volgende 
definities zijn noodzakelijk om onderhavig document te begrijpen. 
 

Aanvrager 
(EN 45020:1993/14.6) 

Producent die een vergunning van een certificatie-instelling 
vraagt. 

Categorie  Verzameling van groepen zoals bepaald in tabel I van 
onderhavig Reglement. De certificatie procedure geeft 
aanleiding tot het afleveren van een certificaat per categorie. 
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Certificaat [van 
overeenkomstigheid van een 
product] (EN 45020/15.5) 

Document uitgegeven overeenkomstig de regels van een 
certificatiesysteem, dat met vertrouwen aangeeft dat een 
behoorlijk geïdentificeerd product overeenkomstig is met de 
betreffende technische specificaties. 

Certificatie [product] 
(EN 45020/15.1.2) 

Procedure volgens dewelke een derde partij schriftelijk 
verzekert dat een product beantwoordt aan de 
gespecificeerde eisen. 

Certificatie-instelling 
(EN 45020/15.2) 

Instelling die certificatie verricht. 

Certificatielogo Monogram dat toelaat het merk te visualiseren. 

Certificatiereglement [product] Document dat de procedure- en beleidsregels van het  
[product]certificatiesysteem vastlegt. 

Controle van een meettoestel Het geheel van de door de producent uitgevoerde 
handelingen om vast te stellen en te bevestigen dat het 
meettoestel volledig voldoet aan de voorwaarden van 
onderhavig reglement. 

Controle 
(ISO 8402/2.15) 

Activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven of 
schatten van één of meer kenmerken van een entiteit en het 
vergelijken van de resultaten met de gespecificeerde eisen, 
om vast te stellen of de overeenkomstigheid van elk 
kenmerk is bereikt. 

Correctie Actie die toelaat een niet-overeenkomstigheid op korte 
termijn te beantwoorden. 

Correctieve maatregel (of actie) Actie of een geheel van acties die toelaten te vermijden 
dat een niet-overeenkomstigheid zich in de toekomst 
herhaalt. 

Dubbele of meervoudige 
productie-eenheid 

Productie-eenheid waarvan de grondstoffen, het personeel 
belast met de controle en het laboratorium 
gemeenschappelijk zijn, maar die gedeeltelijk of volledig 
onafhankelijke weeg-, meng- en besturingsinstallaties 
bezitten. De producent is in staat om de productieketen 
waarvan het mengsel dat hij produceert afkomstig is, 
volkomen te identificeren.  

Entiteit (ISO 8402/2.15) Hetgeen afzonderlijk kan worden beschreven en 
beschouwd. 

Laboratorium dat onafhankelijk is van de producent. Extern laboratorium 
Familie 

Geheel van recepten of producten die één of meerdere 
gemeenschappelijke eigenschappen hebben of voor 
dewelke een betrouwbare relatie tussen verschillende 
eigenschappen bepaald werd door middel van initiële 
proeven (zie bijlage 8). 
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FPC  Deze term is de afkorting van de Engelse termen 
« Factory Production control » (« Controle van de 
productie in de fabriek »).  De FPC wordt beschouwd als 
zijnde alle controles die voortdurend door de producent 
uitgevoerd worden om zich ervan te vergewissen dat de 
producten aan een gegeven specificatie beantwoorden.  
In het kader van onderhavig Reglement, omvat de FPC de 
uitvoering en de interpretatie van initiële proeven (zie 
art.6.3.1 en bijlage 3), de controle en het beheer van de 
productie (zie art.6.3.2) en de controle van 
overeenkomstigheid (zie art. 6.3.3.). 

Groep  Verzameling van families zoals bepaald in tabel I van 
onderhavig Reglement. De families die tot eenzelfde groep 
behoren, vereisen een specifiek niveau en een specifieke 
frequentie van FPC, gebonden aan de fabricagetechnologie 
en aan de gespecificeerde druksterkteklasse. 

HPC of Handboek voor de 
ProductieControle 

Document opgesteld door de producent;het HPC beschrijft 
de  maatregelen die getroffen worden om aan de eisen van 
artikels 9 en 10 van de norm NBN EN-206-1 en aan artikel 
6.2 van onderhavig Reglement m.b.t. het productiecontrole-
systeem (zie art. 6.1 en bijlage 2) te voldoen. 

Identificatie Aanduiding van de identiteit van een product door er een 
merkteken op aan te brengen. 

IJken 
(IVM) 

Geheel van handelingen uitgevoerd door een wettelijk 
bevoegde instelling met het oog op het vaststellen en 
bevestigen dat het meettoestel volledig voldoet aan de eisen 
van de ijkreglementering. 

Instelling 
(EN 45020/4.1) 

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

Intern laboratorium Laboratorium dat afhangt van de producent. 

ITT of initiële proef Afkomstig uit de Engelse uitdrukking « Initial Type Testing ». 
Proeven, berekeningen of verificaties die vóór het begin van 
de productie uitgevoerd worden, teneinde de formulatie van 
een nieuw beton of een nieuwe betonfamilie zodanig te 
bepalen dat aan de gespecificeerde eisen voldaan is, zowel 
voor vers als voor verhard beton. 

Kalibreren (IVM) Geheel van handelingen die in gespecificeerde 
omstandigheden de relatie vastleggen tussen de waarden 
van de grootte aangeduid door een meettoestel of een 
meetsysteem, of de waarden voorgesteld door een 
gematerialiseerde meting of een referentiemateriaal, en de 
overeenstemmende gekende waarden van de grootte  
gerealiseerd door ijkmaten. 

Keuringsinstelling 
(EN 45020/14.3) 

Instelling die keuringen uitvoert in opdracht van de 
certificatie-instelling. 

Keurmeester Bevoegde afgevaardigde van de keuringsinstelling, belast 
met de keuring. 
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Leverancier 
(EN 45020/13.1) 

De partij tot wiens bevoegdheid het behoort te 
bewerkstelligen dat het product beantwoordt aan de eisen 
waarop de certificatie gebaseerd is. 
Deze definitie is van toepassing op producenten, verdelers 
en invoerders. 

Merk [van overeenkomstigheid] 
(EN 45020/15.6)  

Beschermd merk, aangebracht of afgegeven volgens de 
regels van het certificatiesysteem, dat met voldoende 
vertrouwen aangeeft dat het betreffend product in 
overeenstemming is met de desbetreffende technische 
specificaties. 

Mobiele productie-eenheid Technische installatie(s) waar producten worden 
gefabriceerd die gebruikt worden door een producent die 
tijdelijk op een site gevestigd is en die beschikt over een 
tijdelijke exploitatievergunning.  De productiesite wordt 
regelmatig verplaatst. 

Niet-overeenkomstigheid Wat niet overeenkomstig is met de technische 
productspecificaties of met de reglementaire bepalingen. 

Overeenkomstigheid [van een 
product] (EN 45020/12.1) 

Feit dat een product aan gespecificeerde eisen beantwoordt. 

Producent Leverancier die verantwoordelijk is voor de productie van 
producten. 

Product Beton dat beantwoordt aan een unieke specificatie, zoals 
beschreven in punt 6.2. van de norm NBN EN 206-1. 

Productie Geheel van procedures en methoden voor de vervaardiging 
van een product vóór levering, of geheel van in een 
productie-eenheid vervaardigde hoeveelheid van een 
product. 

Productiecontrolesysteem Het organiseren van de werking van een productie-
eenheid waarvan de beschrijving en de opvolging zijn 
opgenomen in een gestructureerde documentatie die alle 
procedures, instructies en registreringen met betrekking 
tot de FPC herneemt. Deze documentatie laat toe, 
enerzijds, de toepassing van de FPC te begrijpen en 
anderzijds, zijn werking te controleren. Het Handboek voor 
de Productiecontrole vormt de basisreferentie van de 
documentatie van het productiecontrolesysteem. 

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

Productie-eenheid Technische installatie(s), gebruikt door een producent en 
gebonden aan een geografische plaats, waar beton 
overeenkomstig de NBN EN 206-1 en de NBN B15-001 
(2004) geproduceerd wordt. 

Proef 
(EN 45020/13.1) 

Technische handeling die bestaat uit het bepalen van één of 
meerdere kenmerken van een bepaald product, volgens een 
gespecificeerde werkwijze. 
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Reactiegrens Grenswaarde, die de producent zichzelf oplegt, en 
waaraan een correctie gekoppeld is in het geval dat deze  
overschreden of niet gehaald wordt 

Recept Individuele formulering waarvan de prestaties en de 
veranderlijkheidsbeperkingen vastgelegd en gekend zijn. 
Synoniem met “samenstelling”. 

Samenstelling Individuele formulering waarvan de prestaties en de 
veranderlijkheidsbeperkingen vastgelegd en gekend zijn. 
Synoniem met “recept”. 

Sanctie Dwingende maatregel, door de certificatie-instelling aan de 
vergunninghouder opgelegd, wanneer ze geen vertrouwen 
meer heeft in het vermogen van de vergunninghouder om  
enerzijds, de overeenkomstigheid van het product 
doorlopend te waarborgen en anderzijds, de 
geloofwaardigheid van het merk te handhaven 

Technische specificaties  [van 
een product] (EN 42020/3.4) 

Document dat de technische eisen specificeert  waaraan 
een product moet voldoen (een norm, een technische 
goedkeuring of elk ander referentiedocument. 

Vergunning 
(EN 45020/15.3) 

Document, uitgegeven overeenkomstig de regels van het 
certificatiesysteem, waarmee de certificatie-instelling aan 
een producent het recht verleent het certificaat en het merk 
te gebruiken overeenkomstig de regels van het 
desbetreffende certificatiereglement. 

Vergunninghouder 
(EN 45020/15.4) 

Producent aan wie de certificatie-instelling een vergunning 
heeft verleend. 

Werf productie-eenheid Mobiele productie-eenheid waar producten worden 
gefabriceerd die gebruikt worden door een producent die 
tijdelijk op een bouwwerf gevestigd is en die beschikt over 
een tijdelijke exploitatievergunning.  Zodra de werken 
beëindigd zijn, zal het BENOR-merk opgeschort worden. 
De betonproductie van deze productie-eenheid is 
uitsluitend bestemd voor de behoeften van de werf. 

 
 
 
5 Procedure voor de toekenning van het BENOR-merk 

5.1 Certificatie-instelling 
5.1.1 Mandaat 
De certificatie-instelling "Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek der 
Cementnijverheid"  (afgekort "OCCN") werd door het Belgisch Instituut voor Normalisatie  
(afgekort BIN) gemandateerd voor de organisatie en het beheer van het BENOR-merk.  

De certificatie-instelling is gemandateerd om op te treden om het BENOR-merk tegen elk 
misbruik door de vergunninghouders te beschermen, en onrechtmatige verwijzingen naar de 
technische productspecificatie waarvoor de certificatie van toepassing is, tegen te gaan. 
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5.1.2 Rechtspersoonlijkheid 
Het OCCN bezit de rechtspersoonlijkheid van een instelling erkend door toepassing van het 
Koninklijk Besluit van 30 januari 1947 naar Belgisch recht. 

 

5.1.3 Maatschappelijke zetel en secretariaat 
De maatschappelijke zetel van het OCCN is gevestigd in de Voltastraat 10 te 1050 Brussel. Het 
secretariaat van het OCCN is gevestigd op hetzelfde adres. 

 

5.1.4 Briefwisseling 
Alle briefwisseling die uitgaat van een aanvrager of een vergunninghouder betreffende het 
BENOR-merk wordt gericht tot het secretariaat van de certificatie-instelling met uitzondering van 
de briefwisseling met betrekking tot : 

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

• het beroep tegen een beslissing van de certificatie-instelling, dat wordt 
betekend aan de bevoegde beroepsinstantie (Art. 14.3.3), met kopie aan de 
certificatie-instelling. 

 

5.1.5 Werking en structuur 
De werking en de structuur van het OCCN met betrekking tot de organisatie en het beheer van 
het BENOR-merk worden beschreven in zijn statuten en in de Huishoudelijke Reglementen. 

De werking en de structuur van het OCCN zijn overeenkomstig de norm NBN EN 45011 voor 
het toepassingsgebied vermeld in Art. 1. 

 

5.1.6 Huishoudelijk Reglement 
Het Huishoudelijk Reglement bepaalt welke organen beslissingen nemen of advies uitbrengen in 
het kader van onderhavig reglement. 

 

5.2 Keuringsinstellingen 
5.2.1 Samenwerking met de keuringsinstellingen 
De certificatie-instelling kan de uitvoering van de keuringsopdrachten in onderaanneming geven 
aan één of meerdere keuringsinstellingen of zelf de functie van de keuringsinstelling 
waarnemen.  Zij kan ook andere opdrachten en bevoegdheden met betrekking tot de certificatie 
aan de keuringsinstelling toevertrouwen, zoals aangegeven in onderhavig reglement. 

De lijst van de keuringsinstellingen aan dewelke de keuringsopdrachten toevertrouwd worden, is 
in bijlage 1 opgenomen. 
 

5.2.2 Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke productie-eenheid 
De certificatie-instelling duidt de keuringsinstelling per productie-eenheid aan. 

De certificatie-instelling is gerechtigd de keuringsinstelling voor een specifieke opdracht door 
een andere te vervangen of een beurtrolsysteem tussen meerdere keuringsinstellingen op te 
stellen.   
  

5.3 Controlelaboratoria 
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5.3.1 Aanduiding van de externe controlelaboratoria 
De lijst van de controlelaboratoria waarop beroep kan worden gedaan in het kader van de 
externe controle, is opgenomen in een rondzendbrief en is beschikbaar bij het OCCN. 
 

5.3.2 Keuze van het externe controlelaboratoria 
De producent kiest één of meerdere externe controlelaboratoria in onderlinge overeenstemming 
met de keuringsinstelling. 
 

5.3.3 Uitsluiting van laboratoria 
Een laboratorium dat betrokken is bij de productiecontrole van een producent is uitgesloten voor 
het uitvoeren van de controleproeven op hetzelfde product van dezelfde producent in het kader 
van de externe controle. 
 

5.4 Informatieve aanvraag 
De producent die een vergunning wenst te verkrijgen en zich bij de certificatie-instelling heeft 
kenbaar gemaakt, wordt door de certificatie-instelling uitgenodigd om een informatieve aanvraag 
in te dienen. 

De certificatie-instelling stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte betreffende de principes van 
de procedure voor de toekenning van de vergunning en bezorgt hem in het bijzonder de 
volgende documenten : 

• een exemplaar van het reglement voor productcertificatie (CRC 100) ; 
• een exemplaar van het toepassingsreglement (TRA 550) ; 
• een lijst van de van kracht zijnde normen of normatieve documenten ; 
• een typeformulier voor de formele aanvraag en de verbintenisverklaring. 

Indien de producent het opportuun acht, kan hij één of meerdere informatieve bezoeken aan de 
certificatie-instelling of aan de keuringsinstelling vóór het inleidend bezoek (Art. 5.7.) aanvragen. 
 

5.5 Aanvraag van een vergunning door een productie-eenheid 
De vergunning kan aangevraagd worden door elke fabrikant van producten, aangehaald in 
Art. 1, op voorwaarde dat de aanvrager als dusdanig in het Belgisch handelsregister is 
ingeschreven of in een gelijkwaardig register in een ander land van de Europese Unie. 

De vergunning wordt per productie-eenheid en per categorie (zie tabel I) van producten 
aangevraagd. Het BENOR-merk mag aangevraagd worden door elke uitbater van een 
productie-eenheid voor stortklaar beton, maar enkel voor beton overeenkomstig art. 1 
“Toepassingsgebied”. 

De aanvrager stuurt naar de certificatie-instelling een aanvraagdossier in dubbel exemplaar, 
bestaande uit : 

• de formele aanvraag en de verbintenisverklaring waarin vermeld zijn : de 
hoedanigheid van de aanvrager waaruit blijkt dat hij de vergunning kan aanvragen, 
de naam en de ligging van de productie-eenheid waarvoor de vergunning wordt 
aangevraagd, de verwijzing naar de norm NBN EN 206-1, de categorie(ën) waarop 
de aanvraag betrekking heeft, de naam van een persoon die instaat voor de 
contacten met de certificatie-instelling, het aantal productiedagen van de categorie  
waarop de aanvraag betrekking heeft gedurende de periode van één jaar die de 
aanvraag voorafgaat ; 
• een ontwerp van een Handboek voor de Productiecontrole (HPC) ; 
• indien de producent beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem 
overeenkomstig de norm NBN EN ISO 9001, een kopie van het certificaat. 
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Met het indienen van zijn formele aanvraag verbindt de aanvrager zich ertoe : 

• zich aan de bepalingen van onderhavig reglement te onderwerpen ; 
• alle maatregelen te treffen teneinde de overeenkomstigheid van elk onder het  
BENOR-merk geleverd product te waarborgen ; 
• onder voorbehoud van de uitzonderingen voorzien in Art. 12.1, steeds de gehele 
productie van het betrokken product, bestemd voor de Belgische markt, te 
produceren en te leveren onder het BENOR-merk 
 

5.6 Aanvraag tot certificatie voor een nieuwe categorie (uitbreiding) 
Indien een producent gebruiker van het merk is, maar zijn certificaat wenst uit te breiden tot een 
bijkomende categorie, dient hij een formele aanvraag tot uitbreiding van het merk in bij de 
certificatie-instelling. 
 

5.7 Initieel bezoek 
Van zodra het aanvraagdossier volledig is en toelaat te beoordelen of de producent in 
aanmerking komt om een vergunning aan te vragen en aan de financiële verplichtingen voldaan 
is, bevestigt de certificatie-instelling de ontvankelijkheid van de formele aanvraag  aan de 
aanvrager en mandateert de keuringsinstelling voor de inspectie van de productie-eenheid. 

Op de datum overeengekomen tussen de aanvrager en de keuringsinstelling, voert deze een 
initieel bezoek uit dat betrekking heeft op : 

• de overeenkomstigheid van de organisatie van de FPC met de reglementaire 
bepalingen; 
• de overeenkomstigheid van de productie-installaties en de proefuitrusting aan de 
reglementaire bepalingen en het Handboek voor de Productiecontrole; 
• de overeenkomstigheid van het product. 

Een afgevaardigde van de certificatie-instelling kan aan het bezoek deelnemen. 
 

5.8 Toelatingsperiode 
Tijdens toelatingsperiode bewijst de aanvrager zijn bekwaamheid om de overeenkomstigheid 
van het product voortdurend te waarborgen. 

De toelatingsperiode vangt aan op datum van het initieel bezoek mits gunstig advies van de 
keuringsinstelling. 

Tijdens de toelatingsperiode stelt de aanvrager de definitieve versie op van het Handboek voor 
de Productiecontrole. 

Tijdens de toelatingsperiode wordt de identificatie van de producten op dezelfde manier 
uitgevoerd als tijdens de vergunningsperiode, behalve het aanbrengen van het certificatielogo. 

De duur van de toelatingsperiode wordt volgens het volgende schema aangepast : 

5.8.1 Vaste productie-eenheid  
De toelatingsperiode eindigt ten vroegste zes maanden nadat het Certificatiecomité 
zonder voorbehoud besloten heeft tot de ontvankelijkheid van de formele aanvraag.  

Indien de producent reeds over een BENOR-merk beschikt voor andere productie-
eenheden, kan het Certificatiecomité beslissen de duur van de toelatingsperiode in te 
korten van zes tot drie maanden. Deze maatregel kan ook genomen worden indien de 
producent over de nodige ervaring beschikt betreffende het beheer van de 
productiecontrole (vb. de toekenning van een ander merk van overeenkomstigheid). 

Opdat zijn aanvraag zou ontvankelijk verklaard worden, dient de producent : 



Doc OCCN TRA 550/04/N Toepassingsreglement TRA 550 
Pagina 13/80 

 Beton Uitgave 2.2 
 

• Initiële proeven uit te voeren met betrekking tot alle recepten die opgenomen zijn in 
de categorie waarvoor hij het recht tot gebruik van het merk heeft gevraagd ; 

• zijn productiecontrole in overeenstemming te brengen met de eisen van onderhavige  
TRA ; 

• zo nodig, zijn Handboek voor de Productiecontrole aan te passen.  

Gedurende de zes (of drie) maanden die verlopen nadat de aanvraag ontvankelijk werd 
verklaard, wordt overgegaan tot het uitvoeren van alle controles voorzien voor de 
gebruiksperiode. 

 

5.8.2 Werf productie-eenheid die niet over het BENOR-merk beschikt 
De bepalingen van artikel 5.8.1 zijn van toepassing behalve de toelatingsperiode waarvan 
de duur tot 2 maand door het Certificatiecomité kan beperkt worden  voor zover een dossier 
m.b.t. de ITT’s overhandigd werd en het aantal samenstellingen beperkt is. 

 

5.8.3 Werf productie-eenheid die reeds over het BENOR-merk beschikte 

Indien er geen enkele wijziging is van de betonsamenstelling, mag de productie-eenheid 
het BENOR-merk blijven gebruiken op voorwaarde dat de doseringsinstallaties 
gekalibreerd worden en na het initieel bezoek van de keuringsinstelling. 

Indien er een wijziging is van de grondstoffen en/of de recepten, mag de  
productie-eenheid over het BENOR-merk beschikken onder volgende voorwaarden : 
• Het uitvoeren van de gepaste initiële proeven ; 
• Het kalibreren van de doseerinstallaties ; 
• Een bijkomend bezoek van de keuringsinstelling ; 

• Een toelatingsperiode van minimum twee maanden, gedurende dewelke de 
resultaten na 28 dagen op 20 bemonsteringen moeten medegedeeld worden en een 
proef na 28 dagen uitgevoerd wordt in een officieel erkend extern laboratorium op 
beton aangemaakt in de nieuwe omstandigheden. 

 

5.8.4 Aanvraag tot gebruiksrecht door een productie-eenheid die reeds over het 
BENOR-merk beschikt voor een andere categorie van beton (uitbreiding van het 
certificaat) 

Samen met zijn aanvraag tot uitbreiding, zal de producent aan de Certificatie-instelling een 
aanvulling van zijn Handboek voor de Productiecontrole overmaken, dat onder ander het 
volgende omvat :  

• De bijgewerkte productcatalogus; 
• Een lijst van de procedures en instructies gebonden aan de fabricatie van beton 

waarvoor de uitbreiding werd aangevraagd ; 
• Eventueel de nieuwe proefmethodes die toegepast werden om de productiecontrole 

te waarborgen ; 
• Een beschrijving van de nieuwe families alsook de resultaten van de uitgevoerde 

initiële proeven. 
De certificatie-instelling mandateert de keuringsinstelling om een uitbreidingsbezoek uit te 
voeren gedurende dewelke de productiecontrole (hierbij inbegrepen de initiële proeven) 
wordt beoordeeld. 

Het uitbreidingsbezoek wordt bij voorkeur gecombineerd met een gewoon bezoek behalve 
indien de producent het niet wenst. 



Doc OCCN TRA 550/04/N Toepassingsreglement TRA 550 
Pagina 14/80 

 Beton Uitgave 2.2 
 
 

5.9 Afsluiting van het aanvraagdossier 
Indien de toelatingsperiode niet kan worden afgesloten na de termijn voorzien in art. 5.8. van 
onderhavig toepassingsreglement, wordt de aanvrager schriftelijk door de certificatie-
instelling verwittigd van de afsluiting van zijn aanvraagdossier. Indien hij het wenst, kan de 
aanvrager later een nieuwe aanvraag indienen. 

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

 

5.10 Verlenging en einde van de toelatingsperiode 
Indien de aanvrager tijdens de toelatingsperiode voor bijzondere moeilijkheden komt te staan, is 
de certificatie-instelling gerechtigd om op advies van de keuringsinstelling de duur van de 
toelatingsperiode uitzonderlijk te verlengen. Een dergelijke verlenging kan ook op gemotiveerd 
verzoek van de aanvrager en mits gunstig advies van de keuringsinstelling toegekend worden. 
De toelatingsperiode wordt beëindigd door ofwel : 

• de toekenning van de vergunning ; 
• de weigering van de vergunning ; 
• de afsluiting van het aanvraagdossier door de aanvrager of de  
certificatie-instelling. 

 

5.11 Toekenning van de vergunning 
De certificatie-instelling verleent de vergunning van zodra de overeenkomstigheid van het 
product in voldoende mate gewaarborgd is en nadat er vastgesteld wordt dat aan alle eisen van 
technische, administratieve en financiële aard werd voldaan, en in het bijzonder van zodra het 
syntheseverslag (zie art. 7.6.2) toelaat te besluiten dat het geleverde beton in overeenstemming 
is met de normen en dat de procedures die toegepast worden (hierbij inbegrepen de statistische 
analyse van de resultaten) beantwoorden aan de voorschriften van het TRA.  

Ingeval van weigering van de vergunning wordt deze weigering, met motivering, schriftelijk door 
de certificatie-instelling aan de aanvrager betekend. 

Een uitbreiding van het certificaat wordt toegekend door de certificatie instelling op basis van het 
uitbreidingsbezoekverslag van de keuringsinstelling, voor zover de conclusies van het verslag 
gunstig zijn. 

Door de toekenning van de vergunning verklaart de certificatie-instelling, dat de 
overeenkomstigheid van het gecertificeerde product regelmatig wordt nagegaan op basis van de 
periodieke controle van de productiecontrole door een derde partij en dat er voldoende mate van 
vertrouwen bestaat dat de vergunninghouder in staat is, op basis van zijn productiecontrole, de 
overeenkomstigheid van zijn product te waarborgen. 

Het certificaat vermeldt tenminste : 
• de identiteit van de certificatie-instelling ; 
• de identiteit en de maatschappelijke zetel van de vergunninghouder ; 
• het identificatienummer en de vestigingsplaats van de productie-eenheid ; 
• de verwijzing naar de specificaties van de normen NBN EN 206-1 en  

NBN B15-001 (2004); 
• de categorie of categorieën van beton gedekt door het certificaat ; 
• het nummer van de vergunning ; 
• de datum van de toekenning van de vergunning ; 
• de draagwijdte van de vergunning ; 
• de datum van het einde van de geldigheid van het certificaat. 
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De vergunninghouder mag slechts afschriften van het volledige certificaat verspreiden. 

De vergunninghouder is ertoe gehouden aan elke rechtstreekse afnemer van het gecertificeerde 
product op diens eenvoudig verzoek gratis een volledig afschrift te bezorgen van het certificaat. 

Door het aanbrengen van het certificatielogo volgens Art. 6.5, waarborgt de vergunninghouder 
dat het product overeenkomstig is en verbindt hij er zich toe alle maatregelen te treffen opdat dit 
doorlopend het geval zou zijn. 

Het aanbrengen van het certificatielogo ontslaat de vergunninghouder niet van zijn 
verantwoordelijkheden en vervangt deze niet door die van certificatie-instelling, 
keuringsinstelling of elke andere instantie betrokken bij de certificatie. 

 

5.12 Geldigheidsduur van de vergunning 
De vergunningsperiode vangt aan op de dag van de toekenning van de vergunning en eindigt 
drie jaar later. 

Behoudens schriftelijke verzaking door de vergunninghouder drie maanden vóór het einde van 
deze periode, wordt de vergunning stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van 3 jaar. 

De geldigheid van de vergunning kan opgeschort worden : 
• op gemotiveerde aanvraag van de vergunninghouder (Art. 8) ; 
• door de certificatie-instelling tengevolge van een sanctie (Art. 14). 

De maximale duur van een opschorting bedraagt 6 maanden. 

De geldigheid van de vergunning loopt ten einde tengevolge van  : 
• de intrekking van de vergunning door de certificatie-instelling naar aanleiding van de 

verzaking door de vergunninghouder (Art. 8.3), de stopzetting van de productie of als 
gevolg van een sanctie (Art. 14); 

• de opheffing van het certificatiesysteem voor het betrokken product. 
De opschorting of het einde van de geldigheidsduur van de vergunning wordt schriftelijk door de 
certificatie-instelling aan de vergunninghouder betekend. 
 
6 Technische eisen  

6.1 Handboek voor de Productiecontrole  
In elke productie-eenheid moet de producent, overeenkomstig artikel art. 9.2 van de  
NBN EN 206-1, over een Handboek voor de Productiecontrole (HPC) beschikken. Hierin zijn 
de schikkingen beschreven die genomen worden om te voldoen aan de eisen van artikels 9 
en 10 van de norm NBN EN 206-1 en van artikel 6.2 van onderhavig Reglement betreffende 
het systeem voor de controle van de productie. 

De producent moet het bewijs leveren dat hij beschikt over de gepaste middelen en recepten 
voor de fabricatie van de verschillende producten vermeld in de catalogus en dat hij een 
doeltreffende organisatie handhaaft om de productie te beheersen en de controle van het 
beton te verzekeren. 

Het HPC bevat bovendien een volledige lijst (productcatalogus) van de producten die onder 
certificatie vervaardigd worden met de overeenkomende genormaliseerde specificaties, 
alsook de eventuele commerciële aanduidingen en een verwijzing naar de juiste 
overeenkomstige samenstellingen. De relatie tussen elk product vermeld in de catalogus en 
de overeenstemmende samenstelling(en) moet duidelijk vastgelegd worden. Van elke 
samenstelling bestaat er een identificatiefiche (bijlage 3, art. 3.2). De samenstelling omvat 
de dosering alsook de identificatie van de grondstoffen.  

Elke grondstof maakt het voorwerp uit van een volledige identificatie en beschrijving. 
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Voor elke samenstelling moet de overeenkomst met de uitgevoerde initiële proeven 
opgegeven worden.  

Bijlage 2 herneemt de minimum inhoud van het HPC en het specificeert de inlichtingen die 
aan de Certificatie-instelling moeten overgemaakt worden. De presentatie van dit dossier 
mag gewijzigd worden in functie van de behoeften en de organisatie van de maatschappij. 
De producent moet er zich niettemin van vergewissen dat de gegevens voortdurend 
bijgewerkt worden en dat het dossier voortdurend de werkelijke toestand van de  
productie-eenheid weergeeft. 

Ingeval van een belangrijke wijziging van de aangewende technische middelen of van de 
organisatie van de FPC, zal de producent aan de certificatie-instelling vooraf melden welke 
wijzigingen aangebracht werden alsook de vermoedelijke datum van hun indiensttreding. De 
gewijzigde pagina’s van het HPC moeten aan de certificatie-instelling overgemaakt worden. 
Indien nodig, zal de certificatie-instelling de uit te voeren controles en verificaties bepalen. 
 

6.2 Eisen betreffende het systeem voor de controle van de productie 
6.2.1 Verantwoordelijkheid van de Directie 
a. Verklaring van de Directie 

Het HPC bevat een verklaring van de Directie die haar kwaliteitsbeheer, doelstellingen en 
verbintenissen bepaalt teneinde voortdurend een product op de markt te brengen dat 
overeenkomstig is met de van toepassing zijnde normen en reglementen. 

b. Organisatie 

De producent duidt een vertegenwoordiger van de Directie aan die de nodige autoriteit en 
verantwoordelijkheden heeft om het beheer van het productiecontrolesysteem te verzekeren. 
Deze persoon voert zijn taak uit onder toezicht van een lid van de Directie van de producent en 
hangt niet af van de verantwoordelijke voor de productie, noch van de verantwoordelijke voor de 
verkoop. 

De producent, of de vertegenwoordiger van de Directie, duidt een verantwoordelijke voor het  
laboratorium van de productiecontrole, evenals zijn plaatsvervanger aan. Beide dienen op de 
hoogte te zijn van de productiecontroleproeven en van alle van toepassing zijnde technische 
eisen en specificaties. De verantwoordelijke voor het laboratorium en zijn plaatsvervanger zijn in 
staat om alle proeven uitgevoerd in de productie-eenheid zelf te interpreteren. Hij geeft de 
nodige instructies voor de uitvoering van de proeven in het intern of het extern laboratorium. Hij 
zorgt ervoor dat het personeel belast met de controleproeven de nodige kennis en ervaring 
heeft. 
Voor elke productie-eenheid, moet een beschrijving van de organisatie worden opgesteld en 
actueel gehouden. Elke functie met betrekking tot de FPC moet beschreven worden. Het geheel 
van de beschreven functies moet de volgende taken omvatten :  

• het uitvoeren van de initiële proeven ; 
• het uitvoeren van de productiecontrole ; 
• de verificatie van de overeenkomstigheid aan de specificaties ; 
• de vaststelling, de registrering en de beoordeling van de niet-overeenkomstigheden ; 
• het onderzoek van de oorzaken van de niet-overeenkomstigheden en het nemen van 

correcties en correctieve maatregelen. 

Voor elke functie, gebonden aan de FPC, wordt een plaatsvervanger die een evenwaardig 
kennisniveau als de titularis heeft aangeduid zodat hij de titularis volledig kan vervangen. 

De producent mandateert minstens twee personen om de bezoekverslagen van de 
keuringsinstelling te ondertekenen. 

c. Opleiding 
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Elke persoon die betrokken is bij het systeem voor de controle van de productie moet over de 
nodige kennis en opleiding beschikken voor zijn functie(s). In het bijzonder moet de 
vertegenwoordiger van de Directie minstens in het bezit zijn van een getuigschrift van het hoger 
technisch onderwijs of voldoende passende ervaring hebben. De verantwoordelijke voor het 
laboratorium moet in het bezit zijn van een diploma van een cursus voor betontechnologie. (De 
cursus « Betontechnologie » georganiseerd door de Belgische Groepering voor 
Betonproducenten is hiervoor geschikt.) 

De Directie vergewist zich ervan dat de opleiding van het personeel aangepast is aan de 
evolutie van de behoeften en organiseert de doorlopende opleiding van het personeel. 

De opleiding wordt geregistreerd. 

d.Interne audits en beoordeling door de Directie 

Het systeem voor de productiecontrole moet minstens ieder jaar geëvalueerd worden door de 
Directie van de producent om zich ervan te verzekeren dat het steeds aangepast en doeltreffend 
blijft. 
De beoordeling door de Directie is in het bijzonder gebaseerd op de registraties van de interne 
audits, de klachten, de niet-overeenkomstigheden en de correctieve maatregelen. 
 

6.2.2  Procedures en werkinstructies 
De producent beschikt over procedures en werkinstructies die voortdurend bijgewerkt worden. 
Hij vergewist zich van hun effectieve toepassing. De procedures en werkinstructies omvatten 
minstens de volgende handelingen : 

• de opleiding; 
• de interne audits en de beoordeling door de Directie; 
• het beheer van de documenten; 
• het beheer van de productie; 
• de correcties en correctieve maatregelen; 
• de behandeling van de klachten. 

Deze procedures verwijzen op ondubbelzinnige manier naar het personeel verantwoordelijk voor 
elke handeling. 
 

6.2.3 Beheer van de documentatie 
De vertegenwoordiger van de Directie ziet toe op het beheer van alle documenten gebonden 
aan het productiecontrolesysteem. Hij zorgt ervoor dat een actuele versie van elk document met 
betrekking tot de productiecontrole beschikbaar is op de gepaste plaatsen. Elk document moet 
gedateerd worden. 

De te beheren documenten omvatten : 
• de documenten opgesteld door de Normalisatie-, Certificatie- of Keuringsinstelling 

(normen en referentiereglementen, briefwisseling, bezoekverslagen); 
• de documenten opgesteld door de producent (HPC, procedures en werkinstructies, 

fabricagevoorschriften, werkboeken, registers, controleschema’s, formulieren, 
briefwisseling, bestel- en leveringsbonnen); 

• de documenten opgesteld door derden, en die door het productiecontrolesysteem 
vereist zijn (leveringsbonnen, grondstoffen, verslagen, overeenkomstigheids-
attesteringen, gebruiksaanwijzingen,  briefwisseling). 

De archiveringstermijnen worden per documenttype gespecificeerd. 

Elke actie uitgevoerd in productie of in het kader van de FPC maakt het voorwerp uit van een 
onmiddellijke registratie door het bevoegde personeel. De registraties gebeuren  door middel 
van werkboeken (de bladzijden zijn ingebonden en op voorhand genummerd), van registers, of 
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van elk ander ondersteunend document (formulier, computerfile) goedgekeurd door de 
keuringsinstelling. Elke registratie is gedateerd, de gegevens worden op onuitwisbare manier 
ingeschreven en worden nooit uitgewist of verwijderd. Elke wijziging wordt door een bevoegde 
persoon geparafeerd. 

De registraties hebben zowel betrekking op de deel- en eindresultaten van metingen en 
controleproeven, als op opmerkingen en waarnemingen. Ze worden onmiddellijk op datum door 
het bevoegde personeel ingeschreven. 

De werkboeken slaan bij voorkeur op één kalenderjaar. Ze worden tenminste gedurende één 
jaar na gebruik bewaard. 

De controleregisters bevatten de eindresultaten van de productiecontrole, onmiddellijk op datum 
ingeschreven door het bevoegde personeel als ook de nodige documenten om de gedane 
vaststellingen te staven. 

De bladzijden van het register van de productiecontroleproeven worden tijdens het 
controlebezoek door de keuringsinstelling gemerkt. 

De controleregisters slaan bij voorkeur op één kalenderjaar en worden tenminste gedurende vijf 
jaar na gebruik bewaard. 

De producent houdt de registraties voortdurend ter beschikking van de afgevaardigde van de 
keuringsinstelling. 

De controleregisters dienen de volgende duidelijk en overzichtelijk aangeduide elementen te 
omvatten :  

• de gebruikte grondstoffen : bijgewerkte lijst van de grondstoffen, leveringsbonnen, 
technische fiches, proeven met betrekking tot de gebruiksgeschiktheid, geleverde 
hoeveelheden; 

• volumes geproduceerd BENOR-beton; 
• de resultaten en de interpretatie van de ITT; 
• de resultaten van de productiecontrole (hierbij inbegrepen de gegevens opgenomen 

in tabel 20 van de norm NBN EN 206-1); 
• registratie op papier van de wegingen, voor elk bestanddeel; deze gegevens kunnen 

ook in een computersysteem geregistreerd worden, in dit geval moeten ze steeds op 
papier uitprintbaar zijn; 

• de resultaten van de overeenkomstigheidscontrole; 
• de productie-uitrusting (kalibraties inbegrepen); 
• de controle-uitrusting (kalibraties inbegrepen); 
• de niet-overeenkomstigheden en correctieve maatregelen. 

 

6.2.4 Beheer van het systeem voor de controle van de productie 
De producent legt de procedures en controleschema’s met betrekking tot de productiecontrole 
vast. Zij dekken de volgende gebieden : 

• het beheer van de initiële proeven  (zie § 6.3.1); 
• het beheer van de productie (zie § 6.3.2); 
• de overeenkomstigheidscontrole (zie § 6.3.3). 
 

 

6.2.5  Correcties en correctieve maatregelen 
De maatregelen die moeten genomen worden in geval van niet-overeenkomstigheid met de 
interne en externe specificaties dienen te worden vastgelegd in procedures en werkinstructies. 
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Deze correcties en correctieve maatregelen moeten systematisch geregistreerd worden. 

In geval van niet-overeenkomstigheid van het product met de norm, moeten de procedures en 
werkinstructies rekening houden met de eisen van art. 8.4 van de NBN EN 206-1.  

 

6.2.6 Behandeling van de klachten 
Een procedure wordt vastgelegd voor de  behandeling van de kwalitatieve externe klachten. In 
deze  procedure worden de leden van het personeel die bevoegd zijn om de klacht te 
behandelen aangeduid en de manier waarop de opvolging gebeurt beschreven (registraties, 
behandelingstermijn, antwoord aan de klager). 

 

6.3 Organisatie van de FPC 
In onderhavig Reglement wordt de FPC beschouwd als zijnde het geheel van de controles, die 
door de producent worden uitgevoerd, om zich ervan te verzekeren dat de producten voldoen 
aan een gegeven specificatie. De FPC omvat de uitvoering en de interpretatie van de initiële 
proeven, de productiecontrole en de overeenkomstigheidscontrole. 

De initiële proeven zijn de eerste stap van de productiecontrole. Ze liggen aan de basis van de 
waarborg van de prestaties en de beheersing van de productie. 

De initiële proeven leiden tot de validatie van de basisrecepten en van de fabricatievoorschriften. 
Ze leiden tevens tot het vastleggen van de aanvaarde variatiegrenzen voor de specificatie van 
de dosering. Deze grenzen moeten zodanig vastgelegd worden dat de specificaties worden 
nageleefd. 

De na te leven criteria voor het onderzoek van de gebruiksgeschiktheid van de bestanddelen 
worden bepaald tijdens de initiële proeven. 

Op basis van de uitgevoerde initiële proeven, identificeert de producent elk recept dat onder 
certificatie geproduceerd wordt, en deelt hij deze recepten eventueel in families. Relaties tussen 
de verschillende recepten van éénzelfde familie worden aangetoond door middel van de initiële 
proeven. 

Elk recept wordt gekoppeld met de registratie van de overeenstemmende initiële proeven.  

De productiecontrole bestaat erin zich te vergewissen dat alle nodige maatregelen genomen 
worden opdat het geproduceerde beton aan de specificaties beantwoordt (controle van de 
grondstoffen, controle van de uitrusting, controle van het beton tijdens de fabricatie,…). 

De conformiteitscontrole omvat de verificaties die als doel hebben de conformiteit van het 
product aan de normen en specificaties na te gaan. 

Alle gegevens met betrekking tot de FPC worden geregistreerd. De relatie tussen de initiële 
proeven, het recept (hierbij inbegrepen de identificatie van de grondstoffen) en de prestaties 
wordt vastgelegd zodat de naspeurbaarheid ervan gewaarborgd is. 
 

6.3.1 Initiële proeven 
De initiële proeven hebben tot doel aan te tonen dat de samenstelling en de 
fabricatievoorschriften dusdanig zijn dat het product beantwoordt aan de vereiste specificaties. 
De initiële proeven worden uitgevoerd en geïnterpreteerd door de producent. Met “initiële 
proeven” bedoelt men de proeven uitgevoerd in het laboratorium, evenals berekeningen en 
rechtvaardigingen om de overeenkomstigheid van een eigenschap met een specificatie aan te 
tonen (voorbeeld : chloridengehalte, alkaligehalte). In bepaalde omstandigheden, beschreven in 
bijlage 8, kan een interpolatie of een berekening, een proef in het laboratorium vervangen. 

De initiële proeven worden uitgevoerd, alvorens een product onder het BENOR-merk te leveren, 
en in volgende gevallen : 
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• voor een nieuw recept, en in geval van overschrijding van de grenzen van de 
samenstelling ; 

• voor een nieuwe specificatie (in dit geval wordt enkel de overeenkomstigheid aan de 
nieuwe specificatie aangetoond) ; 

• bij wijziging van de technische specificatie van een grondstof (wijziging van de 
aanduiding, de leverancier en/of de herkomst), wordt er een verantwoording vereist en 
kan er tot het uitvoeren van nieuwe ITT proeven overgegaan worden ; 

• indien de karakteristieken van de grondstoffen gewijzigd worden; (gehalte aan chloriden, 
alkaligehalte) ; 

• indien het inert skelet van het beton met meer dan 10% gewijzigd wordt in vergelijking 
met de doorval op elke zeef. 

De interpretatie van de initiële proeven gebeurt op basis van de volgende gegevens : 

• de volledige identificatie van de bestanddelen ; 

• de resultaten van de proeven uitgevoerd door de producent bij de eerste fabricatie 
van een nieuw product ; 

• de resultaten van de vroeger uitgevoerde interne controleproeven (voor zover ze 
geregistreerd werden) ; 

• de resultaten van onderzoeken, uitgevoerd door een officiële instelling, in het kader 
van een project opgesteld in samenwerking met de voorschrijver ; 

• de inachtneming van samenstellingsregels die werden opgesteld op basis van de 
initiële proeven. 

De initiële proeven dienen als basis voor de opstelling van de interne beschrijving van de 
producten, van de fabricatievoorschriften en van de criteria voor de keuze van de grondstoffen. 

Bij de eerste fabricatie van een recept waarvoor geen ITT bestaat, en die dus niet onder het 
BENOR-merk geleverd kan worden, dient verplicht een monsterneming uitgevoerd te worden 
zolang deze samenstelling niet gevalideerd is. 

In bijlage 3 zijn de minimum eisen betreffende de uitvoering van de initiële proeven opgenomen. 

In het kader van de selectie van de grondstoffen dient de algemene gebruikgeschiktheid  
(§ 5.1. van de norm NBN EN 206-1) voor elk bestanddeel vastgelegd te worden. 

De algemene gebruikgeschiktheid wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria : 

• Voor de cementsoorten vermeld in § 5.1.2. van NBN B15-001 (2004) is de algemene 
gebruikgeschiktheid aangetoond (CE-markering met een attesteringsniveau 1+). Zoals in 
deze paragraaf verduidelijkt, dient de norm NBN B15-100 op alle andere cementsoorten  
toegepast te worden teneinde hun algemene gebruikgeschiktheid aan te tonen. 

• Voor speciale cementsoorten (HSR, LA) is de algemene gebruikgeschiktheid 
aangetoond indien zij, naast een CE-markering van niveau 1+ voor hun gewone 
eigenschappen, drager zijn van het BENOR-merk voor hun speciale eigenschappen. 

• Voor natuurlijke granulaten is de algemene gebruikgeschiktheid aangetoond indien zij 
dragers zijn van een CE-markering met een attesteringsniveau 2+ volgens EN 12620 en 
van het BENOR-merk. 

• Voor gerecycleerde granulaten is de algemene gebruikgeschiktheid aangetoond 
aangezien dit product verplicht drager is van een CE-markering met een 
attesteringsniveau 2+ volgens EN 12620 en van een BENOR conformiteitscertificaat (zie 
bijlage 16); 
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• Voor de hulpstoffen is de algemene gebruikgeschiktheid aangetoond indien zij dragers 
zijn van een CE markering (attesteringsniveau 2+) en van het BENOR-merk. 

• Voor de vliegassen is de algemene gebruikgeschiktheid aangetoond indien zij dragers 
zijn van een CE-markering met een attesteringsniveau 1+ volgens EN 450-1 en -2  

Enkel de vliegassen van categorie A en B worden aanvaard. 

Voor de vliegassen met ETA certificaat is de algemene gebruikgeschiktheid aangetoond 
indien combinaties van cement en vliegas volgens de norm NBN B15-100 beproefd zijn 
met gunstig gevolg. De uit te voeren proeven zullen in een rondzenbrief uitvoerig 
beschreven worden. 

• Voor LMA is de gebruikgeschiktheid aangetoond, aangezien dit product verplicht drager 
is van een ATG met certificatie, volgens § 5.2.5.2.4 van de NBN B15-001 (2004); 

• Voor de andere grondstoffen is de algemene gebruikgeschiktheid aangetoond indien zij 
dragers zijn van een CE markering met een attesteringsniveau van minimum 2+ of van 
een technische goedkeuring BUTgb met certificatie voor het gebruik in beton 
overeenkomstig de norm NBN EN 206-1, of van een ETA met CE markering met 
attesteringsniveau 2+ of hoger (1 of 1+) voor het gebruik in beton overeenkomstig de 
norm EN 206-1. 

• Voor de grondstoffen die over een ander certificaat van overeenkomstigheid beschikken  
beslist het Bestuurscomité of dit certificaat aanvaard wordt en in aanmerking genomen 
kan worden in de ITT-proeven.  

De specifieke gebruikgeschiktheid dient onderzocht te worden om te bewijzen dat de gebruikte 
grondstof geschikt is voor de toepassing en voor de gespecificeerde omgevingsklasse. Voor het 
cement of voor de combinaties cement-toevoegsel, zijn de principes vermeld in de laatste twee 
paragrafen van § 5.1.2. van de NBN B15-001 (2004) van toepassing. 
Indien van toepassing moet de producent prestaties van de grondstof selecteren in functie van 
het gebruik. Zo nodig legt hij bijkomende te respecteren criteria vast. De initiële proeven worden 
uitgevoerd met producten die aan deze bijkomende criteria beantwoorden. 

De identificatiefiches van de recepten (zie bijlage 3, §3.2) duiden voor elk bestanddeel alle 
algemene en specifieke eisen aan.  

 

6.3.2 Beheer van de productie 
6.3.2.1 Controle van de productieprocedures 
De minimum eisen voor de productiecontrole zijn opgenomen in bijlage 4. Voor elk criterium 
moeten reactiegrenzen bepaald worden en de gepaste verificaties en correcties moeten 
beschreven worden in de fabricatievoorschriften. 

Wat de bestanddelen betreft, wordt elk bestanddeel eerst op éénduidige manier geïdentificeerd 
(zie bijlage 2, §5).  

Alle bestanddelen van beton worden onderworpen aan een conformiteitscontrole aan de 
algemene en specifieke eisen vermeld op de identificatiefiches (§ 6.3.1).  

Deze controle wordt uitgevoerd bij hun aanvoer en vooraleer ze te gebruiken. 

De grondstoffen die niet over een certificaat  zoals vermeld in §6.3.1 van onderhavig reglement 
beschikken worden beproefd volgens tabel A9-1 van bijlage 9 van dit reglement.  

De grondstoffen, die voor de op de identificatiefiche geselecteerde eigenschappen wel over een 
certificaat  zoals vermeld in §6.3.1 van dit reglement beschikken, worden van controleproeven 
vrijgesteld. De volgende controles worden uitgevoerd: 
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• aanwezigheid van een leveringsbon overeenkomstig de voorschriften van de 
certificeerder en/of van de geharmoniseerde normen (CE-markering); 

• In voorkomend geval, aanwezigheid op het geleverde materiaal van een CE-markering 
en/of een BENOR of een ATG-merk. 

De grondstoffen die over een certificaat beschikken dat niet het geheel van de eigenschappen 
dekt, worden gecontroleerd zoals hoger vermeld voor de eigenschappen die door het certificaat 
gedekt zijn, en worden onderworpen aan controleproeven volgens tabel A9-1 van bijlage 9 
voor de eigenschappen die niet door hun certificaat gedekt zijn. 

Voor producten die in proefperiode zijn om het Benor-merk te verkrijgen mogen de resultaten 
van de interne proeven van de leverancier overgenomen worden voor zover hij een dossier aan 
de betonproducent overmaakt met het geheel van zijn resultaten, en de conformiteit van de 
geleverde grondstoffen aan het voorgelegde dossier verklaart.  

De correcties en/of correctieve maatregelen bij vaststelling van afwijkingen moeten opgenomen 
worden in procedures betreffende receptieproeven en controle van de fabricatie. 

De overschrijding van de reactiegrens moet, zo nodig, aanleiding geven tot het uitvoeren van 
nieuwe initiële proeven. 
 

6.3.2.2 Productie-installaties 
Ter aanvulling van tabel 23 van de norm NBN EN 206-1, wordt een lijst van de  
productie-uitrusting opgenomen in bijlage 5. 

De nauwkeurigheid van de weeginstallatie moet voldoen aan de eisen van artikel 9.6.2.2 van 
de norm NBN B15-001. 

De nauwkeurigheid van de doseerinstallatie moet voldoen aan de eisen van tabel 21 van artikel 
9.7 van de norm NBN EN 206 -1. 

De kalibraties en ijkingen van de productie-uitrusting zijn beschreven in bijlage 5. 

In het geval van toevoegingen op de werf onder de verantwoordelijkheid van de producent, 
moeten de nodige meetsystemen (watermeter, meetsysteem voor de dosering van 
hulpstoffen) aanwezig zijn op de vrachtwagen-mixer. De nauwkeurigheid van deze uitrusting 
wordt gecontroleerd. 

De kalibratie of ijking wordt steeds uitgevoerd door bevoegde personen, met behulp van de 
gepaste middelen, aanvaard door de certificatie-instelling. 
 

6.3.2.3 Laboratorium 
De productie-eenheid beschikt over een intern laboratorium dat uitgerust is om de proeven 
met betrekking tot de FPC uit te voeren. De producent beschikt op zijn minst over de 
controle-uitrusting opgenomen in bijlage 6. 

De keuringsinstelling mag het gebruik van dezelfde uitrusting toelaten voor nabijgelegen 
productie-eenheden. 

De proeven uitgevoerd met een uitrusting die niet noodzakelijk deel moet uitmaken van de 
eigen controlemiddelen van de producent (zie bijlage 6), mogen onder de 
verantwoordelijkheid van de producent in een extern laboratorium uitgevoerd worden. 

In dit geval legt de producent een procedure vast die uitleg geeft over de regels m.b.t. het 
vervoer van de monsters en het overmaken van de proefaanvraag (van de producent aan het 
laboratorium) en van de resultaten (van het laboratorium aan de producent). Bovendien zijn 
de wederzijdse verplichtingen van de producent en van het extern laboratorium 
gespecificeerd in een schriftelijke overeenkomst. 
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De producent moet er zich van verzekeren dat het materieel gebruikt door dit laboratorium 
gekalibreerd en/of geijkt is overeenkomstig de eisen van bijlage 6. Indien het betrokken 
laboratorium geaccrediteerd is voor de uit te voeren proef, zijn deze controles niet verplicht. 

De kalibraties en ijkingen van de controle-uitrusting zijn beschreven in bijlage 6. 

Bijlage 6 vermeldt wie of welke instelling bevoegd is om deze kalibraties uit te voeren. De 
kalibratie of ijking wordt steeds door bevoegde personen uitgevoerd, met behulp van de 
gepaste middelen, aanvaard door de certificatie-instelling. 
 

6.3.3 Conformiteitscontrole 
De conformiteitcontrole gebeurt op basis van monsternemingen van beton uitgevoerd op de 
bouwplaats tijdens het lossen, ofwel in de productie-eenheid, voor zover aan de eisen vermeld 
in artikelen 8.1 en 8.2.1.2 van de norm NBN EN 206-1 voldaan is. 

 Minimum 25% van het totaal aantal monsternemingen moet verplicht op de bouwplaats 
gebeuren. 

De vaststelling van een niet-overeenkomstigheid moet systematisch aanleiding geven tot het 
invoeren van de gepaste correcties en correctieve maatregelen; indien nodig, moeten nieuwe 
initiële proeven uitgevoerd worden. 

De monsternemingen gebeuren op basis van een monsternemingsplan vastgelegd door de 
producent. Dit plan moet alle producten vermeld in de catalogus dekken. De frequentie van de 
monsternemingen moet in verhouding zijn tot de hoeveelheid geleverde producten. In het 
bijzonder moet het monsternemingsplan rekening houden met de leveringen in het kader van 
grote projecten; een minimum frequentie moet hiervoor toegepast worden. 

De monsternemingsplan moet rekening houden met het ITT programma (zie §6.3.1).  

In geval van een dubbele of meervoudige productie-eenheid, moeten de monsternemingen 
over de n productieketens gespreid worden.  

De minimum frequentie van de monsternemingen wordt uitvoerig beschreven in tabel II. De 
minimum frequentie wordt per categorie en groepen van producten gegeven.  
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Aantal monsternemingen  
 

Categorieën 
 

Groepen 

per 
geproduceer

de m3 (1)

Minimum Maximum 

1L 1/400 1/week(2) 1/dag 

1rec 1/400 1/week(2) 1/dag 

1H 1/150 1/dag(3) 3/dag 

 
A 

1A 1/150 1/dag(3) 3/dag 

B 2 1/100 1/dag(4) 3/dag 

C 3 1/75(5) 1/dag 3/dag 

(1) Frequentie berekend op basis van één kalendermaand, het aantal 
afgenomen monsters wordt afgerond op de bovenste eenheid; Voor de 
evaluatie van de maandelijkse frequentie, moet een maximum van 450 
m3/dag voor de groepen 1H en 1A, van 300m3/dag voor de groep 2 en van 
225 m3/dag voor de groep 3 in aanmerking genomen worden. 

(2) Eén week is gelijk aan 5 productiedagen, met een minimum van 100 
m3/week. 

(3) Het is niet verplicht monsters te nemen wanneer de productie van de 
betrokken groep minder dan 20m3 per dag bedraagt; 

(4) Het is niet verplicht monsters te nemen wanneer de productie van de 
betrokken groep minder dan 20m3 per dag bedraagt, doch de minimale 
frequentie van 1/week wordt toegepast. 

(5) In deze categorie wordt de frequentie van de monsternemingen per 
weerstandsklasse toegepast. 

Tabel II : Frequenties van de monsternemingen voor de beoordeling van de 
overeenkomstigheid. 

Bijlage 7 beschrijft de uit te voeren proeven als ook de interpretatie van de bekomen resultaten.   

6.4 Eisen betreffende de fabricatie 
De bepalingen van hoofdstuk 5 van de norm NBN EN 206-1 zijn van toepassing. Bovendien 
gelden de volgende eisen:  

 

6.4.1 Opslag van de grondstoffen 
Gelijksoortige grondstoffen volgens een norm of een normatief document en waarvan 
sommige het BENOR-merk dragen en andere niet, moeten afzonderlijk opgeslagen worden. 
Indien deze regel niet wordt toegepast, wordt het geheel van de voorraad  als niet-BENOR 
beschouwd. 

De grondstoffen moeten duidelijk geïdentificeerd worden op een dusdanige manier dat er bij 
gebruik geen enkele verwarring mogelijk is.  
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6.4.2 Registratie van de doseringen 
De productie-eenheid is uitgerust met een nauwkeurig registratiesysteem van de doseringen 
van elk mengsel. Elke handmatige toevoeging moet systematisch geregistreerd worden. Al 
de registraties van de doseringen kunnen bij elk bezoek door de keurmeester nagekeken 
worden. 

Alle gegevens die nodig zijn om de doseringen te verifiëren moeten beschikbaar zijn. 

Op de doseringsprotocol dient het nummer van de toegepaste recept en/of de bijhorende 
leveringsbon systematisch te verschijnen.  

 

6.4.3 Mengen van beton  
De gepaste schikkingen moeten genomen worden om een doeltreffende menging van elke 
samenstelling  te waarborgen, in het bijzonder van beton vervaardigd op basis van een 
mengsel van cement met een ander cementtype of een toevoegsel van type II. 
In voorkomend geval moet een minimale mengtijd vermeld worden op de identificatiefiche 
van het betrokken beton. 

 

6.4.4 Concept van de coëfficiënt k voor de vliegassen ingeval van mengsels CEM III 
met CEM I. 

In het geval van mengsels van cementsoorten van type CEM III en van type CEM I stemmen 
de regels betreffende de k-coëfficiënt en de maximale toe te passen vliegas/cement 
verhouding volledig overeen met deze met betrekking tot het gebruikte CEM III welke ook de 
toegepaste verhouding CEMIII /CEM I zij. 
 

6.5 Eisen met betrekking tot de levering en het gebruik van het BENOR-logo 
De bepalingen van hoofdstuk 7 van de norm NBN EN 206-1 zijn van toepassing. Bovendien 
moeten de volgende eisen nageleefd worden.  

6.5.1 Leveringstermijn 
De producent moet de gegarandeerde verwerkingstijd op de leveringsbon vermelden, rekening 
houdend met de samenstelling van het beton en met de weersomstandigheden 
(temperatuur,...). 
 

6.5.2 Productidentificatie 
Elk onder het BENOR-merk geleverd beton moet duidelijk geïdentificeerd worden op de 
leveringsbon. Aanvullend op art. 7.3 van de norm NBN EN 206-1 zijn de volgende 
vermeldingen verplicht: 

• Maximale verwerkingstijd; 

• Volledige aanduiding van het gebruikte cement (type en weerstandsklasse,...); 

• Type gebruikte hulpstof(fen); 

• Bij gebruik van toevoegsel(s): bij voorkeur, aanduiding (“vliegas”...) ofwel “toevoegsel 
van type....” (I of II);  

• In voorkomend geval, gespecificeerde samenstellingsgrenswaarden indien deze 
strenger zijn dan deze van de vermelde omgevingsklasse (minimaal cementgehalte, 
w/c factor); 
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Het tijdstip van het eerste contact tussen cement en water dient op de leveringsbon vermeld 
te worden en moet overeenstemmen met de tijdstip van het doseringsprotocol; 

In geval van toevoeging van water en/of van een (sterk)waterreduceerder  op de bouwplaats 
voor het begin van het lossen, dient men het type en de maximale hoeveelheid apart te 
vermelden, evenals de werkelijke toegevoegde hoeveelheid en de uur van toevoeging. 

Bijlage 10, §2 en 3 in geval van toevoegingen en bijlage 11 in geval van samenwerking 
tussen verschillende betonproducenten zijn van toepassing.  

De referentienummers van de leveringsbonnen moeten per productie-eenheid het voorwerp 
uitmaken van een éénmalige en ononderbroken nummering,  of het beton BENOR is of niet. 

Een identificatiecode van het recept dient vermeld te worden op elke leveringsbon. 

Ingeval van toevoeging van water of andere producten op de bouwplaats op initiatief van de 
klant, is het betreffende beton niet meer gedekt door het BENOR-merk en zal de volgende 
vermelding « In geval van toevoeging van water of andere producten op de bouwplaats 
op vraag van de klant is dit beton niet meer beschermd door het BENOR-merk » in 
vette letters worden vermeld op de leveringsbon. 
Bovendien moet de producent het BENOR-logo op de leveringsbon goed zichtbaar 
schrappen als er water op de bouwplaats wordt toegevoegd onder de verantwoordelijkheid 
van de klant. 
Een model van leveringsbon wordt in bijlage 10 §1 bijgevoegd. 
De afgevaardigde van de keuringsinstelling moet vrije inzage krijgen van de afschriften van 
al de leveringsbonnen, die sinds 3 maanden werden afgeleverd. 

 

6.5.3 Niet-overeenkomstigheid van de levering 
Op het ogenblik van de levering moet er voldoende vertrouwen bestaan omtrent de 
overeenkomstigheid van de geleverde producten. 

De niet-overeenkomstige producten mogen onder geen enkele voorwaarde geleverd worden 
onder het merk.  

Indien de vergunninghouder na de levering de niet-overeenkomstigheid van de geleverde 
producten vaststelt, brengt hij de afnemer zowel als de certificatie-instelling hiervan onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte, met vermelding van de redenen van de niet-overeenkomstigheid. De 
kennisgeving aan de afnemer moet door de certificatie-instelling controleerbaar zijn en de 
certificatie-instelling is gerechtigd de inhoud van de kennisgeving te laten wijzigen. 

 

6.5.4  Gebruik en kenmerken van het certificatielogo 
De bepalingen van het CRC 102 zijn van toepassing. 

Het hieronder afgebeelde logo moet op de leveringsbon aangebracht worden, xxx geeft hierbij 
de referentie van de productie-eenheid weer, y de categorie van het product (A, B of C) aan 
dewelke het beton behoort. 

 

 
Certificatie-instelling : OCCN 

XXX/Y NBN EN 206-1 

 

Onder het BENOR-certificatielogo wordt er de volgende vermelding toegevoegd : « Certificatie-
instelling : OCCN ». 
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7 Externe controle 

7.1 Controlebezoeken 
Tijdens de externe controlebezoeken, is de producent ertoe gehouden zonder uitstel vrije 
toegang te verlenen tot alle lokalen en andere installaties van de productie-eenheid, waar de 
aanwezigheid van de keurmeester nodig is opdat hij zijn taak zou kunnen uitvoeren. Bovendien 
moet de producent  tijdens de werkuren toegang geven tot alle nodige documenten en toelaten 
dat de keurmeester, op zijn verzoek, kopieën maakt van uittreksels van de controleregisters. 

Een afgevaardigde van de certificatie-instelling kan ten allen tijde deelnemen aan de 
controlebezoeken uitgevoerd door de keuringsinstelling, met dien verstande dat de 
keuringsbevoegdheid bij de keurmeester berust. 
Een auditeur van de instelling die de certificatie-instelling of de keuringsinstelling accrediteert 
kan ten allen tijde de keurmeester of de afgevaardigde van de certificatie-instelling vergezellen. 

De externe controlebezoeken worden onderverdeeld in 5 inspectie taken : 

7.1.1 Audit van het productiecontrolesysteem  
Het productiecontrolesysteem wordt uitvoerig onderzocht. De inhoud van het HPC wordt 
onderzocht, hierbij inbegrepen de effectieve toepassing van de bestaande instructies en 
procedures. De uitvoering en de interpretatie van de initiële proeven worden algemeen  
beoordeeld. In bijlage 14 is een lijst opgenomen van de punten die tijdens een 
keuringsbezoek van het productiecontrolesysteem moeten worden onderzocht.  

Deze bezoeken vereisen de aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de Directie. 

 

7.1.2 Keuring van het laboratorium  
De keurmeester vergewist zich van de aanwezigheid in het laboratorium van de nodige 
uitrusting voor de productiecontrole en van de goede werking ervan.  

 

7.1.3 ITT keuring 
De resultaten van de initiële proeven worden nauwkeurig onderzocht. De  interpretatie  ervan 
wordt geëvalueerd. 

 

7.1.4  Product keuring 
De keurmeester verifieert de resultaten van de productiecontrole van al de categorieën van 
het geproduceerd beton (conformiteit, frequentie en registraties, correcties en correctieve 
maatregelen in geval van niet-overeenkomstigheid met de gespecificeerde grenzen). Hij 
verifieert de betrouwbaarheid van de productiecontrole. De te volgen procedure wordt 
omschreven in bijlage 12. Hij verzekert zich bovendien van :  

• de juistheid van de leveringsbonnen door middel van steekproeven; 

• de juiste identificatie van de grondstoffen ; 

• de controle van de geleverde grondstoffen, met inbegrip van de controle van de 
leveringsbonnen en van de effectieve uitvoering van de controleproeven. 

• Hij vergelijkt de geleverde hoeveelheden met de geproduceerde volumes 
BENOR-beton. 
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7.1.5 Monstername 
In het kader van de externe monsterneming, woont de keurmeester de fabricatie van de 
kubussen bij. Hij identificeert de nodige proefstukken voor de controle van de 
reproduceerbaarheid van de zelfcontrole. De te volgen procedure is omschreven in 
bijlage 13. 
In totaal worden 6 monsternemingen per jaar uitgevoerd. 
 

7.2 Buitengewone controlebezoeken  
De externe controlebezoeken kunnen vervolledigd worden door buitengewone 
controlebezoeken en controleproeven. De buitengewone controlebezoeken hebben in het 
bijzonder betrekking op : 

• de eventuele controles in een extern laboratorium voor productiecontrole ;  
• iedere bijkomende controle die door de certificatie-instelling noodzakelijk 

wordt geacht, bijvoorbeeld in het kader van een ontvangen klacht ; 
• de bijkomende controles uitgevoerd op verzoek van de producent bij de 

vaststelling van tekortkomingen in de zelfcontrole die krachtens de 
bepalingen van het toepassingsreglement de tussenkomst van de 
keuringsinstelling vereisen; 

• de controles in geval van een belangrijke wijziging van het HPC, op 
verzoek van de certificatie-instelling (beschrijving in het HPC 
overeenkomstig de norm NBN EN 206-1, werking). 

• de bijkomende controles uitgevoerd tengevolge van een sanctie betekend 
door de certificatie-instelling. 

 

7.3 Externe monsternemingen 
De externe controleproeven onderscheiden zich in : 

• de gewone controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatsvinden tijdens de 
keuringsbezoeken ; 

• de buitengewone controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatsvinden telkens dit 
door de certificatie-instelling nodig wordt geacht. 

De bemonstering en het transport van de monsters voor de externe controleproeven gebeuren 
onder toezicht van de keuringsinstelling en door de zorgen van de producent of de 
keuringsinstelling, op kosten van de producent. 

De proefmonsters worden door de keuringsinstelling voorzien van een identificatie. 

Voor elke proefopdracht, stelt de keuringsinstelling een beproevingsborderel op, dat alle 
relevante gegevens betreffende de proef en de proefmonsters bevat, dat verwijst naar de 
overeenkomst tussen de certificatie-instelling en het controlelaboratorium en dat door de 
producent voor akkoord ondertekend is. De producent kent de opdracht toe aan het 
controlelaboratorium door middel van een bestelbon die op eenduidige manier verwijst naar het 
beproevingsborderel. 

Het proefverslag wordt opgestuurd naar de keuringsinstelling die het beproevingsborderel heeft 
opgesteld en die een kopie van het verslag overmaakt aan de producent. In geen enkel geval 
worden de proefresultaten door het controlelaboratorium meegedeeld aan de producent of aan 
derden, noch wordt het verslag aan de producent of aan derden opgestuurd. 

Het controlelaboratorium heeft het recht de moeilijkheden die zich zouden voordoen bij de 
betaling van een factuur te melden aan de certificatie-instelling in het kader van de 
overeenkomst met de certificatie-instelling. 
 

7.4 Schema van de externe controle 
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Men onderscheidt 2 types bezoeken : 

• De auditbezoeken: keuring van het systeem van de productiecontrole (§7.1.1)  

Voor dit type bezoek wordt een datum op voorhand vastgelegd, in onderlinge 
overeenstemming met de inspecteur en de producent. Een programma van het bezoek 
wordt door de inspecteur vóór het bezoek opgesteld en de aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van de directie is vereist (tenminste tijdens de openings- en 
slotvergadering).  

 

• De « technische » bezoeken : Keuring van het laboratorium (7.1.2),  keuring van de ITT’s  
(§7.1.3), controle van de producten (§7.1.4), monsternemingen (§7.1.5).  

Deze bezoeken worden niet aangekondigd. Ze worden uitgevoerd volgens een vooraf 
bepaalde systematiek. De inspecteur zal echter het keuringschema moeten aanpassen 
in functie van de productie, de beschikbaarheden en de behoeften.  

Zo nodig zal een uitbreidingsbezoek (certificatie-aanvraag in een nieuwe categorie) 
kunnen geïntegreerd worden in een technisch bezoek. 

 
Het geheel van de keuringsbezoeken opgenomen in punt 7.1 is gespreid over 7 bezoeken per 
jaar. De bezoeken zijn als volgt onderverdeeld :  

• 1 audit1; 

Voor productie-eenheden die aan een zelfde groep behoren, en waarvoor het HPC 
aantoont dat bepaalde elementen van het FPC systeem gemeenschappelijk beheerd 
worden, kan een gegroepeerde audit uitgevoerd worden voor de evaluatie van deze 
punten. De uitvoering van een audit blijft in elke productie eenheid verplicht2.  

De organisatie van de audits in productie-eenheden van een zelfde groep wordt door de 
certificatie instelling schriftelijk vastgelegd, in overleg met de keuringsinstelling.  

• 6 technische bezoeken3, met 6 monsternemingen ; De duur van elk technisch bezoek 
wordt aangepast in functie van de situatie en de behoeften (productiepiek, ofwel, uitstel 
van een monsterneming, bijvoorbeeld). 

Met uitzondering van de audits van het FPC-systeem, worden de keuringen niet aangekondigd. 

 
1 Gebruikelijk duurt een audit 2 dagen, voorbereiding, opstelling van het verslag en opvolging 
inbegrepen 
2 Het aantal uren besteed aan de gecentraliseerde audit wordt gebruikelijk afgerekend van de uren 
besteed aan de audits in de productie-eenheden zodanig dat het totaal aantal audit uren per productie-
eenheid ongewijzigd blijft. 
 
3 In principe bedraagt de duur van elk bezoek 8 uur. 
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7.5  Externe controle gedurende de toelatingsperiode 
Tijdens de toelatingsperiode worden maandelijks 2 technisch bezoeken uitgevoerd1.  
Een audit van het FPC-systeem wordt uitgevoerd op het einde van de toelatingsperiode. Tijdens 
de toelatingsperiode worden alle bezoeken aangekondigd. 

 

7.6 Verslagen opgesteld door de keuringsinstelling 
7.6.1 Verslagen van de externe controle 
Na ieder controlebezoek wordt door de keurmeester een bezoekverslag in tweevoud ter plaatse 
opgemaakt, dat de volgende informatie bevat :  

• de identificatie van de productie-eenheid (naam en identificatienummer) ; 
• datum en duur van het controlebezoek met vermelding van de aankomst- en vertrek-

uren in de productie-eenheid; 
• uitgevoerde inspectietaken ; 
• vaststellingen met betrekking tot elke uitgevoerde taak; 
• de schikkingen getroffen door de producent om aan een gebrek of tekortkoming te 

verhelpen; 
• aantal bijlagen en hun identificatie. 
 

Het verslag wordt onderverdeeld in modules. Elk uitgevoerde inspectietaak geeft aanleiding 
tot één module. 

De vaststellingen die door de keurmeesters in de bezoekverslagen worden vermeld, moeten 
duidelijk worden beschreven en gestaafd met details en bewijsstukken.  

De afgevaardigde van de producent is gerechtigd zijn eigen opmerkingen op het bezoekverslag 
te vermelden. Ieder bezoekverslag wordt ondertekend door de keurmeester enerzijds en de 
afgevaardigde van de producent anderzijds. 

De keuringsinstelling en de producent ontvangen elk een ondertekend exemplaar van het 
bezoekverslag. De keuringsinstelling bezorgt vervolgens aan de certificatie-instelling een 
afschrift van het bezoekverslag, voor gezien getekend en zo nodig van commentaar voorzien 
door de directeur van de keuringsinstelling of door zijn afgevaardigde. 

 

7.6.2 Auditverslag van het systeem voor productiecontrole 
Een lijst met alle opmerkingen moet verplicht de dag van het bezoek aan de producent 
overhandigd  worden. De opmerkingen worden in een lijst opgenomen naargelang het 
risico dat ze veroorzaken  :  

- A: niet-overeenkomstigheid die de werking en de doeltreffendheid van de FPC zodanig 
beïnvloedt dat producten, die niet overeenkomstig zijn met de norm, op de markt 
kunnen gebracht worden  

- B: niet-overeenkomstigheid die geen risico laat vermoeden voor de effectieve werking 
van de FPC indien ze binnen een bepaalde tijdspanne wordt behandeld. 

- C: niet-overeenkomstigheid die geen risico inhoudt voor de werking van de FPC maar 
die binnen het jaar moet behandeld worden.  

Er bestaat geen rechtstreeks verband tussen deze classificatie en het systeem van de sancties 
vermeld in § 14 van dit reglement. 

 
1 Gebruikelijk duurt één bezoek een halve dag; indien nodig kunnen twee bezoeken op één dag 
verzameld worden. 
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De producent dient in ieder geval een schriftelijk antwoord op deze opmerkingen aan de 
verantwoordelijke van de keuringsinstelling over te maken binnen de maand die volgt op de 
datum waarop deze lijst werd opgesteld. Het plan met de correctieve maatregelen moet 
minimum de acties, de termijnen en eveneens de verantwoordelijken, belast met de uitvoering 
ervan, beschrijven. 

Voor elke audit dient een gedetailleerd verslag te worden opgesteld.   

Het is niet toegelaten in het verslag geklasseerde opmerkingen te vermelden die niet 
gespecificeerd werden op het document ondertekend door de vertegenwoordiger van de 
productie-eenheid tijdens de conclusies. 

De verslagen moeten naar de productie-eenheid en de certificatie-instelling verstuurd worden 
binnen de 10 dagen na ontvangst van de antwoorden op alle opmerkingen van de keuring en 
binnen een maximum termijn van zes weken die volgen op de keuring. 
 

7.6.3 Verslag van de toelatingsperiode 
Het verslag van de toelatingsperiode, of syntheseverslag, opgesteld na afloop van de 
toelatingsperiode, zal overgemaakt worden aan de certificatie-instelling, die hiervan, na 
beslissing van de toekenning van de vergunning, een afschrift met commentaar zal versturen 
naar de aanvrager. Dit verslag moet een synthese en een evaluatie van alle gecontroleerde 
elementen omvatten zodat een beslissing genomen kan worden 

 

7.6.4 Verslag van het uitbreidingsbezoek 
Voor de uitbreidingsaanvragen wordt een verslag van het uitbreidingsbezoek opgesteld en aan 
de certificatie-instelling overgemaakt. 

 

7.6.5 Berispingen, waarschuwingen en voorstellen tot sanctie 
Een berisping heeft tot doel de aandacht van de producent te trekken op een  
niet-overeenkomstigheid die aanleiding zou kunnen geven tot een sanctie. Zowel de 
keuringsinstelling als de certificatie-instelling kunnen een berisping betekenen. 

Elke vaststelling van een belangrijke of herhaalde niet-overeenkomstigheid met betrekking tot de 
technische productspecificaties, de reglementaire bepalingen of de bijzondere bepalingen 
opgelegd door de certificatie-instelling, kan aanleiding geven tot een berisping. 

Een berisping wordt schriftelijk aan de producent betekend. De berisping, betekend door de 
keuringsinstelling, wordt ondertekend door de directeur van de keuringsinstelling of zijn 
vertegenwoordiger en indien nodig van commentaar voorzien. Een afschrift ervan wordt 
overgemaakt aan de certificatie-instelling. 

De producent is ertoe gehouden de niet-overeenkomstigheid te verantwoorden en desgevallend 
de nodige correctieve acties voor te stellen om het behoud of de herhaling van de inbreuk of de 
tekortkoming te vermijden. 

In geval van onvoldoende verantwoording of het behoud of de herhaling van de inbreuk of de 
tekortkoming, kan de keuringsinstelling de berisping laten vergezellen door een voorstel tot 
sanctie. 
De keuringsinstelling stelt een waarschuwing voor indien één van de inbreuken opgenomen in 
art. 14.2.1 van onderhavig Reglement wordt vastgesteld. 
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8 Opschorting en verzaking door de vergunninghouder 

8.1 Opschorting op verzoek van de vergunninghouder 
De vergunninghouder kan een opschorting van  zijn vergunning aanvragen. 

De opschorting kan betrekking hebben op een gedeelte of het geheel van de gecertificeerde 
productie. 

De vergunninghouder dient een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag tot opschorting in met 
vermelding van de gewenste duur van de opschorting. 

De certificatie-instelling kent de opschorting al dan niet toe, vanaf een bepaalde datum en voor 
een wel bepaalde duur, die de maximale duur van 6 maanden niet overschrijdt. 

8.2 Bijzonder geval : onderbreking van de productie 
In geval van onderbreking van de productie onder het BENOR-merk waarvan de duur langer is 
dan één maand, moet de vergunninghouder de certificatie-instelling en de keuringsinstelling 
verwittigen ; zij nemen dan de gepaste maatregelen. De vergunninghouder moet hun de 
vermoedelijke periode van onderbreking meedelen (begin en einde). 

De vergunninghouder verbindt zich ertoe tijdens deze periode niet onder het BENOR-merk te 
leveren (op straffe van sanctie). 

De regels voor de controle en de frequentie van de bezoeken zijn de volgende : 

Geval 1 : duur van de onderbreking  ≤ 2 maanden 
De controlebezoeken worden zonder onderbreking voortgezet volgens de frequentie 
bepaald door het reglement ; 

Geval 2 : 2 maanden < duur van de onderbreking ≤ 1 jaar
Een “bezoek van onderbreking” wordt uitgevoerd onmiddellijk na het begin van de 
onderbreking (om de gebruikelijke controles uit te voeren en om de onderbreking van de 
productie onder het BENOR-merk vast te stellen/te verifiëren). Dit bezoek wordt 
uitgevoerd wanneer de laatste resultaten van de statistische controle beschikbaar zijn 
teneinde de overeenkomstigheid ervan te kunnen nagaan.   

Tussen het bezoek van onderbreking en het begin van de hervatting wordt geen enkel 
bezoek van het type “productkeuring” uitgevoerd. 

Een bijkomend bezoek (“bezoek van hervatting”) wordt uitgevoerd onmiddellijk na het 
begin van de hervatting van de productie onder het BENOR-merk (om de gebruikelijke 
controles uit te voeren en om zich ervan te vergewissen dat er geen misbruik is geweest 
van het gebruik van het BENOR-merk tijdens de periode van onderbreking die niet 
onderworpen is aan de externe controle). 

Na de hervatting worden de bezoeken voor productkeuring voortgezet met de 
gebruikelijke frequentie (bepaald in artikel 7.4 van het Toepassingsreglement). 

Geval 3 : duur van de onderbreking  > 1 jaar 
Een “bezoek van onderbreking” wordt uitgevoerd onmiddellijk na het begin van de 
onderbreking (om de gebruikelijke controles uit te voeren en om de onderbreking van de 
productie onder het BENOR-merk vast te stellen/verifiëren). Dit bezoek wordt uitgevoerd 
wanneer de laatste resultaten van de statistische controle beschikbaar zijn teneinde de 
overeenkomstigheid ervan te kunnen nagaan.   

Tussen het bezoek van onderbreking en het begin van de hervatting worden geen 
bezoeken uitgevoerd. 
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Bij de hervatting gaan de volgende maatregelen gepaard met de hervatting van het 
gebruik van het merk : 

• ijking van de doseeruitrusting, indien het certificaat vervallen is ; 

• toelatingsperiode met een minimum duur van één maand: men volgt de regels die 
werden opgesteld voor de toelatingsperiode van een werfcentrale (zie art 5.8.3) : 

 de producent voert de controle van zijn productie uit met een frequentie die 
overeenstemt met deze van de initiële productie : hij deelt de resultaten mee op  
7 dagen op 20 monsternemingen, 

 tijdens het bezoek van hervatting, controleert de keuringsinstelling de installaties 
en onderzoekt zij of het HPC de reële toestand weergeeft ; zij neemt een 
monster van vers beton af voor een reproduceerbaarheidtest op 7 dagen, 

 bij het tweede bezoek voert de keuringsinstelling onder andere de 
reproduceerbaarheidtest op 7 dagen uit.   

Na het einde van de toelatingsperiode worden de bezoeken volgens de gebruikelijke 
frequentie voortgezet.  

Ingeval de onderbreking langer dan 1 jaar duurt, wordt de productie-eenheid niet meer op 
de lijst van de vergunninghouders vermeld tussen de onderbreking en de hervatting. 

 

8.3 Opzegging van het merk 
Ingeval een vergunninghouder vrijwillig het BENOR-merk opzegt (definitieve stopzetting van 
het geheel van de productie onder het BENOR-merk), is hij eraan gehouden de effectieve 
datum van de opzegging mee te delen aan de certificatie-instelling en de keuringsinstelling, 
die dan de gepaste maatregelen treffen. 

De producent verbindt zich ertoe vanaf de datum van de opzegging geen beton meer onder 
het BENOR-merk te leveren. De productie-eenheid wordt niet meer op de lijst van de 
gebruikers vermeld vanaf dezelfde datum. 

Een bezoek van stopzetting wordt door de keuringsinstelling 28 dagen na de effectieve 
stopzetting uitgevoerd om de gebruikelijke controles te verrichten (nazicht van de 
overeenkomstigheid van het beton geleverd vóór de opzegging) en om het niet-gebruik van 
het BENOR-merk vast te stellen.  

Vervolgens wordt het dossier door de certificatie-instelling administratief en financieel 
afgesloten. 
Indien de producent voor één categorie het BENOR-merk wenst op te zeggen, deelt hij de 
effectieve datum van de opzegging aan de certificatie-instelling mede. Tijdens de volgende 
bezoeken verifieert de keuringsinstelling de laatste gegevens van de productiecontrole die 
overeenstemmen met de betrokken categorie. 
 
9 Financieel stelsel 

De tarieven van de certificatie zijn opgenomen in een bijgewerkte rondzendbrief beschikbaar 
bij het OCCN. 

 
10 Wijziging van de technische productspecificaties en de reglementen 

De certificatie-instelling stelt de vergunninghouder onmiddellijk in kennis van elke wijziging van 
de technische productspecificatie en van de reglementen en die betrekking hebben op de 
certificatie van het product, met vermelding van de periode waarover de vergunninghouder 
beschikt om zich aan de gewijzigde voorschriften aan te passen. 
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De certificatie-instelling stelt de keuringsinstellingen en de controlelaboratoria onmiddellijk in 
kennis van elke wijziging van de technische productspecificaties en reglementen en die 
betrekking hebben op de controles en controleproeven en die hen aanbelangen, met vermelding 
van het tijdstip waarop de wijzigingen in voege treden. 

 
11 Lijst van de vergunninghouders 

De certificatie-instelling publiceert en verspreidt periodiek een actueel gehouden lijst van de 
vergunninghouders met de vermelding van de gecertificeerde categorie(ën). Deze lijst is 
beschikbaar op de website van het OCCN en wordt op eenvoudig verzoek overgemaakt. 

De lijst vermeldt naast de vergunninghouders, de ingangsdatum van intrekkingen die ingegaan 
zijn in de periode voorafgaand aan de publicatie, alsmede de ingangsdatum en de duur van de 
opschortingen die van kracht zijn geweest in de periode voorafgaand aan de publicatie of die 
van kracht zijn. De sanctionele (Art.14) of vrijwillige (Art. 8.1) aard van de opschortingen en 
intrekkingen wordt duidelijk aangegeven. 

 
12 Vergunningsperiode 

12.1 Vrijgestelde productiedelen waarop het merk niet van toepassing is 
Zijn steeds vrijgesteld van de vervaardiging en de levering onder het merk : 

• de productiedelen waarvan de kenmerken zich op ondubbelzinnige en voor de afnemer 
herkenbare wijze onderscheiden van deze die in de technische productspecificaties 
worden bepaald ; 

• de productiedelen waarvan de vergunninghouder bewijst dat de technische eisen 
opgelegd door de afnemer onverenigbaar zijn met de technische productspecificaties; 

• samenstellingen die nog niet gevalideerd zijn.  

De productiedelen bestemd voor een andere dan de Belgische markt en die daartoe worden 
geleverd onder een niet-Belgisch certificaat kunnen worden vrijgesteld van de vervaardiging en 
de levering onder het merk. 

De vrijgestelde productiedelen dienen zoals de productie waarop de vergunning van toepassing 
is te worden ingeschreven in de productiestaat.  

12.2  
12.3 Discontinue productie 
Indien de productie onregelmatig is of tijdelijk is onderbroken, of indien het aantal 
productieperioden kleiner is dan het aantal periodieke controlebezoeken vastgelegd in het 
toepassingsreglement, is de vergunninghouder ertoe gehouden de certificatie-instelling in te 
lichten over elke productieperiode of onderbreking zodanig dat de controlebezoeken hierop 
kunnen worden afgestemd. 

 
13  Klachten aan de certificatie-instelling 

13.1 Klachten met betrekking tot het gecertificeerd product 
Indien bij de certificatie-instelling een schriftelijke klacht  wordt ingediend met betrekking tot het 
gecertificeerde product, beoordeelt ze de ontvankelijkheid ervan. Als de klacht ontvankelijk is, 
onderzoekt de certificatie-instelling de gegrondheid van de klacht. De certificatie-instelling is 
gerechtigd een onderzoek te voeren of te laten voeren in de productie-eenheid aangaande de 
vastgestelde tekortkomingen of inbreuken. Dit onderzoek kan uitgebreid  worden tot buiten de 
productie-eenheid, zonodig na het verkrijgen van de nodige toelatingen van derden. 
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De certificatie-instelling stelt de aanklager en de vergunninghouder schriftelijk in kennis van de 
ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht. Vervolgens geeft hij hun informatie over de 
resultaten van het onderzoek. 

De certificatie-instelling is bevoegd om naar aanleiding van een gegronde klacht een sanctie te 
betekenen vergezeld van diverse maatregelen krachtens de bepalingen van Art.14. 

Als blijkt dat een klacht gegrond is, verhaalt de certificatie-instelling de kosten van de 
behandeling van de klacht op de vergunninghouder. 

 

13.2 Bescherming van het merk 
Indien een schriftelijke klacht wordt ingediend met betrekking tot een misbruik van het merk of 
een onrechtmatige verwijzing naar de technische specificaties, beoordeelt de  
certificatie-instelling de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht 
gegrond is, neemt de certificatie-instelling de nodige stappen krachtens de machtiging die haar 
verleend werd door Art. 5.1.1. 
 
14 Sancties 

14.1 Algemene bepalingen 
De certificatie-instelling is gerechtigd sancties te betekenen en alle nodige maatregelen te treffen 
bij vaststelling van een inbreuk of tekortkoming met betrekking tot 

• de technische productspecificaties ; 

• de reglementaire bepalingen ; 

• de bijzondere schikkingen opgelegd door de certificatie-instelling in het kader van 
de certificatie. 

Een sanctie kan betrekking hebben op een gedeelte of het geheel van de gecertificeerde 
productie. Zij kan worden vergezeld door een versterking van de FPC of van de externe controle 
en van verschillende maatregelen die voor de vergunninghouder een verplicht karakter hebben. 
Deze wordt verzocht alle nodige correctieve maatregelen te treffen om het behoud of de 
herhaling van de inbreuk of de tekortkoming te vermijden. Volgens de ernst van de inbreuk  of 
de tekortkoming, worden de volgende sancties onderscheiden : 

 

• WAARSCHUWING : de vergunninghouder wordt er voor gewaarschuwd 
dat het behoud of de herhaling van de inbreuk of tekortkoming binnen een 
bepaalde termijn het vermogen van de vergunninghouder om de 
overeenkomstigheid van het product doorlopend te waarborgen, in twijfel 
trekt en aanleiding kan geven tot een zwaardere sanctie ;   

• OPSCHORTING VAN AUTONOME LEVERING : de vergunninghouder 
mag de betreffende productiedelen niet meer leveren onder het merk 
zonder de voorafgaande toelating van de certificatie-instelling. De 
zelfcontrole en de externe controle worden zonder beperking verder gezet. 

• OPCHORTING VAN DE VERGUNNING : de vergunninghouder mag de 
betreffende productiedelen niet meer leveren onder het merk De 
zelfcontrole en de externe controle worden zonder beperking verder gezet. 
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• GEDEELTELIJKE INTREKKING VAN DE VERGUNNING : de 
vergunninghouder mag de betreffende productiedelen niet meer leveren 
onder het merk. De externe controle inzake de betreffende productiedelen 
worden gestaakt ; 

• INTREKKING VAN DE VERGUNNING : de vergunninghouder mag geen 
product meer leveren onder het merk. De externe controle wordt gestaakt, 
met uitzondering van een bezoek dat plaatsvindt in de loop van de drie 
maanden die volgen op de intrekking met als doel de stand van de 
voorraad na te gaan. 

 
De opschorting van autonome levering wordt uitgesproken voor een onbepaalde duur. Ze kan 
slechts worden opgeheven vanaf het ogenblik dat er opnieuw een voldoende mate van 
vertrouwen bestaat dat de vergunninghouder in staat is om de overeenkomst van zijn product te 
waarborgen..  

De opschorting van de vergunning wordt uitgesproken voor een bepaalde periode, die indien 
nodig kan worden verlengd. De maximale duur van een opschorting bedraagt 6 maanden. 

De intrekking van de vergunning is definitief. De producent kan slechts een formele aanvraag 
indienen voor een nieuwe vergunning na een termijn die tenminste gelijk is aan de maximale 
duur van een opschorting. 

Onafhankelijk van de hoger vermelde sancties, is de certificatie-instelling gerechtigd aan de 
vergunninghouder een boete op te leggen, waarvan het maximaal bedrag is vastgelegd in het 
financieel stelsel. 

Een waarschuwing, een opschorting van autonome levering en een boete zijn aangelegenheden 
die slechts de vergunninghouder en de certificatie-instelling aanbelangen en die nooit aan 
derden verspreid worden. Deze sancties worden schriftelijk betekend. 

De opschorting en de intrekking van de vergunning zijn sancties met een openbaar karakter en 
worden uitdrukkelijk vermeld in de lijst van de vergunninghouders. Deze sancties worden per 
aangetekend schrijven aan de vergunninghouder betekend, na de vergunninghouder op de 
hoogte te hebben gebracht van het risico waaraan hij zich blootstelt en zonder hem de kans te 
hebben gegeven de elementen voor zijn verdediging voor te leggen. 

 

14.2 Bijzondere bepalingen 
Voor elke inbreuk of tekortkoming, beslist de certificatie-instelling, in functie van de 
reglementaire bepalingen, de vaststellingen van de keuringsinstelling en de berispingen als ook 
de door haar opgebouwde jurisprudentie, of het opportuun is een sanctie te betekenen, en 
bepaalt desgevallend het niveau van de sanctie, de duur, en de bijkomende maatregelen.  

14.2.1 Kunnen in het bijzonder aanleiding geven tot een waarschuwing : 
• het niet respecteren van de aard of de frequenties van een controle 

opgelegd in het kader van de zelfcontrole; 

• het niet uitvoeren van ITT’s; 

• het gebrek aan correctieve maatregelen wanneer de resultaten van de 
zelfcontrole niet overeenkomstig zijn; 

• het gebruik van niet overeenkomstige grondstoffen of het verstrekken van 
foutieve inlichtingen omtrent de gebruikte grondstoffen; 

• elke tekortkoming van het personeel, van de productie-uitrusting of van de 
zelfcontrole; 
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• de levering van niet-vrijgestelde productiedelen buiten het merk; 

• de levering van productiedelen die niet werden ingeschreven op de 
productiestaat; 

• de levering van twijfelachtige productiedelen zonder dat de 
overeenkomstigheid ervan  werd nagegaan of de levering ervan werd 
goedgekeurd op basis van een onderzoek volgens de bepalingen van het 
toepassingsreglement; 

• het verstrekken van foutieve informatie over de geproduceerde 
hoeveelheden. 

 

14.2.2 Kan in het bijzonder aanleiding geven tot een opschorting van autonome levering 
: 

De levering van gecertificeerde productiedelen waarvan de niet-overeenkomstigheid wordt 
vastgesteld na de levering. 

 

14.2.3 Kunnen in het bijzonder aanleiding geven tot een opschorting van de vergunning : 
• de levering onder het merk van productiedelen waarvan de  

niet-overeenkomstigheid door de vergunninghouder had moeten gekend 
zijn; 

• het niet naleven van de maatregelen opgelegd ingeval de resultaten van de 
zelfcontrole niet voldoen aan de technische productspecificaties of aan de 
reglementaire bepalingen. 

•  

14.2.4 Geven in het bijzonder aanleiding tot de intrekking van de vergunning : 
• elke vrijwillige handeling uitgevoerd om de niet-overeenkomstigheid van 

productiedelen te verhelen; 

• de levering van productiedelen onder het merk tijdens de 
opschortingsperiode van de vergunning of zonder toelating van de 
certificatie-instelling tijdens de opschortingsperiode van autonome levering.   

Het niet naleven van een verplichting als gevolg van een sanctie of de vaststelling, tijdens de 
looptijd van een sanctie, van dezelfde inbreuk of tekortkoming, of van een tweede inbreuk of 
tekortkoming die ook een sanctie met zich meebrengt, kan aanleiding geven tot een zwaardere 
sanctie. 

 

14.3 Audiëntie, beroep en hoger beroep 
14.3.1 Audiëntie 
De vergunninghouder die een door de certificatie-instelling genomen beslissing of betekende 
sanctie betwist, heeft het recht gehoord te worden door de certificatie-instelling. 

De vraag tot audiëntie wordt schriftelijk ingediend. 

De door de certificatie-instelling genomen beslissingen en betekende sancties worden niet 
opgeschort door een vraag tot audiëntie. 
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14.3.2 Beroep 
De vergunninghouder die een beslissing genomen door de certificatie-instelling betreffende de 
sanctionele opschorting of intrekking van zijn vergunning betwist, heeft het recht beroep aan te 
tekenen tegen deze beslissing bij het Bestuurscomité. 

De aantekening van beroep gebeurt per aangetekend schrijven binnen de tien werkdagen na 
ontvangst van de betekening van de sanctie in kwestie. 

De sanctionele opschorting of intrekking van de vergunning wordt door een aantekening van 
beroep niet opgeschort. 

 

14.3.3 Hoger beroep 
Een hoger beroep tegen elke beslissing van de certificatie-instelling is mogelijk bij het Comité 
voor het Merk van het BIN volgens zijn eigen procedures. 

 
15 Geschillen 

15.1 Arbitrage van geschillen 
De aanvrager of de vergunninghouder, enerzijds, en de certificatie-instelling, anderzijds, 
verbinden zich ertoe elk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met de uitvoering of de 
interpretatie van de reglementaire bepalingen door arbitrage op te lossen. De procedure verloopt 
overeenkomstig het reglement van CEPANI. Het Belgisch recht is van toepassing. De plaats van 
arbitrage is Brussel. De landstalen worden aanvaard als voertalen voor de arbitrage. De 
arbitrage vindt plaats in eerste en laatste aanleg. 
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BIJLAGE 1 Lijst van de keuringsinstellingen 

Bureau SECO 
Aarlenstraat 53 
1040 Brussel 
Tel. : 02/238.22.11 
Fax. : 02/238.24.01 
 
 
Vlaamse overheid 
Dept. Mobiliteit en Openbare Werken 
Betonstructuren Gent 
Vliegtuiglaan 5 
9000 Gent 
Tel.: 09/323.74.11 
Fax. : 09/323.74.10 
 
 
Ministère Wallon de l’Equipement et des Transports 
Direction des structures en béton (MET D 423) 
Rue Côte d’Or 253 
4000 Liège 
Tel. : 04/231.64.16 
Fax. : 04/231.64.64 
 
 
COPRO vzw 
Dendermondsestraat 168 
1083 Brussel 
Tel. : 02/468.00.95 
Fax. : 02/469.10.19 
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BIJLAGE 2  Minimum inhoud van het Handboek voor de Productiecontrole (HPC) 
* = deel over te maken aan de Certificatie-Instelling 
(De bladzijden dienen te worden genummerd) 
 
1. *Inhoud en datum van de laatste herziening 

2. *Verklaring van de Directie 

3. *Administratieve gegevens 

• Maatschappelijke zetel (Naam, Adres, Telefoon, Fax, BTW-nummer) 

• Uitbatingszetel (Naam, Adres, Telefoon, Fax) 

(Indien verschillende centrales bestaan voor dezelfde site, het aantal productie-eenheden vermelden 
en eveneens de identificatie van elke productie-eenheid) 

• Plan (Een plan van de site toevoegen met de ligging van de productie-eenheid, de opslag van de 
grondstoffen, de burelen, het labo  …) 

• Naam van de personen die bevoegd zijn om de verslagen van de keuringsinstelling te ondertekenen. 
 

4. *Personeel 

• Organogram (Organogram van de functies met naam, plaatsvervanger, functie, minimum tijdsbesteding 
en bevoegdheden / verantwoordelijkheden.) 

 
• Opleiding (Voor de verschillende functies omschrijven welke basisopleiding en welke bijscholing voorzien 

wordt.)  
 

5. Productie  

• *Beschrijving van de productie-eenheid en van haar werking 

Algemene beschrijving van de betonproductie, van bestelling over aanmaak tot levering. Beschrijving van 
de installaties (voorraad, dosering, aanmaken, levering). 

Voor de doseerinstallaties, beschrijving van de procedure en de frequentie van de controle van de 
doseerinrichtingen met onderscheid tussen gewichtsmatige doseerinstallaties en volumetrische 
doseerinstallaties. 

Ingeval van toevoeging van hulpstoffen of water op de werf onder de verantwoordelijkheid van de 
producent, referentie naar de toe te passen procedure.   

Beschrijving van de methode voor de registratie van de doseringen (papier/computer). 

 
• *Grondstoffen 

*Een bijgewerkte lijst van de grondstoffen moet steeds beschikbaar zijn in de productie-eenheid. Elk jaar 
moet een lijst die de werkelijke toestand van de productie-eenheid weergeeft, aan de 
certificatie-instelling overgemaakt worden. 

 
Voor elke grondstof, de specifieke eisen beschrijven en de correctieve maatregelen die voorzien zijn in 
geval van niet-overeenkomstigheid aan de vooropgestelde criteria.  
Voor de grondstoffen die drager zijn van een certificaat van overeenkomstigheid (CE, Benor, Atg,…) 
een kopie van het certificaat toevoegen, met de bijhorende technische fiche. 
Voor de producten dragers van de CE-markering, de conformiteitsverklaring van de fabrikant 
bijvoegen. 
 
 Cement / bindmiddel 

Identificatie van elk gebruikt cement met minimum de juiste aanduiding volgens de  
NBN EN 197-1, het nummer van het certificaat van de CE-markering, de producent, de herkomst, 
de vermelding van andere certificaten en de beschrijving van de opslag 

 Granulaten 

Identificatie van elk gebruikt granulaat met minimum de aanduiding, zo nodig het nummer van het 
certificaat van de CE-markering, de leverancier en de herkomst, de vermelding van andere 
certificaten en de beschrijving van de opslag.    
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 Toevoegsels  (Type I en II) 

Identificatie van elk gebruikt toevoegsel met minimum de juiste aanduiding, de producent, de 
herkomst, de vermelding van certificaten , indien nodig het nummer van het certificaat van de CE-
markering en de beschrijving van de opslag. 

 Hulpstoffen 

Identificatie van elke gebruikte grondstof met minimum de identificatie volgens de  
NBN EN 934-2, het nummer van het certificaat van de CE-markering, de vermelding van de 
producent en van de leverancier, de vermelding van andere certificaten en de beschrijving van de 
opslag.  

 Aanmaakwater 

Herkomst van het aanmaakwater en beschrijving van alle uitgevoerde interne controles  met 
vermelding van de proeven en hun frequentie. 

De eventuele externe proefverslagen toevoegen. 

• *Productcatalogus 

Volledige lijst van beton geproduceerd onder certificatie met de overeenkomstige genormaliseerde 
specificaties en de eventuele commerciële benaming. 

• Identificatiefiche 
Zie bijlage 3 §3.2 

De fiches dienen een identieke identificatie te dragen die ook op de leveringsbon van het beton moet 
zichtbaar zijn.  
De bijgewerkte  fiches,  moeten in de productie-eenheid beschikbaar zijn. 

6. Levering 

• *Leveringsbon 

Een blanco kopie en een ingevulde bon toevoegen met, in voorkomend geval, de manier om de 
productie-eenheid waar het beton geproduceerd werd, te onderscheiden. 

• *Leveringsinstructies 

Instructies voor de chauffeurs toevoegen en de procedure volgens dewelke de chauffeurs van 
huurmixers op de hoogte worden gesteld van deze instructies. 

• Mengwagens / chauffeurs 

Een lijst van de eigen mengwagens en de chauffeurs en de manier waarop de mengwagens / chauffeurs 
op de leveringsbon geïdentificeerd worden. 

 

7. *Productiecontrole 

• Productiecontrole 

Beschrijving van de opvolging van de productiecontrole. Specificatie van de persoon (personen) 
verantwoordelijk voor de opvolging. Beschrijving van de gebruikte toepassing voor de statistische 
verwerking (in geval van gebruik van een computersysteem, moet dit systeem voorafgaandelijk aan de 
goedkeuring van de certificatie-instelling onderworpen worden.)  

• Controle-uitrusting 

Lijst van de controle-uitrusting met specificatie van de persoon of de instelling die de controle uitvoert als 
ook van de controlefrequentie. Omschrijving van de methode voor de controle. 

 Bij een formele aanvraag, een kopie van het laatste kalibratieverslag van de productie-eenheid 
overmaken aan de Certificatie-instelling. 

• Controle van de grondstoffen 

Lijst van de uitgevoerde proeven met specificatie van de persoon of het laboratorium die de controle 
uitvoert als ook de controlefrequentie. Omschrijving van de methode voor de controle. 

• Laboratorium 

Naam, adres, telefoon- en faxnummer van het laboratorium (de laboratoria) waarop de producent beroep 
doet voor zijn externe/interne controleproeven.  
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8. *Lijst van de procedures en werkinstructies 

De procedures en instructies moeten een datum en het nummer van de versie dragen. De procedures dekken 
minimum de punten vermeld in §6.2.2. 

9. *Lijst van de bijlagen 

De bijlagen zijn gedateerd 

10. Wijzigingen 

De wijzigingen in het HPC worden met vermelding van het gewijzigde item en de datum van de wijziging 
geregistreerd. Jaarlijks worden de wijzigingen aangebracht in het toepasselijk punt van het HPC.  Elke wijziging 
wordt tijdens het eerstvolgende keuringsbezoek voorgelegd aan de afgevaardigde van de keuringsinstelling en 
dient geparafeerd te worden. 
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BIJLAGE 3 Minimum eisen met betrekking tot de initiële proeven 

1. Minimum uit te voeren proeven 
Elk recept of familie recepten maakt het voorwerp uit van initiële proeven die minimum deze 
vermeld in tabel A3-I hieronder bevatten : 

Proef/berekening 
op  Parameter/eigenschap Methode 

Volumemassa Door berekening 

Volume van het m3 beton Door berekening(5)

W/C factor Door berekening 

Alkaligehalte Zie 2.1 

Chloridengehalte Door berekening 

Gehalte aan fijne deeltjes Door berekening 

De samenstelling 

Korrelgrootte van het inert skelet 
Curve opgesteld op basis van de 

zevingen volgens EN 933-1 
(1997) 

De grondstoffen Algemene en specifieke 
gebruiksgeschiktheid Methodes beschreven in het HPC

Elke aanvullende specificatie Methodes beschreven in het HPC

Volumemassa NBN EN 12350-6  

Consistentie NBN  EN 12350-2, 3, 4 of 5 

Evolutie van de consistentie, indien 
deze in de centrale gemeten wordt Methode beschreven in het HPC 

W/C factor 

Berekening op basis van de 
registratie van w en c (rekening 

houden met de granulaten en het 
recyclagewater, in voorkomend geval, 

de toevoegsels type II) 

En 

Droogproef : zie 2.2. 

Luchtgehalte(1) NBN EN 12350-7 

Rendement Door berekening 

Vers beton 

Maximale verwerkingstijd Methode beschreven in het HPC 

Elke aanvullende specificatie Methodes beschreven in het HPC

Volumemassa(2) NBN EN 12390-7 

Druksterkte op 7d 

Druksterkte op 28d 
NBN EN 12390-3(3)Verhard beton 

Wateropslorping door 
onderdompeling(1) NBN B 15-215(4)

(1) Indien gespecificeerd 
(2) Voor licht of zwaar beton 
(3) Op kubussen van (150x150x150) mm3 
(4) De meting kan ook gebeuren op kubussen van  (150x150x150) mm3 of op cilinders met een diameter 

van 50 mm; in dit geval zijn de criteria licht gewijzigd (zie bijlage 0 van de norm NBN B15-001 (2004) 
(5) Het volume moet 1000 l bedragen op 3 l na. 

Tabel A3-I : Initiële proeven 
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De voorschriften van bijlage A van de norm NBN EN 206-1 zijn van toepassing. 

De monsternemingen gebeuren in functie van de uit te voeren proeven; de 
druksterkteproeven vereisen de monstername van drie proefstukken per drukleeftijd. 

De resultaten van de initiële proeven moeten geregistreerd worden; de naspeurbaarheid van 
de proefomstandigheden en van het fabricageproces, verbonden aan de initiële proeven, 
moet vastgelegd worden (zie tabel 20 van de NBN EN 206-1). De gebruikte grondstoffen 
moeten op eenduidige manier geïdentificeerd worden (zie Bijlage 2, punt 3) 

Het gebruik van gegevens met betrekking tot het concept van betonfamilies is toegelaten 
mits toepassing van de voorschriften gedefinieerd in bijlage 8. 

2. Toelichtingen met betrekking tot de proefmethodes 
2.1 Methode voor de bepaling van het alkaligehalte 

Deze gehaltes worden door berekening bepaald, hierbij in acht genomen dat de niet-maritieme 
granulaten een maximaal gehalte aan Na2O-equivalent van 0,1 kg per ton granulaten hebben en 
de maritieme granulaten een maximaal gehalte aan Na2O-equivalent van 0,3 kg per ton 
granulaten.  

Voor het cement zal men de maximale gehaltes van tabel A3-II hieronder nemen. 

Voor de hulpstoffen zal men de maximale gehaltes gewaarborgd door de producent in rekening 
nemen. Deze gehaltes worden in de informatiefiches vermeld, overeenkomstig bijlage ZA van 
de norm NBN EN 934-2. 

 In voorkomend geval zal men rekening houden met het alkaligehalte van het recyclagewater.  
 

Type cement maximum % Na20-
equivalent  

Portland CEM I 32.5/ 42.5/52.5, LA 0,6 

CEM III/A LA.(van 36 tot 50 % slak) 0,9 
CEM III/A LA.(van 50 tot 65% slak) 1,1 

CEM III/B LA (van 66 tot 80% slak) 2,0 
CEM III/C LA (van 81 tot 95% slak) 2,0 

Tabel A3-II : maximaal alkaligehalte in functie van het cementtype 
 
2.2. Methode voor de bepaling van de w/c factor door branding 
 

2.2.a ReferentiemethodeIn geval van twijfel blijft wordt deze methode als referentie 
beschouwd 

Materieel : 
• een recipiënt, met een inhoud van ongeveer 15 l, dat hermetisch kan gesloten worden 
• een weegschaal die toelaat het monster van vers beton op 10g nauwkeurig te wegen  

• een metalen plaat met een plat vlak van minstens 2000 cm2 die een opgeslagen rand 
heeft van minstens 10 cm hoog. 

• Warmtebron (vb : gasbrander) 

• Het nodige materieel voor de proef voor de bepaling van de volumemassa volgens NBN 
EN 12350-6. 
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Monsterneming 

De monsterneming wordt uitgevoerd overeenkomstig de NBN EN 12350-1. 

De bepaling van de volumemassa en van het watergehalte wordt uitgevoerd op twee 
verschillende monsters. 

De hoeveelheid vers beton van het monster is tenminste 5 l als de maximale nominale 
afmeting van het granulaat van beton D ≤ 16 mm is en tenminste 8 l als D > 16 mm is. 

Een controle op een monster van 8l kan vervangen worden door een controle op twee 
monsters van 4 liter. In dit geval is het resultaat van de controle het gemiddelde resultaat 
van de twee proeven. 

Het monster wordt in een hermetisch gesloten recipiënt bewaard tot op het ogenblik van de 
proef. 
 
Proef 
Er wordt zo snel mogelijk met de proef gestart en indien mogelijk binnen de 30 minuten na 
de toevoeging van het aanmaakwater in het mengsel. 

1. De volumemassa van vers beton, MVH  bepalen volgens de NBN EN 12350-6.  

2. De metalen plaat wegen op 10 g nauwkeurig. Zij mo, de massa van de plaat 
uitgedrukt in gram. Het monster van vers beton op de metalen plaat uitspreiden en 
het geheel wegen op 10 g nauwkeurig. Zij m1, de massa van de plaat en het 
monster, uitgedrukt in gram. 

3. Het monster door verwarming boven een warmtebron drogen. Bij het drogen 
regelmatig het vers beton omroeren. Het drogen wordt voortgezet tot het 
gewichtsverlies van het monster, na twee opéénvolgende wegingen met een 
tussentijd van tenminste 15 minuten, kleiner is dan 0,2 %. 

4. Na het drogen het monster opnieuw  wegen op 10 g nauwkeurig. Zij m2 de massa 
van de plaat en het gedroogde monster, uitgedrukt in gram. 

 
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-mo)  

Het resultaat wordt uitgedrukt met 1 decimaal. 

De droge volumemassa MVs wordt bepaald volgens de formule :   

MVs = MVH /(1+Wpc /100) 

MVs en MVH worden uitgedrukt in kg/m3, zonder decimaal 

Waaruit W, het watergehalte in kg per m3 : 

W = MVH – MVs 

W is uitgedrukt in kg/m3, zonder decimaal. 

Het cementgehalte, C, wordt afgeleid uit de registratie van de  cement dosering, rekening 
houdend met het rendement van het beton. Indien een toevoeging van type II gebruikt is, 
wordt deze in rekening genomen zoals voorzien in § 5.2.5.2.1 van de norm  
NBN EN 206-1. 

C (of (C+k x toevoegsel)) wordt uitgedrukt in kg/m3, zonder decimaal.  
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De bekomen waarde W/C (of W/(C+k x toevoegsel)) wordt uitgedrukt met 2 decimalen. 

 

Variant van de berekening, zonder de volumieke massa te bepalen 

Het watergehalte van het vers beton wordt uitgedrukt in % t.o.v. de massa van het vochtige 
mengsel: 

W’pc= 100 x  (m1-m2) / (m1-mo) 

Cpc,  de percentage cement in het mengsel wordt dan berekend: 

Cpc = 100 x Ctot/ Btot 

Ctot = som, in kg, van de werkelijke cementgewichten van elke vulling; de massa’s worden 
op basis van de registraties bepaald.  

Btot =  som, in kg, van de werkelijke gewichten van alle bestanddelen van elke vulling; de 
massa’s worden op basis van de registraties bepaald (voor de granulaten worden de natte 
gewichten in acht genomen).  

E/C = W’pc / Cpc 

2.2.b Alternatief 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 de NBN EN 12350-1. 

De bepaling van de volumemassa en van het watergehalte wordt uitgevoerd op twee 
verschillende monsters. 
 
De hoeveelheid vers beton van het monster is ten minste 4000 g. 
 
Het monster wordt in een hermetisch afgesloten recipiënt bewaard tot op het ogenblik van de 
proef. 
 
Proef 
 
Er wordt zo snel mogelijk met de proef gestart en indien mogelijk binnen de 30 minuten na de 
toevoeging van het aanmaakwater in het mengsel. 

1. De volumemassa van vers beton, MVH  bepalen volgens de NBN EN 12350-6.  
2. de hittebestendige schotel wegen op 1 g nauwkeurig (= m0). Het monster beton in de 

schotel uitspreiden en het geheel wegen op 1 g nauwkeurig (= m1). 
3. Het monster gedurende 60 ‘ drogen in de microgolfoven. Het drogen wordt voortgezet tot 

het massaverlies na twee opeenvolgende wegingen met een tussentijd van 15 ‘ kleiner 
is dan 0.2 % 

4. Na het drogen het monster en schotel opnieuw wegen op 1 g nauwkeurig (= m2) 
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Uitdrukking van het resultaat 
 
Zie 2.2.a 
 

Variant van de berekening, zonder de volumieke massa te bepalen 

Zie 2.2.a 

 

2.3 Het in aanmerking nemen van het effectief watergehalte 

Indien de producent, voor de bepaling van de w/c factor, rekening wenst te houden met het 
water opgeslorpt door de granulaten, mag een waarde van 10l/m3 forfaitair in aanmerking 
genomen worden. 

Indien de hoeveelheid water beschouwd als zijnde opgeslorpt door de granulaten 10l/m3 
overschrijdt, moet de wateropslorping coëfficiënt van elk granulaat bepaald worden op basis 
van een reeks initiële proeven. Daartoe zal men zich baseren op de bepaling van de waarden 
van de wateropslorpingscoëfficiënten van de gebruikte granulaten (zie  
proefnorm EN 1097-6). De controleschema van de wateropslorpingscoëfficiënten wordt in 
bijlage 9 van onderhavig reglement aangegeven. Indien deze waarden  
BENOR-gecertificeerd zijn, kunnen de verklaarde waarden in rekening genomen worden. 

 De hoeveelheid door de granulaten geabsorbeerd water wordt per recept bepaald. 

 

 
3. Interpretatie van de initiële proeven 

3.1. Criteria voor de aanvaarding van de proeven 

Voor elke gespecificeerde eigenschap, moet elk resultaat mits een aangepaste marge voldoen 
aan de eis. 

Elke consistentiewaarde moet tussen de grenswaarden van de gespecificeerde 
consistentieklasse liggen.  

Voor de druksterkte op 28 dagen, moet het resultaat van de initiële proef, fci, zoals bepaald bij 
punt  A.4 van bijlage A van NBN EN 206-1, groter of gelijk zijn dan de karakteristieke weerstand, 
fck vermeerderd met een marge gelijk aan 2 maal de geschatte standaardafwijking, σ: 

fci ≥ fck + 2 σ 
 

De geschatte standaardafwijking mag niet kleiner zijn dat de waarden vermeld in tabel A3-III. 
 

Categorie Ki

A 4 
B 5 
C 6 

Tabel A3-III: Minimale waarden van de standaardafwijking 
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3.2. Opstelling van de identificatiefiches 

Na afloop van de initiële proeven wordt voor elke samenstelling een identificatiefiche 
opgesteld ; de inhoud van de identificatiefiche is de volgende : 

 Verwijzing naar de productcatalogus; 

 Genormaliseerde specificaties : weerstandsklasse –  omgevingsklasse – 
consistentieklasse – klasse van chloridengehalte – Dmax – aanvullende 
kenmerken; 

 Zo nodig, verwijzing naar één of meerdere families waaraan de samenstelling 
toebehoort; 

 Dosering met variatiegrenzen inbegrepen; 

 Volledige identificatie van elke gebruikte grondstof als ook van de specifieke 
criteria van deze grondstoffen; 

 Reactiegrenzen, minstens voor de criteria die het voorwerp maken van de 
conformiteitcontrole (zie bijlage 7, tabel A7-1) 

 Verwijzing naar één of meerdere specifieke fabricatievoorschriften; 

 De  resultaten van de proeven opgenomen in tabel A3-I; 

De fiches moeten een eenduidige identificatie dragen. Deze identificatie moet ook op de 
leveringsbon van het beton vermeld worden.   
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BIJLAGE 4 Controle van de productieprocedures  
 

Proef/controle Proefmethode Minimum 
frequentie 

Grenzen en 
correcties 

Nazicht van de 
leveringsbon - Bij elke levering Vermeld in het HPC 

Conformiteits-
proeven Zie bijlage 9 Zie bijlage 9 Vermeld in het HPC 

Proeven m.b.t. 
gebruiksgeschiktheid  

Bepaald tijdens 
ITT Bepaald tijdens de ITT Vermeld in het HPC 

Visuele controle van 
de granulaten - Bij elke levering Vermeld in het HPC 

 
Op de 

grondstoffen 

Korrelverdeling van 
het inert skelet van 
het beton 

Opstelling van de 
curve op basis 
van zevingen 

volgens EN 933-
1:1997 

Categorie A :In geval 
van twijfel 

Categorieën B en C : 
1/productie week in de 

betrokken categorie 

Vermeld in het HPC 
en indien variatie van 

meer dan 10%, de 
ITT herzien of het 
inert skelet van het 
beton aanpassen 

Watergehalte van de 
fijne granulaten 

vochtigheidssonde 
of droogproef 

1x/dag of meer indien 
vereist door de 

weersomstandigheden 

Aanpassing van de 
dosering  

Watergehalte van de 
grove granulaten Droogproef 

1x/dag of meer indien 
vereist door de 

weersomstandigheden 

Aanpassing van de 
dosering  

Densiteit van het 
recyclagewater NBN EN 1008 

1x/dag of meer indien 
vereist door de 

productie 

Grenswaarden 
opgelegd tijdens de 

ITT 

Correctie : 
aanpassing van de 

dosering en zie HPC 

Luchtgehalte op vers 
beton 

NBN EN 12350 
Of 

ASTM C 173 voor 
licht beton 

Eerste mengelingen of 
ladingen van de dag tot 

stabilisatie van de 
waarde 

Aanpassing van de 
dosering 

Doseringen 

Vergelijking van de 
geregistreerde 
waarden met 

beoogde waarden, 
methode te 

beschrijven in HPC 

Bij elke monsterneming NBN EN 206-1 tab.21 

In productie 

Druksterkte op 7d 
NBN EN 12390-3/ 
proef op 1 kubus 
met zijde van 150 

mm  
zie tabel II 

Minimum 
grenswaarde bepaald 

tijdens de  ITT 
Correcties vermeld in 

het HPC 
Tabel A4-I : Controle van de productieprocedures 
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BIJLAGE 5  Productie-uitrusting  
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BIJLAGE 6 Controle-uitrusting 
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BIJLAGE 6 (vervolg) 
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BIJLAGE 7 Conformiteitcontrole – Frequentie en interpretatie 
 

1. Minimum controleschema 
 

Controle Methode Minimum frequentie 

Gehalte aan cement of  
bindmiddel 

Controle op de 
registratie van de 
gedoseerde 
hoeveelheid cement 
en bindmiddel 

Bij elke monsterneming volgens  
tabel II 

Volumemassa NBN EN 12350-6  
Bij elke droging van beton, en voor 

licht of zwaar beton, bij elke 
monsterneming volgens tabel II 

Consistentie(1) NBN  EN 12350-2, 
3, 4 of 5 

Bij elke monsterneming volgens 
tabel II en bij de proef voor het 

luchtgehalte 

Luchtgehalte 
(monsterneming op de 
werf, proef op de werf)(6)

NBN EN 12350-7 
Voor leveringen in groep 1A : bij elke 
eerste lading van de dag en bij elke 

monsterneming volgens tabel II 

Berekening op basis 
van de registratie van w 
en c (rekening houden 
met de granulaten en 
het recyclagewater en 
zo nodig met de 
aanwezigheid van 
toevoegsels van  
type II) 

Bij elke monsterneming volgens 
tabel II 

Op vers 
beton 

W/C-factor 

Door droging, methode 
beschreven bij punt 2.2 
van bijlage 3(2)

1x/maand(5)

Volumemassa NBN EN 12390-7 Voor licht beton of zwaar beton, bij 
elke monsterneming volgens tabel II 

Rc28 NBN EN 12390-3(3) Bij elke monsterneming volgens 
 tabel II Op verhard 

beton 

Waterabsorptie door 
onderdompeling NBN B15-215(4)

Indien gespecificeerd : 

Groepen 1L, 1H,  1A : 1x/maand(5

Groepen 2, 3 : 1x/trimester(5

(1) De meting wordt op de werf uitgevoerd, ofwel in de centrale met inachtname van het verlies aan 
consistentie tussen de centrale en de werf. Het verlies aan consistentie wordt bepaald door  ITT. 

(2)  Het is niet verplicht de proef na 30 min te beginnen. De proef moet echter beginnen zodra het 
monster bij het laboratorium aangekomen is. 

(3) Proef op een kubus met een zijde van 150 mm ; de verdichtingswijze van betons die tot klasse 
C8/10 behoren wordt in het HPC beschreven 

(4) De meting kan ook gebeuren op kubussen van  (150x150x150) mm3 of op cilinders met een 
diameter van 5 cm; in dit geval zijn de criteria licht gewijzigd (zie bijlage 0 van de norm NBN B15-
001 (2004) 

(5) Te spreiden over het geheel van de producten 
(6) Indien de proef uitgevoed wordt bij terugkeer in de centrale, zal de producent  het risico van non 

conformiteit die eruit voortvloeit moeten dragen. 
Tabel A7-I : Algemeen schema van de conformiteitscontrole 
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2. Toelichtingen met betrekking tot de interpretatie van de proeven 

 
2.1.Overeenkomstigheidscriteria voor andere kenmerken dan de druksterkte 
Artikel 8.2.3.2 van de norm NBN EN 206-1 is van toepassing,  met uitzondering van de 
meting van de waterabsorptie door onderdompeling (zie bijlage 0 van de norm 
 NBN B15-001 (2004)).  .  
Deze controle moet op de 100 laatste resultaten uitgevoerd worden telkens een nieuw 
resultaat bekomen wordt, alle samenstellingen, groepen en categorieën door mekaar. 
In geval van niet-overeenkomstigheid, worden de acties gespecificeerd in artikel 8.4 
toegepast.  
Binnen de veertien dagen (14 kalenderdagen) na vaststelling van de  
niet-overeenkomstigheid, brengt de producent de keuringsinstelling op de hoogte van de 
genomen en te nemen correctieve maatregelen. 
 
2.2.Meting van de w/c factor van vers beton  
Elke waarde bekomen door droging via branding wordt vergeleken met deze bekomen 
door berekening. Indien de absolute waarde van het verschil tussen de resultaten 
bekomen door berekening en door droging groter is dan 0.04, voert de producent een 
onderzoek uit en treft hij de nodige correctieve maatregelen. 
 
2.3.Bijzondere bepalingen voor de waterabsorptieproef door onderdompeling   
De overeenkomstigheidscriteria zijn opgenomen in bijlage O van de norm  
NBN B15-001(2004). Deze criteria zijn geldig wanneer Dmax hoger of gelijk is aan 16 
mm. De weerstand tegen waterabsorptie kan niet gegarandeerd worden wanneer Dmax 
kleiner is dan 16 mm. 
 
2.4.Bijzondere bepalingen voor de druksterkteproef  
2.4.1 Proef 

Op datum ti wordt de druksterkteproef na 28 dagen uitgevoerd op 2 kubussen 
afkomstig van éénzelfde monsterneming. De individuele resultaten zijn fci1 en fci2. Het in   
aanmerking te nemen resultaat is het gemiddelde van beide individuele resultaten, 
voor zover het verschil tussen beide kubussen 15% van het gemiddelde niet 
overschrijdt; zo niet wordt het resultaat van de monsterneming niet in aanmerking 
genomen bij de statistische exploitatie. 
 

 Het resultaat wordt bepaald door : 
2

21 fff cici
ci

+
=  

 
De kubussen worden na 14u00 gebroken (met uitzondering van de dagen van het 
keuringsbezoek). 

2.4.2. Verwerking van de resultaten na 28 dagen – Overeenkomstigheidscontrole 
Voor de statistische verwerking moeten de resultaten per families gegroepeerd 
worden, rekening houdend met de regels en beperkingen vermeld bij punt 8.2.1.1. van 
de NBN EN 206-1. 

• Bij toepassing van het familieconcept ten behoeve van de conformiteitcontrole moeten 
de transpositie regels in het HPC eveneens beschreven worden. Hiervoor bestaan 
twee uitgangspunten: 
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° In het eerste systeem wordt de getransponeerde waarde berekend door het 
verschil tussen de getransponeerde waarde en de geviseerde waarde van het 
referentierecept gelijk (of evenredig) te stellen aan het verschil tussen het 
gemeten proefresultaat en geviseerde de waarde van het gebruikte recept. Dit 
systeem kan doorgevoerd worden in technieken voor kwaliteitsbeheersing zoals 
bijvoorbeeld het CUSUM-systeem, Shewhart, kontrolekaarten … 

° In het tweede systeem wordt de getransponeerde waarde berekend als de 
geviseerde waarde voor het referentierecept, maar gebruik makend van de 
parameters die worden bepaald uitgaande van de proefresultaten. Dit systeem 
laat eveneens toe om via een geïntegreerde koppeling tussen het 
kwaliteitsbeheersysteem en de productiesturing, de doseerparameters continu bij 
te sturen en de kwaliteit continue te beheersen.  

 

Indien het beton aan bijkomende specificaties moet voldoen, dient men na te gaan of 
deze de classificatie in een andere statistische populatie niet impliceren. 

Elke monstername afkomstig van een zelfde mengsel wordt uit 2 kubussen van 15 cm 
zijde samengesteld. De fabricatie en de bewaring van de proefstukken geschieden 
overeenkomstig de normen 12390-1 en 2. Het is niet verplicht de vlakheid en de 
haaksheid van het proefstuk na te gaan (art. 4.2.3 van  
NBN EN 12390-1). 

De resultaten worden beoordeeld op basis van artikel  8.2.1.3 “Conformiteitscriteria 
voor de druksterkte” van de norm NBN EN 206-1, in het bijzonder tabel 14. 

De statistische groepen bestaan uit al de resultaten die overeenkomen met een 
betonfamilie. De individuele resultaten worden daarbij naar het referentiebeton 
getransponeerd volgens de regels gedefinieerd in het HPC voor de betrokken familie. 

De referentie standaardafwijking σ van elke familie moet eerst vastgelegd worden 
volgens één van de twee volgende methoden : 

Methode 1 : Berekening op basis van 35 opeenvolgende resultaten (s35) bekomen over 
een periode van meer dan 3 maanden en minder dan 12 maanden, op de 
getransponeerde resultaten. 

Methode 2 : Standaardafwijking willekeurig vastgelegd (sfix).  Sfix mag niet kleiner zijn 
dan de waarde K2 vermeld in tabel A7-II. 
Indien het aantal beschikbare resultaten niet toelaat methode 1 toe te passen, moet 
methode 2 verplicht toegepast worden. 

De keuze van de toegepaste methode om de referentie standaardafwijking te 
beoordelen, wordt vooraf bepaald door de producent en in zijn HPC beschreven. 

Ingeval de recepten per families gegroepeerd zijn, wordt het criterium opgenomen in 
tabel 15 van de norm NBN EN 206-1 voor elke samenstelling eerst geverifieerd 
(criterium 3). 

De statistische interpretatie wordt uitgevoerd telkens een nieuwe uitslag bekomen 
wordt, en hangt van het aantal beschikbare resultaten gedurende de laatste  
12 productie maanden af: 

a. Indien meer dan 3 en minder dan 15 resultaten beschikbaar zijn gedurende de 
laatste 12 maanden, wordt het gemiddelde fcm28 berekend op basis van de 
laatste 3 beschikbare resultaten. Men controleert dat : 

fcm28 ≥ fck + K1   (criterium 1) 

en fci ≥ fck – 4   (criterium 2) 
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De waarde van het criterium K1 wordt gegeven in tabel A7- II. 
b. Indien tenminste 15 resultaten beschikbaar zijn gedurende de laatste  

12 maanden, worden het gemiddelde fcm28 en de standaardafwijking s15 
berekend op basis van de laatste 15 beschikbare resultaten. Men verifieert 
dat : 

 0,63 x σ < s15 <1,37 x σ   (criterium 4) 

σ moet dezelfde waarde behouden zolang criterium 4 geverifieerd blijft, welk 
ook het aantal beschikbare resultaten zij.   

Daarentegen, indien het criterium 4 niet geverifieerd is, dient men de 
referentiestandaardafwijking opnieuw vast te leggen volgens één van de twee 
hierboven beschreven methodes. Wanneer σ opnieuw bepaald is, en het 
criterium m.b.t. S15 geverifieerd is, worden de volgende criteria gecontroleerd : 

fcm28 ≥ fck + 1,48 x σ  (criterium 1) 

en fci ≥ fck – 4   (criterium 2) 

Criterium 1 wordt toegepast op het referentiebeton rekening houdend met alle 
getransponeerde proefresultaten van de familie ; criterium 2 wordt enkel toegepast op 
de oorspronkelijke proefresultaten. 

 

Categorie K1 K2

A 4 3 

B 5 3 

C 6 4 

A7-II Waarden van K1 en K2

De resultaten worden bij elke proef geïnterpreteerd. 

 2.4.3 Te nemen maatregelen indien de druksterkteproeven niet overeenkomstig 
zijn 
Indien de individuele druksterkte na 28 dagen niet voldoet, is artikel 8.4 van de norm 
NBN EN 206-1 van toepassing. De producent moet de gebruiker en de 
keuringsinstelling binnen de 24 uren na de vaststelling van de  
niet-overeenkomstigheid verwittigen. In gemeenschappelijk overleg met de gebruiker, 
voert de producent op zijn kosten een controle uit van de druksterkte in situ op verhard 
beton. 

Een grondig onderzoek wordt door de producent uitgevoerd teneinde de oorzaak van 
deze niet-overeenkomstigheid te evalueren. Binnen de week  
(7 kalenderdagen) die volgt op de vaststelling van de niet-overeenkomstigheid, brengt 
de producent de keuringsinstelling op de hoogte van de ondernomen en te nemen 
correctieve maatregelen. 

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

De keuringsinstelling zal 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 keuringsinstelling overgemaakt worden 
evenals de correctieve maatregelen die eruit voortvloeien. 
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Elke niet-overeenkomstigheid van de karakteristieke waarde moet aan de 
keuringsinstelling gemeld worden binnen de week (7 kalenderdagen) die volgt op de 
vaststelling van de niet-overeenkomstigheid. 

De producent moet de oorzaken ervan onmiddellijk onderzoeken en de maatregelen 
registreren die hij treft om conforme waarden te bekomen. 
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BIJLAGE  8 Regels m.b.t. de validatie van de recepten en het toepassen van een 
familieconcept. 
 
0. Inleiding 
Deze bijlage is bedoeld als hulpmiddel om de structuur en de organisatie van de ITT op een 
meer doorzichtige manier te beschrijven in het HPC. Hierdoor kunnen verschillende of 
tegenstrijdige interpretaties vermeden worden en wordt de evaluatie door de externe controle 
eenvoudiger. De bedoeling is dus niet om eisen op te leggen aan de interne organisatie, maar 
wel om er voor te zorgen dat alle belangrijke aspecten worden behandeld en dit op een 
coherente manier.  

Als basis kan volgende redenering aangehouden worden:  

Voor elk recept (betonsamenstelling) moet de kwaliteit bepaald worden en uitgedrukt in 
cijferwaarden. Deze waarden kunnen berekend of geschat of via proeven bepaald worden. Bij 
de productiecontrole wordt geverifieerd of de gemeten waarde overeenstemt met deze 
berekende/geschatte waarde. 

Een recept wordt gekozen op basis van de gespecificeerde eisen en rekening houdend met een 
veiligheidsmarge of met een toegestane tolerantie. 

In de kwaliteitscontrole moet nagegaan worden of de juiste keuze werd gemaakt.  
 
ALGEMEEN PRINCIPE

RECEPT / SAMENSTELLING
--> kwaliteit bepalen
--> TARGET VALUE

DOSEERPARAMETERS
 = parameters installatie 
 = parameters grondstoffen

PRODUCTIE

SPECIFICATIE 
van de EISEN

PRODUCTIECONTROLE / 
PROCESSTURING
= verificatie doseerparameters

PRODUCTIECONTROLE /
CONFORMITEITSCONTROLE
=  Target value ?
=  Marge ?
=  Conform eisen ?

CONFORMITEITS-
WAARDE

RECEPT KIEZEN
  = keuze grondstoffen
  = keuze mengverhoudingen

MARGE   / 
TOLERANTIE

 
 

Gezien de interne organisatie en de beschikbare technische middelen per centrale kunnen 
verschillen, moeten bepaalde begrippen duidelijk gedefinieerd worden in het HPC en moeten de 
opgenomen productieprocedures in overeenstemming zijn met deze definities.  

Tijdens de externe audit moeten deze in het HPC vastgelegde werkprocedures geëvalueerd 
worden, rekening houdend met deze gedefinieerde begrippen. Dit moet toelaten om de ITT en 
de FPC op een correcte manier te beoordelen. 

Tijdens de controlebezoeken kan de correcte uitvoering ervan worden geverifieerd. 
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1. Algemene principes en definities 
 

Afhankelijk van de beschikbare systemen voor productie, controle en evaluatie kunnen bepaalde 
begrippen een verschillende inhoud hebben. Om verwarring en foutieve interpretaties te 
vermijden moeten deze begrippen duidelijk gedefinieerd worden in het HPC. 
 
1.1 Recept 

 In het ‘recept’ wordt de keuze van de grondstoffen en de te doseren hoeveelheden vastgelegd, 
waarbij de manier om de hoeveelheden op te geven afhankelijk is van de technische 
mogelijkheden van de doseerautomaat.  

In de eenvoudigste benadering omvat het recept de cijferwaarden van de te doseren 
hoeveelheden (gewichten/volumes) van de verschillende componenten van het te produceren 
beton. Deze kunnen vastgelegd zijn op basis van ‘vochtige’ granulaten, de te doseren 
hoeveelheid aanmaakwater en het ingerekende vochtgehalte of op basis van ‘droge’ granulaten 
en de totale hoeveelheid water. Tijdens de productie moet het reële vochtgehalte van de 
granulaten worden gemeten en de nodige correcties voor de doseringen uitgevoerd.  

In de moderne computergestuurde doseersystemen kunnen ‘recepten’ op continue wijze 
bijgestuurd worden op basis van de kwaliteitskenmerken van de grondstoffen die tijdens de 
productie worden gemeten en die via doseerparameters in het doseersysteem worden 
ingevoerd.  Voorbeelden hiervan zijn: 

° Automatische aanpassing van de dosering van het aanmaakwater en de granulaten op 
basis van de gemeten vochtgehaltes (steekproefmeting of vochtsondes)  

° Automatische aanpassing van de dosering van het aanmaakwater op basis van de 
gemeten densiteit van het recyclagewater (steekproefmeting of continue meting) 

° Automatische aanpassing van de mengverhoudingen van de granulaten op basis van de 
ingegeven zeefkrommes en een te realiseren granulaatskelet 

° Automatische aanpassing van de cementdosering op basis van de gemeten kwaliteit van 
cement. 

° … 
Het begrip ‘recept’ omvat dan een referentierecept samen met de regels en de toegelaten 
bandbreedte voor deze automatische bijsturingen. Dit referentierecept moet dan gevalideerd 
worden. De bepaling van de doseerparameters en de bijsturing maken deel uit van de FPC en 
dienen uitvoerig beschreven te worden in het HPC. 
 
1.2   Beoogde waarde of Target value en veiligheidsmarge of tolerantie 
Het begrip ‘beoogde waarde’ of ‘target value’ kan gebruikt worden voor elke kenmerk van het 
beton, dus zowel voor : 

° De druksterkte. De beoogde waarde wordt meestal gelijk gesteld aan de gemiddelde 
waarde die werd bekomen uit eerder uitgevoerde proeven. Deze beoogde waarde kan 
ook berekend worden via een rekenmodel waarvan de parameters zijn bepaald op basis 
van de resultaten van eerder uitgevoerde proeven. Voor de bepaling van de 
karakteristieke druksterkte wordt een marge ingerekend, die gebaseerd is op de 
berekende spreiding (standaard afwijking) of op een forfaitaire waarde. 

° De W/C verhouding. De beoogde waarde voor de W/C verhouding moet toelaten om 
beton te produceren dat conform is met de opgegeven eisen. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met de mogelijke spreiding op de resultaten uit de productie en kan 
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eveneens rekening gehouden worden met de tolerantie toegelaten door de norm van 
0.02 (of 0.04 bij de uitbrandproef) ten opzichte van de geëiste waarde. 

° De cementdosering. De beoogde waarde voor de cementdosering moet toelaten om 
beton te produceren dat conform is met de opgegeven eisen. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met de onnauwkeurigheid van de afweging en kan eveneens 
rekening gehouden worden met de tolerantie toegelaten door de norm. Ten opzichte van 
de beoogde waarde geeft de norm een tolerantie bij de productie op van +/- 3 %. 

° De consistentie. 

° De korrelverdeling van het granulaatskelet: afhankelijk van de vooropgestelde 
verwerkbaarheid kunnen verschillende typische korrelverdelingen vastgelegd worden. 
Tijdens de productie en op basis van de korrelverdeling van de individuele granulaten 
wordt de juiste (optimale) mengverhouding bepaald.  

° Het volume: In de berekening van het recept wordt ervan uitgegaan dat een volume van 
1000 liter moet bereikt worden. Voor het berekende recept wordt omwille van de 
eventuele afrondingen van de af te wegen gewichten een marge aanvaard van 
+/- 3 liter. Voor het geproduceerde recept wordt omwille van de 
doseeronnauwkeurigheid een marge aanvaard van +/- 30 liter  

° … 
 
1.3 Geëiste waarde of conformiteitwaarde  
De door de gebruiker opgegeven kwaliteitspecificaties kunnen vastgelegd worden in 
cijferwaarden. De voornaamste specificaties zijn: 

° De druksterkteklasse (of de karakteristieke druksterkte) 

° De omgevingsklasse of milieuklasse (omgezet in een W/C verhouding en een C-min) 

° De vloeibaarheidsklasse (bepaald via zetmaat, spreidmaat …) 

° De maximale korrelmaat D-max 

Opmerking: De controleprocedures en conformiteitscriteria die in de norm zijn opgenomen 
moeten ervoor zorgen dat tijdens de productie de nodige maatregelen worden genomen om een 
conforme productie te verzekeren. De opgenomen criteria kunnen dus wel toegepast worden in 
productiecontrole en in certificatie, maar niet als afnamecontrole (identity testing).  
 
1.4 Valideren van de recepten  
Het valideren van recepten bestaat erin om na te gaan of met de voorziene veiligheidsmarge 
kan voldaan worden aan de gestelde eisen, waarvoor dit recept werd opgemaakt of waarvoor 
het werd gekozen. 

Het valideren van de recepten gebeurt in twee stappen.  

De eerste stap omvat de controle via berekening, waarbij alle eisen in verband met de 
samenstelling kunnen geverifieerd worden: 

° de minimale cementdosering 
° de W/C verhouding 
° het gehalte aan Chloorionen 
° het alkaligehalte 
° het volume 
° … 

Het gekozen recept moet voldoen aan alle opgegeven specificaties, rekening houdend met de 
productienauwkeurigheid en de toegelaten toleranties. 
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De tweede stap omvat de controle van de kenmerken die via fysische proeven moeten 
geverifieerd worden. Het valideren gebeurt door de gemeten waarde te vergelijken met de 
verwachte waarde (de beoogde waarde of target value), en dit voor alle kwaliteitskenmerken of 
voor alle gestelde eisen. 

De resultaten van de conformiteitscontrole tijdens de productie laten toe om op regelmatige 
basis de recepten opnieuw te valideren en indien nodig de beoogde waarde (target value) te 
actualiseren. De resultaten van de uitgevoerde proeven (ITT en FPC) moeten geregistreerd 
worden en beschikbaar blijven 

Door gebruik te maken van beproefde rekenmodellen of door een correct opgemaakt 
familieconcept, kunnen een aantal recepten verzameld worden in een groep en kan met een 
beperkt proefprogramma het geheel van deze gegroepeerde recepten geëvalueerd en 
gevalideerd worden. 

De werkwijzen voor het valideren van de recepten op basis van de druksterkte worden 
beschreven in punt 2. 
 
1.5 Familie en familieconcept 
Definitie volgens EN206-1:2000 § 3.1.14 : Betonfamilie: een groep van betonsamenstellingen 
waarvoor een betrouwbaar verband tussen relevante eigenschappen is vastgesteld en 
vastgelegd. 

Een familie is een geheel van recepten, die gegroepeerd worden volgens vastgelegde regels en 
waarvoor een éénduidig verband kan gelegd worden tussen de kenmerken van het recept 
(gekozen grondstoffen en mengverhoudingen) en de kwaliteitskenmerken (beoogde waarde of 
gestelde eisen). Deze relatie kan vastgelegd worden in één of meerdere wiskundige formules, 
waarin één of meerdere variabelen gebruikt worden.  

Variabelen, die in aanmerking kunnen genomen worden in de bepaling van de familierelatie of 
bij het groeperen van recepten in verschillende families, zijn bijvoorbeeld: 

° Type / weerstandsklasse / herkomst van het cement 

° Bij toepassing van toevoegsels: type en mengverhoudingen cement/toevoegsels  

° Toegepaste granulaten / inert skelet 

° Toegepaste hulpstof(fen) : type en dosering 

° De consistentieklasse en de maatregelen om deze te verwezenlijken (aanpassing van 
het inert skelet / toevoeging van een plastificerende hulpstof …). 

Voor elk van deze variabelen kan de invloed op de kwaliteit (bvb de druksterkte) bepaald 
worden. Indien een variabele niet relevant is binnen een bepaald toepassingsgebied kan beslist 
worden om deze niet op te nemen in de relatieformule of in de criteria voor het groeperen in 
families. Het begrip ‘familie’ kan ruim geïnterpreteerd worden en kan voor verschillende 
doeleinden toegepast worden, zoals: 

° Het berekenen van recepten volgens bepaalde vastgelegde regels, uitgaande van 
dezelfde componenten 

° Het bijsturen van de productie door correcties op recepten die gemeenschappelijke 
kenmerken hebben, dus op alle recepten die in die familie zijn opgenomen.  

° Het evalueren van proefresultaten door het groeperen van de resultaten van 
verschillende recepten, die gemeenschappelijke kenmerken hebben en dus met mekaar 
kunnen vergeleken worden volgens vastgelegde regels 
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1.6 Valideren van de families 
Het valideren van een familie bestaat erin om na te gaan of de gekozen groepering van recepten 
en de gebruikte relaties tussen de familieleden toelaten om met een bepaalde nauwkeurigheid 
de kwaliteit van de geproduceerde producten te schatten of te evalueren en om na te gaan of 
met de voorziene veiligheidsmarge kan voldaan worden aan de gestelde eisen. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met het doel waarvoor de familie werd opgemaakt of gekozen.  

Concreet betekent dit dat alle resultaten van de gegroepeerde recepten samen worden 
beoordeeld en dat de besluiten die uit deze gegroepeerde proefresultaten worden getrokken ook 
toepasbaar zijn voor alle recepten van die familie. 

 

2. Valideren van recepten voor de beoordeling van de druksterkte 
Er bestaan verschillende werkwijzen om het geheel van de recepten van een  
productie-eenheid te evalueren en te valideren. 
 
2.1 Werkwijze 1: Valideren van individuele recepten  

• Elk recept wordt individueel via proeven gecontroleerd en gevalideerd. Deze methode is 
enkel aangewezen en praktisch toepasbaar in centrales die gebruik maken van een beperkt 
aantal recepten. Meestal vormt deze werkwijze 1 het vertrekpunt voor werkwijzen 2, 3 en 4. 

• Recepten die gebruikt worden voor de levering van beton van de categorieën B en C 
moeten op individuele basis gevalideerd worden. 

• Alle beschikbare proefresultaten op het onderzochte recept, dus zowel van voorafgaande 
proeven in laboratorium als van de productiecontrole kunnen gebruikt worden om het recept 
te valideren. Deze proefresultaten (ITT en FPC) moeten steeds beschikbaar zijn 

• bij de toepassing van het recept moet een veiligheidsmarge in acht genomen worden zoals 
opgegeven in onderstaande tabel.  Dit betekent dat met een onderzocht recept waarvoor 
een gemiddelde sterkte van Xm werd gevonden, een karakteristieke sterkte (sterkteklasse) 
mag gegarandeerd worden van (Xm - λ x σ). 

 
Aantal  
Proeven 

Marge = λ x σ  
met λ = 

Met een minimum van (in N/mm²) 
   cat A            cat B       cat C 
1L      1H            2              3    

3 2.00  6          8           10           12 
6 1.87  5          7             9           11 
9 1.68  4          6             8           10 
12 1.58  3          5             7             9 
15 1.48  2          4             6             8 

 Tabel: Veiligheidsmarge toe te passen voor de gegarandeerde druksterkte 
 
2.2 Werkwijze 2: Uitbreiding/aanpassing van de recepten door vergelijking  
 

• In deze werkwijze worden nieuwe recepten bepaald op basis van twee of meer recepten, die 
reeds werden gevalideerd volgens werkwijze 1. 

Lineaire interpolatie. De bepaling van de recepten kan gebeuren door middel van een 
lineaire interpolatie, wat kan beschouwd worden als de meest eenvoudige vorm van 
familieconcept. 

Extrapoleren is toegelaten, doch niet meer dan 1 sterkteklasse (5.0 of 7.0 N/mm2) of  
1 omgevingsklasse of milieuklasse (W/C waarde van 0,05 of 20 kg cement/m³). 
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Parallelle verschuiving. Binnen een beperkt toepassingsgebied kunnen forfaitaire correcties 
toegepast worden om rekening te houden met de invloed van bijvoorbeeld andere 
granulaten, toepassing van hulpstoffen … De waarde van deze forfaitaire correcties wordt 
bepaald op basis van vergelijkende proeven.  

• Bij de toepassing van het recept wordt dezelfde veiligheidsmarge in acht genomen als die 
voor de recepten die volgens werkwijze 1 zijn gevalideerd.  

 

2.3 Werkwijze 3: Toepassing van een rekenmodel of familieconcept  
Het toegepaste rekenmodel moet nauwkeurig beschreven worden in het HPC.  
Deze beschrijving omvat: 

° de gebruikte ontwerpregels, die toelaten om een betrouwbare voorspelling te maken van 
de druksterkte op basis van de samenstelling (target strength) of die toelaten om een 
samenstelling op te maken in functie van een gevraagde druksterkte. 

° de parameters, die gebruikt worden in het model en de manier waarop ze bepaald en 
geverifieerd moeten worden 

° het toepassingsgebied van het model. 

• De producent stelt een proefplan (ITT) en/of monsternemingsplan (FPC) op om de 
parameters regelmatig te verifiëren en indien nodig bij te sturen. Het aantal proeven is 
minstens gelijk aan het aantal parameters x 3 en de proeven worden uitgevoerd op de 
meest representatieve recepten. De proefresultaten ( ITT en FPC) waarop de producent zich 
baseert om zijn rekenmodel te valideren moeten steeds beschikbaar zijn. 

• Bij de toepassing van de recepten wordt een veiligheidsmarge in acht genomen (zie tabel 
onder punt 1). Concreet betekent dit dat met het toegepaste familieconcept sterkteklassen 
mogen gegarandeerd worden van (Xm - λ x σ), waarbij Xm de berekende/geviseerde sterkte 
is. 

• De regels die nodig zijn om het familieconcept toe te passen in de conformiteitcontrole 
moeten eveneens in het HPC beschreven worden. Hiervoor bestaan twee uitgangspunten: 

° de gemeten proefresultaten worden getransponeerd naar een referentiebeton en 
geëvalueerd ten opzichte van de eis voor het referentiebeton 

° de doseerparameters worden bepaald op basis van de proefresultaten, wat toelaat om 
via een geïntegreerde koppeling tussen het kwaliteitsbeheersysteem en de 
productiesturing, de kwaliteit optimaal te beheersen door de doseerparameters aan te 
passen aan de meest recente proefresultaten. 

2.4 Werkwijze 4:  Toepassing van geïntegreerde systemen  
Ter informatie:  

Er bestaan geïntegreerde systemen die toelaten om de productie op continue wijze bij te sturen 
op basis van de resultaten van de productiecontrole. Deze systemen kunnen toegepast worden 
op voorwaarde dat de werkingsprincipes van het systeem duidelijk beschreven zijn in het HPC. 
Deze beschrijving omvat:  

° de gebruikte ontwerpregels en parameters,  

° de aanduiding van de gegevens die tijdens de productie moeten gecontroleerd worden 
en de terugkoppeling naar de parameters 

° de berekening van de aangepaste recepten op basis van de geactualiseerde parameters 

Deze systemen laten toe om uitgebreide families op te bouwen met complexe familierelaties, 
met meerdere variabelen en parameters. Een grondige kennis van de betontechnologie is dus 
onontbeerlijk 
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3. Externe controle - Beoordeling van het gekozen systeem  
Bij elk keuringsbezoek controleert de keurmeester: 

1. welk systeem wordt toegepast voor de beheersing van de recepten 

2. dat de recepten en in voorkomend geval de families behoorlijk vastgelegd werden  

3. dat het beheer van de recepten en van het familieconcept overeenstemt met de regels 
vastgelegd in het HPC 

4. dat de voorgeschreven controles worden uitgevoerd tijdens de productie om de recepten en 
families te valideren 
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BIJLAGE 9 Controle van de bestanddelen  
De frequentie en eisen zijn deze opgelegd door het in de identificatiefiche vermelde 
specifieke kwaliteitsniveau van de grondstoffen. 

Kenmerken Proefmethode Frequentie Eisen 
    

1.  CEMENT 

1.1. Gewone cementsoorten 

Zie § 5.1.2  NBN B15-001 (2004) 

1.2. Speciale cementsoorten 

CEM I HSR: gehalte aan  
Al2O3 en C3A  

CEM III/B of C HSR: 
gehalte aan slak 

CEM V HSR: gehalte aan 
slak  en aan vliegas 

NBN EN 196-2 

 

NBN ENV 196-4 

 

NBN ENV 196-4 

NBN B12-108 

LA-cementsoorten: gehalte 
aan  Na2O équivalent 

NBN EN 196- 2 (en eventueel 
NBN ENV 196-4) 

1 proef / 100 t / type / 
herkomst 

NBN B12-109 

    

2. TOEVOEGSELS 
2.1. Toevoegsels type II 

Vliegassen – Proeven uit te voeren per herkomst op vliegassen met CE certificaat op basis van een 
ETA 

Algemene  en specifieke 
gebruiksgeschiktheid 

volgens  NBN B15-100 

 

NBN B15-100 

 

Te bepalen in een 
rondzendbrief 

 
NBN B15-100 

LMA 

De LMA moet beschikken over een ATG met certificatie (zie §5.2.5.2.4 van de NBN B15-001 (2004)) ; 
dientengevolge worden voor dit product geen bijkomende receptieproeven vereist. 

Silica fume 

ITT Per herkomst / type 
product :1ste levering 

 

2.2 TOEVOEGSELS type I 

Anorganische kleurstoffen, fillers 
 

ITT 
Per herkomst en type 
product : bij de 1ste 
levering 
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Kenmerken Proefmethode Frequentie Eisen 
    

3.  GRANULATEN (per korrelmaat en per herkomst) 

3.1 Natuurlijke granulaten 
Visuele inspectie 
Korrelverdeling 
Gehalte aan fijne deeltjes 
Gehalte aan organische stoffen 
De graad van het breken van 
alluviale granulaten 

 
NBN EN 933-1 
NBN EN 933-1 
NBN EN 1744-1, § 15.1 
NBN EN 933-5 

Dagelijks 
1/week 
1/week 
3/jaar op 1 korrelmaat 
1/jaar 
 

Grove granulaten en 
granulaatmengsels1

Los Angeles coëfficiënt(LA))2

Micro Deval coëfficiënt (MDW)
Versnelde polijstingscoëfficiënt 
(VPC) 
Vorst –dooi bestandheid van grove 
granulaten 
Afplattingscoëfficiënt van de grove 
granulaten 
Volumieke massa 
Waterabsorptie 

 
 
NBN EN 1097-2, § 5  
NBN EN 1097-1 
NBN EN 1097-8 
 
Zie voetnota 3
 
NBN EN 933-3 
 
NBN EN 1097-6  

 
 
LA, MDW : 1/maand voor de 
klassen A en B et 1/jaar voor de 
andere 
VPC : 1/jaar voor klassen A en B 
Vorst-dooi : ½ jaar 
 
1/maand, voor klassen I tot III 
1/semester voor klassen IV en V  
 
1/3 maand intern, 1/jaar extern, met 
monstername door KI te meten bij 
voorkeur op de fractie 10/14. De 
bekomen waarden zullen gelden 
voor alle andere korrelmaten  

Zanden 
Kwaliteit van de fijne deeltjes 
 
Volumieke massa 
Waterabsorptie 

 
NBN EN 933-8 of 9 
 
NBN EN 1097-6 

 
1/week voor klasse a en 1/maand 
voor klasse b en c 
1/3 maand intern, 1/jaar extern, met 
monstername door KI 

Granulaten van maritieme 
oorsprong: grove granulaten en 
granulaatmengsels 
Gehalte aan schelpdelen 
Gehalte aan chloriden 

 
 
 
NBN EN 933-7  
NBN EN 1744-1, § 7 

 
 
 
1/week 
1/week 

Granulaten van maritieme 
oorsprong : zanden 
Gehalte aan schelpdelen 
Gehalte aan chloriden 

 
 
NBN 589-209 
NBN EN 1744-1, § 7 

 
 
1/week 
1/week 

NBN EN 12620  
en 

PTV 411 

3.2 Gerecycleerde granulaten 

De gerecycleerde granulaten moeten over een BENOR-certificaat beschikken ; daardoor , is voor dit product geen 
bijkomende receptiecontrole nodig 

 

                                                 
1 De coëfficiënten Los Angeles (LA), Micro-Deval (MDW) en de versnelde polijstingscoëfficiënt (PSV) moeten enkel bepaald worden 
met de gegeven frequentie ingeval de granulaten gebruikt worden in toepassingen van wegenbeton, of elke andere toepassing waar 
het vereist wordt door het lastenboek.   
Indien de karakteristieken LA, MDW en PSV niet op systematische wijze bepaald worden of indien deze niet gedekt zijn door 
een certificaat van overeenkomstigheid, moet de producent zich ervan vergewissen dat de proeven wel degelijk vóór het 
gebruik van de granulaten zullen uitgevoerd worden ingeval het vereist wordt door de toepassing. 
2 De LA en MDW-proeven moeten uitgevoerd worden op monster afkomstig van dezelfde proefgreep. De LA en MDW-proeven 
moeten uitgevoerd worden op de producten die dezelfde dag gefabriceerd werden. 
 
3 De vorstbestendigheid van granulaten met een nominale korrelmaat D ≤ 4 mm wordt geacht te voldoen; 
De vorstbestendigheid van granulaten met een nominale korrelmaat D > 4 mm wordt geacht te voldoen indien :  

• ofwel de wateropslorping bepaald volgens NBN EN 1097-6 kleiner of gelijk is aan 1,0%; 
• ofwel de LA-coëfficiënt bepaald volgens NBN EN 1097-2 kleiner is of gelijk aan 25 ; 
• ofwel, bij blootstelling aan milieuklassen XF1 t.e.m. XF3, of aan omgevingsklassen EE2, EE3, ES2: 

 ofwel het granulaat na beproeving volgens NBN EN 1367-1 behoort tot klasse F4 volgens  
NBN EN 12620; 

 ofwel het granulaat na beproeving volgens NBN EN 1367-2 behoort tot klasse MS35 volgens  
NBN EN 12620; 

• ofwel, bij blootstelling aan milieuklasse XF4 of aan omgevingsklassen EE4 of ES4; 
 ofwel het granulaat na beproeving volgens NBN EN 1367-1 behoort tot klasse F2 volgens  

NBN EN 12620; 
 ofwel het granulaat na beproeving volgens NBN EN 1367-2 behoort tot klasse MS25 volgens NBN EN 12620; 
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Kenmerken Proefmethode Frequentie Eisen 
 

4.HULPSTOFFEN 

Id
en

tif
ic

at
ie

 
  

Homogeniteit en kleur 
Werkzame bestanddelen 
(IR) 
Volumemassa 
Conventioneel gehalte 
droge stof  
Meting van de pH 
Gehalte aan chloriden 

Alkaligehalte 

visueel 
NBN EN 480-6 

ISO 758 
NBN EN 480-8 

ISO 4316 
NBN EN 480-10 

NBN EN 480-12 

Op elke levering 
1ste levering en 1/jaar  

Op elke levering 
Op elke levering 

Op elke levering 
Op elke levering; chloridevrije 
hulpstof: 1ste levering en 1/jaar 
1ste levering en 1/jaar 

Compatibiliteit – binding NBN EN 480-2 1ste levering en 1/jaar 

Pr
es

ta
tie

pr
oe

ve
n 

 

Luchtgehalte betonspecie 
Drukweerstand 
Watervermindering 
Verhoging consistentie 
Behoud van de 
consistentie 
Luchtgehalte verhard 
beton en afstandsfactor 
Wateropslorping door 
capillariteit 
 Uitzweting 

NBN EN 12350-7  
NBN EN 12390-3 
EN 12350-2 en 5 
EN 12350-2 
EN 12350-5 

EN 480-11 

NBN EN 480-5 

NBN EN 480-4 

Bij het eerste gebruik (ITT-proeven) 
en 1/jaar 
 

NBN EN 934-2 

 
Kenmerken Proefmethode Frequentie Eisen 

   

5. WATER  
Grondwater, afvloeiend water, industrieel water en  recyclagewater 

Voorafgaande controle NBN EN 1008, tabel 1 
Chemische kenmerken: 
Chloriden 
Alcali  
Sulfiden 
Schadelijke verontreiniging 

 
ISO 9297 
ISO 9280 
ISO 9964 
NBN EN 1008, tabel 3 

Bij eerste gebruik, daarna  één keer 
per jaar, en in geval van twijfel; voor 
het recyclagewater, zie NBN EN 
1008 bijlage A punt 5.3. 

NBN EN 1008 

Enkel recyclage water 
 
Densiteit – hoeveelheid vaste stof 
in oplossing 

NBN EN 1008 bijlage A dagelijks NBN EN 1008 

Tabel A9-I: Controleproeven op de grondstoffen  
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BIJLAGE 10  Leveringsbons 

1. Voorbeeld leveringsbon 
PRODUCERENDE MAATSCHAPPIJ LEVERINGSBON 

Klant :  ................................................................... Centrale :  .........................................................................................

................................................................... .........................................................................................

................................................................... Ref. Bestelling : .....................................................................................

Werf :  ................................................................ Bon nr. ......................................   van .........../.........../.......... 

................................................................ Vrachtwagen nr. ....................................   Hoeveelheid (m³) : ..............

 ................................................................ Recept nr. ..............................................Uur lading : ............................

GELEVERD PRODUCT 
TYPE BENOR ? BENOR LABEL INDIEN JA 

JA  BETON MET 
GESPECIFICEERDE 
EIGENSCHAPPEN NEEN   

Certificatie-instelling : OCCN 
Basisgegevens :  

* Druksterkteklasse : C............../.........................................  * Consistentieklasse : ......................................................
* Niet gew.       /Gew.    / Voorgespannen      * Dmax : ..........................................................................
* Milieu- of omgevingsklasse : ............................................  * Gegarandeerde verwerkingstijd :........................min. 

Aanvullende gegevens:  
* Cement (verplicht): ...........................................................  * Hulpstof in de centrale (verplicht) : 
* Wateropslorping : WAI (       )  Type (*) % C Naam 
* Toevoegsels (verplicht): ..................................................... 1) .................. ................... ................... 
* W/C ≤ ................................................................................. 2) .................. ................... ................... 
* Grove granulaten ..............................................................  * .......................................................................................

 * .......................................................................................

TOEVOEGINGEN OP DE WERF ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE CENTRALE 

 Type (*) Max. toegelaten NAAM Uitge-
voerd Uur Handtekening 

chauffeur 

WATER - ........... liters  ......... l ...........  

Indien het product 
BENOR is, blijft 

het BENOR 
HULPSTOF ........... ........... liters  ......... l ...........  

SPECIALE EIGENSCHAPPEN OVEREENGEKOMEN MET DE KLANT (NIET GEDEKT DOOR BENOR) 
* ............................................................................ * ...........................................................................

IN TE VULLEN DOOR DE CHAUFFEUR 
Chauffeur, NAAM: ................................................................ Storting:  Pomp -  Bak -  Bekisting - 
Index km vertrek : ....................   Slipform -  .......................... 
Index km terugkomst : ............. U terugkomst : ..................
U aankomst werf: .................... U eind lossing : 

Aanvullende toevoegingen vereist door de bestemmeling 
met verlies van de BENOR waarborg 

U begin lossing : ...................... ........................................... - WATER : ................... liters 
Opmerking: ........................................................................... - ANDERE (vezels, ...) : ................... 
............................................................................................... - Opmerking : ................... 

   

IN TE VULLEN DOOR DE BESTEMMELING VOOR AANVAARDING EN KWIJTING 
N.B. : In geval van toevoeging van water of andere producten op de werf op het initiatief van de klant, is het 

product niet meer gedekt door het BENOR-merk. 
NAAM (in hoofdletters) : HANDTEKENING : OPMERKING : 

   
   

NBN EN 206-1 XXX/Y 
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2. Toevoegingen - algemeenheden 
Voor wat betreft de toevoegingen op de werf, dient men onderscheid te maken tussen de 
twee volgende situaties : 
 

• Toevoegingen van water en/of hulpstoffen aan beton op de werf door de 
PRODUCENT en onder zijn verantwoordelijkheid: In dit geval behoudt het 
geleverde beton zijn BENOR-merk en zijn eigenschappen blijven door de producent 
gewaarborgd. Het type toevoeging, evenals de maximale toegelaten hoeveelheid en 
de werkelijke toegevoegde hoeveelheid moeten op de leveringsbon vermeld 
worden. De monsternemingen bestemd voor de conformiteitscontrole voorzien door 
dit Toepassingsreglement, moeten uitgevoerd worden na toevoeging en 
homogenisering. 

 
• Toevoeging aan het beton op de werf door, en/of op verzoek van, de KLANT  en 

onder zijn verantwoordelijkheid : De producent vermeldt de toegevoegde 
hoeveelheden op de leveringsbon. De controle van de intrinsieke kwaliteit van het 
beton gebeurt op monsters afgenomen VÓÓR toevoegingen en uitzonderlijk na 
storting van minimum 50 l beton. De vermelding voorzien in art. 6.5 van het TRA blijft 
van toepassing. De kwaliteitscontrole van het beton NA toevoegingen kan eventueel 
door de klant uitgevoerd worden indien hij dit wenst of indien het door de 
opdrachtgever voorgeschreven is. 

 
3. Toevoegingen van vezels met ATG certificaat 

Indien vezels met ATG-certificaat toegevoegd worden in de productie-eenheid, mag het 
beton onder het BENOR-merk geleverd worden. Men dient op de leveringsbon te  
vermelden : 

• Het type en de hoeveelheid toegevoegde vezels en ook het nummer van het 
ATG-certificaat 

• De zin : « buigtaaiheid niet gewaarborgd door het BENOR-merk » 
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BIJLAGE 11 Samenwerking tussen verschillende betonproducenten 

 
Art. 1 -  Afhaling van BENOR-beton door een BENOR productie-eenheid in een 

andere BENOR productie-eenheid 
 

De producerende betoncentrale stelt een leveringsbon op waarin de 
vermeldingen identiek zijn aan deze van de leveringsbon opgesteld voor de 
klant door de productie-eenheid die de afhaling uitvoert. Deze leveringsbon 
die behoort tot de doorlopende nummering van de producerende 
betoncentrale, vermeldt bovendien : 

• “afgehaald door .... (naam van de productie-eenheid die de afhaling 
uitvoert)”, 

• het nummer van de leveringsbon opgesteld door de productie-eenheid 
die de afhaling uitvoert. 

De producerende betoncentrale waarborgt de kwaliteit aan de betoncentrale 
die de afhaling uitvoert. 

Het is de producerende betoncentrale die de kwalitatieve controle uitvoert op 
de werf van de eindbestemming van het beton, overeenkomstig het 
Toepassingsreglement en die de bekomen resultaten opneemt in haar eigen 
zelfcontrole. 

De producerende betoncentrale plaatst op elke bladzijde van de 
leveringsbon, opgesteld voor de uiteindelijke klant door de productie-eenheid 
die de afhaling uitvoert, een vochtige zegel met de vermeldingen : 
 

AFGEHAALD / ENLEVE 
 

 
Certificatie instelling : OCCN 

 NBN EN 206-1 

Bon Nr. / N°   ZZZZZZ 

waar XXX het BENOR-identificatienummer is va
betoncentrale, Y de categorie en  ZZZZZZ het nummer
van de desbetreffende betoncentrale. Zij vermeldt te
bereiding van het beton op de leveringsbon van de pro
afhaling uitvoert. 

De productie-eenheid die de afhaling uitvoert onderte
opgesteld door de producerende betoncentrale en waar
het beton aan haar klant. Zij behoudt een kopie 
samengeniet, in haar register. 

De klant ontvangt een BENOR-beton met een leverings
eenheid die de afhaling uitvoert en onder haar waarborg
BENOR-merk van de producerende betoncentrale. 

 
Art. 2 -  Levering van een BENOR-beton door een BENOR

voor rekening van een andere BENOR produc
handelaar   
De producerende betoncentrale produceert en levert h
aan de klant met vermelding van de naam van de ande
XXX/Y
n de producerende 
 van de leveringsbon 

vens het uur van de 
ductie-eenheid die de 

kent de leveringsbon 
borgt de kwaliteit van 
van beide bonnen, 

bon van de productie-
, maar enkel met het 

 productie-eenheid, 
tie-eenheid of een 

et beton rechtstreeks 
re productie-eenheid 
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of handelaar op de leveringsbon. Zij verwerkt het beton en controleert het 
volgens de regels van het Toepassingsreglement en plaatst haar eigen 
BENOR-logo op de leveringsbon. 
 

Art. 3 -  Twee BENOR productie-eenheden leveren gelijktijdig op dezelfde werf  
Eén productie-eenheid is de contracterende partij met de klant, de andere 
produceert en levert voor rekening van de contracterende productie-eenheid. 
Elke productie-eenheid voert de kwaliteitscontrole uit overeenkomstig het 
Toepassingsreglement voor het beton dat zij heeft geleverd. 
 

Art. 4 -  Afhaling van BENOR-beton door een klant in een BENOR  
productie-eenheid 
De producerende productie-eenheid geeft een BENOR-leveringsbon uit met 
de vermelding “BENOR WAARBORG BIJ AFHALING”. Zij waarborgt de 
kwaliteit aan de klant, vertrek productie-eenheid. Zij voert de 
kwaliteitscontrole uit overeenkomstig het Toepassingsreglement door een 
monster af te nemen in de productie-eenheid, dit wil zeggen op het ogenblik 
van de eigendomsoverdracht en neemt de resultaten op in haar zelfcontrole. 
 

Art. 5 -  Transport door een andere vervoermaatschappij voor rekening van een 
BENOR productie-eenheid 
Een BENOR-beton productie-eenheid kan beroep doen op een andere 
vervoermaatschappij voor de leveringen van BENOR-beton op werven, voor 
zover het transport deel uitmaakt van de levering en de verantwoordelijkheid 
en alle controles volledig berusten op de betoncentrale die het  
BENOR-beton produceert. 
 

Art. 6 - Afhaling van BENOR-beton door een BENOR productie-eenheid, die 
momenteel het gebruik van het BENOR-merk verloren heeft, in een 
andere BENOR productie-eenheid 
Een betoncentrale die momenteel het gebruik van het BENOR-merk verloren 
heeft, mag aan haar klanten BENOR-beton leveren, geproduceerd door een 
BENOR-betoncentrale. In dit geval moet de leveringsbon van de  
BENOR-centrale, producent van het beton, aan de centrale die momenteel 
het gebruik van het merk verloren heeft, vastgeniet zijn  aan de leveringsbon 
bestemd voor de klant. Verder blijven de schikkingen van artikel 1 van 
toepassing. 
 

Art. 7 - Afhaling van BENOR-beton door een niet-BENOR centrale in een 
BENOR-centrale 
Een betonproducent die niet over het BENOR-merk beschikt mag in geen 
enkel geval BENOR-beton onder zijn eigen naam leveren aan zijn klanten, 
en dit, zelfs niet wanneer hij BENOR-beton afhaalt in een andere  
BENOR-betoncentrale 
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BIJLAGE 12 Procedure voor de controle, door de keuringsinstelling, van de 
betrouwbaarheid van de controle van de consistentie, de weerstand op kubussen en 
de W/C factor    

1. Controle van de consistentie 
De producent verricht in aanwezigheid van de keuringsinstelling een consistentieproef op 
het steekproefmonster dat toevallig door de keuringsinstelling ontnomen werd. 

Als de consistentie zich binnen de voorgeschreven consistentieklasse bevindt, wordt de 
betrouwbaarheid van de zelfcontrole van de consistentie bevestigd. 

Als een resultaat zich buiten de voorgeschreven consistentieklasse bevindt, gaat de 
producent onmiddellijk over tot een nieuwe proef op een nieuw monster. Als de proef dit 
maal voldoet, wordt geen rekening gehouden met het eerste resultaat. 

Als het tweede resultaat niet voldoet, nemen de producent en de keuringsinstelling de 
nodige maatregelen. De keuringsinstelling betekent bovendien een berisping aan de 
producent. 

2. Controle van  de weerstand 
Tijdens de periodieke bezoeken woont de keuringsinstelling de drukproef bij op 
kubussen die aan beproeving toe zijn en noteert de resultaten. De kubussen op  
27 dagen worden eveneens in rekening genomen. 

De keurmeester verifieert dat de bekomen resultaten binnen de door de producent in 
de identificatiefiches opgelegde reactiegrenzen liggen. 

Indien het resultaat buiten de reactiegrenzen ligt, is de betrouwbaarheid van de 
resultaten niet bewezen. Een berisping wordt aan de producent betekend. 

De producent voert een onderzoek uit dat tot doel heeft de mogelijke oorzaken te 
bepalen van het falen van de test. Hij maakt de resultaten van zijn onderzoek over 
aan de keuringsinstelling en past de nodige correctieve maatregelen toe.  

Als het falen van de test zich herhaalt tijdens één van de drie volgende bezoeken van 
de keuringsinstelling, wordt een waarschuwing aan de producent betekend. Het 
Certificatiecomité beslist of deze sanctie moet opgevolgd worden door een bijkomend 
bezoek van de keuringsinstelling. 

Indien een bijkomend bezoek nodig blijkt, zal deze tot doel hebben : de resultaten 
van de zelfcontrole na te gaan, 

• in de mate van het mogelijke, de reproduceerbaarheidstest en de 
betrouwbaarheidstest opnieuw te doen, 

• de bekwaamheid van de laborant te onderzoeken inzake de statistische 
behandeling van de gegevens, 

• zo nodig, de oorzaak van het falen grondig te onderzoeken (nazicht van 
de groeperingen, samenstellingen, doseringsapparatuur,…). 

3. Controle van de W/C factor 
Bij 4 monsternemingen in aanwezigheid van de keurmeester per jaar, woont deze de 
drogingsproef van beton door branding bij volgens punt 2.2 van bijlage 3 van onderhavig 
reglement. 
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Bij vergelijking met de berekening van de W/C factor op basis van de registraties, 
verzekert de keurmeester zich ervan dat de absolute waarde van het verschil tussen de 
twee waarden 0.04 niet overschrijdt. 

Indien de betrouwbaarheid van de meting van de W/C factor niet voldoet, zal de 
producent een onderzoek uitvoeren om de mogelijke oorzaken van deze niet-
overeenkomstigheid te bepalen. Hij maakt de resultaten van zijn onderzoek over aan de 
keuringsinstelling en past de nodige correctieve maatregelen toe. 
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BIJLAGE 13 Procedure voor de controle van de reproduceerbaarheid van de 
drukproeven op kubussen 

0. Voorwerp 
De controle van de reproduceerbaarheid is bestemd om de resultaten van de interne 
controle te valideren door proeven uitgevoerd in externe laboratoria. 

1. Monsters en proeven 
Tijdens een bezoek aan een productie-eenheid, duidt de keurmeester willekeurig een 
vrachtwagen aan die reeds geladen is en klaar staat om naar de werf te rijden. Hij 
vergezelt de vrachtwagen tot op de werf, waar hij tijdens het lossen een monsterneming 
uitvoert. De monsterneming moet voldoende zijn om 5 kubussen te fabriceren en een 
droging door branding uit te voeren. 

De producent maakt 5 kubussen waarvan 1 op 7 dagen gebroken wordt en 4 op 28 dagen 
gebroken worden. 

Van deze laatste 4 kubussen worden er : 

• 2 beproefd in het intern laboratorium : het gemiddelde resultaat wordt aangeduid 
als I = (I1 + I2)/2. 

• 2 beproefd in het controlelaboratorium : het gemiddelde resultaat wordt 
aangeduid als E = (E1 + E2)/2. 

Het gemiddelde resultaat  “I” maakt deel uit van de interne controle. 

In afwijking op art. 4.2.3 van de NBN EN 12390-1, is het niet verplicht de vlakheid en de 
haaksheid van de externe proefstukken te controleren.   

2. Verwerking van de resultaten 
2.1  Controle van de overeenstemming 

Door deze controle wordt de overeenstemming nagezien tussen de resultaten I en de 
resultaten E van de doorlopende statistische controle van de weerstand bekomen 
tijdens dezelfde periode op een beton van hetzelfde type. 

Men gaat slechts na of het resultaat I, dat moet voldoen aan de criteria van de interne 
controle, past in de statistiek van de interne controle. 

2.2. Controle van de reproduceerbaarheid 
De controle van de reproduceerbaarheid wordt uitgevoerd op basis van de resultaten 
I en E ; als de producent controleproeven in een extern laboratorium heeft uitgevoerd 
op monsters die niet in aanwezigheid van de keuringsinstelling vervaardigd werden, 
kunnen deze resultaten eveneens gebruikt worden voor de controle van de 
reproduceerbaarheid. 

Om over een voldoend aantal resultaten van de reproduceerbaarheid te beschikken 
en opdat alle centrales hetzelfde aantal externe proeven zouden uitvoeren, zal de 
afgevaardigde van de keuringsinstelling, die de mogelijkheid niet heeft een afname 
van vers beton uit te voeren, twee kubussen (één kubus uit 2 paren) onder deze van 
de zelfcontrole aanduiden om extern te laten breken. In dit geval worden de toetsten 
uitgevoerd op basis van één kubus. 

 Per geval afzonderlijk wordt nagezien of      
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        ∆R = |I - E| < 0,3 fck  

3. Interpretatie van de resultaten 
Indien de reproduceerbaarheid niet bevestigd wordt, stellen de producent en de  
keuringsinstelling een grondig onderzoek in om de oorzaken van het falen te bepalen. 
Een berisping wordt aan de producent betekend. 
De resultaten van het onderzoek worden overgemaakt aan het Certificatiecomité die ze in 
overweging neemt.  
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BIJLAGE 14 Checklist voor de controle van het productiesysteem 

Te verifiëren punten Referentie 
1. Handboek voor de productiecontrole en aanverwante 

documenten  

Bevat het HPC een verklaring van de Directie ?  TRA 550 §. 
6.2.1.a 

Bestaat er reeds een ander kwaliteitssysteem (bijv. ISO 9000) dat in de productie-eenheid 
ingevoerd werd ? Indien ja, is het gecertificeerd? Sedert wanneer en door wie?  

Ingeval er reeds een kwaliteitssysteem bestaat, werden er wijzigingen aangebracht om 
te voldoen aan de specifieke eisen van het TRA 550 en de norm NBN EN 206-1?  

Dekken het handboek en de procedures de eisen bepaald in het TRA 550 ? TRA 550, § 6.2.2 
en bijlage 2 

Bevat het handboek een productcatalogus ?  

Zijn de documenten relevant en bijgewerkt ?  

Zijn de documenten op de nodige plaatsen beschikbaar en worden ze door het personeel 
gebruikt ?  

  

2. Organisatie en vertegenwoordiger van de Directie  

Is er een functioneel en actueel organogram ? TRA 550 §. 
6.2.1.b 

Zijn de verantwoordelijkheden en de relaties tussen al de leden van het personeel betrokken 
bij het beheer van de kwaliteit duidelijk gedefinieerd ? 

TRA 550 
§6.2.1.b 

Is er een formele aanduiding van de vertegenwoordiger van de Directie die de nodige 
bevoegdheid heeft om te verzekeren dat de FPC eisen van de normen ingevoerd en 
nageleefd worden ? 

TRA 550 
§6.2.1.b 

Dekt de beschrijving van de functies met betrekking tot de FPC de volgende opdrachten : de 
uitvoering van de initiële proeven, de uitvoering van de productiecontrole ; het nazicht van de 
overeenkomstigheid aan de specificaties ; de vaststelling, de registratie en de beoordeling 
van de niet-overeenkomstigheden ; het onderzoek van de oorzaken van de niet-
overeenkomstigheden en het treffen van correctieve maatregelen. 

TRA 550 
§6.2.1.b 

  

3. Bevoegdheid en opleiding  

Zijn er opleidingsprocedures voor alle personen betrokken bij het productiesysteem ? TRA 550 § 
6.2.1.c 

Verzekert de producent de opleiding van de nieuwe leden van het personeel, de stagiaires 
en de tijdelijke personeelsleden ? 

TRA 550 § 
6.2.1.c 

Indien nodig, verzekert de fabrikant de opleiding of de informatie van de onderaannemers 
die onder zijn verantwoordelijkheid werken betreffende de eisen van zijn 
productiebeheersysteem of de eisen van de normen ? 

TRA 550 § 
6.2.1.c 

Registreert en bewaart de fabrikant de opleidingen van zijn personeel ? TRA 550 § 
6.2.1.c 

  

4. Beoordeling door de Directie  

Bestaat er een procedure voor de beoordeling door de Directie ? TRA 550§ 
6.2.1.d 

Heeft de beoordeling door de Directie tenminste ieder jaar plaats ? TRA 550 
§6.2.1.d 
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Te verifiëren punten Referentie 
Worden minstens de volgende punten onderzocht tijdens de beoordeling door de Directie : 
• Interne audits 
• Onderzoek en synthese van de niet-overeenkomstigheden; 
• Overzicht van de klachten; 
• Overzicht van de correctieve maatregelen en bepaling van hun doeltreffendheid; 
• Opvolging van de vorige beoordeling. 

TRA 550 § 
6.2.1.d 

Beoordeelt de Directie de doeltreffendheid van het productiebeheersysteem en spreekt de 
Directie zich uit over de behoefte om het beheersysteem al dan niet te wijzigen ? 

TRA 550 
§6.2.1.d 

Verzekert het verslag een behoorlijke naspeurbaarheid van de inhoud en de conclusies van 
de boordeling door de Directie? Omvat het verslag een bepaling van de termijnen en de 
verantwoordelijken voor de uitvoering van de maatregelen ? 

TRA 550 
§6.2.1.d 

Worden de conclusies van de beoordeling door de Directie goedgekeurd en gevalideerd 
door de persoon die daartoe de nodige autoriteit heeft?  

  

  

5. Beheer van de documenten en registraties  

Bestaan er procedures voor het beheer van de documenten en de gegevens ? TRA 550 § 6.2.3 

Dekt de procedure de goedkeuring, de uitgave, de wijziging, de verspreiding, de intrekking 
van de documenten ? Dekt deze procedure ook het beheer van de externe documenten ? 
(normen,…) 

TRA 550 § 6.2.3 

Is de goede versie van de documenten beschikbaar op de plaats van gebruik ? TRA 550 § 6.2.3 
Is de periode voor het archiveren van de documenten en registraties nader bepaald ? 
Zijn tenminste de volgende registraties gedekt : 
• verslag van de beoordeling door de Directie; 
• niet-conformiteitsfiches; 
• fiches betreffende de klachten van de klanten; 
• registraties met betrekking tot de monsternemingen ; proeven en controles van de 

overeenkomstigheid; 
• registraties van de fabricatie ; 
• registraties met betrekking tot de uitvoering en het beheer van de initiële proeven; 
• dagelijkse verslagen ; registraties met betrekking tot de meet- en proefuitrusting; 
• registraties met betrekking tot de opleiding. 

TRA 550 § 6.2.3 

NBN EN 206-1 § 
9.3 

Zijn de registraties op een identificeerbare en naspeurbare manier uitgevoerd en is de goede 
bewaring ervan verzekerd tijdens de archiveringsperiode ?  

  

6. Laboratorium TRA 550 § 
6.3.2.3 

Stelt de producent lokalen, uitrustingen en opgeleid personeel ter beschikking om de 
controles en proeven uit te voeren  

Hoe vergewist de producent zich ervan dat de controle/kalibratiefrequenties overeenkomstig 
het reglement gebeuren?  

Bestaan er instructies voor het gebruiken van de toestellen? Beschikt het personeel over 
geschreven instructies om de proeven uit te voeren?  

Zijn de toestellen eenduidig geïdentificeerd?  

Bestaan er registraties van de controles/calibraties?  

  

  

7. Initiële proeven  

Zijn de initiële proeven behoorlijk gedocumenteerd ? TRA 550  
Bijlage 3 §1 

Voorziet het beheersysteem situaties waarin nieuwe initiële proeven zouden moeten 
overwogen worden ? TRA 550 §6.3.1 

Maken de initiële proeven het voorwerp uit van een regelmatige beoordeling ? Is deze 
beoordeling naspeurbaar ? TRA 550 §6.3.1 



Doc OCCN TRA 550/04/N Toepassingsreglement TRA 550 
Pagina 78/80 

 Beton Uitgave 2.2 
 

Te verifiëren punten Referentie 

Zijn de identificatiefiches opgesteld tengevolge van de ITT ’s voldoende gedetailleerd ? TRA 550  
Bijlage 3 §2 

  

8. Beheer van de grondstoffen  

Zijn de grondstoffen behoorlijk gedefinieerd ? Kan men zich ervan vergewissen dat de 
bestanddelen die gebruikt worden tijdens de ITT ’s identiek zijn aan deze gebruikt in 
productie ? 

TRA 550 § 
6.3.2.1 

Omvat het productiecontrolesysteem de procedures en/of werkinstructies waarin de criteria 
zijn opgenomen die tot doel hebben de algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid vast te 
leggen ? 

TRA 550 §6.3.2 

Wordt de overeenkomstigheid van de bestanddelen aan de algemene en specifieke eisen, 
vermeld op de identificatiefiches, gecontroleerd? 

TRA 550 § 
6.3.2.1 

Laat de opslag van de grondstoffen toe deze behoorlijk te identificeren ? TRA 550 §6.4.1 

  

9. Beheer van de productieprocedures  

Bestaan er procedures en /of instructies voor de controle van de productieprocedures ? Zijn 
deze instructies bijgewerkt en beschikbaar voor de betrokken personen? 

TRA 550 § 
6.3.2.1 

Bestaat er een schema van de productinstallaties? TRA 550 Bijlage 
2 §1 

Bestaat er een controleplan van de installaties ? Voldoet dit plan aan het eisen van het 
TRA ? 

TRA 550 § 
6.3.2.2 + bijlage 

5 

  

10. Overeenkomstigheidscontrole  

Bestaan er procedures en/of werkinstructies voor de overeenkomstigheidscontrole ? TRA 550 §6.2.2 
Bestaat er een plan dat de natuur en de frequentie van de controles, monsternemingen en 
proeven bepaalt ? Is dit plan overeenkomstig de eisen van het TRA ? Worden de 
monsternemingen uitgevoerd volgens het controleplan ? 

TRA 550 §6.3.3 

Verzekert de producent de naspeurbaarheid voor elke monsterneming, in het bijzonder, de 
plaats, de datum en het uur; de naam van de persoon die de monsterneming heeft 
uitgevoerd; de benaming van het product. 

TRA 550 §6.2.3 

Wordt de overeenkomstigheid te gelegener tijd beoordeeld ?  
Bestaat er een procedure die de acties beschrijft die moeten worden genomen wanneer een 
niet-overeenkomstigheid wordt vastgesteld ?  Wordt de naspeurbaarheid hiervan verzekerd 
? Indien de producent de niet-overeenkomst na levering bij de klant vaststelt, brengt hij de 
klant hiervan op de hoogte ?  

 

Bestaat er een procedure om de acties te bepalen wanneer de waarden niet voldoen aan de 
norm ?  

Bestaat er een coherentie tussen de zelfcontroleresultaten en de resultaten van de initiële 
proeven (ITT)?  
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BIJLAGE 15 Toegelaten combinaties  weerstandsklassen – T- klassen  - 
omgevingsklassen 

In de tabellen hieronder zijn de combinaties weerstandsklassen/ T-klassen/ omgevingsklassen 
opgenomen die door dit reglement toegelaten zijn voor een gewapend, voorgespannen  
(tabel A15) of niet gewapend beton (tabel A15-II). 

In het geval een W/C factor opgelegd wordt, blijven de combinaties in functie van de 
overeenkomstige T-klassen van toepassing. 

  EE1 EE2 EE3 EE4 EE4 lucht 

    ES1  ES2 ES3   ES4 ES4 lucht 

 EI  EA1 EA2 EA3  

 T(0.65) T(0.60) T(0.55) T(0.50) T(0.45) T(0.45)A 

C 8/10
C 12/15       
C 16/20       
C 20/25
C 25/30       
C 30/37       
C 35/45

↓       
C100/115       

Legenda:  

  

 

 
Toegelaten combinaties 

 

 
 
 

Niet toegelaten combinaties 
 

Tabel A15-I : Toegelaten combinaties voor gewapend en voorgespannen beton 

  EE1  EE2   EE3  EE4 EE4 lucht

   ES1 ES2  ES3   ES4 ES4 lucht

 E0 E0      EI  EA1 EA2 EA3  

 T(1.50) T(1.00) T(0.60) T(0.55) T(0.50) T(0.45) T(0.50)A 

C 8/10
C 12/15        
C 16/20        
C 20/25
C 25/30        
C 30/37        
C 35/45

↓        
C100/115        

Legenda:  

  

 

Toegelaten combinaties Niet toegelaten combinaties 

Tabel A15-II : Toegelaten combinaties voor niet gewapend beton 
BIJLAGE 16 Eisen met betrekking tot het gebruik van gerecycleerde granulaten 

1. Certificatie van de gerecycleerde granulaten 
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De gerecycleerde granulaten moeten verplicht drager zijn van een BENOR-certificaat van 
overeenkomstigheid met PTV 406 « Gerecycleerde granulaten ». 

De gerecycleerde granulaten moeten bepaald worden volgens de criteria van PTV 406 en daar, 
waar de keuze in dit document gegeven wordt, is de norm NBN EN 12620 « Granulaten voor 
Beton » van toepassing. 

2. Eisen met betrekking tot het gebruik. 
Enkel gebroken betonpuin mag gebruikt worden. 
Gerecycleerde granulaten mogen enkel gebruikt worden voor beton dat behoort tot de  
groep  1rec, en voor de omgevingsklassen E0 en EI. 

Een fractie van maximum 20% in massa van het totaal van de grove granulaten mag vervangen 
worden door gerecycleerde granulaten. 
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