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Rondzendbrief t.a.v. de keuringsinstellingen, de controlelaboratoria, de 
gebruikers en aanvragers van het BENOR-merk in de betonsector  

 

Wijzigingen en amendementen bij TRA 550, versie 2.3. 

Beslissingen van het Bestuurscomité van 15.03.2012 en 07.06.2012 

 

Mevrouw, Mijnheer, 

Deze rondzendbrief vervolledigt de certificatiereglementen beton en maakt er integraal 
deel uit van. 

De behandelde onderwerpen in voorliggende rondzendbrief betreffen beslissingen van 
het Bestuurscomité die niet opgenomen zijn in de certificatiereglementen beton. 

De wijzigingen aangebracht ten opzichte van de bestaande tekst zijn in grijs vermeld. 

Deze rondzendbrief is onmiddellijk van toepassing. Voor bepaalde nieuwe eisen heeft 
het Bestuurscomité echter een gepaste overgangsperiode voorzien. De pertinente 
informatie vindt u verder in deze rondzendbrief. 

Hoogachtend, 

 

     
  

 

 Ir. Maria Kastelis 

 Sectordeskundige 

CERTIFICATIE BETON 

Secretariaat: +32(0)2 645 52 52 
certif.beton@cric-occn.be 
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1. Dosering van de grondstoffen : precisie m.b.t. vliegas 

(goedgekeurd door het Bestuurscomité gehouden op 15.03.2012) 

Betroffen artikel : TRA 550 (Versie 2.3) : §6.3.2.2 

De derde alinea wordt als volgt vervolledigd: 

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

In het bijzonder geval van vliegas, mag de doseernauwkeurigheid van 3% op vliegas overschreden 
worden, zolang de absolute grens van 3kg op de dosering van vliegas per lading vers beton niet wordt 
overschreden. Bij overschrijding van de 3% moet het respecteren van het minimum totaal equivalent 
bindmiddelgehalte geverifieerd worden. » 

 

2. Uitrusting voor de productiecontrole: Tolerantie op de luchtmeters 

(goedgekeurd door het Bestuurscomité gehouden op 15.03.2012) 

Betroffen artikel : TRA 550 (Versie 2.3) : Bijlage 6 

Om het adequaat gebruik van de luchtmeter te verzekeren door rekening te houden met de gegevens 
van het kalibratiecertificaat, wordt de tolerantie van ± 0,1% lucht door een voetnoot vervolledigd: 

« Indien aanpassingen of correcties op basis van het kalibratieverslag moeten gebeuren, dient de 
methode die toegepast wordt om de meting van het luchtgehalte op 0,1% nauwkeurig te garanderen, 
in het H.P.C. beschreven te worden» 
 

3. Gebruik van gerecylceerde en kunstmatige granulaten 

(goedgekeurd door het Bestuurscomité gehouden op 15.03.2012) 
 
De bepalingen m.b.t. gerecycleerde en kunstmatige granulaten worden aangepast. Verschillende 
artikels van het reglement TRA 550 zijn hierdoor betroffen. 
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Betroffen artikel: TRA 550 (Versie 2.3) : § 1 

Tabel I wordt als volgt  gewijzigd : 

 

 

Cate- 

gorieën 

Groepen 

Zonder 
lucht 

Met 
gerecycleerde 

granulaten, 
zonder lucht 

Met 
kunstmatige 
granulaten, 
zonder lucht 

Met lucht 

C 8/10 

A 

1L 1rec-L 1art-L 

 

C 12/15  

C 16/20  

C 20/25 

1H 
1rec-H 1ar-H 

 

C 25/30 
1A 

C 30/37   

C 35/45 

B 2 

   

C 40/50    

C 45/55    

C 50/60    

> C 50/60 C 3    

Tabel I: Definitie van de categorieën en groepen van beton 
 

Betroffen artikel: TRA 550 (Versie 2.3) : § 6.3.1.1 

Vierde en vijfde bullets worden als volgt gewijzigd :  

 Voor de kunstmatige granulaten is de algemene gebruiksgeschiktheid aangetoond indien zij 
dragers zijn van een CE-markering met een attesteringsniveau 2+ volgens EN 12620 en van 
het BENOR-merk. (zie bijlage 17)  met volgende bijkomende eisen : 

 d≥2mm en D≥10mm 

 de samenstelling van de slakken (scheikundige en mineralogische) en de toelaatbare 
grenzen dienen opgegeven te worden; 

 de fabrikant verstrekt het wetenschappelijk bewijs dat de aangewende kunstmatige 
granulaten inert zijn en geschikt voor gebruik in beton. Dit wetenschappelijk bewijs 
houdt de exacte identificatie van het toepassingsgebied, de attestering en bewaking 
van de kwaliteit met betrekking tot de volgende elementen in :  

 De kunstmatige granulaten mogen geen ongunstige invloed hebben op de 
hydraulische reactie en op de duurzaamheid van beton.  

 Bij gebruik mogen zij geen aanleiding geven tot de emissie of het uitlogen van 
schadelijke stoffen of schadelijke straling. 

  Zij mogen geen instabiliteit of autodegradatie vertonen op lange termijn. 

 

 Voor gerecycleerde granulaten is de algemene gebruiksgeschiktheid 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) met volgende 
bijkomende eisen : 

 d≥4mm en D≥10mm 
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 voldoet minimaal aan de samenstellingscategorieën Rc90/Rcu95/Ra1-/ XRg0.5-/FL2- 
van EN 12620 

 voldoet minimaal aan de categorieën FI20, f1,5, LA40, SS0,2, A10 van EN 12620 

 heeft een volumieke massa (ρrd) van ten minste 2200 kg/m³; 

 heeft een waterabsorptie van maximaal 10%, met een variatie van maximaal ±2% ten 
opzichte van de gedeclareerde waarde 

 

Betroffen artikel: TRA 550 (Versie 2.3) : § 6.3.3 

Tabel II wordt als volgt  gewijzigd : 

 

Categorieën Groepen 

Aantal monsternemingen 

per 
geproduceerde  

m
3 (1) 

Minimum Maximum 

A 

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

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

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

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

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

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

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 te nemen monsters 
wordt afgerond op de bovenste eenheid; Voor de evaluatie van de maandelijkse 
frequentie, moet een maximum van 450 m

3
/dag voor de groepen 1H en 1A, van 

300m
3
/dag voor de groep 2 en van 225 m

3
/dag voor de groep 3 in aanmerking genomen 

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

3
/week. 

(3) Het is niet verplicht monsters te nemen wanneer de productie van de betrokken groep 
minder dan 20m

3
 per dag bedraagt; 

(4) Het is niet verplicht monsters te nemen wanneer de productie van de betrokken groep 
minder dan 20m

3
 per dag bedraagt, doch de minimale frequentie van 1/5 

productiedagen 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. 

 

Betroffen artikel: TRA 550 (Versie 2.3) : Annexe 3, § 2.3.1 

Artikel 2.3.1 wordt als volgt vervolledigd: 

De waterabsorptie van puingranulaat in betonspecie moet worden genomen als de waarde na 24 uur, 
gebaseerd op de methode gegeven in bijlage C van EN 1097-6, verminderd met 4%. 
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Betroffen artikel: TRA 550 (Versie 2.3) : Annexe 16, §2 

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd : 

Enkel gebroken betonpuin mag gebruikt worden. 

Gerecycleerde granulaten mogen enkel gebruikt worden voor beton van sterkteklasse C8/10 tot 
C25/30, behorend tot groepen 1rec-L en 1rec-H, 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 

 

Betroffen artikel: TRA 550 (Versie 2.3) : Annexe 17, §3 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd : 

Enkel ijzerhoogovenslakken (gegranuleerd, kristallijn), ferro metaalslakken (BOF, EAF en 
roestvaststaalslakken) en non-ferro metaalslakken (Pb) zijn toegestaan. 

Desgevallend dienen de kunstmatige granulaten te voldoen aan de gewestelijke eisen. De 
betonproducent moet ervoor zorgen dat deze eisen strikt nageleefd worden. 

De kunstmatige granulaten kunnen enkel gebruikt worden voor beton van sterkteklasse C8/10 tot C25/30, 
behorend tot groepen 1art-L en 1art-H, en dus voor de omgevingsklassen E0, EI en EE1. 

Momenteel mag een fractie van maximum 20% in massa van het totaal van de grove granulaten 
vervangen worden door kunstmatige granulaten.  

 
 

4. Opleiding truckbestuurders en pompbedienaars 

(goedgekeurd door het Bestuurscomité gehouden op 07.06.2012) 

Betroffen : TRA 550 (Versie 2.3) : 6.2.1.c. (3) en (4) 

Na onderzoek van de evolutie van de inwerkingtreding van de maatregelen i.v.m. de opleiding van 
truckbestuurders en pompbedienaars zes maand voor het einde van de overgangsperiode, heeft het 
Bestuurscomité beslist deze overgangsperiode te verlengen onder strikte voorwaarden. 

De voetnoot m.b.t. een overgangsperiode wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst: 

Om aan de eisen m.b.t. de bij punt (3) en (4) betroffen opleidingen te voldoen, beschikken de 
productie-eenheden over een overgangsperiode waarbij: 

 minstens 66% (2/3) van de interne chauffeurs en pompbedienaars met succes de opleiding 
gevolgd moeten hebben tegen 31.03.2014;  

 alle chauffeurs en pompbedienaars de opleiding met succes gevolgd moeten hebben tegen 
31.03.2015 

De directie dient een opleidingsplan op te stellen tegen 01.01.2013 met de vooropgestelde data voor 
de opleiding van de chauffeurs en pompbedienaars die tegen deze datum nog niet opgeleid zouden 
zijn. 

Het Bestuurscomité herinnert de producent die beroep doet op onderaannemers die voor zijn rekening 
werken, aan zijn verplichtingen om voor deze onderaannemers de opleiding en de informatie over de 
eisen van zijn systeem voor productiecontrole en de eisen van de normen te verzekeren. Dus: 

 De reglementaire verplichting om over gekalibreerde uitrusting te beschikken is ook van 
toepassing op de onderaannemers. 

 De producent is verantwoordelijk voor het overmaken van informatie over de verplichte 
opleiding aan de chauffeurs en pompbedienaars van de huurfirma’s. De stand van zaken en 
het opleidingsplan vereist tegen 01.01.2013 dienen ook de chauffeurs van huurmixers te 
omvatten. 
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 De producent dient de specifieke opleiding nodig voor het correct uitvoeren van de taken van 
de chauffeurs (interne procedure, verantwoordelijkheden, gebruik van BENOR-logo bij 
toevoegingen, …) te voorzien. Tegen 01.01.2013 moeten alle chauffeurs en pompbedienaars 
van huurfirma’s minstens de interne opleiding gevolgd hebben alvorens leveringen van beton 
onder het BENOR-merk te mogen uitvoeren. 

5. Met vezels gewapend beton 

(goedgekeurd door het Bestuurscomité gehouden op 07.06.2012) 

Betroffen artikel: TRA 550 (Versie 2.3) : Bijlage 10, art. 3 

Artikel 3 wordt als volgt vervolledigd: 

« Indien vezels met ATG-certificaat toegevoegd worden in de productie-eenheid, mag het beton onder 
het BENOR-merk geleverd worden. Op de leveringsbon dient het volgende vermeld te worden:  

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

 De zin : « buigtaaiheid niet gewaarborgd door het BENOR-merk »  

 
In het bijzonder geval dat het recept van het vezelbeton gedekt wordt door een bijkomend 
conformiteitsattest dat de buigtaaiheid van met vezels gewapend beton dekt en aanvaard werd door 
het Bestuurscomité, kan er op de leveringsbon vermeld worden “buigtaaiheid gewaarborgd door het 
conformiteitsattest nr. xxx”. 
 
In dit bijzonder geval dient het type en de hoeveelheid vezels niet vermeld te worden. Deze gegevens 
moeten echter beschikbaar zijn voor elke externe of interne controle. 
 

6. Controle van de consistentie 

(goedgekeurd op het Bestuurscomité Beton gehouden op 07.06.2012) 

Betroffen artikel : TRA 550 (Versie 2.3) : Bijlage 12, art. 1 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 

“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 het resultaat niet in overeenstemming is met de criteria van artikel 8.2.3.2 van de norm 
NBN EN 206-1, is de betrouwbaarheid van de zelfcontrole van de consistentie niet aangetoond. De 
producent gaat onmiddellijk over tot een nieuwe proef op een nieuw monster genomen op dezelfde 
lading.  

Indien de proef dit maal voldoet, wordt geen rekening gehouden met het eerste resultaat. 

Indien het tweede resultaat niet voldoet, neemt de producent de nodige maatregelen. De 
keuringsinstelling betekent bovendien een berisping aan de producent » 

 

7. Errata en aandachtspunten 

De hierna vermelde informatie is geen wijziging van de reglementaire eisen maar betreft redactionele 
verbeteringen of verduidelijkingen over bestaande punten naar aanleiding van frequent gestelde 
vragen. 
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6.1 ERRATUM : Monsternamefrequenties voor de conformiteitsbeoordeling 

In de Nederlandstalige editie van TRA 550 versie 2.3, zijn er enkele fouten in tabel II met betrekking tot 
het minimum aantal monsternemingen. 

Een erratum werd op 20.01.2012 gepubliceerd en is op onze website beschikbaar. 

6.2 ERRATUM : Methode voor het bepalen van de W/C-factor door branding 

In de formule en de berekening van het resultaat dient de formule die de droge volumieke massa 
(MVs) bepaalt door de volgende formule vervangen te worden: 













100
1

pc

H
S

W

MV
MV  

6.3 AANDACHTSPUNT : Conformiteitscontrole van de druksterkteresultaten op 28 dagen 

Verduidelijking van punt b van methode 2 (TRA 550, versie 2.3, Bijlage 7 artikel 2.4.2) 

Alle resultaten dienen noodzakelijkerwijs het onderwerp te maken van een individuele beoordeling 
(criterium 2) en van een statistische beoordeling (Criterium 1). 

Aangezien criterium 1 de waarde gebruikt, is het onontbeerlijk eerst criterium 4 te verifiëren. Indien 

het niet geverifieerd is, wordt de waarde opnieuw bepaald. Zodra criterium 4 geverifieerd is, worden 
criteria 1 en 2 op hun beurt beoordeeld. De nakoming van criterium 4 ontslaat de producent niet van 
de verificatie van criteria 1 en 2. 

 
Lijst met de documenten die het BENOR-certificatiereglement beton vervolledigen en die er integraal deel 
van uitmaken. 

 

Referentie Type Datum Onderwerp 
Te downloaden op 

onze website 

3024-B 2012/0758 Rondzendbrief 20/07/2012 

Wijzigingen en amendementen bij 
TRA 550, versie 2.3. : Beslissingen van 
het Bestuurscomité van 15.03.2012 en 
07.06.2012. 

ja 

TRA 550 V2.3 

ERRATUM 
Reglement 02/02/2011 Erratum (bestaat enkel in het Nederlands) ja 

Tarief B 2012.1  24/11/2011 Financieel reglement 2012.  

 


