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1. DOEL EN PRINCIPE VAN DE CERTIFICATIE 

Bij wegeniswerken wordt gebruik gemaakt van projectbeton dat aan zeer specifieke eisen moet voldoen en 
waarbij, wegens de uitvoeringsmodaliteiten van een wegenbouwproject, bijzondere aandacht moet verleend 
worden aan de continue kwaliteitsborging voor de vervaardiging van het beton. 

BE-CERT stelt zijn ervaring als certificatie-instelling voor stortklaar beton ter beschikking van gebruikers en 
fabrikanten van projectbeton dat niet door het toepassingsgebied van het BENOR-merk gedekt is en heeft 
hiertoe voorliggend certificatiereglement WBR01 opgesteld. 

De certificatie volgens WBR01 heeft tot doel de kwaliteit en de conformiteit te attesteren van wegenisbeton 
dat vervaardigd wordt onder verantwoordelijkheid van de aannemer. 

Het door BE-CERT afgeleverde WBR01-conformiteitcertificaat attesteert dat de fabrikant van wegenisbeton 
beschikt over de nodige middelen, materialen en methoden die nodig zijn om bij het vervaardigen van het 
beton genoemd in het WBR01-certificaat, de conformiteit met de voorschriften van dit reglement en met de 
specifieke eisen die gelden voor het project te verzekeren. 

De fabrikant bedrijft hiertoe een systeem van kwaliteitsborging dat garandeert dat alle nodige maatregelen 
genomen worden om op continue basis de conformiteit en de kwaliteit van het beton te verzekeren. 

In de ontwerpfase van het beton toont de fabrikant aan, door middel van een voorafgaande betonstudie met 
initiële proeven in een extern, geaccrediteerd laboratorium, dat de voorgestelde grondstoffen en 
betonsamenstellingen leiden tot betoneigenschappen die voldoen aan de eisen van het project. 

Wanneer de betoncentrale bedrijfsklaar is, worden bij proefdraaien monsters genomen om na te gaan of het in 
reële omstandigheden en met de geleverde grondstoffen vervaardigde beton eigenschappen bezit die 
overeenstemmen met hetgeen in de voorafgaande betonstudie aangekondigd werd. Deze beoordeling gebeurt 
op basis van de eigenschappen van vers beton en eigenschappen van verhard beton op jonge leeftijd. 

Tijdens de uitvoeringsfase past de fabrikant van beton de regels voor kwaliteitsborging toe op het 
productiebeheer van de centrale en realiseert hij zelf frequente kwaliteitscontroles volgens een vooraf 
bepaald controleschema om de kwaliteit van het beton op te volgen en indien nodig bij te sturen. 

Deze verschillende stappen gebeuren onder toezicht van een derde, onafhankelijke partij. 

Regelmatige controlebezoeken uitgevoerd door een keuringsinstelling zorgen voor een opvolging van de 
procesvoering en kwaliteitsborging door de fabrikant. Door middel van externe controleproeven in een 
geaccrediteerd laboratorium op monsters die genomen worden tijdens deze controlebezoeken, worden de 
eigenschappen van het vervaardigde beton op onafhankelijke wijze nagegaan. 

De certificatie-instelling BE-CERT bevestigt, door een continue opvolging van de resultaten van 
controleactiviteiten, dat er voldoende vertrouwen bestaat dat de fabrikant in staat is voor het beton dat onder 
een WBR01-certificaat geleverd wordt de conformiteit met de eisen van voorliggend reglement en met de 
eisen van project te verzekeren. 



2. TOEPASSINGSGEBIED EN PRODUCTSPECIFICATIES 

Onder wegenisbeton wordt begrepen beton voor wegverhardingen en beton voor toebehoren van de weg. 

Het wegenisbeton waarop de certificatie volgens WBR01 toegepast wordt, kan bv. betrekking hebben op (niet 
limitatieve lijst): 

 beton bestemd voor de rijweg in éénlaags, doorgaand gewapend beton, 

 ter plaatse gestorte lineaire elementen, 

 gewapend funderingsbeton, 

 .... 

De betonsamenstellingen die voor dit project onder certificaat WBR01 geleverd moeten worden, zijn bepaald 
in Bijlage A. 

De specifieke eisen van het project worden omgezet in de daaraan aangepaste bijlagen van voorliggend 
reglement. 

De voorschriften van dit document en in het bijzonder de toepassing van de controleschema's zijn slechts van 
toepassing op de productie van deze in Bijlage A vernoemde betonsamenstellingen. 

Deze certificatie is toepasbaar op één enkele werf, voor één enkele bouwheer en voor één fabrikant. 

De certificatie kan toegepast worden op beton geproduceerd in één of meerdere centrales die beton leveren 
voor dit project. Beton van een andere productieplaats dan diegene waarvoor de fabrikant de certificatie 
volgens WBR01 heeft gevraagd, wordt niet gedekt door het afgeleverde WBR01-certificaat. 

De certificatie heeft betrekking op de eigenschappen van beton bij het verlaten van de centrale. De invloed 
van het transport naar de werf en de plaatsing van het beton zijn niet gedekt door het certificaat WBR01. 

 

3. GELDENDE DOCUMENTEN 

Het certificatiereglement WBR01 is aangepast aan elk project en wordt opgenomen in het overeenstemmende 
bestek. Bepalingen die specifiek zijn aan dit project, worden opgenomen in de bijlagen van dit reglement, die er 
integraal deel van uitmaken. 

Voorliggend reglement vervolledigt de richtlijnen van het BENOR Toepassingsreglement voor Beton TRA 550 
versie 2.2. De bepalingen van TRA 550 zijn van toepassing met uitzondering van afwijkingen die in voorliggend 
reglement opgenomen werden en als dusdanig aangeduid worden. 

Een lijst van geldende product- en beproevingsnormen is opgenomen in TRA 550. 



4. CERTIFICERINGSPROCES 

De belangrijkste stappen in het certificeringsproces volgens WBR01 zijn: 

 De beoordeling van de voorafgaande betonstudie 

 De beoordeling van het systeem voor kwaliteitsborging 

 De beoordeling van de betoncentrale en het laboratorium 

 De beoordeling van proefresultaten verkregen tijdens het proefdraaien 

 Het afleveren van een certificaat dat toelaat over te gaan tot de productiefase 

 Tijdens productiefase, het toezicht op het schema van kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging 

De verschillende stappen worden in onderstaande figuur weergeven. Hierin worden de taken die toebehoren 
aan de fabrikant dan wel aan de onafhankelijke, derde partijen met verschillende symbolen voorgesteld. 

Certificeringsproces WBR01

1. Aanvraag

3. Voorafgaande

betonstudie - Initiële

proeven ITT

9. Aflevering certifcaat

10. Productiefase

11. Toepassing

controleschema van

zelfcontrole

13. Bijsturing

procesvoering en/of

kwaliteitsborging

8. Beoordeling door

certificatie-instelling

12. Keuringsbezoeken en

externe beproeving

c

5. Audit van het systeem

voor kwaliteitsborging

4. Bedrijfsklaar maken

mobiele centrale

6.Keuring mobiele

centrale en laboratorium

a a

7.Monstername tijdens

proefdraaien en externe

beproeving

b

c

fabrikant

derde partij

14. Slotrapportage

 Legende van symbolen

b

bij afwijkingen

2. Aanpassen systeem

kwaliteitsborging

 

Fig. 1: Grafische voorstelling van het certificatieproces volgens WBR01 



Vooraleer kan overgegaan worden tot de productiefase moeten de verschillende stappen die leiden tot het 
afleveren van het certificaat, doorlopen worden. Daarom wordt de bijzondere aandacht van de aannemer 
gevestigd op het strikte tijdschema dat hiertoe moet worden aangehouden. 

Als leidraad kunnen onderstaande minimale termijnen in aanmerking genomen worden. Deze zijn uitgedrukt in 
kalenderdagen ten opzichte van de dag waarop overgegaan moet worden naar de productiefase, aangeduid 
met 'Dag P'. 

Deze minimale termijnen bevatten geen marge voor grondstof- of samenstellingsaanpassingen die noodzakelijk 
zou blijken indien afwijkende proefresultaten zouden vastgesteld worden. 

Actie Minimale termijn 

Formele aanvraag indienen bij de certificatie-instelling BE-CERT 
Gegevens over de geplande betonsamenstelling en grondstoffen overmaken 
Kwaliteitsborgingsysteem beginnen aanpassen 

Dag (P-80) 

Initiële proeven starten in een geaccrediteerd laboratorium voor de voorafgaande 
betonstudie (druksterktes op 28 dagen zullen beschikbaar moeten zijn voor de 
aanvaarding van de betonstudie, vóór het proefdraaien) 

Dag (P-70) 

Overmaken van het handboek van productiecontrole aan de certificatie- en 
keuringsinstelling 

Dag (P-40) 

Indienen van een conforme voorafgaande betonstudie (met onder meer druksterktes op 
28 dagen) 

Dag (P-30) 

Aanvaarding voorafgaande betonstudie door BE-CERT en de Bouwheer Dag (P-21) 

Betoncentrale bedrijfsklaar maken, met inbegrip van aanwezigheid grondstoffen 
Proefdraaien, in aanwezigheid van de keuringsinstelling, met monstername voor externe 
beproeving  
Audit van het kwaliteitsborgingsysteem en van de betoncentrale door de 
keuringsinstelling 

Dag (P-14) 

Beschikbaarheid bij de certificatie-instelling BE-CERT verzekeren van alle gegevens die 
nodig zijn om het certificaat WBR01 te kunnen afleveren 

Dag (P-2)*  

Overgang tot productiefase Dag P 

* indien dit op een weekend of feestdag valt, de daarvoor vallende werkdag 

Tabel 1: Leidraad voor de minimale termijnen die gerespecteerd moeten worden voor het bekomen van het 
certificaat 

Nota 1:  Indien de gunning van het project door de Bouwheer gebeurd is op een tijdstip dat niet meer toelaat om over de 
nodige gegevens van de betonstudie te beschikken vóór de aanvang der werken, kan enkel de Bouwheer een 
afwijkingsvoorstel doen aan de certificatie-instelling. Deze laatste behoudt zich het recht voor om de draagwijdte 
van de attestering onder WBR01-certificaat in functie hiervan te beperken. 

Nota 2:  Indien de Bouwheer voorziet in mogelijk gebruik van, in een breekcentrale vervaardigde, puingranulaten van de 
opgebroken weg, dient ook de voorafgaande keuring van de breekcentrale en het gebroken product mogelijk 
gemaakt te worden. Het proefdraaien van beton moet kunnen gebeuren met materiaal van de breekcentrale. 



5. AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN WBR01-CERTIFICAAT 

Voor elk nieuw project (d.i. een specifieke werf voor een bepaalde bouwheer) dient een nieuwe aanvraag 
ingediend te worden. 

De aanvraag tot verkrijgen van een certificaat volgens voorliggend certificatiereglement wordt ingediend bij BE-
CERT door middel van het sluiten van een certificatie-overeenkomst. Het daartoe bestemde document kan op 
eenvoudige vraag verkregen worden bij BE-CERT (certif@be-cert.be). 

De aanvrager duidt een contactpersoon aan die verantwoordelijk en gemachtigd is in zijn naam op te treden 
voor de opvolging van het certificatiedossier. 

De aanvraag vermeldt de betonsamenstellingen waarvoor de certificatie volgens WBR01 gevraagd wordt. 

TRA 550 §5.5 'Aanvraag van een vergunning door een productie-eenheid' is van toepassing met volgende 
aanpassingen: 

 Alinea 2 wordt vervangen door: Deze certificatie is toepasbaar op één enkele werf en één enkele bouwheer. 
Zo zal telkens een nieuwe aanvraag tot certificatie ingediend worden voor elke nieuwe werf en elke andere 
bouwheer. 

 In Alinea 3 wordt de verwijzing naar de norm NBN EN 206-1 vervangen door een verwijzing naar het 
lastenboek van het project. 

 In Alinea 4 wordt 'BENOR-merk' vervangen door 'WBR01-certificaat'. 

 

6. TAKEN VAN DE FABRIKANT 

In het kader van de eisen van voorliggend reglement kunnen de taken van de fabrikant als volgt samengevat 
worden: 

 Kwaliteitsborging verzekeren voor het installeren en het uitbaten van de betoncentrale, voor het beheer 
van het laboratorium 

 Uitvoeren van een voorafgaand betononderzoek 

 Bedrijfsklaar maken van de betoncentrale, proefdraaien van het beton om aan te tonen dat de 
eigenschappen coherent zijn met wat in de voorafgaande betonstudie aangekondigd wordt 

 Kwaliteitsborging verzekeren voor de productie van beton 

 Uitvoeren van zelfcontroles en verzekeren van de conformiteit aan alle eisen van het bestek en de 
bijzondere voorschriften 

Deze taken worden in de volgende artikels verduidelijkt. 

6.1. Kwaliteitsysteem 

De fabrikant past een systeem voor kwaliteitsborging toe voor alle activiteiten die betrekking hebben op het 
toepassingsgebied van zijn aanvraag tot certificatie volgens voorliggend reglement. 

Hij beschikt over een handboek voor productiecontrole (HPC) en over geschreven procedures voor onder 
meer volgende onderwerpen (niet limitatieve lijst): 

 organisatie en verantwoordelijkheden, opleiding 

 document- en registratiebeheer 

 het bedrijfsklaar maken van de mobiele centrale, de kalibratie, het onderhoud en het gebruik ervan 

 het beheer van grondstoffen 

 het beheersen van de productie van het wegenisbeton 

 het beheer van het laboratorium en het uitvoeren van de kwaliteitscontrole 

 het beheer van klachten en niet-conformiteiten, het nemen van correctieve maatregelen 



Voor een precieze beschrijving van de eisen, wordt verwezen naar TRA 550. 

TRA 550 §6.1 'Handboek voor de Productiecontrole', TRA 550 §6.2 'Eisen betreffende het systeem voor de 
controle van de productie' en TRA 550 Bijlage 2 'Minimum inhoud van het HPC' zijn van toepassing. 

Wanneer de fabrikant al een kwaliteitshandboek heeft in het kader van een bestaand systeem voor 
kwaliteitsborging, mag het handboek voor productiecontrole (HPC) volgens WBR01 hierin geïntegreerd 
worden. 

Opmerking:  Wanneer de fabrikant een beroep doet op onderaannemers of ingehuurd personeel, moeten de 
wederzijdse verplichtingen in een schriftelijke overeenkomst bepaald te worden. De fabrikant zal 
verzekeren dat onderaannemers, ingehuurd of tijdelijk personeel zich houden aan de regels van 
het kwaliteitssysteem en hij zal hen de nodige opleiding en kwaliteitsinstructies daartoe 
verstrekken. 

6.2. Ontwerp van het beton en voorafgaande betonstudie (ITT) 

6.2.1 Ontwerp van het beton en voorstel voor de betonsamenstelling 

Voor elk betonsamenstelling waarvoor de certificatie volgens WBR01 gevraagd werd, stelt de fabrikant een 
samenstelling voor die beantwoordt aan de eisen van het bestek voor dit project en de voorschriften 
verbonden aan dit reglement. De gebruikte grondstoffen stemmen overeen met diegene die in productie 
gebruikt zullen worden. Deze grondstoffen dienen geïdentificeerd en gedocumenteerd te zijn. 

De fabrikant voegt aan zijn Handboek voor Productiecontrole (HPC) een lijst toe van de betonsamenstellingen 
die hij wenst te vervaardigen onder het certificaat WBR01. 

Grondstoffengegevens en betonsamenstellingen worden aan de certificatie-instelling voorgelegd bij de 
aanvraag van het certificaat WBR01 zodat verzekerd wordt dat de initiële proeven in het geaccrediteerde 
laboratorium zullen kunnen worden uitgevoerd met aanvaardbare grondstoffen. 

6.2.2 Eisen op grondstoffen 

De eisen van het geldende bestek, met inbegrip van alle verwijzingen, zijn van toepassing. Deze eisen worden 
samengevat in Bijlage B van dit reglement. 

De eisen van Art. 6.3.2.1 en 6.3.1 van TRA 550 en van Art. 5 van EN 206-1/NBN B15-001 met betrekking tot 
grondstoffen zijn eveneens integraal van toepassing. 

Van alle gebruikte grondstoffen worden minimaal de technische fiches, de certificaten van herkomst en de 
CE-, BENOR- en/of COPRO-certificaten verstrekt (de bestekken kunnen bijkomende eisen opleggen). 

Wanneer de conformiteit aan de eisen niet door een aanvaard kwaliteitskeurmerk wordt gegarandeerd, zijn 
alle bijkomende controles die hiertoe dienen uitgevoerd te worden ten laste van de fabrikant. De 
beoordelingskost van de voorgelegde gegevens worden afzonderlijk gefactureerd door de certificatie-
instelling. 

Elke grondstof maakt het voorwerp uit van een volledige identificatie en beschrijving overeenkomstig de van 
toepassing zijnde technische voorschriften en het bestek. De informatie hierover wordt opgenomen in het 
handboek voor productiecontrole (HPC) en wordt overgemaakt aan de keurings- en certificatie-instellingen, 
bij aanvang en bij elke verandering. 

Indien de fabrikant na de aanvaarding van de voorafgaande betonstudie een verandering van aard of 
oorsprong van grondstof doorvoert, kan de Bouwheer een financiële boete hiervoor opleggen. De 
bijkomende kosten van de certificatie-instelling ter beoordeling van de verandering van grondstof worden 
afzonderlijk aangerekend. 

6.2.2.1 Bijzonder geval: gebruik van ter plaatse vervaardigde puingranulaten 

Indien het bestek voorziet in het gebruik van puingranulaten afkomstig uit de opgebroken weg, dienen 
hiervoor specifieke maatregelen voor kwaliteitsborging genomen te worden. 



De fabrikant legt een studie voor over de homogeniteit van de opbouw en materialen van de op te 
breken wegverharding. 

De fabrikant verzekert dat de voorafgaande betonstudie kan uitgevoerd worden met, hetzij 
puingranulaat afkomstig van de op te breken wegverharding (waarvoor de Bouwheer bijvoorbeeld een 
vak ter beschikking stelt voor opbraak), hetzij met een puingranulaat waarvoor de vergelijkbaarheid 
door de fabrikant aangetoond wordt. Bij de betonstudie zal de fabrikant de grenzen bepalen binnen de 
welke hij de samenstelling moet aanpassen teneinde te kunnen garanderen dat de eigenschappen van 
het beton met gebruik van puingranulaten aan de eisen voldoen. 

De bepalingen voor kwaliteitsborging bij opbraak van het wegdek en bij het uitbaten van de 
breekinstallatie dienen deel uit te maken van het systeem van kwaliteitsborging van de fabrikant. Indien 
gewerkt wordt met onderaannemers, verzekert de fabrikant dat deze zich houden aan de regels van het 
kwaliteitsysteem en zal hij hen de nodige opleiding en kwaliteitsinstructies daartoe verstrekken. 

De breekinstallatie moet bedrijfsklaar en gekeurd zijn vóór het proefdraaien van de betoncentrale. 

Het controleschema dat toegepast moet worden tijdens de fabricage van de puingranulaten is 
opgenomen in Bijlage D aan dit reglement. 

Indien uit de voorgelegde studie blijkt dat de heterogeniteit van het opgebroken wegdek aanleiding kan 
geven tot verschillende loten van onderscheidbare kwaliteit, zullen deze loten afzonderlijk opgeslagen 
worden en zal de procedure van proefdraaien en beoordeling van de eigenschappen op beton 
(waaronder de druksterkte op 7 dagen) toegepast worden op elk lot vooraleer het beton onder WBR01-
certificaat op de werf geleverd mag worden. 

6.2.3 Voorafgaande betonstudie – initiële proeven 

De fabrikant stelt een voorafgaande betonstudie of voorstudie met initiële proeven.  

Met “initiële proeven” (ITT, 'Initial Type Testing') bedoelt men de proeven uitgevoerd in een laboratorium, 
evenals berekeningen en rechtvaardigingen om de overeenkomstigheid van een eigenschap met een 
specificatie aan te tonen (bv. chloridengehalte, alkaligehalte). In bepaalde omstandigheden, beschreven in 
bijlage 8 van TRA 550, kan een interpolatie of een berekening een proef in het laboratorium vervangen. 

De initiële proeven liggen aan de basis van de waarborg van de prestaties en de beheersing van de productie. 
Ze moeten de conformiteit van de voorziene betonsamenstelling aan de eisen aantonen en leiden tot de 
validatie van de basisrecepten en van de fabricatievoorschriften.  

De initiële proeven hebben eveneens tot doel de parameters van de zelfcontrole te bepalen waartoe de 
fabrikant zich verbindt bij de toepassing van zijn procedures ter beheersing van de fabricatie van het 
wegenisbeton. De minimum toe te passen parameters worden opgelegd door de controleschema's van dit 
reglement. 

Ze leiden tevens tot het vastleggen van de aanvaarde variatiegrenzen van de dosering die tijdens de 
productiefase kunnen uitgevoerd worden. Daartoe kan het nodig zijn mengsels met verschillende 
samenstelling te onderwerpen aan de ITT-beproeving. 

Ze leiden eveneens tot het vastleggen van interne reactiegrenzen voor alle eigenschappen opgenomen in het 
controleschema, met zowel een minimum als een maximum reactiegrens. Deze interne reactiegrenzen 
mogen niet in tegenstrijd met de conformiteitscriteria voorgeschreven door dit reglement (zie Bijlagen B en 
C). 

De interne reactiegrenzen worden opgenomen in het HPC-handboek. 

De bepalingen met betrekking tot initiële proeven van TRA 550 § 6.3.1 'Initiële proeven' zijn van toepassing. 

De eigenschappen die bepaald moeten worden zijn minstens diegene die in Bijlage C in het controleschema 
opgenomen zijn onder Deel 1 – ITT (Voorstudie). 

De proeven voor de betonstudie dienen uitgevoerd te worden in een geaccrediteerd laboratorium dat 
hiertoe door de certificatie-instelling aanvaard werd. De kosten zijn ten laste van de fabrikant. 

De verslagen bevatten minimaal: 

 De samenstelling en de massa van de granulaten en de zanden 



 De hoeveelheid bindmiddel en water per m³ beton 

 Het type, de eigenschappen en de dosering van de hulpstoffen  

 De aard en de korrelverdeling van de inerte componenten (zanden, granulaten) 

 De resultaten van de proeven vermeld in deel 1 van de tabellen “Overzicht proeven” opgenomen in 
Bijlage C van voorliggend reglement. 

De resultaten van de initiële proeven moeten geregistreerd en gedateerd zijn; de traceerbaarheid van de 
vervaardiging en van de proefomstandigheden moet verzekerd zijn. De gebruikte grondstoffen moeten 
eenduidig bepaald zijn. 

TRA 550 Bijlage 3 'Minimum-eisen met betrekking tot de initiële proeven' is integraal van toepassing, met 
volgende aanvulling: 

 Aanvulling voor verhard beton: de druksterktes op kubussen op 90d worden ook uitgevoerd (methode: 
NBN EN 12390-3). Deze dienen echter nog niet noodzakelijkerwijze gekend te zijn om de voorstudie te 
kunnen aanvaarden. 

De ITT’s maken deel uit van de voorstudie en worden uitvoerig beschreven in een verslag dat de conformiteit 
met het bestek alsook met onderhavig document aantoont. 

Alle registraties met betrekking tot de ITT’s worden aan de certificatie-instelling ter beschikking gesteld. 

Indien de fabrikant voor dezelfde betonsamenstelling een betonstudie aan BE-CERT heeft voorgelegd voor 
het bekomen van een WBR01-certificaat in het kader van een voorgaand project, kan die betonstudie 
aanvaard worden op volgende voorwaarden: 

 de goedkeuring van de betonstudie van het andere project is niet ouder dan twee kalenderjaren 

 de eerdere betonstudie had een positieve beoordeling gekregen 

 de voorgestelde betonsamenstelling is identiek 

 de actuele technische fiches van alle grondstoffen tonen aan dat deze identiek zijn qua aard en 
oorsprong en dat de eigenschappen geen enkele verandering ondergaan hebben 

 de fabrikant heeft de eigenschappen op vers beton en de druksterkte op 7 dagen opnieuw uitgevoerd 
ter bevestiging van de eigenschappen uit de betonstudie. 

De resultaten van de betonstudie worden door de certificatie-instelling beoordeeld op conformiteit met de 
eisen van het bestek en de voorschriften volgend uit voorliggend reglement. Het resultaat van deze 
beoordeling wordt steeds schriftelijk medegedeeld. 

De betonsamenstelling en de resultaten van de betonstudie worden vervolgens ter aanvaarding aan de 
Bouwheer voorgelegd. 



6.3. Beheer van de installaties en de uitrusting van de betoncentrale 

De fabrikant bedrijft één of meerdere betoncentrales waarvan de technische eigenschappen en de capaciteit 
aangepast zijn aan het project. 

Hij controleert, onderhoudt en reinigt de installaties zodanig dat het goed functioneren ervan gewaarborgd is. 

De controle van de meet- en weegwerktuigen moet kunnen uitgevoerd worden volgens de bepalingen van TRA 
550. De kalibratie van de centrale dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke, daartoe gemachtigde 
firma. Bij de indienstneming van een mobiele centrale, wordt de kalibratie bijgewoond door de 
keuringsinstelling tenzij de uitvoerende firma hiertoe geaccrediteerd is. 

De productie-eenheid is uitgerust met een nauwkeurig automatisch registratiesysteem van de doseringen. De 
naspeurbaarheid van de éénduidige identificatie en de hoeveelheden van de bestanddelen moet verzekerd 
worden. 

De eisen van Art. 6.3.2.2 van TRA 550 en van Art. 9.6, 9.7, 9.8 van de norm EN 206-1 / NBN B15-001 met 
betrekking tot de installaties zijn van toepassing. 

De betoncentrale moet beschikken over afzonderlijke en goed gescheiden opslagplaatsen voor de granulaten. Er 
dient een afzonderlijke opslagplaats beschikbaar te zijn voor ieder kaliber van iedere soort granulaat. Elke 
granulaathoop moet voorzien zijn van een duidelijk zichtbare identificatie. 

De fabrikant zal de nodige maatregelen nemen opdat de vervuiling of de aantasting van de grondstoffen 
voorkomen wordt. Schriftelijke instructies (bv. voor laadschopbestuurders) zullen hiertoe opgesteld en 
toegepast worden. 

TRA 550 §6.4.1 'Opslag van de grondstoffen' is van toepassing. 

Alle leveringsbons van grondstoffen zullen beschikbaar gehouden worden op de betoncentrale. De fabrikant zal 
de nodige ontvangstcontroles en voorraadbeheer van grondstoffen verzekeren. 

Transportmiddelen voor beton mogen geen resten verharde specie of voor de specie en de betonsamenstelling 
schadelijke materialen bevatten; hierop dient regelmatig controle te worden uitgeoefend. Door de fabrikant 
dient ten behoeve van de bestuurder een instructie te worden opgesteld waaruit blijkt hoe gehandeld moet 
worden indien toch resten verharde specie of schadelijke materialen gevonden worden. 

6.4. Beheer van het laboratorium 

De betoncentrale moet voorzien zijn van een laboratorium met de nodige infrastructuur om de proeven op 
granulaten en beton volgens het controleschema in Bijlage C te kunnen uitvoeren.  

Het is toegestaan drukproeven op verhard beton of zevingen op granulaten uit te voeren in een laboratorium 
dat functioneert onder verantwoordelijkheid van de fabrikant maar dat op een andere locatie dan de 
betoncentrale gelegen is. Dat laboratorium moet dan eveneens deel uitmaken van het systeem voor 
kwaliteitsborging en wordt mee gekeurd in het kader van deze certificatie. De eventuele meerkosten van de 
keuring zijn ten laste van de fabrikant. 

De fabrikant beschikt op zijn minst over de controle-uitrusting opgenomen in bijlage 6 van TRA 550. 

TRA 550 §6.3.2.3 'Laboratorium' is integraal van toepassing. 

TRA 550 Bijlage 6 'Controle-uitrusting' is integraal van toepassing, met volgende aanvulling: 

 Toe te voegen aan de lijst van controle-uitrustingen: reeks zeven conform de specificaties van ISO 3310-1 
en 3310-2. Het betreft zeven volgens NBN EN 933-2 en van "Basisset plus set 2" volgens NBN EN 12620. 

De eisen betreffende de omgevingsomstandigheden voor het bewaren van betonmonsters zullen strikt 
nageleefd worden. Kubussen zullen geen transport ondergaan zolang de specie niet verhard is. 

Het laboratoriumpersoneel zal beschikken over beproevingsinstructies. 



De fabrikant verzekert dat voldoende opgeleid personeel beschikbaar is om de proeven volgens de opgelegde 
frequenties te kunnen uitvoeren en de resultaten ervan te behandelen. Tijdens productie dient dit personeel 
doorlopend beschikbaar te zijn. 

Registraties van controles en kalibraties van de uitrusting, van de monsternames en van de proefresultaten 
worden op de betoncentrale ter beschikking gehouden van de keuringsinstelling. Wanneer registraties 
elektronisch gebeuren, zal een mogelijkheid tot afdrukken voorzien worden. 

Op vraag van de certificatie-instelling en de keuringsinstelling zullen de bekomen proefresultaten ingevoerd 
worden in een ter beschikking gesteld rekenblad om op regelmatige basis per e-mail over de proefresultaten te 
rapporteren. 

6.5. Proefdraaien 

Het doel van het proefdraaien is om na te gaan of de betoncentrale in reële bedrijfsomstandigheden beton kan 
produceren waarvan de eigenschappen vergelijkbaar zijn met de eigenschappen van het mengsel dat voor de 
initiële proeven in een laboratorium gemaakt werd. 

Hiertoe dient de betoncentrale ten minste 14 kalenderdagen vóór de aanvang van de geplande 
betonproductiefase bedrijfsklaar te zijn.  

Wanneer de centrale bedrijfsklaar is, produceert de fabrikant tijdens het proefdraaien minstens één batch van 
elke betonsamenstelling waarvoor een WBR01-certificaat gevraagd werd. Dit beton wordt bemonsterd in 
aanwezigheid van de keuringsinstelling. 

De proeven op beton en granulaten worden uitgevoerd volgens de eisen opgenomen in de controleschema's 
van Bijlage C van dit reglement, onder 'Deel 2 Proefdraaien'. 

De proeven worden uitgevoerd in een geaccrediteerd laboratorium. Op vers beton kunnen de proeven bij 
aanwezigheid van de keuringsinstelling ook door de fabrikant uitgevoerd worden. 

De audit van het kwaliteitborgingsysteem wordt door de keuringsinstelling uitgevoerd, indien mogelijk tijdens 
het bezoek voor proefdraaien. Mits onderlinge overeenstemming kan deze audit op een eerder tijdstip 
plaatsvinden. 

De beoordeling van de resultaten van het proefdraaien (eigenschappen van vers beton, druksterkte op 7 
dagen, eigenschappen van grondstoffen) en van de audit van het kwaliteitsborgingsysteem zullen aanleiding 
geven tot het al dan niet afleveren van een WBR01-certificaat door BE-CERT, nodig om over te kunnen gaan tot 
de productiefase. 



6.6. Conformiteitscontrole en productiebeheer tijdens de productiefase 

6.6.1 Conformiteitscontrole 

De fabrikant zal zijn productieplanning voor beton onder WBR01-certificaat en elke wijziging daarvan 
meedelen aan de Keuringsinstelling en de Certificatie-instelling. 

De conformiteitscontrole tijdens productie vangt aan vanaf de eerste productie van het gecertificeerde 
wegenisbeton dat op de werf van het project geleverd wordt. 

Het minimum controleschema van TRA 550, Bijlage 7, Tabel A7-I wordt vervangen door: 

 het minimum controleschema voor grondstoffen en betonsamenstellingen, hieronder weergegeven in 
Tabel 2 (indien van toepassing, aangevuld mede bepalingen van Bijlage D) 

 het minimum controleschema op vers en verhard beton opgenomen in 'Deel 3: productie' van de 
controleschema's opgenomen in Bijlage C van dit reglement. 

De controleschema's opgenomen in Bijlage C beschrijven de uit te voeren proeven, methodes, frequentie, 
criteria, alsook de uitvoerende en goedkeurende instanties. 

De frequenties zijn uitgedrukt in productiedagen van 8 uur. Indien betonproductie plaats vindt in continu-
regime, dan stemt één etmaal overeen met 3 productiedagen van 8 uur. 

De monsternames voor kwaliteitscontrole zullen gelijkmatig verdeeld zijn zodat de representativiteit voor de 
betonproductie gewaarborgd wordt. 

Bij niet-conforme proefresultaten kan de proeffrequentie worden verhoogd. 

Controles Methode Frequentie Conformiteitscr
iteria 

Reactie-
grenzen & 
correcties 

a)  Conformiteit van de 

doseringen 

Registraties 

Eens per 
productiedag 

of meer indien 
nodig 

NBN EN 206-1 
tabel 21 

Zie HPC 
(Handboek voor 

Productie- 
controle)  

b)  Controle van de 

granulaten 
Visueel en nazicht van 
leveringsdocumenten  

c)  Vochtgehalte van de fijne 

granulaten 
NBN 1097-5 

- 

d)  Vochtgehalte van de 

grove granulaten 
NBN 1097-5 

 

e)  Densiteit van het 

recyclagewater 
Door de certificatie-
instelling goedgekeurde 
methode 

NBN EN 1008 

f)  Ingangscontrole andere 
grondstoffen 

Door de certificatie-
instelling goedgekeurde 
methode 

- 

Tabel 2: Minimum controleschema voor grondstoffen en betonsamenstellingen in productiefase 

De fabrikant zal ervoor zorgen dat het personeel dat instaat voor de conformiteitscontrole op 
overeenstemmende wijze beschikbaar is tijdens de productiefase. 

De monstername voor conformiteitscontroles op beton gebeurt in de centrale uit de laadbak van de 
vrachtwagen. 

Tijdens een controlebezoek bepaalt de keurmeester het tijdstip van de monstername en de beproeving. 

In afwijking van de bepalingen van TRA 550 wordt de druksterkte bepaald als gemiddelde van 3 kubussen. 

De fabrikant dient de registraties van de conformiteitscontroles te verzekeren. De resultaten dienen 
onverwijld beoordeeld te worden door het daartoe aangeduide personeel. De proefresultaten dienen te 



worden beoordeeld ten opzichte van de interne reactiegrenzen enerzijds en ten opzichte van de in de 
controleschema's opgegeven criteria anderzijds. 

6.6.2 Acties bij vaststelling van niet-conforme proefresultaten 

Bij overschrijding van de eisen van de interne reactiegrenzen of de in de controleschema's opgegeven 
conformiteitscriteria, dient de fabrikant onmiddellijk de keuringsinstelling te verwittigen, een onderzoek te 
starten teneinde de oorzaak van de overschrijding te achterhalen, gepaste correctieve maatregelen te nemen 
en de registratie daarvan te verzekeren. (Dit vervangt o.a. de bepaling van TRA 550, Bijlage 7, Art. 2.4.3) 

Het kwaliteitssysteem moet beschrijven hoe de informatie van het laboratoriumpersoneel overgedragen 
wordt aan het personeel dat instaat voor de productie van beton. 

Beton waarvan tijdens de conformiteitscontrole op vers beton werd vastgesteld dat het niet beantwoordt 
aan de conformiteitscriteria, mag niet op de werf geleverd worden en de vracht moet daarom 
tegengehouden en afgevoerd worden. 

Bij vaststelling op vers beton van een niet-conformiteit ten opzichte van de conformiteitscriteria, dient elke 
daaropvolgende vracht beproefd te worden op de afwijkende eigenschap. Er kan terug overgegaan worden 
tot de normale frequentie volgens Bijlage C nadat de conformiteit voor drie opeenvolgende vrachten werd 
vastgesteld. 

Indien na transport en plaatsing op de werf blijkt dat het beton niet conform was, zullen de Bouwheer, de 
certificatie-instelling en de keuringsinstelling hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht worden. De 
fabrikant zal bepalen waar dit beton geplaatst werd. De overeenstemmende registraties zullen in het niet-
conformiteiten register opgetekend worden. 

6.6.3 Productiebeheer en bijsturing 

De weegprotokols dienen ten allen tijde de juiste identificatie van de gebruikte grondstoffen toe te laten.  

De registraties worden bij elk bezoek van de keurmeester ter zijner beschikking gesteld in de vorm van een 
geschikte overzichtstabel per recept en per dag. 

TRA 550 Art. 6.4.2 'Registratie van de doseringen' is van toepassing, 

Wanneer op basis van resultaten van kwaliteitscontrole of op vraag van de werf (bv. wegens 
plaatsingsmodaliteiten) een aanpassing van de betondosering dient te gebeuren in de centrale, dient dit 
voorwerp uit te maken van een registratie in een daartoe bestemd register. 

Het moet ten alle tijde formeel duidelijk zijn, in functie van de uitgevoerde betonstudie, welke de limieten 
zijn waarbinnen de bijsturing van de betondosering mag gebeuren. 

In het kwaliteitssysteem moet gedefinieerd zijn wie de bevoegdheid heeft om over zulke bijsturingen te 
beslissen. 

Wanneer afwijkingen worden vastgesteld door personeel van de fabrikant, de Bouwheer of de 
keuringsinstelling, zullen deze samen met de correctieve maatregelen geregistreerd worden in een daartoe 
bestemd non-conformiteitenregister. 

6.7. Transport en levering 

De fabrikant zal schriftelijke instructies aangaande transport en levering opstellen en ter beschikking stellen 
van al het betrokken personeel. Deze instructies zullen alle nodige bepalingen tot handhaving van de 
betonkwaliteit bevatten, zoals het verbod van niet voorziene toevoeging van water of hulpstoffen, de 
verplichting vrachtwagens af te dekken bij neerslag, etc.... 

De fabrikant zal voor elke vracht een leveringsbon opmaken. Indien een aannemer zelf betonfabrikant is en 
geen formele leveringsbon opstelt, zullen alle nodige inlichtingen op de weegprotokols geregistreerd worden. 

De fabrikant zal voor elke vracht de aanduiding van het beton voorzien volgens het certificaat WBR01 
eventueel aangevuld met het nummer van de interne identificatiefiche (recept- of productcode). Deze 
aanduiding moet aangebracht worden op de weegprotokols en, indien voorhanden, op de leveringsbons. 



De bepalingen van Art. 7 "Levering van betonspecie" van EN 206-1 zijn van toepassing. 

TRA 550 Art. 6.5 is van toepassing, met volgende aanpassingen: 

 Productidentificatie (Art. 6.5.2): Elk onder WBR01 geleverd beton moet duidelijk geïdentificeerd worden op 
de leveringsbon en/of op het weegprotokol. Het product wordt minstens gekenmerkt door de melding 
“WBR01” gevolgd door het nummer van de overeenkomstige identificatiefiche. 

 Art. 6.5.4 van TRA 550 is niet van toepassing 

Mocht tengevolge een sanctie van de certificatie-instelling het WBR01-certificaat opgeschort worden, dan 
moet onmiddellijk elke verwijzing naar WBR01 verwijderd worden van de weegprotokols en leveringsbonnen. 



7. KEURINGSREGELS 

7.1. Aanduiding van de keuringsinstelling 

Onder verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling worden het naleven van de eisen van voorliggend 
reglement en de continue opvolging van de beheersing van de productie van het beton uitgevoerd door een 
onafhankelijke keuringsinstelling die de nodige ervaring kan aantonen m.b.t. de controle van beton en van 
wegenbouw. 

De keuringsinstelling wordt in samenspraak met de Bouwheer aangeduid door de certificatie-instelling BE-
CERT. 

Voor elk project waarvoor BE-CERT een certificatie-aanvraag volgens WBR01 ontvangen heeft, sluit zij een 
overeenkomst af met de aangeduide keuringsinstelling. 

Deze bepalingen vervangen TRA 550 5.2. 

7.2. Taken van de keuringsinstelling 

De taken van de keuringsinstelling zijn o.a. de volgende: 

 Het uitvoeren van een initieel bezoek bestaande uit: 

o de audit van het systeem van kwaliteitsborging van de centrale; 

o het uitvoeren van de keuring van de bedrijfsklaar gemaakte centrale en het toezicht op het 
proefdraaien 

o het toezicht op de monsternames en beproeving tijdens het proefdraaien; 

 Het bijwonen van de kalibratie van de mobiele betoncentrale indien dit niet wordt uitgevoerd door een 
geaccrediteerde firma; 

 Het uitvoeren van technische controlebezoeken tijdens de productiefase, waaronder 

o de controle op de betoncentrale en het laboratorium 

o de controle op de grondstoffen en op het productiebeheer 

o het toezicht op het navolgen van het controleschema 

o het nazicht van de overeenstemming met de aanvaarde betonsamenstellingen en de 
conformiteitsbeoordeling 

o het bijwonen van monsternames en de beproeving door de fabrikant 

o het identificeren van monsters bestemd voor externe controle en het opmaken van de 
beproevingsaanvraag 

o het nazicht en de beoordeling van de proefresultaten van de fabrikant en van het externe 
laboratorium 

o elke controle die door de certificatie-instelling of door de Bouwheer gevraagd wordt 

o ... 

 Het rapporteren aan de certificatie-instelling en aan de Bouwheer. 

7.3. Organisatie van de keuringsbezoeken 

Tijdens het initiële bezoek worden o.a. het kwaliteitsborgingsysteem van de fabrikant geauditeerd en de 
bedrijfsklare centrale gekeurd. 

De datum of de data voor het initiële bezoek ten behoeve van de audit van het kwaliteitsborgingsysteem en 
het bijwonen van het proefdraaien worden in onderlinge overeenstemming vastgelegd door de fabrikant, de 
keuringsinstelling en de certificatie-instelling. De audit en de het bijwonen van het proefdraaien kunnen om 
praktische redenen op verschillende dagen geprogrammeerd worden. 



De bepalingen van TRA 550 Art. 5.7 'Initieel bezoek' zijn van toepassing. 

De gebruikte vragenlijsten en de modellen voor de verslagen worden in overleg met de certificatie-instelling 
opgesteld en door haar goedgekeurd. 

Technische controlebezoeken in de productiefase volgens het controleschema in Bijlage C gebeuren zonder 
aankondiging. De bezoeken zijn gebaseerd op de productieplanning die door de fabrikant meegedeeld wordt 
aan de Keuring- en certificatie-instellingen. Indien de productie van beton in continu-regime georganiseerd is, 
zal de Keuringsinstelling haar bezoeken zo organiseren dat de representativiteit voor de productie-activiteit 
verzekerd wordt en zullen er dus ook controlebezoeken 's nachts plaatsvinden. 

Art. 7 van TRA 550 'Externe controle' is van toepassing met volgende aanpassingen: 

 Het aantal en de frequentie van de technische bezoeken en van de monsternames (TRA 550 Art.7.4 en 
7.1.5) worden vervangen door de bepalingen van het controleschema in Bijlage C van voorliggend 
reglement. 

 Artikels 7.5 en 7.6.3 van TRA 550 zijn niet van toepassing 

De duur van een controlebezoek wordt geraamd op één halve dag. In functie van de omstandigheden (bvb. 
door een branding of het vaststellen van afwijkingen) kan een bezoek meer tijd in beslag nemen. 

Bij elk controlebezoek wordt een verslag opgemaakt aan de hand van een door de certificatie-instelling 
goedgekeurd model. Het verslag wordt ter plaatse ter goedkeuring voorgelegd aan een vertegenwoordiger van 
de fabrikant en een exemplaar wordt hem overhandigd. Een bijkomend exemplaar kan op een door de 
Bouwheer daartoe aangeduide plaats achtergelaten worden. Binnen de 12 uur na beëindiging van het 
controlebezoek wordt het verslag door de keuringsinstelling per e-mail aan de certificatie-instelling met kopie 
aan de Bouwheer overgemaakt. 

Wanneer tijdens het bezoek echter belangrijke afwijkingen vastgesteld worden die de conformiteit van het op 
de werf geleverde beton in gedrang brengen, neemt de keurmeester onmiddellijk contact op met de daartoe 
aangeduide contactpersonen van de Bouwheer en van de certificatie-instelling. 

7.4. Bijzondere bepalingen m.b.t. de keuringsopdrachten 

7.4.1 Nazicht van de betonsamenstelling en conformiteit aan de eisen in productiefase 

De keurmeester verifieert de productie sinds het vorige controlebezoek aan de hand van overzichtstabel van 
alle geproduceerde betonbatches die door de fabrikant wordt bijgehouden. 

Bovendien zal bij elk bezoek de conformiteit van de samenstelling die op het ogenblik van de controle 
gedoseerd wordt, aan de ITT’s getoetst worden. De sinds het laatste bezoek geproduceerde batches worden 
steekproefsgewijs nagekeken. (Aanvulling op TRA 550 Art. 7.1.4) 

7.4.2 Monstername en beproeving 

De keurmeester woont de monsternames bij die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de voorziene 
proeven beschreven in delen 2 en 3 van het controleschema in Bijlage C. De monstername gebeurt op de 
werf, tenzij de betoncentrale een tijdelijke werfcentrale is die geplaatst is nabij de werf. In dat laatste geval 
gebeurt de monstername op de betoncentrale, maar zal ter controle af en toe toch een monstername op de 
werf uitgevoerd worden. 

De keurmeester woont de fabricage van kubussen bij en identificeert de nodige proefstukken voor de 
controle van de reproduceerbaarheid (zie TRA 550 Art. 7.1.5 en 7.3). De druksterkte wordt bepaald als 
gemiddelde waarde bekomen op 3 kubussen. 

De keurmeester woont eveneens de proeven op vers beton en indien nodig op grondstoffen bij. 

De W/C factor zal in het bijzijn van de keurmeester bepaald worden door branding. De keurmeester bepaalt 
het tijdstip.  



7.4.3 Keuze van het externe controlelaboratorium 

De keuze van het externe, geaccrediteerd laboratorium aan wie de controleproeven van het proefdraaien en 
tijdens de productiefase worden toevertrouwd, wordt bepaald in samenspraak met de Bouwheer. Het 
laboratorium is geaccrediteerd door BELAC of een andere EA-erkende accreditatie-instelling. (Deze bepaling 
vervangt Art. 5.3 van TRA 550) 

Het laboratorium zal alle beschikbare resultaten binnen een gepaste termijn naar de Keuringsinstelling 
sturen. 

7.4.4 Controle van de reproduceerbaarheid van de drukproeven van de zelfcontrole 

De betrouwbaarheid van de resultaten van de drukproeven van de zelfcontrole wordt beoordeeld aan de 
hand van de reproduceerbaarheid met de resultaten van het externe controlelaboratorium. 

Bijlage 13 van TRA 550 'Procedure voor de controle van de reproduceerbaarheid van de drukproeven op 
kubussen' is van toepassing met volgend aanpassing: 

 Het toetsingscriterium is: ΔR = |I-E| < 0,3 fck,min . 

waarbij I overeenstemt met het resultaat van de zelfcontrole, E met het resultaat van het 
controlelaboratorium en fck,min  de karakteristieke waarde op de betrokken leeftijd (eis of berekende 
waarde, zie Bijlage B). 

7.4.5 Conformiteitsbeoordeling van de zelfcontroleresultaten - Conformiteitscriteria 

De zelfcontroleresultaten worden beoordeeld: 

 ten opzichte van de door de fabrikant vastgelegde reactiegrenzen (individueel) 

 ten opzichte van de criteria opgenomen in het controleschema van Bijlage C (conformiteits-beoordeling) 

De methode van conformiteitsbeoordeling hangt af van de eigenschap: 

 voor druksterktes worden zowel de individuele waarden als het glijdende gemiddelde van de laatste 10 
resultaten beoordeeld; de toetsingswaarden zijn in Bijlage C opgenomen in 'Deel 3: Productie' van het 
controleschema; 

 alle andere resultaten dan druksterktes worden beoordeeld via een toetsing per attributen: voor de 
zetmaat (consistentie) is tabel 19b van de norm EN 206-1 van toepassing, voor de andere 
eigenschappen tabel 19a. 

 bijkomend is voor de bepaling van de w/c-factor door branding paragraaf 2.2 van Bijlage 7 van TRA550 
van toepassing. 

In afwijking van TRA 550, Bijlage 7, Art. 2.4. 'Bijzondere bepalingen voor de druksterkteproef' gelden 
volgende bepalingen: 

Het minimum te respecteren statistisch gemiddelde Fm,min wordt bepaald als: 

Fm,min  = fck,min + C1 

waarbij de factor C1 gedefinieerd is in Bijlage B. 

Volgende toetsingen worden uitgevoerd. 

Toetsing van het glijdende gemiddelde van de druksterkte fcm tijdens de productiefase 

Het glijdende gemiddelde fcm wordt bepaald als het gemiddelde van de laatste 10 beschikbare resultaten 
voor de betroffen betonsamenstelling. Het toetsingscriterium is: 

fcm ≥ Fm,min 

Toetsing van individuele waarden van druksterktes fci tijdens de productiefase 

Het toetsingscriterium voor de beoordeling van individuele waarden van druksterkte tijdens de 
productiefase is 

fci ≥ C2 x Fm,min 

waarbij de factor C2 gedefinieerd is in Bijlage B. 



Toetsing van individuele waarden van druksterktes fci tijdens het proefdraaien en voor de ITT 

Het toetsingscriterium voor de beoordeling van individuele waarden van druksterkte tijdens het 
proefdraaien en voor de ITT is 

fci ≥ Fm,min 



8. CERTIFICATIEREGELS 

8.1. Taken van de certificatie-instelling 

De taken van de certificatie-instelling zijn onder andere: 

 de voorafgaande coördinatie met de Bouwheer verzekeren en de specifieke eisen opnemen in de bijlagen 
van voorliggend reglement 

 de controleactiviteiten coördineren met de keuringsinstelling 

 de aanvraag van de fabrikant beoordelen 

 het voorafgaande betononderzoek beoordelen 

 de resultaten van de audit van het kwaliteitsborgingsysteem beoordelen 

 de resultaten van het proefdraaien beoordelen 

 het WBR01-certificaat afleveren waarmee de levering aan de werf gestart mag worden 

 de rapportage van keuringsbezoeken en de externe controle beoordelen, desgevallend correctieve 
maatregelen of sancties opleggen aan de fabrikant 

 de resultaten beoordelen en de eindrapportage opstellen 

8.2. Beoordeling van de voorstudie 

De certificatie-instelling beoordeelt de voorafgaande betonstudie die door de fabrikant werd ingediend ten 
opzichte van de eisen van voorliggend reglement. De certificatie-instelling spreekt zich in een schriftelijk verslag 
uit over het al dan niet voldoen van de resultaten van de voorgestelde betonsamenstelling en legt haar advies 
hierover voor aan de Bouwheer. Bij negatief advies wordt de fabrikant hiervan schriftelijk geïnformeerd. De 
Bouwheer staat in voor de aanvaarding van de voorafgaande betonstudie. 

8.3. Beoordeling van de resultaten van het proefdraaien 

De resultaten op vers beton en de druksterkte op 7 dagen van de monsters genomen tijdens het proefdraaien 
worden beoordeeld ten opzichte van de eisen van voorliggend reglement. De overeenstemming met resultaten 
uit de voorstudie bekomen op in het laboratorium vervaardigde betonmonsters wordt eveneens nagegaan om 
te beoordelen of er een voldoende vertrouwen bestaat dat de eigenschappen zoals druksterkte op 28 en 90 
dagen eveneens kunnen voldoen voor het in de centrale vervaardigde beton. 

8.4. Toekenning van het WBR01-certificaat 

De certificatie-instelling verleent het WBR01-certificaat zodra de overeenkomstigheid van het beton 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 de voorafgaande betonstudie, 
het keuringsverslag van de audit van het kwaliteitsborgingsysteem en de resultaten van het proefdraaien 
toelaten te besluiten dat het beton in overeenstemming is met de eisen en dat de procedures die toegepast 
worden beantwoorden aan de voorschriften van dit reglement.  

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

Door de toekenning van het WBR01-certificaat 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 
certificaathouder in staat is, op basis van zijn productiecontrole, de overeenkomstigheid van zijn product te 
waarborgen. 



De geldigheid van het certificaat kan door de certificatie-instelling opgeschort worden tengevolge van een 
sanctie. 

De geldigheid van het certificaat loopt ten einde tengevolge van de stopzetting van de productie op het einde 
van het project of als gevolg van een sanctie. 

De opschorting of het einde van de geldigheidsduur van de vergunning wordt schriftelijk door de certificatie-
instelling aan de vergunninghouder betekend. 

Deze bepalingen vervangen die van TRA 550 Art.5.11 en 5.12. 

8.5. Opvolging en coördinatie 

De certificatie-instelling verzekert de contacten met de Bouwheer teneinde een goede informatie-uitwisseling 
te verzekeren. Dit gebeurt onder andere in de voorbereidende fase wanneer de bijlagen van dit reglement aan 
het specifieke project aangepast worden volgens de eisen van de Bouwheer. Dit gebeurt vervolgens ook in alle 
fasen volgend op de aanvraag van de fabrikant. 

De certificatie-instelling zal ervoor zorgen dat voor alle betrokken partijen de contactgegevens van aangeduide 
personen gekend zijn opdat een snelle opvolging verzekerd kan worden voor alle vaststellingen.  

De certificatie-instelling staat in voor de continue coördinatie met de keuringsinstelling ten behoeve van de 
opvolging van de conformiteit aan voorliggend reglement. Wanneer de vaststellingen van de keuringsinstelling 
er op wijzen dat de conformiteit met de eisen van het reglement in het gedrang dreigt te komen of niet meer 
verzekerd wordt, is het de taak van de certificatie-instelling de fabrikant passende correctieve maatregelen op 
te leggen of over te gaan tot sancties. 

8.6. Sancties en geschillen 

Wanneer belangrijke tekortkomingen worden vastgesteld in het productiebeheer of voor de conformiteit van 
het beton, zal de certificatie-instelling de maatregelen opleggen die zich daartoe opdringen, dan wel overgaan 
tot het betekenen van passende sancties. 

TRA 550 Art. 14 'Sancties' is van toepassing met uitzondering van Art. 14.3.3. 

Bijkomende bepaling m.b.t. de 'Opschorting van autonome leveringen':  

De opschorting van autonome levering van wegenisbeton onder certificaat kan worden opgelegd aan de 
fabrikant. In dit geval mag de fabrikant geen wegenisbeton onder certificaat meer leveren zonder 
voorafgaande toelating van de certificatie-instelling. De bouwheer wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte 
gesteld. 

De zelfcontrole en de externe controles worden zonder beperking verder gezet. De kosten inherent hieraan 
zijn ten laste van de fabrikant. 

Aan de opschorting kan een einde gemaakt worden door de certificatie-instelling op basis van de rapporten 
van de keuringsinstelling.  

Teneinde deze periode in te korten, kan de fabrikant een bijkomend controlebezoek aanvragen om zijn 
correctieve acties die moeten leiden tot het herstellen van de conformiteit van het beton aan te tonen. 

De Bouwheer krijgt tijdens de opschorting steeds een kopij van alle correspondentie in dit verband. 

TRA 550 Art. 15 'Geschillen' is van toepassing. 



BIJLAGE A.  BETONSAMENSTELLINGEN ONDER CERTIFICATIE 

Bouwheer:  ............................................................................... 

Projectaanduiding:  –............................................................................. 

Besteknummer:  ............................ 

 

Aanduiding van de betonsamenstellingen waarvoor certificatie volgens WBR01 van toepassing is: 

 Beton 1........................................................................................, 

 Beton 2......................................................................................... 

 Beton 3......................................................................................... 

 

 

 



BIJLAGE B.  EISEN AAN BETON EN GRONDSTOFFEN 

Projectaanduiding:  ................................................................................................ 

Besteknummer:  ................................................................. 

B.1. Beton 1.................. 

Eisen aan grondstoffen 

Cement ..................................... 

Granulaten, grove fractie ......................................  

Granulaten, zand  ...................................... 

Hulpstoffen ...................................... 

Eisen aan het beton  

Gehalte aan cement ≥ ..... kg/m³ 

Consistentie < .... mm 

Luchtgehalte ≥ ...% 

W/C factor  ≤ ..... 

Volumemassa ................ 

Karakteristieke druksterkte cilinder 90 dagen Wk,min =.... MPa 

Karakteristieke druksterkte kubus 90 dagen fck,min = .... MPa 

Karakteristieke druksterkte kubus 28 dagen fck,min berekend = .... MPa 

Karakteristieke druksterkte kubus 7 dagen fck,min berekend =.... MPa 

Waterabsorptie door onderdompeling Hi≤.......% - Hm≤.......% 

factor C1 voor conformiteitsbeoordeling (Art. 7.4.5) .... 

factor C2 voor conformiteitsbeoordeling (Art. 7.4.5) .... 

 



B.2. Beton 2........................  

Eisen aan grondstoffen 

Cement ..................................... 

Granulaten, grove fractie ..................................... 

Granulaten, zand  ..................................... 

Hulpstoffen ..................................... 

Eisen aan het beton  

Gehalte aan cement ≥ ..... kg/m³ 

Consistentie < .... mm 

Luchtgehalte ≥ ...% 

W/C factor  ≤ ..... 

Volumemassa  ..... 

Karakteristieke druksterkte cilinder 90 dagen Wk,min = ....... MPa 

Karakteristieke druksterkte kubus 90 dagen fck,min = ...... MPa 

Karakteristieke druksterkte kubus 28 dagen fck,min berekend = ..... MPa 

Karakteristieke druksterkte kubus 7 dagen fck,min berekend = .... MPa 

Waterabsorptie door onderdompeling  Hi≤....% - Hm≤....% 

factor C1 voor conformiteitsbeoordeling (Art. 7.4.5) ..... 

factor C2 voor conformiteitsbeoordeling (Art. 7.4.5) ..... 

 



B.3. Beton 3........................ 

Eisen aan grondstoffen 

Cement ..................................... 

Granulaten, grove fractie ..................................... 

Granulaten, zand  ..................................... 

Hulpstoffen ..................................... 

Eisen aan het beton  

Gehalte aan cement ≥ ..... kg/m³ 

Consistentie < .... mm 

W/C factor  ≥ ...% 

Volumemassa  ≤ ..... 

Karakteristieke druksterkte kubus 28 dagen fck,min = ..... MPa 

Karakteristieke druksterkte kubus 7 dagen fck,min = ..... MPa 

factor C1 voor conformiteitsbeoordeling (Art. 7.4.5) ...... 

factor C2 voor conformiteitsbeoordeling (Art. 7.4.5) ...... 





BIJLAGE C. CONTROLESCHEMA'S 

Projectaanduiding: ............................................................ Besteknummer: .................. 

Controleschema - Overzicht proeven 

C.1. Beton 1.................................. 

(productiecontroles, zoals bvb, controle van de samenstellingen en doseringen, controle watergehalte van de granulaten, enz..  worden in deze tabel niet hernomen) 

 
Proeven op beton en 

grondstoffen 
Methode Frequentie Criterium Uitvoering door 

Goedkeu-ring 
door 

DEEL 1 

ITT 

(Voorstudie) 

Korrelverdeling zand en 
steenslag 

NBN EN 933-1 

 

.............. (Bijlage B) 

Geaccrediteerd labo 
BE-CERT en 
Bouwheer  

Volumemassa NBN EN 12350-6 ........... 

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

w/c factor Droogbranding ≤.......... 

Luchtgehalte NBN EN 12350-7 ≥....% 

Druksterkte kubus 7 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa  

Druksterkte kubus 28 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Druksterkte kern 90 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Wateropslorping na 60d NBN B15-215 Hi≤.....% - Hm≤....% 

Goedkeuring ITT op basis van alle resultaten met uitzondering van R’wk 90 en wateropslorping 
Uitvoering initieel bezoek (monsternemingen bij proefdraaien+ nazicht handboek voor productiecontrole) 

DEEL 2 

Proefdraaien 

 

Minimum 1 
controlebezoek 

Korrelverdeling zand en 
steenslag 

NBN EN 933-1 

Minimum 1 lading 

...... (Bijlage B) 

V
e

rg
e

lij
ki

n
g 

m
e

t 
IT

T 
 

Geaccrediteerd labo 

BE-CERT, 
informatie 
Bouwheer 

Korrelverdeling inert skelet van 
het beton 

  

Watergehalte van de granulaten NBN EN 1097-5 TRA 550 bijlage 4 

Volumemassa NBN EN 12350-6 ........... 

Geaccrediteerd labo of 
proef bijgewoond door KI 

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

w/c factor Droogbranding ≤.......... 

Luchtgehalte NBN EN 12350-7 ≥....% 

Druksterkte kubus 7 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa  

Geaccrediteerd labo 
Druksterkte kubus 28 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Druksterkte kern 90 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Wateropslorping na 60d NBN B15-215 Hi≤.....% - Hm≤....% 

Aflevering van een certificaat op basis van alle resultaten, met uitzondering van R28 , R’wk 90 en wateropslorping 



Controleschema - Overzicht proeven 

C.1. Beton 1.................................. 

(productiecontroles, zoals bvb, controle van de samenstellingen en doseringen, controle watergehalte van de granulaten, enz..  worden in deze tabel niet hernomen) 

 
Proeven op beton en 

grondstoffen 
Methode Frequentie Criterium Uitvoering door 

Goedkeu-ring 
door 

DEEL 3 

Productie: 

Kwaliteits-controle 
in de productiefase 

 

 

1 controlebezoek 
per  

3 productie-dagen 

Korrelverdeling zand en 
steenslag 

NBN EN 933-1 1/productiedag1 ............. (Bijlage B) Fabrikant 

BE-CERT, 
informatie 
Bouwheer 

Watergehalte van de granulaten NBN EN 1097-5 1/productiedag2 en 
minstens bij opstart 

zie HPC-handboek 

Volumemassa NBN EN 12350-6 1/productiedag ................... Fabrikant + externe proef 
1/3 productiedagen (door 

geaccrediteerd labo of 
proef in bijzijn van KI op 
monsters genomen in 
aanwezigheid van KI) 

Consistentie NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 1/500m3 en 
1/productiedag 

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

w/c factor Droogbranding 1/productiedag ≤.......... 

Luchtgehalte NBN EN 12350-7 1/500m3 en 
1/productiedag 

≥.........% 

Druksterkte kubus 7 d NBN EN 12390-3 (3 kubussen) 1/500m3 en 
1/productiedag 

individueel, fci ≥ ...... MPa  

glijdend gem., fcm ≥ ...... MPa Fabrikant+  vergelijkende 
proef 1/3 productiedagen 
in geaccrediteerd labo op 

monsters genomen in 
aanwezigheid van KI 

Druksterkte kubus 28 d NBN EN 12390-3 (3 kubussen) 1/1000m3 en 
1/productiedag 

individueel, fci ≥ ..... MPa 

glijdend gem., fcm ≥ .....M Pa 

Wateropslorping na 60d NBN B15-215 (op kernen geboord 
uit een balk) 

1/5000m3 en 1/week Hi≤.....% - Hm≤......% 

Opmerking : 1 productiedag bedraagt 8 uur. Wanneer er 24 uur per dag beton wordt gemaakt, komt dit dus neer op 3 productiedagen. 

1  Indien uit externe controle blijkt dat de resultaten voldoende betrouwbaar blijken kan van deze min.frequentie afgeweken worden (tot minimaal 1/3 productiedagen)  na goedkeuring door de 
certificatie-instelling. Bij onregelmatigheden kan de frequentie opnieuw verhoogd worden. 

2  Indien uit externe controle blijkt dat de resultaten voldoende betrouwbaar blijken kan van deze min.frequentie afgeweken worden (tot minimaal 1/3 productiedagen)  na goedkeuring door de 
certificatie-instelling. Bij onregelmatigheden kan de frequentie opnieuw verhoogd worden. 



Projectaanduiding: ............................................................ Besteknummer: .................. 

Controleschema - Overzicht proeven 

C.2. Beton 2...................................  

(productiecontroles, zoals bvb, controle van de samenstellingen en doseringen, controle watergehalte van de granulaten, enz..  worden in deze tabel niet hernomen) 

 
Proeven op beton en 

grondstoffen 
Methode Frequentie Criterium Uitvoering door 

Goedkeu-ring 
door 

DEEL 1 

ITT 

(Voorstudie) 

Korrelverdeling zand en 
steenslag 

NBN EN 933-1 

 

............. (Bijlage B) 

Geaccrediteerd labo 
BE-CERT en 
Bouwheer 

Volumemassa NBN EN 12350-6 ......... 

Consistentie NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 < ..... mm 

w/c factor Droogbranding ≤.......... 

Luchtgehalte NBN EN 12350-7 ≥........% 

Druksterkte kubus 7 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ........ MPa  

Druksterkte kubus 28 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ........ MPa 

Druksterkte kern 90 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ........ MPa 

Wateropslorping na 60d NBN B15-215 Hi≤.........% - Hm≤........% 

Goedkeuring ITT op basis van alle resultaten met uitzondering van R’wk 90 en wateropslorping 
Uitvoering initieel bezoek (monsternemingen bij proefdraaien+ nazicht handboek voor productiecontrole) 

DEEL 2 

Proefdraaien 

 

 

Minimum1 bezoek 

Korrelverdeling zand en 
steenslag 

NBN EN 933-1 

Minimum 1 lading 

............. (Bijlage B)  

V
e

rg
e

lij
ki

n
g 

m
e

t 
IT

T 
 

Geaccrediteerd labo 

BE-CERT, 
informatie 
Bouwheer 

Korrelverdeling inert skelet van 
het beton 

  

Watergehalte van de granulaten NBN EN 1097-5 TRA 550 bijlage 4 

Volumemassa NBN EN 12350-6 ..........  

Geaccrediteerd labo of 
proef bijgewoond door KI 

Consistentie NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 < ..... mm 

w/c factor Droogbranding ≤...... 

Luchtgehalte NBN EN 12350-7 ≥.....% 

Druksterkte kubus 7 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ........ MPa 

Geaccrediteerd labo 
Druksterkte kubus 28 d NBN EN 12390-3 fci ≥ .........MPa 

Druksterkte kern 90 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ........ MPa 

Wateropslorping na 60d NBN B15-215 Hi≤.....% - Hm≤.....% 



Controleschema - Overzicht proeven 

C.2. Beton 2...................................  

(productiecontroles, zoals bvb, controle van de samenstellingen en doseringen, controle watergehalte van de granulaten, enz..  worden in deze tabel niet hernomen) 

 
Proeven op beton en 

grondstoffen 
Methode Frequentie Criterium Uitvoering door 

Goedkeu-ring 
door 

Aflevering van een certificaat op basis van alle resultaten, met uitzondering van R28 , R’wk 90 en wateropslorping 

DEEL 3 

Productie: 

Kwaliteits-controle 
in de productiefase 

 

 

 
1 controlebezoek 

per 
3 productie-dagen 

Korrelverdeling zand en 
steenslag 

NBN EN 933-1 1/productiedag3 ............ Fabrikant 

BE-CERT, 
informatie 
Bouwheer 

Watergehalte van de granulaten NBN EN 1097-5 1/productiedag4 en 
minstens bij opstart 

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

Volumemassa NBN EN 12350-6 

 

1/productiedag .......... 

Fabrikant + externe proef 
1/3 productiedagen (door 

geaccrediteerd labo, of 
proef in bijzijn van KI op 
monsters genomen in 
aanwezigheid van KI) 

Consistentie 

 

NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 1/500m3 en 
1/productiedag 

< ..... mm 

w/c factor Droogbranding 1/productiedag ≤........... 

Luchtgehalte NBN EN 12350-7 1/500m3 en 
1/productiedag 

≥.........% 

Druksterkte kubus 7 d NBN EN 12390-3 (3 kubussen) 1/500m3 en 
1/productiedag 

individueel, fci ≥ ..... MPa  

glijdend gem., fcm ≥ ....... MPa Fabrikant+  vergelijkende 
proef 1/3 productiedagen 
in geaccrediteerd labo op 

monsters genomen in 
aanwezigheid van KI 

Druksterkte kubus 28 d NBN EN 12390-3 (3 kubussen) 1/1000m3 en 
1/productiedag 

individueel, fci ≥ ...... MPa 

glijdend gem., fcm ≥ ...... MPa 

Wateropslorping na 60d NBN B15-215 (op kernen geboord 
uit een balk) 

1/5000m3 en 1/week Hi≤....% - Hm≤.....% 

Opmerking : 1 productiedag bedraagt 8 uur. Wanneer er 24 uur per dag beton wordt gemaakt, komt dit dus neer op 3 productiedagen. 

3  Indien uit externe controle blijkt dat de resultaten voldoende betrouwbaar blijken kan van deze min.frequentie afgeweken worden (tot minimaal 1/3 productiedagen)  na goedkeuring door de 
certificatie-instelling. Bij onregelmatigheden kan de frequentie opnieuw verhoogd worden. 

4  Indien uit externe controle blijkt dat de resultaten voldoende betrouwbaar blijken kan van deze min.frequentie afgeweken worden (tot minimaal 1/3 productiedagen)  na goedkeuring door de 
certificatie-instelling. Bij onregelmatigheden kan de frequentie opnieuw verhoogd worden. 



 Projectaanduiding: ............................................................ Besteknummer: .................. 

Controleschema - Overzicht proeven 

C.3. Beton 3............................. 

(productiecontroles, zoals bvb, controle van de samenstellingen en doseringen, controle watergehalte van de granulaten,enz..  worden in deze tabel niet hernomen) 

 
Proeven op beton en 

grondstoffen 
Methode Frequentie Criterium Uitvoering door 

Goedkeuring 
door 

DEEL 1 

ITT 

(Voorstudie) 

Korrelverdeling zand en 
steenslag 

NBN EN 933-1 

 

- 

Geaccrediteerd labo 
BE-CERT en 
Bouwheer 

Volumemassa NBN EN 12350-6 - 

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

w/c factor Droogbranding ≤ ..... 

   

Druksterkte kubus 7 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa  

Druksterkte kubus 28 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ...... MPa 

Chloridengehalte Berekening ......... 

Goedkeuring ITT op basis van alle resultaten met uitzondering van wateropslorping 
Uitvoering initieel bezoek (monsternemingen bij proefdraaien+ nazicht handboek voor productiecontrole) 

DEEL 2 

Proefdraaien 

 

 

Minimum1 bezoek 

Korrelverdeling zand en 
steenslag 

NBN EN 933-1 

Minimum 1 lading 

 

V
e
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e

lij
ki
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g 
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e

t 
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T 

 

Geaccrediteerd labo 

BE-CERT, 
informatie 
Bouwheer 

Korrelverdeling inert skelet van 
het beton 

  

Watergehalte van de granulaten NBN EN 1097-5 .............. 

Volumemassa NBN EN 12350-6 ........  

Geaccrediteerd labo of 
proef bijgewoond door KI5 

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

w/c factor Droogbranding ≤ ...... 

Druksterkte kubus 7 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ....... MPa 
Geaccrediteerd labo 

Druksterkte kubus 28 d NBN EN 12390-3 fci ≥ ....... MPa 

Aflevering van een certificaat op basis van alle resultaten, met uitzondering van R28 en wateropslorping 

5 KI = keuringsinstelling  



Controleschema - Overzicht proeven 

C.3. Beton 3............................. 

(productiecontroles, zoals bvb, controle van de samenstellingen en doseringen, controle watergehalte van de granulaten,enz..  worden in deze tabel niet hernomen) 

 
Proeven op beton en 

grondstoffen 
Methode Frequentie Criterium Uitvoering door 

Goedkeuring 
door 

DEEL 3: 

Productie 

Kwaliteits-controle 
in de productiefase 

 

 

1 controlebezoek 
per   

3 productie-dagen 

Korrelverdeling zand en 
steenslag 

NBN EN 933-1 1/productiedag6 ......... Fabrikant 

BE-CERT, 
informatie 
Bouwheer 

Watergehalte van de granulaten NBN EN 1097-5 1/productiedag7 en 
minstens bij opstart 

........... 

Volumemassa NBN EN 12350-6 1/productiedag ............. Fabrikant + externe proef 
1/3 productiedagen (door 

geaccrediteerd labo of 
proef in bijzijn van KI op 
monsters genomen in 
aanwezigheid van KI) 

Consistentie NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 1/productiedag ............. 

w/c factor Droogbranding 1/productiedag ≤ ......... 

Druksterkte kubus 7 d NBN EN 12390-3 (3 kubussen) 1/productiedag individueel, fci ≥ ..... MPa 

glijdend gem., fcm ≥ ........ MPa 

Fabrikant+  vergelijkende 
proef 1/3 productiedagen 
in geaccrediteerd labo op 

monsters genomen in 
aanwezigheid van KI 

Druksterkte kubus 28 d NBN EN 12390-3 (3 kubussen) 1/productiedag individueel fci ≥ ....... MPa 

glijdend gem., fcm ≥ ....... MPa 

 

Opmerking : 1 productiedag bedraagt 8 uur. Wanneer er 24 uur per dag beton wordt gemaakt, komt dit dus neer op 3 productiedagen. 

 

6  Indien uit externe controle blijkt dat de resultaten voldoende betrouwbaar blijken kan van deze min.frequentie afgeweken worden (tot minimaal 1/3 productiedagen)  na goedkeuring door de 
certificatie-instelling. Bij onregelmatigheden kan de frequentie opnieuw verhoogd worden. 

7  Indien uit externe controle blijkt dat de resultaten voldoende betrouwbaar blijken kan van deze min.frequentie afgeweken worden (tot minimaal 1/3 productiedagen)  na goedkeuring door de 
certificatie-instelling. Bij onregelmatigheden kan de frequentie opnieuw verhoogd worden. 



BIJLAGE D. CONTROLESCHEMA PUINGRANULATEN (INDIEN VAN 
TOEPASSING) 

Niet van toepassing / Aan te vullen 

 

 

 

 

 

BIJLAGE E. BIJKOMENDE SPECIFIEKE EISEN 

Andere specifieke eisen op vraag van de Bouwheer: 

 

nihil 
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BIJLAGE F.  TARIEVEN 

F.1. Certificatiebijdrage  

Het tarief van de bijdragen verschuldigd aan de certificatie-instelling is op aanvraag bij BE-CERT beschikbaar.  

F.2. Kosten voor de keuring 

Het tarief van de bijdragen verschuldigd aan de keuringsinstelling is op aanvraag bij COPRO beschikbaar. 

F.3. Kosten van de beproeving van externe controle 

De externe controleproeven worden aan de fabrikant gefactureerd door het geaccrediteerde laboratorium op 
basis van zijn eigen tarieven. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan COPRO voor de samenwerking voor het opstellen van dit reglement 
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