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1  INLEIDING 

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

1.1 TERMINOLOGIE 

In dit artikel wordt de definitie gegeven van enkele specifieke termen, gevolgd door een verklaring 
van de in dit Toepassingsreglement gebruikte afkortingen. 

1.1.1  Definities 
 

Bouw- of sloopwerf Geografisch aaneensluitend kadastraal geheel, waar een bouw- 
of sloopactiviteit plaatsvindt (wegenwerk, waterwerk, slopen 
gebouw, …) 

Brokken puin Uitgesorteerde brokken beton – en/of metselwerkpuin voor 
gebruik in waterbouwkundige werken (schanskorven en 
bestortingen). 

Fabrikaat Geheel van eenheden van een product met dezelfde kenmerken 
en prestaties, die op een welbepaalde manier worden 
geproduceerd en beantwoorden aan dezelfde technische fiche. 

Freesasfalt Asfaltpuin afkomstig van het affrezen van asfaltverhardingen. 

Klant De partij die het product van de producent afneemt. De definitie 
is van toepassing op verschillende vormen van afnemers: 
producenten van andere producten, aannemers, bouwheren, 
opdrachtgevers, overheden, … 

Mobiele installatie Bewerkingsinstallatie om puin te verwerken tot gerecycleerd 
granulaat, die opgebouwd is op een wielbasis, een rupsonderstel 
of een containerinstallatie en die hierdoor verplaatsbaar is. 

Monsterneming Het aanduiden van een afgebakend deel of van het geheel van 
een product of een bouwdeel met de bedoeling er controles op uit 
te voeren. 

Producent De partij die verantwoordelijk is voor het maken van het product 
en de verantwoordelijkheid heeft te zorgen dat het product 
beantwoordt aan de certificatie-eisen. 

Product Resultaat van een industriële activiteit of proces en dat het 
voorwerp uitmaakt van een of meerdere referentiedocumenten. 
Het is de verzamelnaam voor alle fabrikaten en soorten waarop 
eenzelfde Toepassingsreglement of certificaat van toepassing is. 
In dit specifiek reglement spreken we over gerecycleerde 
granulaten. 

Productgroep Verzameling van producten met gelijkaardige kenmerken of 
waarvoor dezelfde certificatie- of controleprocedures gelden. In 
dit specifiek reglement spreken we over granulaire materialen. 
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Productiebatch Hoeveelheid puin die als een afgesloten geheel beschouwd moet 
worden. De producent definieert in zijn technisch dossier de wijze 
waarop een productiebatch wordt samengesteld 

Productiedag Dag waarop er, door 1 bewerkingsinstallatie, minstens enige 
productie is geweest. 

Productie-eenheid Aan een geografische plaats, die door een fysische afscheiding 
ontoegankelijk wordt gemaakt en waar alle toegangswegen 
kunnen worden afgesloten met een poort, gebonden technische 
inrichting, gebruikt door een producent en waarin het product 
wordt gemaakt, zoals gedefinieerd in dit Toepassingsreglement. 
In dit reglement spreekt men van een vaste locatie. 

Productieperiode Periode, van maximaal 28 opeenvolgende kalenderdagen, 
waarin er minstens enige productie is geweest. 

Puin Verzamelterm voor brokstukken afkomstig van de op- of afbraak 
van bouwkundige constructies. 

Referentiedocument Document dat de technische kenmerken, waaraan het personeel, 
het materieel, de productie-eenheid, de grondstoffen, het 
productieproces en/of gerecycleerde granulaten, moeten 
voldoen, specificeert (een norm, een Technisch Voorschrift of 
elke andere technische specificatie). 

Soort Verzameling van fabrikaten met gelijkaardige kenmerken. Een 
product kan worden onderverdeeld in verschillende soorten op 
basis van het toepasselijke referentiedocument, klassen van 
kenmerken, toepassing, enz. Meer specifiek wordt in dit 
reglement door de term soort een onderscheid gemaakt tussen 
brekerzeefzand, zeefzand asfalt, betongranulaten, 
metselwerkgranulaten, menggranulaten, asfaltgranulaten (al dan 
niet PAK-houdend), sorteerzeefzand en sorteerzeefgranulaten. 

Sorteerder 
Verwerker die vergund is voor het (mechanisch) uitsorteren van 
niet-gevaarlijke afvalstoffen via een aparte installatie  
(vb sorteerlijn). De sortering is een aparte activiteit en gebeurt 
voorafgaand aan het eventuele zeef- en breekproces. 

Sorteerinrichting Een vergunde inrichting voor het uitsorteren van afvalstoffen uit 
puin via een aparte installatie (vb. sorteerlijn). 

Sorteerinrichting-puinbreker Bedrijf waarbij het sorteren en breken van bouw-en sloopafval tot 
één juridische entiteit behoren. Beide activiteiten moeten duidelijk 
van elkaar gescheiden zijn. Dit moet in het werkplan 
gespecificeerd zijn. 

Sorteerzeefgranulaten Sorteerzeefpuin of sorteerzeefzand. 

Sorteerzeefpuin Verzamelterm voor stenen bekomen door het zeven van puin, 
bekomen na voorafzeving en sorteren van bouw- en sloopafval, 
afkomstig van een vaste sorteerzeefinrichting. 

Sorteren Manueel en/of machinaal verwijderen van de niet-steenachtige 
fractie uit bouw- en sloopafval. 
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Teerhoudend Volgens de geldende milieuwetgeving vastgestelde 
aanwezigheid van teer. 

Typekeuring Een reeks controles om de kenmerken van een fabrikaat of 
producttype en de conformiteit ervan initieel vast te stellen 
(initiële typekeuring) of eventueel periodiek te bevestigen 
(herhaalde typekeuring). 

Vaste locatie Zie productie-eenheid. 

Vergelijkende proef Een in tweevoud uitgevoerde proef, waarbij het resultaat van het 
controlelaboratorium wordt vergeleken met het resultaat 
bekomen door de producent in aanwezigheid van de 
keuringsinstelling. 

1.1.2 Afkortingen 
 

KI Keuringsinstelling 

OCI Certificatie-instelling 

OSO Sectorale Organisatie 

TRA Toepassingsreglement 

1.1.3 Referenties 
 

CPR Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde 
voorwaarden en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de 
Raad 

RNR 04 Reglementaire Nota voor ijking, kalibratie en controle 

TAR 11  Tariefreglement voor de Productcertificatie van gerecycleerde 
granulaten geproduceerd door een mobiele installatie 

 
Dit toepassingsreglement bevat gedateerde en ongedateerde referenties. Voor gedateerde 
referenties is enkel de geciteerde versie van toepassing. Voor ongedateerde referenties is steeds 
de laatste versie van toepassing, inclusief eventuele errata, addenda en amendementen. 
 
Van alle EN-normen die in dit reglement worden vermeld, is steeds de overeenkomstige Belgische 
publicatie NBN EN van toepassing. De certificatie-instelling kan het gebruik van een andere dan de 
Belgische publicatie toestaan, op voorwaarde dat deze inhoudelijk identiek is aan de Belgische 
publicatie. 

1.2  BESCHIKBAARHEID VAN CERTIFICATIEREGLEMENTEN 

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

 De actuele versie van de certificatiereglementen is gratis beschikbaar op de website 
van de certificatie-instelling.  
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 Een papieren versie van de certificatiereglementen kan worden besteld bij de 
certificatie-instelling. De certificatie-instelling heeft het recht hier kosten voor aan te 
rekenen. 

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

 
 

1.3 STATUS VAN DIT TOEPASSINGSREGLEMENT 

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

1.3.1  Versie van dit Toepassingsreglement 

 Dit Toepassingsreglement betreft versie 3.0. 

1.3.2 Goedkeuring van dit Toepassingsreglement 

 Dit Toepassingsreglement werd door de Sectorale Commissie goedgekeurd op  
7 oktober 2016. 

1.3.3 Indiening van dit Toepassingsreglement 

 Dit toepassingsreglement werd door de Raad van Bestuur van COPRO bekrachtigd op 
2016-12-14. 

 Dit Toepassingsreglement werd bij vzw BENOR ingediend op 2016-12-14. 

 

1.5 VRAGEN EN BEMERKINGEN 

 Vragen of bemerkingen over de certificatiereglementen worden gericht aan de 
sectorale organisatie of aan de certificatie-instelling. 

  



TRA 11 BENOR Toepassingsreglement voor gerecycleerde granulaten geproduceerd door een mobiele installatie 
Versie 3.0 van 2016-10-07 Blz. 9/65 

2  SITUERING VAN PRODUCTCERTIFICATIE 

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

2.1 OPMAAK CERTIFICATIEREGLEMENTEN 

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

2.1.2  Opmaak van dit Toepassingsreglement  

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

 De structuur van dit Toepassingsreglement volgt de structuur van het Algemeen 
Certificatiereglement CRC 01 BENOR en vult de bepalingen ervan aan. 

 Behalve wat betreft de in dit Toepassingsreglement vermelde aanvullingen en/of 
wijzigingen zijn de artikels van het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 BENOR 
van toepassing. 

 Onderhavige artikels verwijzen naar de nummers van de artikels van het Algemeen 
Certificatiereglement CRC 01 BENOR. 

 

2.2 DOELSTELLINGEN 

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

2.2.2  Doel van dit Toepassingsreglement 

2.2.2.1 Dit Toepassingsreglement bevat alle specifieke en aanvullende regels voor de 
certificatie van gerecycleerde granulaten geproduceerd door een mobiele installatie. 
Het bevat ook regels in verband met het aanvragen van een certificaat en bijkomende 
informatie. 

2.2.2.2 Dit Toepassingsreglement zal door de sectorale organisatie, de certificatie-instelling en 
de keuringsinstelling worden gebruikt bij het uitvoeren van hun taken, o.a. bij de 
certificatieaanvraag en bij het extern toezicht. 

2.2.3 Doel van deze productcertificatie 

 Het BENOR-merk is een vrijwillig merk waarvan het Bureau voor Normalisatie eigenaar 
is. 
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 Het BENOR-merk heeft als doel het vertrouwen te bevestigen in de maatregelen die 
door de producent worden genomen met het oog op de verklaring van de 
overeenstemming van een product met de referentiedocumenten. Deze 
referentiedocumenten kunnen in een vrijwillig kader worden overeengekomen en 
kunnen voortvloeien uit de internationale, Europese of Belgische regelgeving. 

 Het BENOR-merk biedt aldus aan de klant een voldoende graad van zekerheid dat het 
product voldoet aan welomschreven kwaliteitseisen. 

 Het BENOR-merk verklaart niet de overeenstemming van het product met de prestaties 
van de kenmerken van het product, die door de producent aangegeven worden, maar 
bevestigt dat er voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de producent in staat is 
doorlopend de overeenstemming van zijn product, dat hij volgens de regels van de 
kunst, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten, produceert en/of levert, te 
waarborgen. 

 Het BENOR-merk dient het algemeen belang door de bevordering van de regels van 
de kunst in de bouw en draagt zo bij aan de technische en economische vooruitgang. 

 Dit toepassingsreglement is bovendien zo opgevat dat net die aspecten worden 
geborgd die volgens de belanghebbende partijen belangrijk zijn bij gerecycleerde 
granulaten. Het betreft o.a. het verbeteren van de consumentenbescherming, het 
vervullen van de verwachtingen van de markt en het verdedigen van het algemeen 
belang. 

 De certificatie beïnvloedt in geen geval de verantwoordelijkheid van producent. 

 

2.3 SCOPE 

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

2.3.1  Onderwerp van de productcertificatie 

2.3.1.1 Het onderwerp van de productcertificatie is de beheersing van de productie en levering 
van gerecycleerde granulaten.  De activiteiten hebben plaats: 

 - geval 1: hetzij op een vaste locatie waar puin van verschillende herkomst wordt 
aangevoerd. In dit geval dient de vaste locatie zelf te beschikken over een BENOR-
certificaat voor gerecycleerde granulaten volgens TRA 10 BENOR – Toepassings-
reglement voor het gebruik en de controle van het merk BENOR in de sector van de 
gerecycleerde granulaten geproduceerd op een vaste locatie of dient de vaste locatie 
gecertificeerd te zijn door een andere certificatie-instelling.  

 De producent is enkel verantwoordelijk voor de productie en de overeenkomstigheid 
van het gerecycleerd granulaat. Alle andere criteria van TRA 10 (Aanvoer van het 
puin, voorraadbeheer, afvoer van de gerecycleerde granulaten,…) zijn de 
verantwoordelijkheid van de producent van de vaste locatie. 
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 - geval 2: hetzij op de bouw- of sloopwerf. In geen geval mag er puin aangevoerd 
worden van een andere herkomst dan van de betreffende werf. Het terrein dient, 
behalve langs de toegang vanaf het begin van storten van het puin tot na het breken, 
ontoegankelijk te worden gemaakt voor rollend materieel. De toegang moet kunnen 
afgesloten worden voor rollend materieel. De gerecycleerde granulaten dienen ter 
plaatse gebruikt te worden of te worden afgevoerd onder de verantwoordelijkheid van 
de producent. 

 Hierbij kan gekeken worden naar: 

-  de implementatie en opvolging van het kwaliteitsplan; 

-  het vastleggen van de eisen van de klant; 

-  de eventuele typekeuring van een fabrikaat of soort; 

-  de ingangscontrole van het puin dat men zal gebruiken bij de productie; 

-  de inzet van geschikt personeel en materieel; 

-  de eigenlijke productie; 

- de controles op het productieproces; 

- de controles op gerecycleerde granulaten; 

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

 Het gecertificeerde deel van de productie bestaat uit alle gerecycleerde granulaten die 
door een mobiele installatie worden geproduceerd. 

 De input voor de certificatie bestaat uit alle relevante voorschriften van de toepasselijke 
referentiedocumenten omtrent het gerecycleerd granulaat. De output is een conform 
fabrikaat, traceerbaar gemaakt aan de hand van een reeks voorgeschreven registraties 
van controles. 

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

2.3.1.3  De conformiteit van het resulterende bouwwerk valt niet onder de productcertificatie. 

 Het gebruik van conforme gerecycleerde granulaten is een essentiële schakel in de 
realisatie van een kwalitatief en conform bouwwerk. Omwille van het feit dat er echter 
nog parameters zijn die bij de certificatie van gerecycleerde granulaten niet aan bod 
komen, kan de productcertificatie niet volledig waarborgen dat het resulterende 
bouwwerk zal beantwoorden aan de kwaliteitseisen van de bouwheer.  

 Parameters waarop de productcertificatie geen betrekking heeft, zijn o.a.: 

- het ontwerp van het bouwwerk; 

- producten die buiten de scope van de productcertificatie vallen; 

- de niet-gecertificeerde uitvoering van het bouwwerk. 
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2.3.5 Toepassingsreglement 

2.3.5.1 Dit Toepassingsreglement is van toepassing op het uitreiken van het BENOR-
certificaat en het gebruik van het BENOR-merk bij gerecycleerde granulaten volgens 
minstens een van de volgende referentiedocumenten: 

- een norm; 

- een Technisch Voorschrift (PTV). 

 De toepasselijke referentiedocumenten worden weergegeven in Art. 2.3.7. 

2.3.5.2 De BENOR-certificatie van gerecycleerde granulaten is een vrijwillige certificatie. 

2.3.5.3 Voor gerecycleerde granulaten waarvoor een geharmoniseerde EN-norm van 
toepassing is, wordt het BENOR-certificaat slechts uitgereikt, nadat de producent 
voldaan heeft aan alle regels betreffende de CE-markering van gerecycleerde 
granulaten en indien voldaan werd aan de regionale wetgeving op vlak van afvalstoffen. 

2.3.6 Aanvullende reglementen en rondzendbrieven 

2.3.6.3 De tarieven die gelden in het kader van de productcertificatie zijn opgenomen in het 
Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR en het Tariefreglement voor 
Productcertificatie van gerecycleerde granulaten TAR 11. 

2.3.7 Referentiedocumenten 

2.3.7.1 De toepasselijke normen zijn: 

EN 12620 Toeslagmaterialen voor beton 
 
EN 13043 Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlaktebehandeling voor 

wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden 
 
EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel 
 
EN 13242 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden 

materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw 
 
EN 13383-1 Waterbouwsteen – Deel 1 Specificatie 
 
EN 13450 Toeslagmaterialen voor spoorwegballast 

2.3.7.2 In het kader van de BENOR-certificatie zijn er geen toepasselijke bestekken. 

2.3.7.3 Het toepasselijke Technische Voorschrift is: 

PTV 406 Classificatie van gerecycleerde granulaten 

2.3.7.4 Andere toepasselijke referentiedocumenten zijn: 

Er zijn geen andere toepasselijke referentiedocumenten. 
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2.3.9 Vrijgestelde productiedelen waarop het BENOR-merk niet van toepassing is  

2.3.9.1 Er zijn geen gerecycleerde granulaten die worden geleverd  buiten het BENOR-merk. 

 

2.4 CERTIFICAAT 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met het certificaat. 

2.4.2 Draagwijdte van het certificaat 

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

2.4.2.3 Door het uitreiken van het certificaat erkent de certificatie-instelling dat er een 
voldoende graad van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de producent neemt 
om gerecycleerde granulaten in overeenstemming te brengen met de referentie-
documenten. 

2.4.3 Het certificaat 

2.4.3.1 Het certificaat vermeldt minstens: 

- het certificaatnummer; 

- de identiteit van de certificatie-instelling; 

- de identiteit en de maatschappelijke zetel van de producent; 

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

- de referentiedocumenten; 

- de datum van uitreiking van het certificaat; 

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

- de draagwijdte van het certificaat: gerecycleerde granulaten geproduceerd op vaste 
locatie. 

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

2.4.6 Wijziging van het certificaat 

2.4.6.1 Indien de producent zijn gecertificeerde mobiele installatie zal vervangen door een 
nieuwe mobiele installatie, stelt hij de certificatie-instelling hiervan voorafgaandelijk 
schriftelijk in kennis.  

2.4.6.2 In dit geval toont de producent door zelfcontrole aan dat de gerecycleerde granulaten, 
door de nieuwe breekinstallatie geproduceerd, conform zijn. 



Toepassingsreglement voor gerecycleerde granulaten geproduceerd door een mobiele installatie  TRA 11 BENOR 
Blz. 14/65 Versie 3.0 van 2016-10-07 

2.4.6.3 De certificatie-instelling kan, indien zij dit nodig achten, een bijkomende inspectie 
uitvoeren om de conformiteit van de gerecycleerde granulaten geproduceerd door de 
nieuwe mobiele installatie na te gaan. 

2.4.6.4 Zodra de conformiteit van de nieuwe mobiele installatie is aangetoond, actualiseert de 
certificatie-instelling het certificaat. 

 

2.5 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT  

Dit artikel handelt over de identificatie van gerecycleerde granulaten. Naast een interne en publieke 
identificatie is er ook het BENOR-logo, dat door de producent slechts onder strikte voorwaarden mag 
worden toegepast. 

2.5.1 Interne identificatie 

De producent mag zijn fabrikaten identificeren door middel van een interne identificatie. 
De overeenkomst tussen deze interne benaming en de fabrikaten wordt duidelijk 
gemaakt aan de hand van de overzichtslijst van de technische fiches. 

2.5.2 Publieke identificatie 

2.5.2.1 Officiële benamingen van het gerecycleerde granulaat: 

De benaming van een gerecycleerd granulaat geproduceerd op een vaste locatie dient 
steeds te beantwoorden aan de regels van een referentiedocument. Op de leverings-
bon moet steeds deze benaming worden vermeld. 

2.5.2.2 Commerciële benaming van het gerecycleerde granulaat: 

Een door de producent gekozen commerciële benaming mag niet tot verwarring leiden 
of in strijd zijn met de officiële benaming. 

2.5.3 Identificatie met BENOR-logo en/of verwijzing naar het BENOR-merk 

 De levering van een fabrikaat onder het BENOR-merk wordt door de producent 
duidelijk gemaakt door middel van een identificatie op de afleveringsbon.  

2.5.4 Identificatie van vrijgestelde productiedelen 

Niet van toepassing. 
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2.5.5 Leveringsbon 

2.5.5.1 Voor de opmaak van de leveringsbonnen onderscheiden we 3 mogelijke gevallen: 

a) Voor de productie op een vaste locatie wordt per product een afleveringsbon met 
oplopend volgnummer, minstens in tweevoud, opgemaakt. Het origineel exemplaar 
is bestemd voor de producent van de vaste locatie (volgens TRA 10). Een dubbel 
wordt door de producent geklasseerd in het afleveringsregister. Het origineel 
exemplaar, bestemd voor de producent van de vaste locatie, dient duidelijk te 
onderscheiden zijn van de dubbels. 

b) Voor een bouw- of sloopwerf met toepassing van het gerecycleerd granulaat 
ter plaatse wordt per product een afleveringsbon met oplopend volgnummer, 
minstens in drievoud, opgemaakt. Het origineel exemplaar is bestemd voor de 
bouwheer van de werf. Een dubbel is bestemd voor de opdrachtgever, een tweede 
dubbel wordt door de producent in het afleveringsregister geklasseerd. Het origineel 
exemplaar, bestemd voor de bouwheer dient duidelijk te onderscheiden zijn van de 
dubbels.  

c) Bij afvoer van de bouw- of sloopwerf wordt per vracht een afleveringsbon met 
oplopend volgnummer, minstens in viervoud, opgemaakt. Het origineel exemplaar 
is bestemd voor de bouwheer van de werf waar de gerecycleerde granulaten 
toegepast zullen worden. Een dubbel is bestemd voor de opdrachtgever, een ander 
voor de vervoerder/klant. Het derde dubbel wordt door de producent geklasseerd in 
het afleveringsregister. Het origineel exemplaar, bestemd voor de bouwheer, dient 
duidelijk te onderscheiden zijn van de dubbels. 

 De afvoer vanaf de bouw- en sloopwerf gebeurt onder verantwoordelijkheid van 
de producent. 

 De afvoer vanaf de vaste locatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de 
producent van de vaste locatie volgens TRA 10 (of gelijkwaardig). 

Alle gegevens van de leveringen worden ingeschreven en/of bewaard in het leverings-
register. 

Op het einde van de werf kan de bouwheer een samenvatting van alle geleverde 
producten opvragen aan de producent. De producent dient deze lijst enkel op aanvraag 
over te maken. 

2.5.5.2 Op elke leveringsbon worden minstens de volgende gegevens vermeld: 

- naam en adres van de producent; 

- naam en adres van de opdrachtgever; 

- adres van de bouw-en sloopwerf/vaste locatie; 

- nauwkeurige omschrijving van de bestemming (straat + gemeente) bij afvoer van een 
bouw-en sloopwerf; 

- naam en adres van de vervoerder bij afvoer van een bouw-en sloopwerf; 

- nummerplaat van het vervoermiddel bij afvoer van een bouw-en sloopwerf; 

- datum en uur van afvoer bij afvoer van een bouw-en sloopwerf; 
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- de publieke identificatie van het product (soort, korrelmaat en toepassing) (Art. 2.5.2); 

- de code van de technische fiche van het product (snelcode) door middel van de 
volgende vermelding: Snelcode TF AAAA/CCCC”, waarbij de snelcode voldoet aan 
Art. 2.7.2; 

- data van de productieperiode; 

- hoeveelheid (ton) per product en per vracht bij afvoer van een bouw- en sloopwerf; 

- de verplichte gegevens volgens de toepasselijke referentiedocumenten; 

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

- tijdens de proefperiode kan, mits schriftelijke toelating door COPRO verleend, de 
vermelding "in proefperiode BENOR” worden aangebracht; 

- indien niet het geleverde product maar enkel de gebruikte grondstof gecertificeerd is, 
mag dit apart van de benaming van het product op de afleveringsbon worden vermeld. 
Er dient duidelijk te worden vermeld dat enkel de grondstof gecertificeerd is; 

- het gebruik van het fabrikaat overeenkomstig de technische fiche; 

- de handtekening van de producent (of van zijn gemachtigde) en van de vervoerder 
(bij afvoer van een bouw- en sloopwerf). 

 Bij gebruik op de bouw- of sloopwerf (toepassing ter plaatse) moet per product 
één bon afgeleverd worden voor de hoeveelheid die ter plaatse gebruikt wordt. 

 Op de afleveringsbons moeten minstens de volgende gegevens worden vermeld:  

- naam en adres van de producent; 

- naam en adres van de opdrachtgever; 

- adres van de bouw-en sloopwerf; 

- data van de productieperiode, met expliciete vermelding van het aantal 
productiedagen; 

- de publieke identificatie van het product (soort, korrelmaat en toepassing) (Art. 2.5.2); 

- de code van de technische fiche van het product (snelcode) door middel van de 
volgende vermelding: Snelcode TF AAAA/CCCC”, waarbij de snelcode voldoet aan 
Art. 2.7.2; 

- de hoeveelheid (in ton) gerecycleerde granulaten; 

- volgende vermelding: “De totale hoeveelheid gerecycleerd granulaat moet op de 
bouwplaats zelf worden gebruikt. Afvoer is niet toegelaten”; 

- de naam en handtekening van de producent van de mobiele installatie (of van de 
gemachtigde werknemer van de producent) en van de opdrachtgever (of de 
gemachtigde van de opdrachtgever). 
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2.6 GEBRUIK VAN HET BENOR-LOGO EN VERWIJZING NAAR HET BENOR-
MERK 

Dit artikel handelt over het gebruik van het BENOR-logo en de verwijzing naar het BENOR-merk. 
Het logo is het ‘symbool’ of een alternatieve identificatie waarmee de certificatie wordt duidelijk 
gemaakt. 

2.6.1 Typografische beschrijving van het BENOR-logo 

2.6.1.2 Wanneer het technisch niet mogelijk is om het BENOR-logo te gebruiken, kan het 
woord “BENOR” als alternatieve identificatie worden toegestaan. Alle regels 
betreffende het gebruik van het BENOR-logo zijn dan van toepassing op het gebruik 
van de alternatieve identificatie.  

2.6.2 Algemene regels voor het gebruik van het BENOR-logo en de verwijzing naar het 
BENOR-merk 

2.6.2.1 In elk geval wordt het BENOR-logo op de leveringsbon aangebracht volgens de regels 
van art. 2.6.4. Het BENOR-logo mag ook op andere handelsdocumenten en publicaties 
worden aangebracht conform de van toepassing zijnde regels. 

2.6.4 Het BENOR-logo op de leveringsbon 

2.6.4.4 De wijze waarop het BENOR-logo op de leveringsbon wordt aangebracht, moet 
voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de certificatie-instelling. 

2.6.4.5 Het BENOR-logo dat wordt aangebracht op de leveringsbon, wordt steeds aangevuld 
met het certificaatnummer onmiddellijk naast of onder het BENOR-logo. 

2.6.6 Gebruik van het BENOR-logo en verwijzing naar het BENOR-merk door derden 

 Het gebruik van het BENOR-logo en verwijzing naar het BENOR-logo door derden is 
niet toegestaan. 

 

2.7 TECHNISCHE FICHE 

2.7.1 Algemeen 

2.7.1.1 Voor elk gecertificeerd fabrikaat maakt de producent een technische fiche op 
(zie voorbeeld Bijlage A). 

2.7.1.2 Alle gegevens die worden vermeld op de technische fiche zijn gebaseerd op een 
typekeuring. 
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2.7.1.3 Bij elke levering van een gerecycleerd granulaat moet de klant kunnen beschikken over 
de bijhorende, geldige technische fiche. Dit wordt mogelijk gemaakt door de website 
van de certificatie-instelling, maar dient ook steeds ter beschikking gesteld worden door 
de producent.  

 Indien de producent voor een bepaald fabrikaat nog geen technische fiche in zijn bezit 
heeft, dient er door de producent schriftelijk een uitbreiding bij de certificatie-instelling 
te worden aangevraagd. 

 Volgende documenten dienen de aanvraag te vergezellen: 
 

 de resultaten van de zelfcontrole van het betreffende fabrikaat overeenkomstig 
Art. 5.2.5. 

 De certificatie-instelling oordeelt of een (bijkomende) inspectie met monsterneming 
voor externe controle noodzakelijk is. 

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

2.7.1.5 De op de technische fiche vermelde gegevens die betrekking hebben op essentiële 
kenmerken van een geharmoniseerde norm moeten exact overeenkomen met de door 
de leverancier verklaarde gegevens op de prestatieverklaring. 
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3 DE SPELERS 

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

3.2 CERTIFICATIE-INSTELLING 

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

3.2.2 Aanduiding van de certificatie-instelling 

 De lijst met certificatie-instellingen waarmee een overeenkomst werd afgesloten is te 
verkrijgen op het secretariaat van COPRO. 

 

3.3 KEURINGSINSTELLING 

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

3.3.2 Aanduiding van de keuringsinstelling 

 De lijst met keuringsinstellingen waarmee een overeenkomst werd afgesloten is te 
verkrijgen op het secretariaat van COPRO. 

 

3.4 PRODUCENT 

Dit artikel handelt over de producent, de hoofdrolspeler bij de levering van gerecycleerde granulaten 
en dus ook bij de productcertificatie. Een producent is de speler die verantwoordelijk is voor het 
verzekeren dat het gerecycleerde granulaat beantwoordt aan de eisen waarop de certificatie is 
gebaseerd en die dit garandeert aan de klant.  

3.4.2 Mogelijke producenten 

3.4.2.1 In het Algemeen Certificatiereglement wordt de term ‘producent’ gebruikt voor een 
aanvrager of producent.  

3.4.2.2 Het certificaat kan voor een productie-eenheid worden aangevraagd door 

- de producent: door de productie-eenheid zelf of door het moederbedrijf. 
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4 BENODIGDHEDEN VOOR GECERTIFICEERD PRODUCT 

Dit hoofdstuk beschrijft wat er allemaal nodig is om tot een gecertificeerd gerecycleerd granulaat te 
kunnen komen. In eerste instantie is dit bekwaam personeel. Met gepast materieel en conform 
aanvaard puin maakt dit personeel de gerecycleerde granulaten op een bepaalde productie-
eenheid. De productie en alles wat daarbij komt kijken dient te gebeuren volgens een 
gedocumenteerd kwaliteitsplan. 

4.1 PERSONEEL 

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

4.1.1 Algemeen 

4.1.1.3 In het bijzonder worden de volgende functies beschreven: 

-  directie; 

-  kwaliteitsverantwoordelijke; 

-  verantwoordelijke zelfcontrole (op de productie-eenheid); 

-  hoofd laboratorium; 

- productieverantwoordelijke. 

4.1.1.7  Het bij een bepaalde productie ingezet personeel hoeft niet traceerbaar te zijn. 

 

4.2 MATERIEEL 

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

4.2.1 Materieel voor de productie 

4.2.1.1 De producent beschikt over materieel dat geschikt is voor de productie volgens de 
referentiedocumenten. Een bewerkingsinstallatie omvat de volgende basis-elementen: 

a) een geijkte weeginstallatie (tenzij anders vermeld in de milieuvergunning); 

b) een voorafzeving; 

c) een breekinstallatie (indien van toepassing); 

d) een zeefinstallatie; 
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e) een webgebaseerd informatiesysteem dat moet gekoppeld zijn met een  
GPS-volgsysteem dat autonoom en draadloos informatie doorstuurt naar een 
centrale server die door Vito wordt beheerd. Deze informatie dient toe te laten de 
positie van de installatie correct te bepalen, het al dan niet actief zijn van de 
installatie, de productieperiode (datum en tijdstip) na te gaan, de goede werking van 
het webgebaseerd informatiesysteem te valideren en frauduleuze handelingen met 
het systeem te detecteren. Het al dan niet actief zijn van de installatie moet op een 
onafhankelijke manier geregistreerd worden, zonder enige elektronische interactie 
met de installatie zelf. Bijkomende informatie kan via SMS-berichten doorgestuurd 
worden en wordt vanuit het GPS-volgsysteem geüpload naar de centrale server. 
Eindgebruikers (de overheid, de certificatie-instelling en de producent) hebben 
uitsluitend leesrechten op de centrale server waarmee ze status informatie kunnen 
opvragen. De gegevens moeten bijgehouden en opgelijst worden in een centrale 
databank die online beschikbaar is voor de certificatie-instelling en de 
toezichthouder. 

 Naargelang de aard van het aanvaarde puin en indien noodzakelijk voor het bekomen 
van een conform eindproduct worden de basiselementen van een bewerkingsinstallatie 
nog uitgebreid met de volgende voorzieningen: 

 - voor puin dat staal bevat: een magneetafscheider; 
 - voor puin met onzuiverheden: de nodige inrichtingen (windzifter, afzuiginstallatie, 

waterbak, een transportband voor manuele sortering...) voor het afscheiden en 
opslaan van de reststoffen. 

 Zodra het certificaat toegekend is dient op de breekinstallatie het logo of de naam van 
de certificatie-instelling, gevolgd door het nummer van het certificaat, lees- en zichtbaar 
te worden aangebracht. 

 Op iedere bouw- of sloopwerf dient een naambord, lees- en zichtbaar vanaf de 
openbare weg, te worden geplaatst. Minstens volgende gegevens dienen te worden 
vermeld: 

- naam, adres en contactgegevens van de producent van de mobiele installatie; 

- het logo van de certificatie-instelling of de naam van de certificatie-instelling, gevolgd 
door het identificatienummer van het certificaat van de productie-eenheid; 

- naam en contactgegevens van de toezichthoudende overheid. 

 Het naambord wordt geplaatst bij het begin van de breekactiviteiten en wordt verwijderd 
nadat alle gerecycleerde granulaten zijn verwerkt of afgevoerd. 

4.2.1.5  De gegevens van het effectief bij een bepaalde productie gebruikte materieel, worden 
door de producent traceerbaar bijgehouden in het register van de productie, volgens 
Art. 6.1.2.3. 
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4.2.2 Laboratorium en controleapparatuur 

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

 Indien de proeven in een intern laboratorium worden uitgevoerd beschikt het over 
voldoende mogelijkheden en ruimte om de controleactiviteiten in laboratorium-
omstandigheden (stofafzuiging, trillingsvrij, verwarmd, …) uit te voeren. Het beschikt 
minstens over de volgende controleapparatuur: 

 a) spleetverdelers van de toepasselijke afmetingen voor de controle van de puin- of 
sorteerzeefgranulaten (bij voorkeur 1 spleetverdeler met regelbare openingen); 

 b) een droogstoof met voldoende capaciteit (bij voorkeur mechanisch geventileerd); 
 c) zeven van de toepasselijke afmetingen en maaswijdten voor de controle van de 

gerecycleerde granulaten; 
 d) een zeefschudtoestel aangepast aan de te gebruiken zeven; 
 e) een weegschaal met een meetbereik van min. 8 kg en een nauwkeurigheid van 1 g 

en een weegschaal met een meetbereik van min. 200 g en een nauwkeurigheid van 
0,1 g, schok- en trillingsvrij opgesteld; 

 f) eventueel de controleapparatuur voor uitvoeren van de methyleenblauwproef 
volgens de norm NBN EN 933-9 Bijlage A, materieel voor uitvoering classificatie-
proef volgens PTV 406 en de controleapparatuur voor uitvoeren van de 
vlakheidsindex volgens NBN EN 933-3; 

 g) het nodige klein materieel voor de uitvoering van de proeven; 
 h) een wiellader of kraan met machinist en personeel om de monsterneming uit te 

voeren; 
 i) dichte plastieken zakken voor de bemonsteringen. 

4.2.2.2 De producent kan voor een deel of het geheel van de controles in het kader van de 
zelfcontrole beroep doen op een extern laboratorium. De wederzijdse verplichtingen 
van de producent en het extern laboratorium voor de zelfcontrole worden bepaald in 
een geschreven overeenkomst. 

4.2.2.3 Een laboratorium dat betrokken is bij de zelfcontrole van een producent is uitgesloten 
voor het uitvoeren van controles op gerecycleerde granulaten in het kader van het 
extern toezicht. 

 Van deze regel kan worden afgeweken in het volgende geval: 

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

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

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

Dit artikel beschrijft de regels in verband met het aangevoerde puin. 

4.3.1 Eisen voor het aanvaard puin 

 De eisen waaraan het te breken puin dient te voldoen, liggen vast in een procedure in 
het kwaliteitshandboek.  

 Voor het aanvaard puin stelt de producent een aanvaardingsplan voor dat steeds ter 
inzage is aan de weegbrug. Dit aanvaardingsplan moet worden ondertekend door de 
producent of de gemachtigde werknemer van de producent. 

 De producent draagt er zorg voor dat zijn aanvaardingsplan in overeenstemming is met 
de geldende milieuwetgeving. 

 Het aanvaard puin bevat geen onzuiverheden, die niet door de bewerkingsinstallatie 
kunnen worden verwijderd en die de kwaliteit van de te produceren gerecycleerde 
granulaten nadelig kunnen beïnvloeden. 

 De controle van het aanvaard puin gebeurt volgens Art. 6.2. 

4.3.2 Validatie van het aanvaard puin 

 De wijze waarop het te breken puin gevalideerd wordt, dient uitgevoerd te worden zoals 
beschreven in de procedures van het FPC-handboek en dit steeds in overeenstemming 
met de wetgeving. 

 De gegevens van alle gevalideerde vrachten aanvaard puin, worden door de producent 
traceerbaar bijgehouden (Art. 6.1.2). Door middel van verwijzing naar een unieke 
identificatie van het aanvaard puin (bonnummer,…) wordt de traceerbaarheid 
gewaarborgd. 

 Geweigerde vrachten moeten in het weigeringsregister vermeld worden met de reden 
van de weigering. 

 Incidenten worden geregistreerd met vermelding van het soort incident. Deze worden 
opgenomen in het incidentenregister. 

4.3.3 Aanvaarding van puin 

 Het aangeboden puin wordt voorlopig geaccepteerd. Pas bij het laden van de breker 
met een kraan of wiellader vindt de definitieve aanvaarding plaats.  
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 Per vaste locatie of per bouw- of sloopwerf wordt voor het puin dat voorlopig 
geaccepteerd is een aanvaardingsbon met oplopend volgnummer opgemaakt.  
Minstens volgende gegevens worden hierin vermeld: 

 - naam en adres van de producent en de productie-eenheid; 
 - naam en adres van de opdrachtgever; 
 - adres van de vaste locatie of van de bouw- of sloopwerf; 
 - type van werf (vaste locatie, sloopwerf, wegenwerf,…); 
 - datum van de eerste visuele en zintuiglijke controle door de producent; 
 - aard van het puin in de zin van het aanvaardingsplan; 
 - de geschatte hoeveelheid puin, eventueel gebaseerd op het aanvoerregister van de 

vaste locatie of op de beschrijvende opmeting van de bouw- of sloopwerf, die verwerkt 
zal worden met vermelding van de hoeveelheid die ter plaatse zal worden gebruikt en 
de hoeveelheid (raming) die door de mobiele breker zal worden afgevoerd;  

 - bij aanvaarding van asfaltgranulaat de vermelding van het resultaat van de PAK-test; 
 - voor een bouw- of sloopwerf de vermelding dat enkel puin van de betreffende werf 

aanwezig is; 
 - voor een bouw- en sloopwerf de vermelding dat afvoer steeds gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van de producent; 
 - de clausule van voorlopige en definitieve aanvaarding van het puin; 
 - een opsomming van de te produceren producten (soort en kaliber) met verwijzing 

naar de bijhorende technische fiche; 
 - voor een bouw- of sloopwerf, de clausule dat de producent en de keuringinstelling 

toegang hebben tot de breeklocatie vanaf het opmaken van de aanvaardingsbon tot 
het tijdstip waarop alle gerecycleerde granulaten verwerkt of afgevoerd zijn; 

 - de handtekening van de producent of van zijn gemachtigde en van de opdrachtgever. 

 Voor een vaste locatie wordt het bewijs dat deze site onder TRA 10 (of gelijkwaardig) 
gecertificeerd of in aanvraag is, bijgevoegd, evenals de hoeveelheid te breken puin 
(bvb. gebaseerd op basis van de weegbrug).   

 Voor een bouw- of sloopwerf worden uittreksels uit het bijzonder bestek (indien 
aanwezig), betreffende de oorsprong en de hoeveelheid puin, toegevoegd of een 
schatting van de hoeveelheid te breken puin. Ook een opslagplan en, naargelang de 
wetgeving dit vereist, een toestemming om te breken. (bvb. milieuvergunning, 
melding,…). 

 De aanvaardingsbonnen worden minstens in tweevoud opgemaakt.  Het eerste 
exemplaar is bestemd voor de opdrachtgever. Het tweede wordt door de producent 
geklasseerd in het aanvaardingsregister. 

 Alle controlegegevens en -resultaten worden ingeschreven bewaard in het 
aanvaardingsregister (Art. 6.1.2.3). 

4.3.4 Opslag van aanvaard puin 

 De controle van de opslag van het te breken puin gebeurt volgens een procedure in 
het kwaliteitshandboek. 

 Het aanvaard puin wordt per soort gescheiden opgeslagen, benoemd en met een 
naamplaat op de opslagplaats aangegeven. 
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 Ieder te breken puin op voorraad wordt zodanig opgeslagen, dat vermenging en/of 
verontreiniging met andere hopen wordt vermeden.  Indien tussen de voorraadhopen 
onvoldoende ruimte is, dient de scheiding te gebeuren door het plaatsen van wanden. 

 Het terrein dient, behalve langs de toegang vanaf het begin van storten van het puin 
tot na het breken, ontoegankelijk te worden gemaakt voor rollend materieel. De 
toegang moet kunnen afgesloten worden voor rollend materieel. 

4.3.5 Afvoer van puin 

 Ingeval dit zou voorkomen dient de afvoer van te breken puin steeds te gebeuren 
volgens een procedure in het kwaliteitshandboek.  

 Iedere vracht afgevoerd puin wordt gewogen en geïdentificeerd door een leveringsbon, 
die wordt opgemaakt door de producent. 

 De gegevens over de bestemming, hoeveelheden en afvoer van te breken puin worden 
bijgehouden in het register van de aflevering, volgens Art. 6.1.2.3. In dit register worden 
ook de afleveringsbonnen bewaard. 

 

4.4 PRODUCTIE-EENHEID 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met de productie-eenheid waar de mobiele installatie 
productie heeft.  

4.4.2 Voorraadbeheer 

4.4.2.4 Zowel het aanvaard puin als de gerecycleerde granulaten worden per soort (aanvoer) 
en per fabrikaat (afvoer) gescheiden opgeslagen, benoemd en met een naamplaat op 
de opslagplaats aangegeven. 

 Ieder fabrikaat op voorraad wordt zodanig opgeslagen, dat vermenging en/of 
verontreiniging wordt vermeden.  Indien tussen de voorraadhopen onvoldoende ruimte 
is, dient de scheiding te gebeuren door het plaatsen van wanden. 

 Indien een producent verschillende types zeefzand produceert, dienen deze op aparte 
hopen te worden opgeslagen. 

 De producent maakt een situatieplan waarop alle opslagplaatsen worden aangegeven. 
Het situatieplan van de producent geeft ook de fabrikaten aan die als twijfelachtig of 
afgekeurd moeten beschouwd worden, zoals verontreinigde fabrikaten, laadresten, 
vermengde fabrikaten, fabrikaten gebruikt voor uitbatingswegen, enz... 

 Bij productie op een vaste locatie is dit de verantwoordelijkheid van de vaste locatie. 
Bij productie op een bouw-en sloopwerf is dit onder verantwoordelijkheid van de 
mobiele installatie. 
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4.5 PRODUCT 

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

4.5.1 Periode van activiteit 

4.5.1.1 Niet van toepassing. 

4.5.1.2 Opdat het vertrouwen in de conformiteit van gerecycleerde granulaten zou behouden 
blijven na aanpassing van de installatie of na een onderbreking van de productie van 
meer dan 28 opeenvolgende kalenderdagen dienen de resultaten van de zeefanalyse 
en van de classificatieproef van de eerstvolgende productiedag gekend en conform te 
zijn alvorens het gerecycleerd granulaat mag verwerkt of geleverd worden. 

4.5.2 Bepaling, beoordeling en bekend maken van de eisen 

 Niet van toepassing. 

4.5.3 Opdracht van de klant 

 Niet van toepassing. 

4.5.4 Planning van productie 

4.5.4.1 De producenten dienen volgens 4.2.1.1 te beschikken over een webgebaseerd 
informatiesysteem. Hierdoor is het door de certificatie-instellingen altijd mogelijk de 
productie-campagnes op te volgen en zodanig hun inspecties hierop af te stemmen. 

 De niet correcte installatie en werking van de webgebaseerde applicatie kan leiden tot 
nutteloze bezoeken. Deze bezoeken zullen gefactureerd worden als een  
type II-bezoek. 

4.5.4.2 Niet van toepassing. 

4.5.5 Productieplan 

Niet van toepassing. 

4.5.6 Eisen voor het product 

4.5.6.1 Gerecycleerde granulaten voldoet aan de eisen van PTV 406 en aan de eisen van de 
toepasselijke referentiedocumenten.  
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4.5.7 Afvoer van reststoffen 

 Reststoffen die uit de materiaalstroom worden afgescheiden, worden zodanig 
opgeslagen dat geen vervuiling of verontreiniging van de omgeving plaatsvindt.  De 
niet-steenachtige en de organische restfracties (afkomstig van het handmatig 
uitsorteren, windzifting, waterbak,…) dienen te worden opgeslagen in een container of 
een door scheidingswanden omgeven box. Tenzij de opslag binnen gebeurt, dient de 
container of box volledig te kunnen worden afgesloten. 

 De reststoffen worden regelmatig afgevoerd en hun aard en hoeveelheden worden 
geregistreerd in het register van de reststoffen. 
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4.6 KWALITEITSPLAN 

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

4.6.2 Kwaliteitshandboek 

4.6.2.2 De samenstelling van het kwaliteitshandboek is als volgt: 

- samenstelling: 

- inhoudsoverzicht; 

- identificatie van procedures en documenten; 

- terminologie; 

- organisatiestructuur: 

- organogram; 

- functiebeschrijvingen (zie ook Art. 4.1); 

- procedures in verband met het uitbesteden van controles of activiteiten;  

- kwaliteitsopvolging: 

- procedures in verband met de vrijgave en identificatie van het product; 

- procedures in verband met kwaliteitsopvolging, met in het bijzonder een 
procedure voor klachtenbehandeling; deze specifieke procedure vermeldt de 
wijze waarop een klacht wordt behandeld, wie hiervoor bevoegd is, de registratie 
in het register van de klachten, het onderzoek, de eventuele correctieve 
maatregelen en de informatie van alle betrokken partijen; 

- procedures in verband met behandeling van tekortkomingen; 

- procedure in verband met maatregelen bij niet-conforme productiedelen; deze 
procedure dekt minstens de volgende elementen af: 

- het onmiddellijk schriftelijk inlichten van de klant, de certificatie-instelling en 
alle andere betrokken partijen; 

- het bepalen, afbakenen van twijfelachtige of afgekeurde productiedelen; 

- het onderzoeken van de oorzaken en gevolgen van de tekortkoming, met 
inbegrip van een risicoanalyse en -beoordeling; 

- het beslissen tot het nemen van correctieve acties en corrigerende 
maatregelen en de implementatie ervan; 

- het beoordelen van de efficiëntie van de correctieve acties en corrigerende 
maatregelen; 

- documentenbeheersysteem; 

- beheersing van de productie: 

- procedures in verband met het aanvaarde puin; 

- procedures in verband met productie; 
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- procedures in verband met materieel voor de productie (o.a. onderhoud, 
herstellingen, kalibraties); 

- procedures in verband met controles; 

- procedures in verband met controleapparatuur (o.a. gebruik, kalibraties); 

- procedures in verband met registratie en archivering; 

- procedures in verband met personeel en opleiding. 

 De specifieke inhoud van het kwaliteitshandboek wordt aangegeven in het 
Toepassingsreglement.  

4.6.2.3 Niet van toepassing. 

4.6.3 Technisch dossier 

4.6.3.2 Het technisch dossier bevat: 

a)  een overzicht van al het materieel dat kan worden ingezet bij de productie, met een 
bondige beschrijving ervan; 

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

c) een lijst met de namen van de personeelsleden die betrokken kunnen worden bij de 
productie, bij de levering en bij de controle; 

d)  een overzicht van de controleapparatuur die gebruikt kan worden in het kader van 
de zelfcontrole; 

e) in voorkomend geval, een lijst met de door de producent aanvaarde externe 
laboratoria voor zelfcontrole, met aanduiding van de mogelijke controles; 

f) een lijst van de geldige versies van alle relevante referentiedocumenten; 

g) de methode voor het identificeren van het product; 

h) in voorkomend geval, de door de certificatie-instelling goedgekeurde afwijkingen op 
het Toepassingsreglement; 

i) in voorkomend geval, de door de certificatie-instelling goedgekeurde 
correlatieverslagen voor alternatieve controle- en proefmethodes; 

j) een technische fiche voor ieder fabrikaat dat onder de BENOR-certificatie valt.  Een 
lijst met de benaming en het nummer van de technische fiches van alle 
gecertificeerde fabrikaten; 

k) een kopie van het CE-certificaat volgens AVCP-systeem 2+ en indien van 
toepassing de nodige documenten die staven dat de producent de regionale 
wetgeving betreffende gerecycleerde granulaten respecteert; 

l) een stroomschema van de materialen, met verwijzing naar de onderdelen van de 
bewerkingsinstallatie, enerzijds, en in functie van de opeenvolgende productiefasen, 
anderzijds, vanaf de aanvoer van het binnenkomend puin tot de levering van de 
uitgaande gerecycleerde granulaten; 

m) het aanvaardingsplan van het puin; 
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n) het controle-en correctieplan; 

o) het beproevingsplan; 

p) de ijkings-en kalibratiecertificaten; 

q) een exemplaar van de aanvaardings-en de afleveringsbonnen; 

r) een overeenkomst tussen de vaste locatie en de mobiele breker betreft de vast te 
leggen modaliteiten bij werken met een mobiele breker. 

 Het technisch dossier omvat naast bovenstaande punten een verklaring van de directie 
die haar kwaliteitsbeheer, doelstellingen en verbintenissen bepaalt, alle 
controleprocedures met betrekking tot de organisatorische structuren, de controle van 
het aanvaard puin, de procescontroles, de productcontroles, het voorraadbeheer, en 
een procedure voor het beheer van niet-conforme mengsels. 

 Het technisch dossier behoeft niet noodzakelijk een onafhankelijk document te zijn. 

 De producent draagt er zorg voor dat het technisch dossier voortdurend de werkelijke 
situatie weergeeft.  Alle aanpassingen moeten door de producent onmiddellijk aan het 
technisch dossier doorgevoerd worden. 

4.6.3.3 Niet van toepassing. 

 

4.7 TYPEKEURING 

De regels in verband met de typekeuring bij gerecycleerde granulaten zijn opgenomen in 
R/CE 2+ 16236 Reglement voor de attestering van de conformiteit van de FPC in het 
kader van de CE-markering AVCP systeem 2+ en de productnormen. 

 
Voor de typekeuring dient de producent de nodige monsternemingen en proeven uit te 
voeren. De proeven waarvoor het intern laboratorium van de producent niet voldoet, 
dienen uitgevoerd te worden door een erkend laboratorium (het normale externe 
controlelaboratorium kan hier worden aangewezen). Deze type-onderzoeken worden 
éénmalig uitgevoerd bij de opstart van de CE-markering. 
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5 EEN CERTIFICAAT BEKOMEN 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe een producent een certificaat kan aanvragen en uiteindelijk bekomen en 
de regels die hierbij dienen gevolgd te worden. 

5.2 AANVRAAGPERIODE 

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

5.2.4 Proefperiode 

5.2.4.3 De duur van de proefperiode bedraagt minimum 20 productiedagen en maximum 
1 jaar. Voor het overige is zij afhankelijk van het bewijs van de aanvrager, dat: 

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

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

 - de zelfcontrole door de aanvrager; 
 - het externe toezicht door de keuringsinstelling. 

5.2.5 Zelfcontrole tijdens de proefperiode 

 De zelfcontrole tijdens de proefperiode is dezelfde als deze tijdens de 
certificatieperiode (zie Art. 6), waarbij op de gerecycleerde granulaten minstens de 
volgende proeven worden uitgevoerd: 

 

Nazicht Methode Aantal 

- Classificatieproef (1) 
NBN EN 933-11 

PTV 406 (COPRO-test) 
4/soort 

- Zeefanalyse (+ gehalte deeltjes  
< 0,063 mm) (1) 

NBN EN 933-1 
Voor korrelmaten 0/D 

zie Bijlage B van dit reglement 
4/fabrikaat 

- Kwaliteit fijne deeltjes 
Methyleenblauwproef (2) NBN EN 933-9 Bijlage A 4/fabrikaat 

- Gehalte bestanddelen die de binding of 
verharding van de hydraulisch gebonden 
mengsels verstoren (2) 

NBN EN 1744-1 
§ 15.1; 15.2 en 15.3 

1/soort 

- Vlakheidsindex (2) NBN EN 933-3 2/fabrikaat 

- Percentage gebroken en ronde stenen (2) NBN EN 933-5 2/ fabrikaat 

- Andere proeven (2) - 1/soort 

(1) Proef die, onafhankelijk van de toepassing, in ieder geval dient te worden uitgevoerd.  
(2) Proef die slechts uitgevoerd wordt indien de norm en/of toepassing het vereist. 
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5.2.7 Extern toezicht tijdens de proefperiode 

 Het extern toezicht tijdens de proefperiode, is dezelfde als deze tijdens de 
certificatieperiode (zie Art. 7), waarbij op de gerecycleerde granulaten minstens 
volgende controles in aanwezigheid van een keuringsinstelling en/of controles door een 
controlelaboratorium worden uitgevoerd: 

 

Nazicht Methode Aantal 

- Classificatieproef (1) 
NBN EN 933-11 

PTV 406 (COPRO-test) 
1/soort 

- Zeefanalyse (+ gehalte deeltjes    
< 0,063 mm) (1) 

NBN EN 933-1 
Voor korrelmaten 0/D 

zie Bijlage B van dit reglement 
1/ fabrikaat 

- Kwaliteit fijne deeltjes 
Methyleenblauwproef (2) NBN EN 933-9 Bijlage A 1/ fabrikaat 

- Gehalte bestanddelen die de binding of 
verharding van de hydraulisch gebonden 
mengsels verstoren (2) 

NBN EN 1744-1 
§ 15.1; 15.2 en 15.3 

1/soort 

- Vlakheidsindex (2) NBN EN 933-3 1/ fabrikaat 

- Percentage gebroken en ronde stenen (2) NBN EN 933-5 1/ fabrikaat 

- Andere proeven (2) - 1/soort 

(1) Proef die, onafhankelijk van de toepassing, in ieder geval dient te worden uitgevoerd.  
(2) Proef die slechts uitgevoerd wordt indien de norm en/of toepassing het vereist. 

5.2.8 Afsluiting van het aanvraagdossier 

5.2.8.1 Indien de proefperiode niet met positief resultaat kan worden afgesloten na een jaar, 
wordt de aanvrager schriftelijk door de certificatie-instelling ingelicht over de afsluiting 
van zijn aanvraagdossier. De aanvrager kan hierna desgewenst een nieuwe aanvraag 
indienen. 
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6 ZELFCONTROLE 

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

6.1 REGISTRATIES EN ARCHIVERING 

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

6.1.1 Werkbladen 

6.1.1.2 De werkbladen worden op onuitwisbare wijze ingevuld. 

6.1.1.6 Niet van toepassing. 

6.1.2 Registers  

6.1.2.3 Hieronder worden enkele aanbevolen registers weergegeven. 

Register van de aanvaarding: 

 Dit register bevat: 

  -  een opsomming van alle door de producent voor bewerking toegelaten puin, 
eventueel met bijkomende eisen; 

  -  de in oplopende volgorde geklasseerde afschriften van alle aanvaardingsbonnen; 

  -  samenvattende lijst van alle aanvaarde vrachten; 

  -  de resultaten van de controles op het aangevoerd puin. 

Register van weigering: 

De geweigerde partijen worden geregistreerd met vermelding van de reden van de 
weigering. 

Register van incidenten: 

De incidenten worden geregistreerd met vermelding van het soort incident. 

Register van de productie: 

De dagelijks geproduceerde fabrikaten worden vermeld evenals de productlocaties. 
De productiedagen dienen overeen te komen met de geregistreerde dagen via de GPS. 

Register van onderhoud: 

Iedere manuele regeling, vervanging of ander onderhoud van de installatie (wijzigen 
zeefdekken, wisselen slaglijsten,…) ten einde de oorzaken van eventuele  
niet-conformiteiten vastgesteld bij het fabrikaat, te achterhalen, dienen geregistreerd te 
worden. 
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Register van de proeven: 

Alle proefgegevens en -resultaten per fabrikaat worden bijgehouden.  

Register van de niet-confomiteiten: 

De gegevens van alle niet-conforme proefresultaten, alsook het onderzoek naar de 
oorzaak van de niet-conformiteit en de genomen corrigerende maatregelen dienen 
opgelijst te worden. 

Register van de reststoffen 

De aard en de hoeveelheden afgevoerde reststoffen van het bewerkingsproces dienen, 
samen met de identificatie van de stortplaats en een afschrift van de stortbon 
opgenomen te worden. 

Register van de aflevering: 

 Dit register bevat: 

- de in oplopende volgorde geklasseerde afschriften van alle uitgeschreven 
afleveringsbonnen; 

- de samenvattende lijst met de hoeveelheden afgeleverde gerecycleerde granulaten 
per week of per maand en per fabrikaat. 

De afschriften van de afleveringsbonnen worden door de producent gedurende 
minstens tien jaar bewaard. 

 De driemaandelijkse hoeveelheid geleverde gerecycleerde granulaten wordt door de 
producent op het einde van ieder kwartaal (ten laatste op de 20ste van de maand 
volgend op het einde van het kwartaal) aan de certificatie-instelling doorgegeven, ter 
berekening van de vergoedingen voor de BENOR-certificatie. 

Register van de controleapparatuur: 

Een oplijsting van al het beschikbare labomaterieel dient te gebeuren. 

Register van de ijking en kalibratie: 

 Dit register bevat: 

 - de controle-, ijkings- en kalibratieresultaten van de meet- en controleapparatuur 
volgens RNR 04; 

 - de ijkings- en kalibratiecertificaten van deze controleapparatuur. 

De methodes en minimale frequenties van de kalibraties en ijkingen die zijn 
opgenomen in RNR 04 – Reglementaire nota voor kalibratie, ijking en controle van 
controle- en meetapparatuur bij de certificatie van gerecycleerde granulaten, dienen 
gerespecteerd te worden. 

Register van de klachten (zie Art. 8.1.3): 

Alle klachten aangaande de kwaliteit van de geleverde gerecycleerde granulaten 
dienen opgelijst en onderzocht te worden. 
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Register van de technische fiches: 

 Alle technische fiches van de gecertificeerde fabrikaten dienen opgelijst te worden. 

6.1.2.5 Alle registers zijn voor nazicht beschikbaar op de productie-eenheid.  

6.1.2.7 Tijdens de inspectie kan de keuringsinstelling bladzijden van bepaalde registers 
(o.a. proef- en productieregister) waarmerken. 

6.1.2.9 De registers mogen digitaal bijgehouden worden, maar dienen op eenvoudig verzoek 
van de keuringsinstelling steeds afgeprint te kunnen worden. 

6.1.2.10 Niet van toepassing. 

 

6.2 CONTROLES IN HET KADER VAN DE ZELFCONTROLE 

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

6.2.1 Algemene regels 

6.2.1.7 Voor elk in Art. 6.2.1.8 opgenomen essentieel kenmerk moet de producent een 
prestatie verklaren in zijn Prestatieverklaring volgens de CPR en de CE-markering.  

6.2.1.8 De producteigenschappen zijn een verklaring van de producent ontleend aan zijn 
prestatieverklaring. De producent verklaart dat de vermelde waarden in 
overeenstemming zijn met de prestatieverklaring. 

 
 Dit geldt voor: 

- Zeefanalyse + Gehalte deeltjes < 0,063mm; 
- Classificatiebeproeving voor de bestanddelen van gerecycleerde granulaten; 
- Kwaliteit fijne deeltjes (Methyleenblauwproef); 
- Gehalte aan bestanddelen die de binding of verharding van hydraulisch gebonden 

mengsels verstoren; 
- Vlakheidsindex; 
- Percentage ronde en gebroken stenen; 
- Weerstand tegen verbrijzeling (Los-Angeles); 
- Volumieke massa; 
- Waterabsorptie*; 
- Weerstand tegen afslijting (Micro-Deval)*; 
- In water oplosbare sulfaten*; 
- Invloed van oplosbare materialen op de initiële bindingstijd*; 
- Zuuroplosbare chloorionen*; 
- Zwavelhoudende bestanddelen*; 
- Vorstbestandheid*. 
 
* NOOT: Deze proeven zijn enkel van toepassing bij hoogwaardig betongranulaat. 
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6.2.2 Controlelocaties 

 De producent beschikt over een stofvrij en verwarmd lokaal voor de administratieve 
verwerking van de resultaten van de controles en proeven. Dit lokaal wordt bij extern 
toezicht ter beschikking gesteld van de keuringsinstelling. 

 Indien de proeven in een intern laboratorium worden uitgevoerd beschikt het over 
voldoende mogelijkheden en ruimte om de controleactiviteiten in laboratorium-
omstandigheden (stofafzuiging, trillingsvrij, …) uit te voeren. 

6.2.3 Zelfcontrole op het aanvaarde puin 

 Voor het aanvaard puin stelt de producent een aanvaardingsplan voor dat steeds met 
de aanvaardingsbon ter ondertekening dient te worden meegestuurd.  

 De producent draagt er zorg voor dat zijn aanvaardingsplan in overeenstemming is met 
de geldende milieuwetgeving. 

 Minstens de volgende elementen worden opgenomen in het aanvaardingsplan: 
 
 - een verklaring dat enkel puin wordt aanvaard met inerte materialen, die niet 

schadelijk zijn voor het milieu en die toelaten, na bewerking een bouwtechnisch 
verantwoord eindproduct te bekomen; 

 - een opsomming van de aard van het aanvaardbaar puin en de kwaliteitseisen 
waaraan dit moet voldoen.  De aard van het puin en de verontreiniging ervan dienen 
zodanig te worden vastgelegd dat de bewerkingsinstallatie in staat is het puin te 
bewerken tot een conform gerecycleerd granulaat; 

 - de aanvaardings- of weigeringscriteria voor het puin; 
 - de middelen waarmee en de wijze waarop alle bestanddelen van het te accepteren 

puin visueel en zintuiglijk worden gecontroleerd; 
 - de wijze waarop asfaltpuin op teerhoudendheid wordt gecontroleerd; 
 - de vereiste milieuhygiënische analyses voor puin van milieuhygiënisch twijfelachtige 

oorsprong of afkomstig van grondsaneringsbedrijven; 
 - de bijkomende identificatiecontrole bij het te accepteren puin, dat twijfelachtig is; 
 - een verklaring dat op een bouw - of sloopwerf enkel puin aanwezig mag zijn van 

deze locatie; 
 - een verklaring dat een vaste locatie BENOR-gecertificeerd dient te zijn volgens 

TRA 10 of gecertificeerd is door een andere certificatie-instelling; 
 - de handtekening van de producent of van zijn gemachtigde. 

 Per vaste locatie of per bouw- of sloopwerf wordt voor het puin dat voorlopig 
geaccepteerd is een aanvaardingsbon met oplopend volgnummer opgemaakt. 
Minstens volgende gegevens worden hierin vermeld: 

 - naam en adres van de producent en de productie-eenheid; 
 - naam en adres van de opdrachtgever; 
 - adres van de vaste locatie of van de bouw- of sloopwerf; 
 - type van werf (vaste locatie, sloopwerf, wegenwerf,…); 
 - datum van de eerste visuele en zintuiglijke controle door de producent; 
 - aard van het puin in de zin van het aanvaardingsplan; 
 - de geschatte hoeveelheid puin, eventueel gebaseerd op het aanvoerregister van de 

vaste locatie of op de beschrijvende opmeting van de bouw- of sloopwerf, die 
verwerkt zal worden met vermelding van de hoeveelheid die ter plaatse zal worden 
gebruikt en de hoeveelheid (raming) die door de mobiele breker zal worden 
afgevoerd; 
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 - bij aanvaarding van asfaltgranulaat de vermelding van het resultaat van de  
PAK-test; 

 - voor een bouw- of sloopwerf de vermelding dat enkel puin van de betreffende werf 
aanwezig is; 

 - voor een bouw- en sloopwerf de vermelding dat afvoer steeds gebeurt onder 
verantwoordelijkheid van de producent; 

 - de clausule van voorlopige en definitieve aanvaarding van het puin; 
 - een opsomming van de te produceren producten (soort en kaliber) met verwijzing 

naar de bijhorende technische fiche; 
 - voor een bouw- of sloopwerf, de clausule dat de producent en de keuringinstelling 

toegang hebben tot de breeklocatie vanaf het opmaken van de aanvaardingsbon tot 
het tijdstip waarop alle gerecycleerde granulaten verwerkt of afgevoerd zijn; 

 - de handtekening van de producent of van zijn gemachtigde en van de 
opdrachtgever. 

 Voor een vaste locatie wordt het bewijs dat deze site onder TRA 10 (of gelijkwaardig) 
gecertificeerd of in aanvraag is, bijgevoegd, evenals de hoeveelheid te breken puin 
(bvb. gebaseerd op basis van de weegbrug). 

 Voor een bouw- of sloopwerf worden uittreksels uit het bijzonder bestek (indien 
aanwezig), betreffende de oorsprong en de hoeveelheid puin, toegevoegd of een 
schatting van de hoeveelheid te breken puin. Ook een opslagplan en, naargelang de 
wetgeving dit vereist, een toestemming om te breken. (bvb. milieuvergunning, 
melding,…) 

 De aanvaardingsbonnen worden minstens in tweevoud opgemaakt. Het eerste 
exemplaar is bestemd voor de vervoerder/opdrachtgever, het tweede wordt door de 
producent geklasseerd in het aanvaardingsregister. 

 Het aangevoerd puin bevat geen onzuiverheden, die niet door de bewerkings-installatie 
kunnen worden verwijderd en die de kwaliteit van de te produceren gerecycleerde 
granulaten nadelig kunnen beïnvloeden. 

 Alle controlegegevens en -resultaten worden ingeschreven en/of bewaard in het 
aanvaardingsregister (zie Art. 6.1.2.3). 

6.2.4 Zelfcontrole op de productie-eenheid waar de mobiele installatie productie heeft 

 De controle van de opslag van het te breken puin gebeurt volgens een procedure in 
het kwaliteitshandboek (zie Art.4.4.2). 

 Incidenten worden geregistreerd met vermelding van het soort incident. Deze worden 
opgenomen in het incidentenregister. 

6.2.5 Zelfcontrole op het productieproces 

 De producent legt een controleplan voor waarin de parameters opgesomd worden, die 
een invloed kunnen hebben op de kenmerken van de gerecycleerde granulaten en die 
tijdens het bewerkingsproces gecontroleerd worden. 
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 De bewerkingsinstallatie wordt zodanig onderhouden, dat de kwaliteit van de 
gerecycleerde granulaten er niet nadelig door beïnvloed wordt. Een afschrift van de 
onderhouds- en de herstellingsverslagen wordt bijgehouden in het register van het 
onderhoud. 

 De voorafzeving is verplicht. 

 Uitgegraven bodem (afgezeefde grond) moet worden afgevoerd overeenkomstig de 
geldende wetgeving. 

 Asfalt dat bij gebruik van de PAK-spraytest een gele verkleuring vertoont, moet worden 
verwerkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 

 Bij granulaten die vrijgekomen zijn bij het recycleren van (onder)funderingen en bij 
freesasfalt is breken niet noodzakelijk en kan een kalibratie door afzeving volstaan om 
de granulaten in te zetten als secundaire grondstof. 

 Reststoffen die uit de materiaalstroom worden afgescheiden, worden zodanig 
opgeslagen dat geen vervuiling of verontreiniging van de omgeving plaatsvindt.  De 
niet-steenachtige en de organische restfracties (afkomstig van het handmatig 
uitsorteren, windzifting, waterbak,…) dienen te worden opgeslagen in een container of 
een door scheidingswanden omgeven box. Tenzij de opslag binnen gebeurt, dient de 
container of box volledig te kunnen worden afgesloten. 

 De reststoffen worden regelmatig afgevoerd en hun aard en hoeveelheden worden 
geregistreerd in het register van de reststoffen. 

 De gegevens en de resultaten van de productiecontrole worden ingeschreven in het 
register van de productie. Hierin worden tevens, dag aan dag, de geproduceerde 
gerecycleerde granulaten genoteerd, waardoor de aard en de frequentie van de uit te 
voeren proeven kunnen worden vastgelegd. 

6.2.6 Zelfcontrole op het product 

 De hierna vermelde controlefrequenties zijn referentiefrequenties. Ze kunnen worden 
verhoogd op eigen initiatief van de producent of als gevolg van een door het 
Certificatiecomité opgelegde sanctie. 

 De uitgevoerde controles en laboratoriumproeven garanderen dat de gerecycleerde 
granulaten voldoen aan de geldende bouwtechnische eisen. 

 De mobiele breker dient de modaliteiten omtrent verantwoordelijkheden bij 
proefuitvoering contractueel vast te leggen door middel van een overeenkomst. Deze 
contracten worden door de FPC-verantwoordelijke beschikbaar gehouden voor de 
certificatie-instelling. 

 De producent voert op de gerecycleerde granulaten per bewerkingsinstallatie minstens 
de volgende controles uit, die deel uitmaken van een opgelegd beproevingsplan per 
product/soort: 

  



TRA 11 BENOR Toepassingsreglement voor gerecycleerde granulaten geproduceerd door een mobiele installatie 
Versie 3.0 van 2016-10-07 Blz. 39/65 

 

Nazicht Methode Frequentie 

- Classificatieproef (1) (2) (5) NBN EN 933-11 
PTV 406 (COPRO-test)  

min.1/5 productiedagen 
min. 1/bouw- of sloopwerf  

of per vaste locatie en per soort 

- Zeefanalyse (+ gehalte deeltjes  
< 0,063 mm) (1) (2) (5) 

NBN EN 933-1 
Voor korrelmaten 0/D 

zie Bijlage B van dit reglement 

min.1/5 productiedagen 
min. 1/bouw- of sloopwerf  

of per vaste locatie en per soort 

- Kwaliteit fijne deeltjes 
Methyleenblauwproef (1) (3) (5) NBN EN 933-9 Bijlage A 

min.1/5 productiedagen 
min. 1/bouw- of sloopwerf  

of per vaste locatie en per soort 

- Gehalte aan bestanddelen die de 
binding of verharding van 
hydraulisch gebonden mengsels 
verstoren (3) (5) (6) 

NBN EN 1744-1 
§ 15.1; 15.2 en 15.3 

1/jaar 
per soort 

- Gehalte organische stoffen op 
zeefzand (3) (5) (6) 

SB 250 Hfst 14 – 4.15 (H2O2) 
1/jaar 

per fabrikaat 

- Weerstand tegen verbrijzeling 
(Los Angeles)(3) (5) (6) NBN EN 1097-2 

2/jaar 
per soort 

- Korrelvorm – Vlakheidsindex (1) (3) (4) 

(5) NBN EN 933-3 

1/20 productiedagen 
min. 1/6 kalendermaanden 

en min. 1/bouw- of sloopwerf  
of per vaste locatie per fabrikaat 

- Percentage gebroken en ronde 
stenen (1) (3) (4) (5) NBN EN 933-5 

1/20 productiedagen 
min. 1/6 kalendermaanden 

en min. 1/bouw- of sloopwerf  
of per vaste locatie per fabrikaat 

- Dichtheid en wateropneming (3) (5) (6) NBN EN 1097-6 
§ 7,8 of 9 

1/jaar/soort 

- Andere proeven (3) (5) (6) Volgens betreffende norm Volgens betreffende norm 

(1) De proef wordt uitgevoerd op de eerste productiedag van iedere productie-periode; 
(2) Proef die, onafhankelijk van de toepassing van het product, in ieder geval uitgevoerd dient te worden; 
(3) Proef die slechts uitgevoerd dient te worden indien de norm en/of toepassing het verreist; 
(4) De specifieke eigenschappen van gerecycleerde granulaten leiden ertoe dat de resultaten van de bepaling van de 

vlakheidsindex en van het percentage gebroken en ronde stenen steeds ruimschoots voldoen aan de gestelde 
eisen. De frequentie van voornoemde proeven kan worden aangepast naar 1 proef per 6 kalendermaanden waarin 
productie is geweest, mits schriftelijke bevestiging van COPRO en indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:  

 - Minstens 6 opeenvolgende resultaten lager dan 75 % van de eis; 
 Deze afwijking vervalt in volgende gevallen: 
 - Indien 1 resultaat hoger is dan 75 % van de eis; 
 - Na wijzigingen aan de installatie die invloed zouden kunnen hebben op de betreffende eigen-schappen; 
 Pas vanaf het moment dat er terug 6 opeenvolgende conforme resultaten aanwezig zijn, kan een verlaging van de 

proeffrequentie opnieuw worden aangevraagd. De producent stelt de keuringsinstelling onmiddellijk schriftelijk in 
kennis van iedere wijziging. De verlaging van proeffrequentie dient schriftelijk te worden aangevraagd bij COPRO; 
Opmerking voor productie met mobiele breker volgens TRA 11: 
Voor de productie op vaste locaties dient de geldende proeffrequentie van de betreffende producent te worden 
gerespecteerd. Een verminderde frequentie mag slechts worden toegepast na ontvangst van een kopie van de 
schriftelijke bevestiging door COPRO aan de betreffende producent van de vaste locatie; 
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(5) De producent kan de controles ook per partij uitvoeren. In dit geval legt hij de grootte van een partij vast (maximum 
1000 m³). De verschillende partijen dienen gescheiden te worden opgeslagen. Levering van een partij kan slechts 
na conforme resultaten; 

(6) Voor de bepaling van deze frequentie komt de productie van een mobiele installatie op een vaste locatie niet in 
aanmerking. 

 De proeven dienen slechts uitgevoerd te worden ingeval van productie in de 
betreffende periode. 

  Indien de producent voor de zelfcontroleproeven een beroep doet op een extern 
laboratorium, worden de proefverslagen van dit laboratorium als werkboek beschouwd. 

 De monsternemingen worden uitgevoerd volgens NBN EN 932-1. De producent legt 
de methode van monsternemingen procedureel vast (zie ook Bijlage C). 

 Bij de productie op een vaste locatie wordt de monsterneming uitgevoerd door de 
producent TRA 11 (mobiele installatie) in aanwezigheid van de producent TRA 10 
(vaste locatie).  

 Het eerste proefmonster wordt beproefd in het intern laboratorium van de mobiele 
installatie. Een tweede proefmonster wordt onder verzegelde omstandigheden 
bewaard op een afgesproken plaats. Deze monsters worden bewaard tot de 
afhandeling van de volgende inspectie van COPRO. De wijze van verzegeling wordt 
vermeld in de monsternemingsprocedures die zijn opgenomen in het  
technisch dossier van de mobiele installatie. 

 Ingeval van twijfel omtrent de proefresultaten of indien er bij extern toezicht door 
COPRO niet-conforme resultaten worden vastgesteld, kan dit tweede monster – na 
overleg met beide partijen – worden geanalyseerd onder toezicht van COPRO. Het 
resultaat van deze analyse is bepalend. Alle bijkomende controlekosten zijn ten laste 
van de partij die in het ongelijk wordt gesteld. 

 De producent legt een door de keuringsinstelling goed te keuren correctieplan voor, 
waarin de corrigerende maatregelen opgesomd worden, die toegepast worden in het 
geval van ontoereikende proefresultaten. Belangrijk hierbij is, dat ook bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden vastgelegd worden. 

 De meetgegevens en de proefresultaten worden ten laatste 10 werkdagen na de 
monsterneming overgemaakt aan de opdrachtgever en ingeschreven en/of bewaard in 
het beproevingsregister. 

6.2.7 Controles, kalibraties en ijkingen van materieel  

 De controles, kalibraties en ijkingen van het materieel voor de productie en van de 
controleapparatuur worden uitgevoerd volgens Reglementaire Nota 04. 
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6.3 OPVOLGING VAN TEKORTKOMINGEN 

Dit artikel geeft aan wat de producent moet ondernemen in geval van tekortkomingen. 

6.3.1 Behandeling van tekortkomingen 

6.3.1.1 Indien een individueel proefresultaat niet voldoet, wordt onmiddellijk een nieuw monster 
genomen, waarop dezelfde proef wordt uitgevoerd als deze die aanleiding heeft 
gegeven tot het ontoereikend proefresultaat.  Het proefresultaat van het nieuw monster 
is doorslaggevend. 

 Indien dit eveneens ontoereikbaar is, stelt de producent een onderzoek in naar de 
oorzaken van de tekortkomingen en bakent hij, desgevallend op basis van aanvullende 
controles en proeven, het twijfelachtige productiedeel af. 

 Naargelang de ernst van de vastgestelde tekortkomingen, gaat de producent spontaan 
over tot de afkeuring van het afgebakende productiedeel of treft hij de passende 
maatregelen om aan de tekortkomingen te verhelpen.  In het laatste geval brengt de 
producent de keuringsinstelling onmiddellijk op de hoogte van de genomen 
maatregelen. 

 De regels die gevolgd worden bij vaststelling van de niet-conformiteit van een product, 
worden beschreven in Art. 6.3.2. 

6.3.2 Twijfelachtige grondstoffen of productiedelen 

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

Dit hoofdstuk beschrijft de regels in verband met het extern toezicht door de keuringsinstelling in het 
kader van de productcertificatie. De keuringsinstelling voert inspecties uit, maakt bijhorende 
verslagen en zorgt voor controleproeven (door de producent in haar bijzijn of door 
controlelaboratoria). Ingeval van tekortkomingen hierbij, dient de producent maatregelen te 
ondernemen. 

7.2 INSPECTIES 

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

7.2.1 Inhoud van de inspecties 

7.2.1.3 De standaard inspecties hebben betrekking op: 

- het materieel; 

- de controleapparatuur voor het uitvoeren van de zelfcontrole; 

- het aanvaard puin; 

- de voorraad van het aanvaard puin; 

- het productieproces; 

- het product; 

- de organisatie van de zelfcontrole; 

- het uitvoeren van controles in het kader van de zelfcontrole; 

- het opvolgen van de wijzigingen aan het kwaliteitsplan; 

- de werkboeken en de registers; 

- de evaluatie van de resultaten van de zelfcontrole; 

- de identificatie van het product; 

- de levering van het product; 

- in voorkomend geval, de twijfelachtige productiedelen; 

- uitvoeren van controles onder toezicht van de keuringsinstelling; 

- de monsternemingen voor de vergelijkende proeven; 

- de evaluatie van de resultaten van de vergelijkende proeven en de controles 
uitgevoerd onder toezicht van de keuringsinstelling; 

- de toepassing van correctieve acties en corrigerende maatregelen in het geval van 
niet-conformiteit. 
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7.2.1.4 De bijkomende inspecties kunnen betrekking hebben op: 

- de controles die op het ogenblik van de standaard inspectie niet uitvoerbaar waren; 

- de eventuele controles in het externe laboratorium voor zelfcontrole; 

- eender welke bijkomende controle die door de certificatie-instelling noodzakelijk wordt 
geacht, bij voorbeeld in het kader van een ontvangen klacht of als gevolg van een 
schorsing of stopzetting door de producent; 

- de bijkomende controles verricht op verzoek van de producent, bij het vaststellen van 
tekortkomingen in de zelfcontrole, die volgens de regels van het 
Toepassingsreglement, de tussenkomst van de keuringsinstelling vereisen; 

- de bijkomende controles verricht als gevolg van een sanctie, opgelegd door de 
certificatie-instelling (Art. 8.2); 

- de bijkomende controles op verzoek van de producent. 

7.2.3 Planning en frequentie van de inspecties 

7.2.3.2 De standaard inspecties worden uitgevoerd per vaste locatie. In de regel is er één 
inspectie per 20.000 ton productie met een maximum van acht inspecties per jaar. Er 
worden minstens drie (1) inspecties per jaar uitgevoerd. 

(1) Noot: Voor producenten die een CE-markering systeem 2+ hebben, afgeleverd door COPRO, wordt 

het aantal bezoeken verminderd met 1 bezoek. 

 Er wordt onderscheid gemaakt tussen inspecties van het type I (volledig dag) en van 
het type II (halve dag). Tijdens deze standaard inspecties kunnen alle zaken zoals 
beschreven in Art.7.2.1 nagekeken worden.  

 Als alle vastgelegde controles niet binnen de normale tijd van een bezoek kunnen 
worden uitgevoerd, zal het bezoek verlengd worden, eventueel zelfs voortgezet worden 
op de volgende dag. 

 De standaard inspecties worden oordeelkundig in de tijd gespreid, rekening houdend 
met Art. 4.5.1, 7.3.1.3 en 7.3.2.2. 

De inspecties en/of monsternemingen kunnen worden uitgevoerd zonder 
voorafgaande inlichting van de producent.  Een opstartinspectie wordt wel gepland in 
overleg met de producent. 
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7.3 CONTROLES IN HET KADER VAN HET EXTERN TOEZICHT 

Dit artikel bevat de regels in verband met de controles - vaak bepaalde proeven - die worden 
uitgevoerd in het kader van het extern toezicht. Deze controles kunnen worden uitgevoerd door de 
producent in het bijzijn van de keuringsinstelling en/of door een extern laboratorium. Ingeval ze 
worden uitgevoerd door het laboratorium van de producent én door een controlelaboratorium, 
spreken we van vergelijkende proeven. 

7.3.1 Controles onder toezicht van de keuringsinstelling 

7.3.1.2 Daarnaast worden de controles onder toezicht van de keuringsinstelling ook 
onderscheiden in: 

- controles in aanwezigheid van de keuringsinstelling; 
- controles door een controlelaboratorium. 

7.3.1.3 Controles in aanwezigheid van de keuringsinstelling 

 Onderstaande tabel geeft de minimum frequenties aan van de controles in 
aanwezigheid van de keuringsinstelling. Bij twijfelachtige kwaliteit van de fabrikaten, 
kan de keuringsinstelling deze frequenties verhogen: 

 

Nazicht Methode 
Frequentie gebroken 

producten 
Frequentie 

puinzeefzanden 

- Classificatieproef (1) 
NBN EN 933-11 

PTV 406 (COPRO-test) 
1/jaar - 

- Zeefanalyse (+ gehalte 
deeltjes < 0,063 mm) (1) 

NBN EN 933-1 
Voor korrelmaten 0/D 
zie Bijlage B van dit 

reglement 

1/jaar 1/jaar 

- Kwaliteit fijne deeltjes 
Methyleenblauwproef (2) NBN EN 933-9 Bijlage A 1/jaar 1/jaar 

- Vlakheidsindex (2) NBN EN 933-3 1/jaar - 

(1) De proef dient, onafhankelijk van de toepassing van het product, in ieder geval uitgevoerd te worden. 
(2) Proef die op de technische fiche wordt vermeld en slechts uitgevoerd dient te worden indien de norm en/of 

toepassing het vereist.  

 De resultaten van de controles in aanwezigheid van de keuringsinstelling kunnen mee 
in rekening gebracht worden voor de bepaling van de frequentie van de zelfcontrole.  

 Resultaten van controles in aanwezigheid van de keuringsinstelling, die nog onvolledig 
zijn bij het beëindigen van de inspectie, dienen door de producent binnen de 24 uur na 
de inspectie aan de keuringsinstelling te worden meegedeeld (fax of e-mail). 
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Controles door een controlelaboratorium 
 
Onderstaande tabel geeft de minimum frequenties aan van de controles door een 
controlelaboratorium. Bij twijfelachtige kwaliteit van de producten, kan de 
keuringsinstelling deze frequenties verhogen: 

 

Nazicht Methode Frequentie 

- Classificatieproef (1) 
NBN EN 933-11 

PTV 406 (COPRO-test) 
1/jaar/soort 

- Zeefanalyse (+ gehalte 
deeltjes < 0,063 mm) (1) 

NBN EN 933-1 
Voor korrelmaten 0/D 

zie Bijlage B van dit reglement 
3/jaar 

- Kwaliteit fijne deeltjes 
Methyleenblauwproef (2) NBN EN 933-9 Bijlage A 1/jaar 

- Weerstand tegen afslijting 
(Los Angeles) (2) NBN EN 1097-2 1/jaar 

- Vlakheidsindex (2) NBN EN 933-3 1/jaar 

- Percentage gebroken en 
ronde stenen (2) 

NBN EN 933-5 1/jaar 

- Andere proeven (3) - 1/jaar 

(1) De proef dient, onafhankelijk van de toepassing van het product, in ieder geval uitgevoerd te worden. 
(2) Proef die op de technische fiche wordt vermeld en slechts uitgevoerd dient te worden indien de norm en/of 

toepassing het vereist. 
(3) Proeven die op de technische fiche worden vermeld. 

  De resultaten van de controles door een controlelaboratorium kunnen mee in rekening 
gebracht worden voor de bepaling van de frequentie van de zelfcontrole.  

 Indien er in een jaar geen nieuwe productie is geweest, en alle vereiste 
bouwtechnische stalen van hetgeen nog op stock ligt is beproefd en conform, dienen 
er geen stalen meer opgestuurd te worden. 

7.3.1.7 Het transport van de monsters naar het controlelaboratorium gebeurt door de 
producent binnen de twee werkdagen volgend op de monsterneming.  De kosten van 
de uit te voeren proeven zijn ten laste van de producent. 

7.3.1.8 In geval de controle wordt uitgevoerd door een controlelaboratorium, stelt de 
keuringsinstelling een proefaanvraag op die alle relevante gegevens betreffende de 
proef en de proefmonsters bevat. In geval de keuringsinstelling verschillend is van de 
certificatie-instelling, verwijst de proefaanvraag naar de overeenkomst tussen de 
certificatie-instelling en het controlelaboratorium. Ingeval de kosten voor de controles 
ten laste zijn van de producent, wordt de proefaanvraag voor akkoord ondertekend 
door de producent. De partij die instaat voor het transport (zie Art. 7.3.1.7) bezorgt de 
proefaanvraag aan het controlelaboratorium.  
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7.3.1.9 Het proefverslag van het controlelaboratorium wordt verstuurd naar de 
keuringsinstelling. De keuringsinstelling bezorgt een kopie van het proefverslag van het 
controlelaboratorium aan de producent. In geen geval worden door het 
controlelaboratorium de resultaten van de beproevingen meegedeeld aan of wordt het 
proefverslag verstuurd naar de producent of derden. 

7.3.1.10 Beoordeling van de individuele proefresultaten 

 Op basis van de eisen die vermeld staan op de technische fiches wordt elk individueel 
proefresultaat afgetoetst.  

7.3.1.11 De maatregelen naar aanleiding van ontoereikende controleresultaten onder toezicht 
van de keuringsinstelling 

 Controles in aanwezigheid van de keuringsinstelling 

 Indien het resultaat van een controle in aanwezigheid van de keuringsinstelling niet 
voldoet, wordt zo snel mogelijk en eventueel na correctieve acties een nieuwe 
monsterneming en proef uitgevoerd in bijzijn van de keuringsinstelling. Deze 
bijkomende proef dient bij voorkeur binnen de 5 werkdagen uitgevoerd te worden. Deze 
bijkomende inspectie op kosten van de producent is noodzakelijk.  

 Indien ook dit resultaat ontoereikend is, wordt de producent gesanctioneerd met een 
schorsing van autonome levering voor het betreffende fabrikaat of soort tot de 
producent in staat is de conformiteit van het fabrikaat of soort opnieuw te waarborgen.  

 Met betrekking tot de bestaande voorraad worden passende maatregelen genomen 
om de tekortkomingen te verhelpen. Een passende maatregel kan ook zijn het afkeuren 
van de voorraad en deze als afvalstof legaal storten. 

 Controles door een controlelaboratorium 

 Indien het resultaat van een controle door een controlelaboratorium, waarvoor (op het 
eerste deelmonster) de proef niet gebeurde in aanwezigheid van de keuringsinstelling, 
niet voldoet, krijgt de producent de keuze: ofwel wordt door de keuringsinstelling zo 
snel mogelijk een nieuwe monsterneming uitgevoerd tijdens een bijkomende inspectie, 
ofwel wordt de reservezak opgestuurd. Indien ook dit resultaat ontoereikend is, wordt 
de producent gesanctioneerd met een schorsing van autonome levering voor het 
betreffende fabrikaat of soort tot de producent in staat is de conformiteit van het 
fabrikaat of soort opnieuw te waarborgen.  

 Met betrekking tot de bestaande voorraad worden passende maatregelen genomen 
om de tekortkomingen te verhelpen. Een passende maatregel kan ook zijn het afkeuren 
van de voorraad en deze als afvalstof legaal storten. Alle kosten zijn ten laste van de 
producent. 

 Indien bij een controle door een controlelaboratorium, die geen zeefanalyse, 
classificatieproef, methyleenblauwproef of vlakheidsindex inhoudt, het proefresultaat 
van het controlelaboratorium ontoereikend is, wordt een tweede monsterneming 
uitgevoerd bij de volgende inspectie. 

 Het proefresultaat van het tweede proefmonster is doorslaggevend. 

 Indien dit ontoereikend is, wordt de producent gesanctioneerd met een schorsing van 
autonome levering voor het betreffende fabrikaat of soort tot de producent in staat is 
de conformiteit van het fabrikaat of soort opnieuw te waarborgen. 
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7.3.2 Vergelijkende proeven 

7.3.2.2 Vergelijkende proeven bij gerecycleerde granulaten gebeuren telkens wanneer bij een 
controle op de zeefanalyse in aanwezigheid van de keuringsinstelling tegelijkertijd op 
het tweede deelmonster afkomstig van éénzelfde globaalmonster ook een controle op 
de zeefanalyse gebeurd door een controlelaboratorium. 

 Vergelijkende proeven bij gerecycleerde granulaten gebeuren dus enkel voor de 
zeefanalyse. 

7.3.2.4 De kosten voor de controles door het controlelaboratorium zijn ten laste van de 
producent. 

7.3.2.6 Het transport van de monsters naar het controlelaboratorium gebeurt door de 
producent binnen de twee werkdagen volgend op de monsterneming.  De kosten van 
de uit te voeren proeven zijn ten laste van de producent. 

7.3.2.9 Nazicht van de vergelijkende proeven via reproduceerbaarheid van de zeefanalyses: 

 Men gaat na of de zeefrestverschillen R binnen de hierna volgende 
reproduceerbaarheidsintervallen r liggen: 

 - voor de zeven D, d en 0,063 mm:  r =     5,0 %; 
 - voor de tussenliggende zeven (met eis volgens technische fiche): r =   12,0 %; 
 - voor zeefzanden gebeurt het nazicht op alle zeven met een eis: r =   12,0 %. 

7.3.2.10 Wanneer één of meerdere R groter zijn dan het reproduceerbaarheidsinterval r, wordt 
overgegaan op een analyse van het derde proefmonster tenzij beide resultaten 
afzonderlijk conform zijn. 

 Deze tweede vergelijkende proef wordt uitgevoerd in een ander controlelaboratorium 
dan dit waar de eerste vergelijkende proef werd uitgevoerd. 

 Indien de reproduceerbaarheid deze keer voldoet wordt geen rekening gehouden met 
de resultaten van het eerste controlelaboratorium.  Indien echter de resultaten van de 
tweede vergelijkende proef deze van het eerste controlelaboratorium bevestigen, stelt 
de producent een onderzoek in naar de oorzaken van de tekortkomingen.  De 
producent wordt tevens gesanctioneerd met een verwittiging.  Alle kosten van 
monsterneming, transport en beproeving zijn ten laste van de producent. 
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7.6 EVALUATIESYSTEEM 

Dit artikel beschrijft op welke wijze het extern toezicht wordt opgevolgd door de keurings- en 
certificatie-instelling. De door de certificatie-instelling eventueel opgelegde sancties worden 
besproken in hoofdstuk 8. 

7.6.3 Puntensysteem 

 Niet van toepassing. 

7.6.4 Niveau van zelfcontrole 

 Niet van toepassing. 

7.6.5 Niveau van extern toezicht  

 Niet van toepassing. 
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8 KLACHTEN EN SANCTIES 

Dit hoofdstuk bevat de regels in verband met binnenkomende of uitgaande klachten en door de 
certificatie-instelling genomen sancties. 

8.2 SANCTIES 

Dit artikel beschrijft de regels in verband met sancties. De soorten sancties worden uitgelegd. 

8.2.2 Soorten sancties 

8.2.2.1 In tegenstelling tot wat wordt vermeld in het Algemeen Certificatiereglement CRC 01 
BENOR worden in het kader van de certificatie van gerecycleerde granulaten en 
volgens de ernst van de inbreuk of de tekortkoming de volgende sancties 
onderscheiden: 

- WAARSCHUWING: de producent wordt ervoor gewaarschuwd dat het voortduren of 
de herhaling van de inbreuk of de tekortkoming gedurende een bepaalde periode 
twijfel doet ontstaan omtrent het vermogen van de producent de conformiteit van het 
betreffende productiedeel doorlopend te waarborgen en aanleiding kan geven tot een 
zwaardere sanctie; 

- SCHORSING VAN AUTONOME LEVERING: de producent mag het betreffende 
productiedeel niet meer leveren zonder de voorafgaande toelating van de 
certificatie-instelling. De zelfcontrole en het extern toezicht worden onverminderd 
verder gezet; 

- SCHORSING VAN DE TECHNISCHE FICHE: de producent mag het betreffende 
fabrikaat gedurende een periode niet meer leveren. De zelfcontrole en het extern 
toezicht worden onverminderd verder gezet; 

- SCHORSING VAN HET CERTIFICAAT: de producent mag gedurende een periode 
geen enkel fabrikaat meer leveren onder het BENOR-merk. De zelfcontrole en het 
extern toezicht worden onverminderd verder gezet; 

- INTREKKING VAN DE TECHNISCHE FICHE: de producent mag het betreffende 
fabrikaat niet meer leveren. Het extern toezicht m.b.t. het betreffende fabrikaat wordt 
gestaakt; 

- INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT: de producent mag de gerecycleerde 
granulaten niet meer leveren onder het BENOR-merk. De externe controle wordt 
gestaakt. 
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9 TARIEVEN EN FACTURATIE 

Dit hoofdstuk bevat de financiële regels, tarieven en regels in verband met de facturatie. 

9.1 FINANCIELE REGELS  

9.1.5 Bijkomende financiële regels  

 Niet van toepassing. 

 

9.2 TARIEVEN 

9.2.2 Certificatiebijdrage 

 Zowel de bedragen, de berekening als de periode voor de certificatiebijdrage worden 
bepaald door het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR en het specifiek 
Tariefreglement TAR 11. 

9.2.3 Keuringsbijdrage 

 Zowel de bedragen, de berekening als de periode voor de keuringsbijdrage worden 
bepaald door het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR en het specifiek 
Tariefreglement TAR 11. 

9.2.4 Productiebijdrage 

 Zowel de bedragen, de berekening als de periode voor de productiebijdrage worden 
bepaald door het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR en het specifiek 
Tariefreglement TAR 11. 
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BIJLAGE A: MODEL TECHNISCHE FICHE EXTRANET 
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BIJLAGE B: ZEEFANALYSE GRANULAATMENGSELS 0/D met D > 6,3 mm 

1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 
 

Deze proefmethode is van toepassing op granulaatmengsels 0/D en beschrijft de bepalingswijze 
door zeven van de korrelverdeling van granulaatmengsels.  De proefmethode is gebaseerd op de 
NBN EN 933-1. 

 
2 ZEEFMONSTER 
 
De optimale massa van het zeefmonster wordt bepaald volgens de norm NBN EN 933-1. 
 
3 CONTROLEAPPARATUUR 
 
Volgens NBN EN 933-1. 
 
4 WERKWIJZE VAN HET ZEVEN 
 
4.1 Natte massa van het monster 
 
De natte massa M1, van het proefmonster, wordt bepaald met een nauwkeurigheid van 1 g. 
 
4.2 Droge massa van het monster 
 
Het proefmonster wordt, bij een temperatuur van 110 °C, tot constante massa gedroogd.  Dit droog 
gewicht M2 wordt uitgedrukt met een nauwkeurigheid van 1 g.  
 
4.3 Zeefmethode 
 

4.3.1 Fracties  4 mm 
 
Het droge proefmonster wordt in de zeefkolom gebracht en afgezeefd. De zeefkolom is 
samengesteld uit de verschillende zeven, van boven naar onder worden de zeef met de grootste 
opening bovenaan geplaatst en verder de andere zeven met onderaan de zeef van 4 mm en de 
bodem. Na machinale afzeving wordt iedere zeef manueel nageschud tot de massa van de zeefrest 
niet meer dan 1 % in 1 minuut wijzigt.  
 
- Voor iedere zeef wordt de zeefrest m1, m2, ....., mX genoteerd met een nauwkeurigheid van 1 g.  
 
4.3.2 Fractie < 4 mm 
 
- De totale massa mR van de doorval door de zeef van 4 mm wordt met de spleetverdeler 

gereduceerd tot een massa mr van minimum 0,8 kg. 
 
- De massa mr wordt op de zeef van 0,063 mm gebracht en een natte zeving zonder recuperatie 

van de fijne deeltjes wordt uitgevoerd.  De zeefrest op de zeef van 0,063 mm wordt bij 110 °C 
gedroogd tot constant gewicht en daarna droog gezeefd op de zeef van 0,063 mm en eventueel 
de tussenliggende zeven (0,500; 1 en 2 mm).  De massa's van de zeefresten myi op de zeef van 
0,063 mm en eventueel de tussenliggende zeven (0,500; 1 en 2 mm) worden genoteerd met een 
nauwkeurigheid van 1 g. 
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- De totale zeefrest mX+i op de zeef van 0,063 mm (en eventueel de tussenliggende zeven) wordt 

als volgt berekend: 
 

  
r

R
yiix

m

m
xmm   

 
5  EVALUATIE VAN DE RESULTATEN 
 
5.1 Watergehalte 
 
Het watergehalte W, uitgedrukt in %, wordt berekend door de formule: 
 

  100x
M

MM
W

2

21
  

 
5.2 Korrelverdeling 

 
- Men berekent de som M3 van de massa's m1, m2,....., mX en mR.  Indien het massaverlies  

M2-M3 groter is dan + of -1 % van de massa M2 mag de proef niet als geldig worden beschouwd. 
 
- De opeenvolgende zeefresten m1, m2, ..., mX, mX+1, mX+2, ..., mX+i worden telkens bij de vorige 

gecumuleerde rest gevoegd en zo wordt een reeks gecumuleerde zeefresten bekomen, 
uitgedrukt in massa.  Deze gecumuleerde zeefresten worden in percent van de massa M3 
uitgedrukt. 

 
6 VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN 
 
Het resultaat van de zeefanalyse wordt voorgesteld in een proefverslag waarin ten minste worden 
vermeld: 
 
1) Identificatie van het monster; 
 
2) Datum van de monsterneming; 
 
3) Plaats van de monsterneming; 
 
4) De naam van de monsternemer; 
 
5) Datum van de uitvoering van de proef; 
 
6) De naam van de uitvoerder van de proef; 
 
7) Verwijzing naar deze proefmethode; 
 
8) Het watergehalte W; 
 
9) De korrelverdeling van het materiaal wordt per zeef uitgedrukt door: 

- de individueel genoteerde massa's zeefrest; 
- de gecumuleerde massa's zeefrest; 
- de gecumuleerde zeefrest en doorval uitgedrukt in percent met een nauwkeurigheid van 

1 decimaal voor de zeef van 0,063 mm en in gehele getallen voor de andere zeven. 
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ZEEFANALYSE GRANULAATMENGSELS 0/D 
 

Identificatie van het monster: 
Plaats monsterneming: Fabrikaat: 

Datum monsterneming: Datum proef: 

Naam monsternemer: Naam uitvoerder proef: 

Massa nat M1:  
Massa droog M2: 
 

Watergehalte %100
2

21



 x

M

MM
W  

 

ZEEF (mm) MASSA m1, ...., mX  GECUM. MASSA ZEEFREST % DOORVAL% 
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BIJLAGE C: MONSTERNEMINGSPROCEDURE PUIN- OF SORTEERZEEF-
GRANULATEN 

Deze monsternemingsprocedure is gebaseerd op de NBN EN 932-1 (1996) “Beproevingsmethoden 
voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen – Deel 1: Methoden voor monsterneming”, op 
de CMA/1/A.14 “Algemene richtlijnen monsterneming” en op de CMA/1/A.15 “Monsternemings-
techniek vaste materialen”. 

 
Voor iedere vaste locatie en voor iedere bouw- of sloopwerf waar gerecycleerde granulaten worden 
geproduceerd, moet altijd de volgende controleapparatuur voor de monsterneming ter beschikking 
worden gesteld van de certificatie-instelling:  

- een wiellader of kraan met machinist en personeel om de monsterneming uit te voeren; 

- spleetverdelers van de toepasselijke afmetingen voor de controle van de puin- of 
sorteerzeefgranulaten, of bij voorkeur één spleetverdeler met regelbare openingen.  

 
De monsternemingen bij een controle-inspectie worden uitgevoerd i.a.v. de inspecteur van COPRO. 
 
Gesteund op de ervaring van COPRO zijn volgende praktische regels opgesteld. 

1 DEFINITIES 

1.1 Partij: hoeveelheid materiaal die onder uniforme condities werd 
geproduceerd of die nauwkeurig kan worden afgebakend 

1.2  Deelpartij: deel van een ‘grote’ partij, dat wordt afgebakend om een 
representatieve bemonstering uit te voeren 

1.3  Subpartij: op één plaats verzamelde hoeveelheid materiaal dat gemengd en 
gespreid wordt met de wiellader. Definitie enkel gebruikt in procedure 
voor monsterneming met de wiellader 

1.4 Greep: individuele materiaalportie die in één handeling met een 
monsternemingsapparaat (schepje, gutsboor, …) wordt bemonsterd 

1.5 Puntmonster: monster van een bepaalde grootte dat genomen wordt op een 
specifieke plaats in het materiaal en slechts representatief is voor de 
onmiddellijke omgeving in de partij 

1.6 Veldmonster: totale hoeveelheid materiaal (volume of massa) genomen bij een 
monsterneming. Het veldmonster kan uit meerdere grepen bestaan en 
heeft nog geen homogenisatie of verdeling ondergaan 

1.7 Deelmonster: monster dat bekomen wordt na het homogeniseren (mengen) en 
verdelen van het veldmonster 

1.8 Laboratorium-  het monster dat aan het laboratorium bezorgd wordt.  
 monster:  Definitie “labomonster” enkel van toepassing bij monster-voorbereiding 

asbestanalyse. Het betreft het (gereduceerd) monster van de fractie 
≤ 16 mm 

1.9 Analysemonster: of testmonster of testportie. Het monster dat onderworpen wordt aan 
een analyse 

1.10 Verzamelmonster: definitie enkel van toepassing bij monstervoorbereiding asbestanalyse. 
Het betreft de verzamelde asbestverdachte materialen uit de 
afgezeefde fractie > 16 mm 
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2 MONSTERNEMING 

Voorafgaand nazicht: de bak van de wiellader dient volledig proper te zijn. 

Met behulp van een wiellader of een kraan worden verspreid over de partij op een aantal plaatsen 
in de voorraadhoop een aantal bakken op zodanige wijze ontnomen dat er per plaats een mengsel 
wordt gemaakt van de buitenzijde en van de kern van de hoop.  

Er dient op gelet te worden dat de onderliggende bodem of verharding niet wordt meegenomen. 
Per plaats (subpartij) wordt zowel materiaal aan het oppervlak als in de kern van de hoop 
ontnomen. Daar de buitenste laag andere eigenschappen kan hebben (vocht, segregatie,…) zal 
steeds de eerste schep van de wiellader niet worden toegevoegd in de subpartij.  

Per plaats (minimum 4) worden de ontnomen hoeveelheden met de wiellader gemengd tot ze 
homogeen zijn. Het homogeniseren gebeurt door elke subpartij enkele malen op te scheppen en 
opnieuw uit te spreiden Iedere subpartij wordt dan gespreid op een schone ondergrond op een 

dikte van  40 cm (= subpartij). 

In iedere subpartij worden volgens onderstaande tabel een aantal grepen ontnomen. De grepen 
worden ontnomen met minimale breedte van de schep en welbepaalde greepgrootte. Er wordt 
loodrecht op het oppervlak geschept. Alle grepen dienen even groot te zijn. 

 

Grootte van de 
bemonsterde 

(deel)partij 

Aantal plaatsen in de hoop 
waar met laadschop 

geschept wordt (subpartijen) 

Minimum aantal grepen 
per subpartij (plaatsen 
waar geschept wordt) 

Totaal minimaal 
aantal grepen 

< 500 m³ 4 4 16 

500 tot 750 m³ 6 4 24 

750 tot 1000 m³ 8 4 32 

OPMERKING: COPRO bemonstert onder certificatie niet de volledige partij (partijkeuring), maar wel 
steekproefsgewijs een deel van de meest recentste productie (sinds laatste 
classificatieproef). Dit kan in uitzonderlijke gevallen aanleiding geven tot een lager aantal 
subpartijen. De normale methode dient evenwel zoveel mogelijk te worden gevolgd. 

 
Grootte van het verzamelmonster 

 
 Minimum dient volgende hoeveelheid te worden ontnomen (NBN EN 932-1: 1996): 
 

 DM   b 6  

 
 waarbij M : de massa van het verzamelmonster is 
  D     : de maximale diameter van de korrels in mm 
  b    : de volumemassa in g/cm³ van het puingranulaat 

3 MONSTERNEMINGSMATERIAAL 

Als monsternemingsmateriaal is het steeds aan te raden voor de producent te werken met een 
schep met opstaande rand. Deze zorgt er namelijk voor dat elke greep ongeveer éénzelfde 
volume heeft en dat bepaalde grotere materiaaldelen niet systematisch uitgesloten worden. 

De opening van de schep dient minimum 3 x D te bedragen (bv.: een schep die geschikt is voor 
granulaten met korrelgrootte 50 mm dienen minstens een opening te hebben van 150 mm). 
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4 REDUCEREN VAN HET VERZAMELMONSTER 

Het verzamelmonster wordt met een spleetverdeler (zie fig. A8 van NBN EN 932-1: 1996) tot één 
of meerdere proefmonsters gereduceerd. 

Het aantal spleten van de spleetverdeler moet bij voorkeur minstens 8 bedragen. Langs beide 
zijden dienen evenveel spleten te zijn. 

De breedte van de spleten moet tenminste 2 maal de maximale afmeting van het te verdelen 
granulaat bedragen. 

5 VERPAKKING, VERZEGELING EN IDENTIFICATIE VAN HET MONSTER 

Voor de verpakking van proefmonsters die bestemd zijn voor een controlelaboratorium gebruikt 
men voldoende, volledig dichte, goed zuivere en stevige zakken. De zakken worden onmiddellijk 
verzegeld met gekleurde COPRO-verzegelingsstrips met opeenvolgende nummering en voorzien 
van het COPRO-logo. 

Op de achterkant van de verzegelingsstrip wordt volgende identificatie verder voorzien: 

- Monsternummer; 

- Fabrikaat; 

- Vermelding “Labo of reservezak”. 
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BIJLAGE D: AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK EN DE CONTROLE 
VAN HET MERK BENOR IN DE SECTOR VAN DE GERECYCLEERDE 
GRANULATEN 

1.1.1  Definities 
 

Hoogwaardig betongranulaat Betongranulaat dat beantwoordt aan de criteria voor gebruik in 
beton. 

2.3 SCOPE 

2.3.1 Onderwerp van de productcertificatie 

2.3.1.1 De richtlijnen in dit document vullen de bepalingen aan van de BENOR 
toepassingsreglementen voor gerecycleerde granulaten TRA 10 en TRA 11. Ze zijn 
alleen van toepassing voor de certificatie van hoogwaardig betongranulaat voor gebruik 
in beton. 

 

2.5 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT 

2.5.5 Leveringsbon 

 

2.5.5.1 Bij afvoer wordt per vracht een afleveringsbon met oplopend volgnummer, minstens 
in drievoud, opgemaakt. Het origineel exemplaar is bestemd voor de bouwheer. Een 
dubbel is bestemd voor de vervoerder/klant. Het derde dubbel wordt door de 
producent geklasseerd in het afvoerregister. Het origineel exemplaar, bestemd voor 
de bouwheer, dient duidelijk te onderscheiden zijn van de dubbels. 

Op de afleveringsbonnen dienen minstens volgende gegevens te worden vermeld: 

- naam en adres van de productie-eenheid, 

- de soort en de korrelmaat en de conformiteit aan de toepasselijke norm(en), 

o de algemene benaming “Hoogwaardig betongranulaat”, 

o de toepassing/gebruiksgeschiktheid van het granulaat. 

  Voorbeeld: Hoogwaardig betongranulaat 4/20 mm voor toepassing overeenkomstig 
NBN B 15-001. 

- de snelcode van de technische fiche volgens het COPRO-Extranet, 

- van zodra het certificaat verleend is, dient voor ieder gecertificeerd product de 
vermelding “met certificaat BENOR + identificatienummer vaste locatie” te worden 
aangebracht, 

Tijdens de proefperiode kan, mits schriftelijke toelating door COPRO verleend, de 
vermelding "in proefperiode BENOR” worden aangebracht, 

- de hoeveelheid (ton) betongranulaten per vracht, 
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- datum en uur van afvoer, 

- een nauwkeurige omschrijving van de bestemming (straat en gemeente, 
werfomschrijving, …), 

- de vervoerder/klant, 

- de nummerplaat van het vervoermiddel, 

- de handtekening van de producent (of van zijn gemachtigde) en van de vervoerder. 

 Alle gegevens van de leveringen worden ingeschreven en/of bewaard in het 
afvoerregister. 

 Indien de betongranulaten op dezelfde locatie worden geproduceerd en worden 
toegepast in beton, dient de fabrikant de geproduceerde/gebruikte hoeveelheden aan 
te tonen door de betonreceptuur en de betonproductie ter beschikking te stellen van 
de keuringsinstelling. 

 

4.2 MATERIEEL 

4.2.1 Materieel voor de productie 

 
4.2.1.1 De bewerkingsinstallatie dient dusdanig te zijn opgebouwd dat het geproduceerde 

betongranulaat geschikt is voor gebruik in beton. De producent duidt op de flow-chart 
van de installatie de verschillende basiselementen aan en geeft een gedetailleerde 
omschrijving van de instellingen ervan. 

 

4.3 AANVAARD PUIN 

4.3.1 Eisen voor het aanvaard puin 

Op iedere aangevoerde vracht dient organoleptisch (visueel en op geur) te worden 
gecontroleerd. De controle betreft de aanwezigheid van stoffen die schadelijk kunnen 
zijn voor gebruik in beton en die door de bewerkingsinstallatie niet kunnen worden 
verwijderd.  

Aanvaardingsplan 

De producent omschrijft in het aanvaardingsplan welke soorten betonpuin (historische 
aanwending) worden aanvaard voor recycling tot “hoogwaardig betongranulaat”. Het 
betreffende betonpuin wordt geregistreerd met een andere code dan deze van het 
betonpuin voor recycling tot “betongranulaat” voor andere toepassingen.  

4.3.3 Aanvaarding van puin 

 
Iedere vracht aangevoerd betonpuin wordt gewogen en geïdentificeerd door een 
aanvaardingsbon met oplopend volgnummer, waarop minstens vermeld staan: 
- naam en adres van de productie-eenheid, 
- datum en uur van aanvoer, 
- de codering van het betonpuin in de zin van het aanvaardingsplan, 
- herkomst, 
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- vervoerder/klant, 
- nummerplaat van het vervoermiddel, 
- hoeveelheid aangevoerd puin, 
- handtekening van de vervoerder en van de producent of zijn gemachtigde. 

De aanvaardingsbonnen worden minstens in tweevoud opgemaakt. Het eerste 
exemplaar is bestemd voor de vervoerder/klant, het tweede wordt door de producent 
geklasseerd in het aanvoerregister. 

Alle controlegegevens en -resultaten worden ingeschreven en/of bewaard in het 
aanvoerregister. 

 

4.4 PRODUCTIE-EENHEID 

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

4.4.2 Voorraadbeheer 

4.4.2.4 Het betonpuin dat geschikt is voor recycling tot hoogwaardig betongranulaat wordt op 
een aparte hoop opgeslagen. Dit betonpuin wordt opgeslagen op een zuivere 
ondergrond. 

 De hoogwaardige betongranulaten worden opgeslagen op een beton- of 
asfaltverharding. Indien hiervan wordt afgeweken dient een, door de certificatie-
instelling goedgekeurde, laadprocedure te worden gevolgd. Iedere hoop dient met een 
naambord te worden geïdentificeerd. 

 

5.2 AANVRAAGPERIODE 

5.2.4 Proefperiode 

5.2.4.3 Iedere producent die volgens TRA 10 of 11 BENOR-gecertificeerd is, kan een 
uitbreiding aanvragen.   

 De uitbreiding dient bij de certificatie-instelling schriftelijk te worden aangevraagd. 

 Volgende documenten dienen de aanvraag te vergezellen: 

- een flow-chart en gedetailleerde omschrijving van de installatie met vermelding van 
de instellingen, 

- de aangepaste acceptatieprocedure en het aangepast aanvaardingsplan, 

- de opmaak van de technische fiche via het COPRO-Extranet, 

- de resultaten van het typeonderzoek ITT van het product.  
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5.2.5 Zelfcontrole tijdens de proefperiode 

 
De zelfcontrole tijdens de proefperiode is dezelfde als deze tijdens de 
vergunningsperiode, waarbij minstens de volgende proeven worden uitgevoerd: 

 

Eigenschappen Proefnorm Frequentie 

Korrelmaat/Korrelverdeling 
+ gehalte fijne deeltjes 

NBN EN 933-1 
4 opeenvolgend 

conforme resultaten 

Volumieke massa  NBN EN 1097-6 
4 opeenvolgend 

conforme resultaten 

Waterabsorptie NBN EN 1097-6 
4 opeenvolgend 

conforme resultaten 

Samenstelling - classificatie NBN EN 933-11 
4 opeenvolgend 

conforme resultaten 

Vlakheidsindex NBN EN 933-3 
4 opeenvolgend 

conforme resultaten 

Verbrijzelingsweerstand LA NBN EN 1097-2 1 conform resultaat 

Weerstand tegen afslijting MDW NBN EN 1097-1 1 conform resultaat 

In water oplosbaar sulfaat NBN EN 1744-1 § 10 
4 opeenvolgend 

conforme resultaten 

Gehalte aan bestanddelen die de 
binding of verharding verstoren 
(organische stof)  

NBN EN 1744-1 
§ 15.1; 15.2 en 15.3 

1 conform resultaat 

Invloed van oplosbare materialen 
op initiële bindingstijd 

NBN EN 1744-6 1 conform resultaat 

Zuuroplosbare Cl- ionen NBN EN 1744-5 1 conform resultaat 

Zwavelhoudende bestanddelen NBN EN 1744-1 § 11 1 conform resultaat 

Vorstbestandheid NBN EN 1367-1 1 conform resultaat 

 

5.2.7 Extern toezicht tijdens de proefperiode 

  
De externe controle tijdens de proefperiode is dezelfde als deze tijdens de 
vergunningsperiode. Een volledige evaluatie volgens Art. 7 wordt uitgevoerd. Hiertoe 
is minstens 1 bijkomend controlebezoek noodzakelijk en wordt minstens 
1 monsterneming voor controle door een controlelaboratorium uitgevoerd. 
Desgevallend worden ook alle proeven, die intern worden uitgevoerd, minstens 1 maal 
bijgewoond door de keuringsinstelling. De controle betreft alle eigenschappen. 
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6.2 CONTROLES IN HET KADER VAN DE ZELFCONTROLE 

6.2.6 Zelfcontrole op het product 

  

Eigenschappen Proefnorm Frequentie (1) 

Korrelmaat/Korrelverdeling 
+ Gehalte fijne deeltjes (3) 

NBN EN 933-1 1/productieweek (1) 

Volumieke massa (3) NBN EN 1097-6 1/productieweek (1)(2) 

Waterabsorptie (3) NBN EN 1097-6 1/productieweek (1) 

Samenstelling – Classificatie (3) NBN EN 933-11 1/productieweek (1) 

Vlakheidsindex (3) NBN EN 933-3 1/productiemaand (1)(2) 

Verbrijzelingsweerstand LA (3) NBN EN 1097-2 2/jaar (1) 

Weerstand tegen afslijting 
MDW (3) 

NBN EN 1097-1 2/jaar (1) 

In water oplosbaar sulfaat (3) NBN EN 1744-1 § 10 1/productieweek (1) 

Gehalte aan bestanddelen die 
de binding of verharding 
verstoren (organische stof) (3) 

NBN EN 1744-1 
§ 15.1; 15.2 en 15.3 

1/jaar (1) 

Invloed van oplosbare 
materialen op initiële 
bindingstijd (3)  

NBN EN 1744-6 2/jaar (1) 

Zuuroplosbare Cl- ionen (3) NBN EN 1744-5 1/productieweek (1) 

Zwavelhoudende 
bestanddelen (3) 

NBN EN 1744-1 § 11 2/jaar (1) 

Vorstbestandheid (4) NBN EN 1367-1 1/jaar (1) 

(1) Bepaling van de productieperiodes die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de 
proeffrequenties: 

 1 productieweek = 5 productiedagen gespreid over een periode van maximum 3 maand; 

 1 productiemaand = 20 productiedagen gespreid over een periode van maximum 6 maand; 

 1 jaar = 1 kalenderjaar met minstens 1 productiedag gedurende het kalenderjaar. 

 De proef wordt uitgevoerd op de eerste productiedag van iedere productie-periode. Na aanpassing van 
de installatie dient steeds onmiddellijk een nieuwe proef op een nieuw monster uitgevoerd te worden. 

(2) Proeven waarvoor de frequentie kan verlaagd worden indien de correlatie met de samenstelling 
voldoende garantie tot overeenkomstigheid aantoont. De producent stelt hiervoor een gemotiveerd 
dossier samen op basis van een voldoend aantal resultaten. De certificatie-instelling beslist over de 
goedkeuring tot frequentieverlaging. 

(3) Proef die altijd dient te worden uitgevoerd. 

(4) Indien de proef niet wordt uitgevoerd dient de vorstbestendigheid van het betonmengsel te worden 
aangetoond. De vorstbestendigheid van het betonmengsel dient te gebeuren in het kader van de 
certificatie van beton. 
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7.2 INSPECTIES 

7.2.1 Inhoud van de inspecties 

7.2.1.3 De externe controles hebben voornamelijk betrekking op: 

a) de productie-installaties: de inspecteur maakt initieel een evaluatie van de goede 
werking van de installatie. Tijdens iedere inspectie wordt de installatie verder 
beoordeeld; 

b) het voorraadbeheer; 
c) de laadprocedure; de overeenkomstigheid van de fabrikaten; 
d) de overeenkomstigheid van de afleveringsbonnen; 
e) de kalibraties van de laboratoriumuitrusting; 
f) de bemonstering voor de proeven voor het controlelaboratorium en de bij te wonen 

proeven; 
g) het bijwonen van proeven. 

 Voor de bemonstering (f) en het bijwonen van proeven (g) zullen extra bezoeken 
plaatsvinden. 

 

7.3 CONTROLES IN HET KADER VAN HET EXTERN TOEZICHT 

7.3.1 Controles onder toezicht van de keuringsinstelling 
 
7.3.1.3 Controles in aanwezigheid van de keuringsinstelling 
 
 Voor de proeven die in het kader van de zelfcontrole in een intern of extern, niet 

geaccrediteerd laboratorium, worden uitgevoerd, zal de keuringsinstelling minstens 
1 maal per jaar een proef bijwonen. 

 

 De resultaten van de bijgewoonde proeven kunnen mee in rekening gebracht worden 
voor de bepaling van de frequentie van de zelfcontrole. 

  



TRA 11 BENOR Toepassingsreglement voor gerecycleerde granulaten geproduceerd door een mobiele installatie 
Versie 3.0 van 2016-10-07 Blz. 65/65 

Controles door een controlelaboratorium 
 

Eigenschappen Proefnorm Frequentie 

Korrelmaat/Korrelverdeling 
+ Gehalte fijne deeltjes (2) 

NBN EN 933-1 1/jaar/product (1) 

Volumieke massa (2) NBN EN 1097-6 1/jaar (1) 

Waterabsorptie (2) NBN EN 1097-6 1/jaar (1) 

Samenstelling – Classificatie (2) NBN EN 933-11 1/jaar (1) 

Vlakheidsindex (2) NBN EN 933-3 1/jaar/product (1) 

Verbrijzelingsweerstand LA (2) NBN EN 1097-2 1/jaar (1) 

Weerstand tegen afslijting MDW 
(2) 

NBN EN 1097-1 2/jaar (1) 

In water oplosbaar sulfaat (2) NBN EN 1744-1 § 10 1/jaar (1) 

Gehalte aan bestanddelen die de 
binding of verharding verstoren 
(organische stof) (2) 

NBN EN 1744-1 
§ 15.1; 15.2 en 15.3 

1/jaar (1) 

Invloed van oplosbare materialen 
op initiële bindingstijd (2) 

NBN EN 1744-6 1/jaar (1) 

Zuuroplosbare Cl- ionen (2) NBN EN 1744-5 1/jaar (1) 

Zwavelhoudende bestanddelen (2) NBN EN 1744-1 § 11 1/jaar (1) 

Vorstbestandheid (3) NBN EN 1367-1 1/jaar (1) 

(1) Bepaling van de productieperiodes die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de 
proeffrequenties: 

 1 productieweek = 5 productiedagen gespreid over een periode van maximum 3 maand; 

 1 productiemaand = 20 productiedagen gespreid over een periode van maximum 6 maand; 

 1 jaar = 1 kalenderjaar met minstens 1 productiedag gedurende het kalenderjaar. 

 De proef wordt uitgevoerd op de eerste productiedag van iedere productie-periode. Na aanpassing van 
de installatie dient steeds onmiddellijk een nieuwe proef op een nieuw monster uitgevoerd te worden. 

(2) Proef die altijd dient te worden uitgevoerd 

(3) Indien de proef niet wordt uitgevoerd dient de vorstbestendigheid van het betonmengsel te worden 
aangetoond. De vorstbestendigheid van het betonmengsel dient te gebeuren in het kader van de 
certificatie van beton. 

 

 
 


