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GEBRUIKTE AFKORTINGEN, TEKENS EN SYMBOLEN  

Afkortingen – Algemeen 

ATD Algemeen Technisch Dossier 

ATD/BB ATD en/of BB naargelang van het geval 

ATR Algemeen Toepassingsreglement BENOR (productgroep) 
ATR/TR ATR en in het voorkomend geval, het TR 
ATG Technische Goedkeuring 
AVCP Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (E: 'Assessment and Verification of 

Constancy of Performance') in het kader van de CE-markering 
BB BENOR-bijlage 
BE-CERT OSO voor o.a. de sector van de granulaten 

COPRO - OSO voor o.a. de sector van de granulaten 
 - Een van de keuringsinstellingen (zie 3) 
EAD European Assessment Document 
ETA European Technical Assessment 
IZC industriële zelfcontrole 

KI Keuringsinstelling 

NBN Belgische Norm 
NBN CEN/TR 
 Europees Technisch Rapport geregistreerd als Belgische Norm 
NBN EN Europese Norm geregistreerd als Belgische Norm 
NBN EN ISO(/IEC) 
 Internationale Norm geregistreerd als Europese en als Belgische Norm 
NBN/PTV Technische specificatie onder de vorm van een NBN of PTV 

NTN Technische Nota 
PCR BENOR-productcertificatiereglement (betonproducten) 
OCBS OSO voor o.a. de sector van staal voor gewapend beton 
OSO Sectorale Organisatie 
PTV Technische Voorschriften 
RN Reglementaire Nota 
SECO Een van de keuringsinstellingen (zie 3) 

TR Toepassingsreglement BENOR (productgebonden) 

TR/ATD TR of bij ontstentenis het ATD volgens afspraak tussen fabrikant en PROBETON 
VA Vliegas 

Aanvullende afkortingen gebruikt in tabellen met betrekking tot frequenties van 
monsternemingen, keuringen en proeven 

B betontype (zie 2-a)) 

D productiedag (zie 2-d)) 
E element 
K kwartaal 
M maand 
TP productsoort (zie BIJLAGE J) 
V verwerkingsprocédé (zie 2-e)) 
W week 

Y jaar 

Tekens gebruikt in tabellen met betrekking tot frequenties van monsternemingen, keuringen en 
proeven  

≥ "met een minimumfrequentie van": minimumfrequentie die de basisfrequentie voor de keuring 

van het betreffende aspect aanvult 
≤ "met een maximumfrequentie van": maximumfrequentie die het aantal keuringen volgens de 

basisfrequentie voor het betreffende aspect beperkt 
° aanvullend bij (vetgedrukt) hoofdonderwerp 

Symbolen  

c cementgehalte 
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TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN  

De meest recente uitgaven van de vermelde documenten zijn van kracht, met inbegrip van hun eventuele 
addenda en/of errata en/of aanvullende Technische Voorschriften (PTV). 

BENOR-reglementen  

ATR 21-600 

Geprefabriceerde betonproducten vervaardigd op basis van NBN EN 13369 en NBN B 21-600 

PCR 
BENOR-productcertificatiereglement in de sector van de betonindustrie 

Normen  

NBN A 24-301 
Staalproducten - Betonstaal - Staven, draden en gelaste wapeningsnetten - Algemeenheden en 
gemeenschappelijke voorschriften 

NBN A 24-302 
Staalproducten - Betonstaal - Gladde en geribde staven - Gladde en geribde walsdraad 

NBN A 24-303 
Staalproducten - Betonstaal - Gladde geribde koudvervormde draad 

NBN A 24-304 
Staalproducten - Betonstaal - Gelaste wapeningsnetten 

NBN B 12-108 
Cement – Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten 

NBN B 12-109 
Cement – Cement met begrensd alkali-gehalte 

NBN B 15-001 
Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit - Nationale aanvulling bij NBN EN 206 

NBN B 15-100 

Methodologie voor de evaluatie en attestering van de gebruiksgeschiktheid van cementen en van 
toevoegsels bestemd voor beton 

NBN B 15-215 
Beproeving van verhard beton - Wateropslorping door onderdompeling 

NBN B 21-101 
Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend 
beton - Nationale aanvulling bij NBN EN 1917 

NBN B 21-102 
Geprefabriceerde betonproducten - Kokerelementen - Nationale aanvulling bij NBN EN 14844 

NBN B 21-211 
Betontegels - Toepassingsvoorschriften 

NBN B 21-311 
Betonstraatstenen - Toepassingsvoorschriften 

NBN B 21-411 
Betonboordstenen - Toepassingsvoorschriften 

NBN B 21-600 
Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten - Nationale aanvulling bij NBN EN 13369 
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NBN EN 196 
Beproevingsmethoden voor cement (verschillende delen) 

NBN EN 197-1 
Cement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en overeenkomstigheidscriteria voor gewone cementsoorten 

NBN EN 197-2 
Cement - Deel 2: Overeenkomstigheidsbeoordeling 

NBN EN 206 
Concrete - Specification, performance, production and conformity 

NBN EN 450-1 
Vliegas voor beton - Deel 1: Definitie, specificaties en overeenkomstigheidscriteria  

NBN EN 450-2 
Vliegas voor beton - Deel 2: Conformiteitsbeoordeling 

NBN EN 681-1 

Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en 
afvoertoepassingen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber 

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

NBN EN 934-2 

Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 2: Hulpstoffen voor beton - Definities, eisen, 
conformiteit, markering en etikettering 

NBN EN 1008 
Aanmaakwater voor beton - Specificatie voor monsterneming, beproeving en beoordeling van de 
geschiktheid van water, inclusief spoelwater van reinigingsinstallaties in de betonindustrie, als 
aanmaakwater voor beton 

NBN EN 1097-2 

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

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

NBN EN 1338 

Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden 

NBN EN 1339 
Betontegels – Eisen en beproevingsmethoden 

NBN EN 1340 

Betonboordstenen – Eisen en beproevingsmethoden 

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

van de bestandheid tegen vriezen en dooien 

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

NBN EN 1433 
Afwateringsgoten voor verkeersgebieden - Classificatie, ontwerp- en beproevingseisen, merken en 
conformiteitsbeoordeling 
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NBN EN 1744-1 
Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Chemische 
analyse 

NBN EN 1992-1-1 
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor 
gebouwen 

NBN EN 1992-1-1 ANB 

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor 
gebouwen 

NBN EN 10080 
Staal voor het wapenen van beton - Lasbaar betonstaal - Algemeen 

NBN EN 12390-4 
Beproeving van verhard beton - Deel 4: Druksterkte - Specificatie voor proefmachines 

NBN EN 12620 
Granulaten voor beton 

NBN EN 12878 
Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen op basis van cement en/of kalk - Specificaties en 
beproevingsmethoden 

NBN EN 13055 
Lightweight aggregates 

NBN EN 13198 
Vooraf vervaardigde betonproducten - Straat- en tuinmeubilair 

NBN EN 13369 
Common rules for precast concrete products 

NBN EN 14844 

Geprefabriceerde betonproducten - Rechthoekige kokerelementen 

NBN EN 14889-1 

Vezels in beton - Deel 1: Staalvezels - Definities, specificaties en conformiteit 

NBN EN 14991 
Geprefabriceerde betonproducten - Funderingselementen 

NBN EN 15167-1 
Gemalen gegranuleerde hoogovenslak voor gebruik in beton, mortel en injectiemortel - Deel 1: Definities, 
specificaties en conformiteitscriteria 

NBN EN 15258 
Geprefabriceerde betonproducten - Keermuurelementen 

NBN EN ISO 6892 

Metalen – Trekproef (verschillende delen) 

NBN EN ISO 15630-1 
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, rods 
and wire 

NBN EN ISO/IEC 17067 
Conformiteitsbeoordeling - Grondbeginselen van productcertificatie en richtlijnen voor productcertificatie-
schema's 
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Technische Voorschriften  

PTV 21-102 (PROBETON) 

Geprefabriceerde betonproducten – Kokerelementen van beton met constructieve versterking met 
staalvezels 

PTV 100 (PROBETON) 
Geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton voor 

infrastructuurwerken 

PTV 105 (PROBETON) 
Geprefabriceerde betonnen bakken voor waterafvoer 

PTV 108 (PROBETON) 
Betonnen grachtelementen en taludgoten 

PTV 114 (PROBETON) 

Geprefabriceerde bekuipingen van beton voor regenwaterputten, septische tanks en zuiveringsinstallaties 
voor huishoudelijk afvalwater 

PTV 123 (PROBETON) 
Betonnen draineer- en doorgroeiplaten voor grond- en/of taludbekleding 

PTV 124 (PROBETON) 
Geprefabriceerde betonnen elementen voor afschermende constructies voor wegen 

PTV 126 (PROBETON) 

Betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen 

PTV 302 (OCBS) 
Betonstaal – Geribde en gedeukte staven – Geribde en gedeukte draad met hoge ductiliteit 

PTV 303 (OCBS) 
Betonstaal – Gladde en geribde koudvervormde draad met lage ductiliteit  

PTV 304 (OCBS) 
Betonstaal - Gelaste wapeningsnetten 

PTV 305 (OCBS) 
Betonstaal - Tralieliggers 

PTV 306 (OCBS) 
Betonstaal - Bewerken van betonstaal (rechten, knippen, plooien, schikken en lassen) 

PTV 406 (COPRO) 
Technische voorschriften voor gerecycleerde granulaten 

PTV 411 (BE-CERT) 
Codificatie van de granulaten overeenkomstig de normen NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 
en NBN EN 13242 

Reglementaire Nota’s PROBETON  

RN 001 
Statistische interpretatie van resultaten van waarnemingen - Waarschijnlijkheidstesten 

RN 002 

Beoordeling van de resultaten van de industriële zelfcontrole van afgewerkte betonproducten 

RN 003 
Bewerken van betonstaal in de fabriek voor prefabricage 

RN 006 
Controle- en leveringsouderdom van betonproducten 
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RN 012 
Kenmerken en controle van hijshulpstukken ingestort in geprefabriceerde betonproducten 

RN 017 

Controle, kalibratie en ijking van fabricage-, meet- en beproevingsuitrustingen 

RN 022 
Certificatie onder het BENOR-merk van de overeenkomstigheid van de gebruikskenmerken van 
betonproducten bepaald op basis van berekening al dan niet ondersteund door proeven 

Technische Nota’s  

NTN 007 
Controle van verhard beton in de fabriek voor prefabricage - Standaardprocedures voor druksterkte, 
volumemassa en wateropslorping 

NTN 018 
Proeven op beton – Bestandheid tegen dooizouten 

Andere documenten 

NBN CEN/TR 196-4 
Beproevingsmethoden voor cement - Deel 4: Kwantitatieve bepaling van de bestanddelen 
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1 ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED 

Dit ATR vult de bepalingen van het PCR aan met betrekking tot het gebruik en de controle van het BENOR-

merk voor betonproducten die het voorwerp uitmaken van PTV 100 of voor elk betonproduct dat het 
voorwerp uitmaakt van een NBN/PTV waarvan het TR naar het onderhavig ATR verwijst. 

Het BENOR-merk voor betonproducten die het voorwerp uitmaken van PTV 100 geldt enkel voor de 

productsoorten die in de Tabel J.1 van BIJLAGE J opgenomen zijn. Voor deze productsoorten bevat de 
BIJLAGE J bijzondere technische en reglementaire bepalingen die aanvullend zijn op de bepalingen van de 
PTV 100 en dit ATR. 

De bepalingen van dit ATR kunnen worden aangevuld door het TR/ATD. 

Dit ATR is niet van toepassing op bouwelementen. 

2 INLEIDENDE BEGRIPSBEPALINGEN 

De definities van het PCR en van PTV 100 zijn van toepassing. 

Verder gelden de volgende begripsbepalingen: 

a) betontype 
beton met een welbepaalde type-samenstelling vervaardigd door middel van een welbepaalde doseer- en 
menginstallatie. 

b) fabrikaat 

geheel van productiedelen met gemeenschappelijke kenmerken, dat relevant is in het kader van de 
zelfcontrole en desgevallend gepreciseerd wordt in het TR/ATD. 

c) fabrikatengroep 
geheel van fabrikaten met gemeenschappelijke kenmerken dat relevant is in het kader van de zelfcontrole 
en desgevallend gepreciseerd wordt in het TR/ATD. 

d) productiedag 
dag of deel ervan gedurende dewelke een product wordt vervaardigd. 

e) type-betonsamenstelling 
betonsamenstelling die voor de fabrikant als referentie geldt en die, in functie van de productie-
omstandigheden, tijdelijk mag worden bijgestuurd, met dien verstande dat: 

 het cementgehalte met niet meer dan 5 % in gewicht wordt gewijzigd; 
 in het voorkomend geval, het vezelgehalte met niet meer dan 5 % in gewicht wordt gewijzigd; 
 de kenmerken van het product niet wezenlijk veranderen. 

f) verwerkingsprocédé 

wijze van verdichting en ontvorming (onmiddellijk of uitgesteld) van de producten en initiële verharding 
(natuurlijk of versneld) van het beton. 

g) voegdichtingssysteem 
inrichting voor de waterdichte verbinding, door middel van afdichtingsringen met welbepaalde maat-, 
vorm- en vervormingskenmerken, van producten met welbepaalde maatkenmerken van de 
verbindingsprofielen (bv. spie en mof). 

h) standaard 
betrekking hebbend op fabrikaat, kenmerk of aspect dat steeds of over een langere periode hetzelfde blijft 
en dat aangegeven is in de NBN/PTV of bij ontstentenis in het ATD/BB van de fabrikant. 

Het TR kan deze begripsbepalingen aanvullen en/of preciseren. 
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3 KEURINGSINSTELLINGEN 

De bepalingen van het PCR, 3 zijn van toepassing. 

De keuringsinstellingen die door PROBETON gemandateerd zijn om de externe-controleopdrachten 
overeenkomstig het PCR en het onderhavig ATR uit te voeren zijn: 

COPRO vzw - Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten  

Z.1 Researchpark 
1731 Zellik 

tel.: +32 2 468 00 95 
e-mail: info@copro.eu 

SECO Belgium 

Aarlenstraat 53 
1040 Brussel 

tel.: +32 2 238 22 11 
e-mail: mail@seco.be 

4 CONTROLELABORATORIA 

De bepalingen van het PCR, 4 zijn van toepassing. 

Er wordt beroep gedaan op de controlelaboratoria die een overeenkomst hebben gesloten met PROBETON. 

5 PRODUCTIEZETEL 

5.1 Betonbereiding 

De fabrikant mag voor de aanmaak en aanvoer van beton beroep doen op een externe betoncentrale, op 

voorwaarde dat: 

 de betoncentrale geïdentificeerd is in het ATD; 

 het beton wordt geleverd met BENOR-certificaat; 

 het beton in overeenstemming is met de desbetreffende bepalingen van de productgebonden NBN/PTV. 

5.2 Controlemiddelen 

5.2.1 Laboratorium voor zelfcontrole 

De bepalingen van het PCR, 5.3 zijn van toepassing. 

Indien de fabrikant beroep doet op een extern laboratorium, wordt dit aangegeven in het ATD. 

5.2.2 Controlepersoneel 

De bepalingen van het PCR, 5.5 zijn van toepassing. 

Indien de fabrikant beroep doet op extern controlepersoneel, wordt dit aangegeven in het ATD. 

6 VERGUNNINGSAANVRAAG 

De bepalingen van het PCR, 9 zijn van toepassing. 

Voor wat de ontwerpen van ATD en BB betreft, gelden tevens de bepalingen van 9.5. 

7 TOELATINGSONDERZOEK EN TOELATINGSPERIODE 

7.1 Ontvankelijkheid van de formele aanvraag 

De bepalingen van het PCR, 9.4 zijn van toepassing. Tijdens het onderzoek van de ontvankelijkheid van de 

formele aanvraag gaat PROBETON in het bijzonder de overeenkomstigheid na van de gegevens van de 
ontwerpen van ATD en in het voorkomend geval van de BB met de NBN/PTV en met het ATR. 

mailto:info@copro.eu
mailto:mail@seco.be
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Indien de aanvraag ontvankelijk is, geeft PROBETON opdracht aan een keuringsinstelling (zie 3) het 
toelatingsonderzoek (zie 7.2) en de externe controle in de toelatingsperiode (zie 7.3.3) uit te voeren. 

7.2 Toelatingsonderzoek 

De bepalingen van het PCR, 10.1 zijn van toepassing. 

De keurder gaat in het bijzonder de volgende aspecten na: 

 de overeenkomstigheid van de inhoud van de ontwerpen van ATD en in het voorkomend geval van BB 
met de werkelijke toestand in de productiezetel; 

 indien de aanvrager vrijstellingen aanvraagt in toepassing van het PCR, 12.1.3, de motivatie ervan, de 
registratie in het ATD en de haalbaarheid van de bepalingen van het PCR, 12.1.4 t/m 12.1.7. 

7.3 Toelatingsperiode 

7.3.1 Algemene bepalingen 

De bepalingen van het PCR, 10.2 t/m 10.7 zijn van toepassing. 

7.3.2 Zelfcontrole in de toelatingsperiode 

De zelfcontrole in de toelatingsperiode is volgens de bepalingen van het PCR, 10.3. 

Vóór het beëindigen van de toelatingsperiode worden alle keuringen volgens BIJLAGE A, A.1, A.2, A.4 en 
A.5 uitgevoerd, ook die met een periode groter dan de duur van de toelatingsperiode en zijn ten minste de 
resultaten van de keuringen in de toelatingsperiode volgens BIJLAGE A, A.3 beschikbaar. 

In het voorkomend geval, wordt in de toelatingsperiode tevens de gelijkwaardigheid en betrouwbaarheid 
van de alternatieve keuringsschema's bewezen en de correlatie tussen de alternatieve proefmethoden en 
de referentiemethoden nagegaan volgens de modaliteiten van BIJLAGE F (zie PCR, 5.7.3 en 5.7.4). 

In de toelatingsperiode is een vermindering van de referentiekeuringsfrequenties (zie 9.2.1) niet 

toegelaten. 

Indien de fabrikant kan bewijzen dat het geheel of een gedeelte van het voormelde reeds vroeger werd 
verwezenlijkt onder toezicht van een onpartijdige instelling of van een openbaar bestuur, kan PROBETON 

een beperking of de opheffing ervan toestaan. 

7.3.3 Externe controle in de toelatingsperiode 

De externe controle in de toelatingsperiode is volgens de bepalingen van het PCR, 10.5. 

Vóór het einde van de toelatingsperiode voert de keurder ten minste één nazicht uit van elk aspect van de 
zelfcontrole. 

Aard en frequentie van de controleproeven in de toelatingsperiode zijn in overeenstemming met de 
bepalingen van BIJLAGE B. 

Vastgestelde inbreuken of tekortkomingen geven desgevallend aanleiding tot een uitstel of weigering van 
de vergunning (zie het PCR, 11.3). 

8 VERGUNNING EN CERTIFICAAT 

8.1 Vergunning 

8.1.1 Algemene bepalingen 

De bepalingen van het PCR, 11.1 t/m 11.4 zijn van toepassing. 
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8.1.2 Verlening 

Vooraleer de BENOR-vergunning te verlenen, oordeelt PROBETON of de hoeveelheid en het aantal 
vervaardigde fabrikaten en de bekomen keuringsresultaten toelaten de vergunning al dan niet voor de 

gehele productie te verlenen. 

PROBETON kan de vergunning verlenen voor fabrikaten die niet of slechts in beperkte mate werden 
vervaardigd en gekeurd tijdens de toelatingsperiode, voor zover de in voldoende mate vervaardigde 
fabrikaten en de daarop uitgevoerde keuringen representatief zijn voor de voornoemde fabrikaten. 

Voor de nog niet vergunde fabrikaten gelden de bepalingen van 9.6. 

8.1.3 Uitbreiding 

Vooraleer de vergunning wordt uitgebreid tot een nog niet onder het BENOR-merk vervaardigd fabrikaat 
dienen, behoudens andersluidend akkoord van PROBETON: 

 de resultaten van de keuringen in de uitbreidingsperiode van de kenmerken die relevant zijn voor het 
betreffende fabrikaat, beschikbaar te zijn en voldoening te schenken; 

 De overeenkomstigheid van de keuringsresultaten door de keuringsinstelling te zijn vastgesteld; 

 het ATD en/of BB overeenkomstig te zijn aangepast en goedgekeurd. 

8.1.4 Draagwijdte 

Bijzondere bepalingen aangaande de draagwijdte van de vergunning met betrekking tot de mechanische 
sterkte zijn vervat in BIJLAGE D, D.1. 

8.1.5 Beperking 

PROBETON kan de vergunning voor fabrikaten die gedurende een langere periode niet worden vervaardigd, 

opschorten totdat op basis van een nieuw uitbreidingsonderzoek, de overeenkomstigheid wordt bewezen. 

8.2 Certificaat en BENOR-bijlage 

De bepalingen van het PCR, 11.6 zijn van toepassing. 

9 INDUSTRIËLE ZELFCONTROLE 

9.1 Algemene bepalingen 

De bepalingen van het PCR, 5 zijn van toepassing. 

De keuringsschema's zijn in overeenstemming met 9.2. De beoordeling van de keuringsresultaten 
geschiedt volgens 9.3 en de registratie volgens 9.4. 

Het is mogelijk dat tijdens een sluitingsperiode keuringsproeven niet op de voorziene keuringsouderdom 
uitgevoerd kunnen worden. De fabrikant dient de nodige maatregelen te nemen en instructies op te stellen 
om de uitvoering van keuringsproeven tijdens de sluitingsperiode te beheersen. Deze instructies worden 

voorgelegd aan de keurder en maken deel uit van de gedocumenteerde procedure over de beheersing van 
de keuringen (PCR, BIJLAGE A, A.2.3.3). 

9.2 Keuringsschema's 

9.2.1 Algemene bepalingen 

De bepalingen van het PCR, 5.7 zijn van toepassing. 

De referentiekeuringsschema's zijn aangegeven in BIJLAGE A. De referentiekeuringsschema’s kunnen 

worden gepreciseerd, gewijzigd of aangevuld, door het TR/ATD. 

Voor elk onderwerp of aspect dient in het voorkomend geval rekening te worden gehouden met de 
specifieke eisen vermeld in de NBN/PTV. Indien de referentiekeuringsschema's geen eisen vermelden, 
wordt het betreffende onderwerp en/of aspect aan de beoordeling van de fabrikant overgelaten. Deze 
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beoordeling dient steeds de overeenkomstigheid van het product na te streven en aangegeven te worden 
in het ATD. 

De vermelde keuringsfrequenties gelden in normale omstandigheden. Bij twijfel over de 
overeenkomstigheid van een keuringsaspect, dient de keuring steeds uitgevoerd te worden. Indien het 
voorgeschreven aantal keuringen per keuringsperiode groter is dan één, worden de keuringen 
oordeelkundig gespreid in de tijd. 

In het geval van keuringen waarvan de keuringsresultaten kwantificeerbaar zijn, mag de 
omschakelingsprocedure voor keuringsfrequenties volgens BIJLAGE E toegepast worden. 

9.2.2 Keuring van de materialen (o.a. grondstoffen) 

Het referentiekeuringsschema van de materialen is aangegeven in BIJLAGE A, A.1. 

De materialen die onder het BENOR-merk of met een ATG met certificaat geleverd worden, zijn voor de 
gecertificeerde productkenmerken in de regel vrijgesteld van de keuring van die kenmerken volgens de 

referentiekeuringsschema’s van de toepasselijke ATR/TR, met uitzondering van de visuele keuringen. 

Op vraag van de fabrikant en mits akkoord van PROBETON kunnen ook materialen geleverd met een ander 
conformiteitsbewijs (productcertificaat, keuringsattest afgeleverd door een derde partij, 
conformiteitsverklaring van de producent/leverancier, ...) geheel of gedeeltelijk van keuring vrijgesteld 
worden. De mate van vrijstelling is afhankelijk van de graad van betrouwbaarheid van de 
overeenkomstigheid van de kenmerken gedekt door dat ander conformiteitsbewijs ten opzichte van die 
onder het BENOR-merk of met een ATG met certificaat. Een productcertificatiesysteem 5 volgens 

NBN EN ISO/IEC 17067 wordt in de regel als gelijkwaardig beschouwd. PROBETON oordeelt over de 
gelijkwaardigheid. 

Materialen waarvan de overeenkomstigheid van de kenmerken wordt verklaard door de fabrikant in het 
kader van de CE-markering, genieten al dan niet, afhankelijk van het betreffende materiaal en het 
toepasselijk systeem van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP-systeem), een 
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van keuring. 

De vrijstelling van de keuring van materialen is zoals aangegeven in BIJLAGE G. De daarin vermelde 

vrijstellingen slaan enkel op de conform verklaarde kenmerken van de materialen en in het voorkomend 

geval enkel op het type of de klasse van het materiaal dat het voorwerp van het conformiteitsbewijs 
uitmaakt. 

De vrijstelling van de keuring van materialen houdt niet automatisch in dat de materialen onvoorwaardelijk 
mogen toegepast worden in de betonproducten. PROBETON kan eisen stellen m.b.t. de 
gebruiksgeschiktheid. 

9.2.3 Keuring van de productie 

Het referentiekeuringsschema van de productie is aangegeven in BIJLAGE A, A.2. 

De RN 017 beschrijft de wijze waarop fabricage-uitrustingen moeten gecontroleerd, gekalibreerd of geijkt 
worden en desgevallend wat de gewenste nauwkeurigheid is of de toelaatbare afwijkingen zijn. De aard en 
frequenties van de controles, kalibraties of ijkingen, alsmede de verantwoordelijkheid voor hun uitvoering, 
worden bepaald in het PCR, ATR of het TR. 

De RN 017 is van toepassing op alle door PROBETON gecertificeerde betonproducten. 

In afwijking van de bepalingen van de RN 017 kan PROBETON een andere procedure aanvaarden voor de 
kalibratie van de weeginstallaties indien deze onder accreditatie wordt uitgevoerd. 

Volgens de bepalingen van de RN 017 en de diverse toepassingsreglementen dienen gewichtsmatige 
doseerinstallaties gekalibreerd te worden. In de praktijk worden voor dergelijke toestellen door instellingen 
die daartoe bevoegd zijn ook ijkingen aangeboden. 

Bij ijking wordt bevestigd dat de betreffende installatie voldoet aan de voorwaarden van de geldende 
wettelijke ijkreglementering, die van toepassing is voor goederen die in het handelsverkeer worden 

gebracht. Bij een ijking wordt bovendien niet aan de hand van een meetstandaard de afwijking tussen de 
werkelijke en gemeten waarde bepaald zoals dat bij een kalibratie wel het geval is, maar wordt voor elk 
meetpunt bevestigd of een bepaalde nauwkeurigheid wordt gehaald. 
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Wettelijk gezien kan een ijking enkel uitgevoerd worden door een instelling die daartoe erkend en 
geaccrediteerd is. Een kalibratie kan in principe door iedereen uitgevoerd worden. Wel is het zo dat bij 
kalibratie onder accreditatie steeds de meetonzekerheid wordt bepaald, wat bij een ijking niet het geval is. 
De meetonzekerheid wordt in de BENOR-reglementen echter nooit als een criterium gehanteerd. 

PROBETON aanvaardt daarom een ijking door een bevoegde instantie als alternatief voor een kalibratie, 
voor zover de ijking de nauwkeurigheid waarborgt die door de BENOR-reglementen vereist wordt. De ijking 
moet bovendien uitgevoerd met de frequentie die vastgelegd is in de BENOR-reglementen, ook al wijkt dit 

af van de frequentie die geldt in het kader van de ijkreglementering (meestal wordt in de wettelijke 
ijkreglementering de herijk slechts om de 5 jaar uitgevoerd). 

Een fabrikant is steeds gerechtigd de keuring van de bewerking van betonstaal volgens de bepalingen van 
dit ATR te vervangen door een keuring volgens RN 003. 

NOOT Deze vervangingsoptie is nuttig voor fabrikanten die tevens gewapende BENOR-producten vervaardigen waarvoor 
de toepassing van RN 003 verplicht is in het kader van het ATR 21-600. 

Bij de toepassing van RN 003 wordt de verwijzing naar NBN EN 10002-1 in de NOOT bij RN 003, BIJLAGE A, 
A.1.2-c vervangen door die naar NBN EN ISO 15630-1. 

NOOT NBN EN ISO 15630-1 heeft betrekking op alle proeven op wapeningsstaven, -draden en –strengen maar verwijst 
voor de trekproef zelf door naar NBN EN ISO 6892. Deze aanpassing gebeurt om de proefmethode in 
overeenstemming te brengen met die welke geldt in toepassing van NBN EN 10080 en die ook van toepassing is 
in het kader van het BENOR-merk voor vlechtcentrales. 

De kenmerken van standaardproductiedelen worden aangegeven in de standaarddocumenten (NBN/PTV 
en/of BB – zie 9.5). Indien alle kenmerken enkel in de BB worden aangegeven betreffen het fabrieks-
standaardfabrikaten. 

Indien de kenmerken van een productiedeel niet standaard zijn, worden ze aangegeven in de 
productiedocumenten (o.a. goedgekeurde plans volgens de bepalingen van BIJLAGE D, D.2) 

Vooraleer een dergelijk productiedeel wordt vrijgegeven voor productie, wordt nagegaan of de 

productiedocumenten: 

 in overeenstemming zijn met de relevante bepalingen van de NBN/PTV en de bestellingsdocumenten; 

 in het voorkomend geval, extern goedgekeurd zijn. 

De productiedocumenten worden vóór vrijgave gewaarmerkt door de verantwoordelijke voor de zelfcontrole 
of door zijn afgevaardigde. 

De keuringsouderdom en de bewaring van de monsters bestemd voor de keuring van het verhard beton 
zijn behoudens andersluidende bepaling in het TR/ATD, in overeenstemming met de bepalingen van de 

RN 006. 

9.2.4 Keuring van het eindproduct 

Het referentiekeuringsschema van het eindproduct is aangegeven in BIJLAGE A, A.3. 

De keuringsouderdom en de bewaring van de monsters bestemd voor de keuring van de mechanische 
sterkte en andere kenmerken van het eindproduct die rechtstreeks gebonden zijn aan de verhardingsgraad 

van het beton, zijn behoudens andersluidende bepaling in het TR/ATD, in overeenstemming met de 

bepalingen van de RN 006. 

Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de keuringsouderdom TC,S van een ander kenmerk dan de 
mechanische sterkte waarvan de keuringsresultaten statistisch beoordeeld worden en de 
keuringsouderdom TC,I van een ander kenmerk dan de mechanische sterkte waarvan de keuringsresultaten 
individueel beoordeeld worden (zie RN 006, 2.1). 

Zowel een beoordeling aan de hand van attributen als een beoordeling aan de hand van variabelen betreffen 
statistische beoordelingen. 

Bij een individuele beoordeling wordt 1 individueel keuringsresultaat aan een bepaalde grenswaarde 
getoetst. 



 

 

  ATR 100 – Uitgave 2 – 2020-Mod. 17/68 

 

 

9.2.5 Keuring van de opslag, de identificatie en de afvoer 

De keuring van de opslag, de identificatie en de afvoer van de producten is aangegeven in het 

referentiekeuringsschema van BIJLAGE A, A.4. 

9.2.6 Keuring van de meet- en beproevingsuitrustingen 

Het referentiekeuringsschema van de meet- en beproevingsuitrustingen is aangegeven in BIJLAGE A, A.5. 

De RN 017 beschrijft de wijze waarop meet- en beproevingsuitrustingen moeten gecontroleerd, 

gekalibreerd of geijkt worden en desgevallend wat de gewenste nauwkeurigheid is of de toelaatbare 
afwijkingen zijn. De aard en frequenties van de controles, kalibraties of ijkingen, alsmede de 
verantwoordelijkheid voor hun uitvoering, worden bepaald in het PCR, ATR of het TR. 

De RN 017 is van toepassing op alle door PROBETON gecertificeerde betonproducten. 

Volgens de bepalingen van de RN 017 en de diverse toepassingsreglementen dienen weeginstrumenten 
gekalibreerd te worden. In de praktijk worden voor dergelijke toestellen door instellingen die daartoe 

bevoegd zijn ook ijkingen aangeboden. 

Bij ijking wordt bevestigd dat het betreffende instrument voldoet aan de voorwaarden van de geldende 
wettelijke ijkreglementering, die van toepassing is voor goederen die in het handelsverkeer worden 
gebracht. Bij een ijking wordt bovendien niet aan de hand van een meetstandaard de afwijking tussen de 
werkelijke en gemeten waarde bepaald zoals dat bij een kalibratie wel het geval is, maar wordt voor elk 
meetpunt bevestigd of een bepaalde nauwkeurigheid wordt gehaald. 

Wettelijk gezien kan een ijking enkel uitgevoerd worden door een instelling die daartoe erkend en 

geaccrediteerd is. Een kalibratie kan in principe door iedereen uitgevoerd worden. Wel is het zo dat bij 
kalibratie onder accreditatie steeds de meetonzekerheid wordt bepaald, wat bij een ijking niet het geval is. 
De meetonzekerheid wordt in de BENOR-reglementen echter nooit als een criterium gehanteerd. 

PROBETON aanvaardt daarom een ijking door een bevoegde instantie als alternatief voor een kalibratie, 
voor zover de ijking de nauwkeurigheid waarborgt die door de BENOR-reglementen vereist wordt. De ijking 
moet bovendien uitgevoerd met de frequentie die vastgelegd is in de BENOR-reglementen, ook al wijkt dit 
af van de frequentie die geldt in het kader van de ijkreglementering (meestal wordt in de wettelijke 

ijkreglementering de herijk slechts om de 5 jaar uitgevoerd). 

9.3 Beoordeling van de keuringsresultaten - Maatregelen 

De fabrikant gaat na of de keuringsresultaten in overeenstemming zijn met de gestelde eisen, rekening 
houdend met: 

 de beoordelingscriteria aangegeven in het TR/ATD; 

 de beoordelingsprincipes van RN 002. 

Indien de resultaten niet voldoen, spoort hij de oorzaken op en neemt de passende maatregelen om 
onmiddellijk aan de tekortkomingen te verhelpen en herhaling ervan te voorkomen. Hij bakent het 
twijfelachtige productiedeel af. 

Naargelang van de ernst van de vastgestelde tekortkomingen gaat hij spontaan over tot de afkeuring van 

het twijfelachtige productiedeel of herbeoordeelt of herkeurt hij het twijfelachtige productiedeel en treft hij 
de passende maatregelen. 

Voor producten waarvoor geen productgebonden TR van toepassing is mogen twijfelachtige productiedelen 
opnieuw beoordeeld worden op basis van de RN 002. 

Voor producten waarvoor een productgebonden TR van toepassing is mogen, behoudens andersluidende 
bepalingen in het productgebonden TR, zoals een expliciete verwijzing naar de RN 002 voor de beoordeling 
van twijfelachtige productiedelen, twijfelachtige productiedelen herkeurd worden. 
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In het geval van een herkeuring wordt de keuring van betreffende kenmerken van de beschouwde 
productiedelen hernomen met de frequenties die op dat ogenblik van toepassing zijn, rekening houdend 
met de omschakelingsprocedures. Voor een herkeuring gelden hiernavolgende voorwaarden: 

 de herkeuring wordt op basis van attributen uitgevoerd, ook indien op de normale keuringsouderdom 
de keuring op basis van variabelen gebeurt; 

 de uitgestelde keuringsouderdom waarop de overeenkomstigheid bewezen wordt, is niet groter dan 
28 dagen, desgevallend verlengd met het aantal dagen dat de producten op voorraad bewaard werden 

bij een gemiddelde etmaaltemperatuur lager dan 5 °C; 

 de koper die reeds leveringen ontving uit het twijfelachtige productiedeel met vermelding van de 
normale keuringsouderdom wordt in kennis gesteld van de aangepaste keuringsouderdom. 

In het geval van een herbeoordeling op basis van de RN 002 kan de fabrikant volgens RN 002, 4.3.1-b 
een partijkeuring volgens de geldende productspecificatie uitvoeren van de twijfelachtige productiedelen 
voor betreffende kenmerken, na verwittiging van de keuringsinstelling die gerechtigd is toezicht uit te 

oefenen op de partijkeuring. 

Voor twijfelachtige en afgekeurde productiedelen gelden de bepalingen van 11.4. 

De keuringsinstelling is gerechtigd de fabrikant op te dragen de nodige maatregelen te nemen. 

Bij vaststelling van niet-overeenkomstigheid van een productiedeel na levering en behoudens de toepassing 
van een goedgekeurde procedure in het kader van een IZC-systeem (zie 9.7), verwittigt de fabrikant de 
keuringsinstelling en treft in overleg met haar de passende maatregelen. 

Bijzondere bepalingen aangaande de beoordeling van de keuringsresultaten worden aangegeven in het TR 

of bij ontstentenis in het ATD volgens afspraak met de fabrikant. 

Indien het TR voor een bepaald kenmerk de beoordeling van de individuele keuringsresultaten voorziet, is 
het de fabrikant niettemin toegestaan indien voldoende resultaten voorhanden zijn, een statistische 
beoordeling uit te voeren volgens RN 002. De gewijzigde beoordelingswijze wordt aangegeven in de 
keuringsstaat (zie 9.4.2.4) en wordt doorlopend toegepast. 

De aanvaarding van bewerkt betonstaal en de maatregelen in het geval van niet-overeenkomstigheid van 
de mechanische kenmerken van bewerkt betonstaal (zie BIJLAGE A, A.2.3, keuringen nrs. 31 en 51) zijn 

volgens BIJLAGE D, D.4.2. 

9.4 Keuringsregisters en werkboeken 

9.4.1 Algemene bepalingen 

De bepalingen van het PCR, 5.8 t/m 5.10 zijn van toepassing. 

Alle waarnemingen die wijzen op niet-overeenkomstigheden en alle maatregelen genomen om deze te 

verhelpen en/of om herhaling ervan te voorkomen, worden geregistreerd. 

Elektronisch opgeslagen resultaten en gegevens dienen voor de keurder steeds toegankelijk te zijn (zie het 
PCR, 8.2.4). 

9.4.2 Samenstelling van de keuringsregisters 

Een register kan bestaan uit meerdere documentenbundels. Deze bundels mogen zich op meerdere 
plaatsen in de productiezetel bevinden voor zover zij toegankelijk blijven voor de keurder (zie PCR, 8.2.4). 

De registers mogen herschikt worden mits akkoord van de keurder. 



 

 

  ATR 100 – Uitgave 2 – 2020-Mod. 19/68 

 

 

9.4.2.1 Register van de materialen (o.a. grondstoffen) 

Dit register bevat (zie 9.2.2): 

a) de bundel van bestellings- en leveringsdocumenten die toelaten: 

 na te gaan of de kenmerken van de bestelde en geleverde materialen met elkaar in overeenstemming 
zijn; 

 in het voorkomend geval, de levering met BENOR- of ATG-certificaat, met een ander certificaat of 

met een partijkeuringsatttest te bewijzen; 

b) een lijst met de gegevens nodig om: 

 de materialen op voorraad te identificeren; 

 in het voorkomend geval, de aard en/of frequentie van de uit te voeren keuringen na te gaan; 

c) in het voorkomend geval, de bundel met de certificaten en attesten van de materialen. 

9.4.2.2 Register van de productie 

Dit register bevat: 

a) de kalibratiebewijzen van de doseerinrichtingen; 

b) de steekkaarten met de type-betonsamenstellingen voor zover niet aangegeven in het ATD; 

c) de gegevens aangaande de meng- en verdichtingsparameters; 

d) de notities aangaande het bijsturen van de betonsamenstelling, de meng- en verdichtingsparameters; 

e) de verwerkingsinstructies van de hulpstoffen, toevoegsels en kleurstoffen. 

9.4.2.3 Register van de geproduceerde hoeveelheden (productiestaat) 

Dit register vermeldt per fabrikaat en elk andere onderscheidende parameter relevant voor de aard en/of 
frequentie van de keuringen: 

a) de geproduceerde hoeveelheden per productiedag, met aanduiding van hun identificatie en als volgt 
onderverdeeld: 

 alle productiedelen vervaardigd onder het BENOR-merk; 

 de afgekeurde productiedelen (zie het PCR, 12.2.2) vervaardigd onder het BENOR-merk; 

 in voorkomend geval, de beschadigde en herstelde productiedelen vervaardigd onder het BENOR-

merk; 

 de vrijgestelde productiedelen (zie het PCR, 12.1.5); 

b) de gecumuleerde hoeveelheden, zoals omschreven onder a, per productie- en/of kalenderperiode die 

relevant is voor de aard en/of frequentie van de keuringen. 

9.4.2.4 Register van de keuringsresultaten (keuringsstaat) 

Dit register vermeldt per fabrikaat en elke andere onderscheidende parameter voor de beoordeling van de 

keuringsresultaten: 

 alle keuringsresultaten met betrekking tot de materialen, de productie en het eindproduct; 

 in voorkomend geval, de aard van de vastgestelde beschadigingen en de toegepaste herstellingswijze 
indien niet omschreven in het ATD; 

 de voor elk aspect van de keuring gestelde eis en aanvaardingscriterium (zie o.a. RN 002 en TR). 
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9.4.2.5 Register van de opslag, de identificatie en de afvoer 

Dit register bevat de resultaten van de keuring van de opslag, de identificatie en de afvoer van de 
producten. 

9.4.2.6 Register van de productie-uitrustingen 

Dit register bevat de technische gegevens aangaande de uitrustingen. 

9.4.2.7 Register van de meet- en beproevingsuitrustingen 

Dit register bevat: 

 alle waarnemingen aangaande de uitrustingen; 

 de bewijzen van kalibratie en ijking; 

 de technische gegevens aangaande de uitrustingen. 

9.4.2.8 Register van het onderhoud en de herstellingen 

Dit register bevat gegevens aangaande de onderhouds- en herstellingswerken aan de productie-
uitrustingen, meet- en beproevingsuitrustingen. 

9.5 Algemeen Technisch Dossier (ATD) en BENOR-bijlage (BB) 

Benevens de gegevens volgens het PCR, 5.6.3, bevat het ATD de aanvullende inlichtingen zoals omschreven 
in het ATR/TR. 

Het ATD en in het voorkomend geval, de BB (zie PCR, 5.6.3) worden opgemaakt aan de hand van een door 
PROBETON opgestelde modelbundel van typebladen. 

De BB vermeldt alle standaardkenmerken van de fabrikaten die onder het BENOR-merk geïdentificeerd 

worden en die niet éénduidig in de NBN/PTV zijn aangegeven. 

De opmaak, de goedkeuring en de instandhouding van het ATD/BB geschieden overeenkomstig het PCR, 

BIJLAGE B. 

9.6 Aanpassing en/of uitbreiding van de productie 

De bepalingen van het PCR, 11.5 zijn van toepassing. 

De zelfcontrole volgens het ATR/TR is onverminderd van toepassing op nieuwe fabrikaten en op fabrikaten 

die in de toelatingsperiode niet of onvoldoende werden vervaardigd met het oog op de uitbreiding van de 
vergunning. In het geval van vrijgestelde fabrikaten gelden de bepalingen van het PCR, 12.1.4. 

Bij uitbreiding van de vergunning met nieuwe fabrikaten behorend tot een reeds geproduceerde 
fabrikatengroep, mogen de nieuwe fabrikaten tot één enkele productiedag behoren. In het geval van een 
nieuwe fabrikatengroep omvat de uitbreidingsperiode, behoudens andersluidend akkoord van PROBETON, 
ten minste 3 productiedagen. 

Voor de fabrikaten en fabrikatengroepen in de uitbreidingsperiode zijn de omschakelingsprocedures van 

RN 002 niet van toepassing. 

9.7 IZC-systeem 

PROBETON bepaalt de termijn binnen dewelke het IZC-systeem of een deel ervan in het kader van het 
BENOR-merk verplichtend van toepassing moet worden gesteld. 

PROBETON is te allen tijde gerechtigd de schriftelijk vastgelegde gegevens, procedures en werkinstructies 

met betrekking tot het toegepaste IZC-systeem of gedeelten ervan op te vragen voor beoordeling. 
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10 EXTERNE CONTROLE 

10.1 Algemene bepalingen 

De bepalingen van het PCR, 8 zijn van toepassing. 

10.2 Controlebezoeken 

10.2.1 Periodieke controlebezoeken 

De keurder ziet tijdens de periodieke controlebezoeken toe op de toepassing van elk aspect van de 
zelfcontrole. 

Het toezicht op de keuringsaspecten volgens de BIJLAGE A van het ATR/TR heeft betrekking op de 
uitvoering van metingen, proeven en waarnemingen, op hun registratie en beoordeling en op het gevolg 
gegeven aan vastgestelde niet-overeenkomstigheden. 

De keurder houdt verder toezicht op de volgende aspecten: 

a) de beschikbaarheid, bevoegdheden en bekwaamheid van het controlepersoneel (zie 5.2.1); 

b) de instandhouding van het ATD/BB; 

c) de instandhouding van de werkboeken, keuringsregisters (zie 9.4) en het klachtenregister (zie PCR, 
5.10). 

De keurder is gerechtigd alle nodige bewijsstukken te verzamelen van inbreuken op de reglementen of 

tekortkomingen van het product, met het oog op een beoordeling door PROBETON. 

10.2.2 Bijkomende controlebezoeken 

De bijkomende controlebezoeken hebben in het bijzonder betrekking op de aspecten van de zelfcontrole 
die de aanleiding zijn tot het bezoek. 

10.3 Controleproeven 

De bepalingen van het PCR, 8.3 zijn van toepassing. 

De aard en de frequentie van de periodieke controleproeven zijn volgens BIJLAGE B. 

In het geval van een aanpassing en/of uitbreiding van de productie is de keuringsinstelling steeds 
gerechtigd bijkomende controleproeven op te leggen. 

De resultaten van de controleproeven hebben tot doel te toetsen of de resultaten van de IZC betrouwbaar 
zijn. Ze worden niet gebruikt om te oordelen over de overeenkomstigheid van het product. 

De beoordeling van de resultaten van de gepaarde controleproeven geschiedt door een vergelijkingstest 
van de waarnemingen in overeenstemming met de bepalingen van de RN 001, rekening houdende met 

BIJLAGE I, hetzij op het einde van de toelatings- of uitbreidingsperiode, hetzij per jaar in de 

vergunningsperiode. 

Als uit deze vergelijkingstest een statistisch significant verschil blijkt tussen de resultaten van de gepaarde 
controleproeven dan neemt de fabrikant de nodige maatregelen volgens BIJLAGE I, I.3 om het vastgestelde 
verschil op te heffen. 

In het geval van gepaarde controleproeven mogen de resultaten van de in het laboratorium voor 
zelfcontrole uitgevoerde proeven in de zelfcontrole worden opgenomen op voorwaarde dat de bewarings- 

en beproevingsvoorwaarden dezelfde zijn. 
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11 DIVERSEN 

11.1 Identificatie van de producten 

De bepalingen van het PCR, 6 zijn van toepassing. 

De details aangaande de identificatie worden aangegeven in het TR en desgevallend in de productnorm. 

In het geval van producten die het voorwerp uitmaken van PTV 100 wordt de code van de productsoort 

volgens Tabel J.1 van BIJLAGE J opgenomen in de productidentificatie op het product in de onmiddellijke 
omgeving van het BENOR-logo (zie BIJLAGE J, J.1). 

De vrijgestelde en afgekeurde producten worden respectievelijk geïdentificeerd volgens het PCR, 12.1.5 en 
12.2.2. 

De aanduidingen geschieden volgens een methode aanvaard door PROBETON en aangegeven in het ATD. 

11.2 Levering van de producten 

11.2.1 Algemene bepalingen 

De bepalingen van het PCR, 12.3 zijn van toepassing. 

11.2.2 Leveringsouderdom en vroegtijdige leveringen 

De leveringsouderdom van het product en de uitzonderingsprocedure voor vroegtijdige leveringen zijn in 
overeenstemming met de bepalingen van de RN 006. 

Desgevallend wordt in het TR/ATD een minimumleveringsouderdom T aangegeven. 

11.2.3 Leveringsbon 

De bepalingen van het PCR, 12.3.3 zijn van toepassing. 

De identificatie dient het type, de categorie en de andere onderscheidende kenmerken van het BENOR-

productiedeel naspeurbaar te maken. 

11.2.4 Procedure voor levering met verklaring van niet-overeenkomstigheid 

De 'procedure voor levering met verklaring van niet-overeenkomstigheid' is enkel van toepassing voor 
fabrikaten die geheel tot het toepassingsdomein van de geldende specificatie(s) behoren maar die er als 
gevolg van eisen opgelegd door de bouwheer niet geheel mee in overeenstemming zijn.  

De aanvraag tot levering van dergelijke fabrikaten met verklaring van niet-overeenkomstigheid wordt 

gericht aan de keuringsinstelling aan de hand van het luik A van het typeformulier BEN 00I/001, dat op 
eenvoudig verzoek bij PROBETON te verkrijgen is. De levering mag pas geschieden na akkoord van de 
keuringsinstelling, dat verstrekt wordt aan de hand van luik B van hetzelfde typeformulier. 

De verklaring volgens luik A van het typeformulier dient de niet-overeenkomstigheid duidelijk te 
omschrijven en de paragrafen van de geldende specificatie(s) aan te geven waarop de niet-

overeenkomstigheid slaat. 

De aanvraag mag geen betrekking hebben op niet-overeenkomstigheden die tot doel hebben het 

toepassingsgebied van de geldende specificatie(s) te omzeilen of die de gebruiksgeschiktheid van het 
betreffende fabrikaat in gevaar brengen. 

Dergelijke verklaring kan enkel op vraag van de bouwheer afgeleverd worden. Het bewijs dat de afwijkende 
eisen opgelegd zijn door de bouwheer is een absolute voorwaarde voor het akkoord vanwege de 
keuringsinstelling. Dit bewijs wordt verstrekt door (zie luik A van het typeformulier): 

 de verwijzing naar een bewijskrachtig document vanwege de bouwheer in bijlage bij de verklaring van 
de vergunninghouder te voegen; 
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en/of: 

 het akkoord van de bouwheer op te nemen in de verklaring van de vergunninghouder. 

De identificatie van de niet-overeenkomstige elementen dient te geschieden door de aanduiding 
'PROBETON', gevolgd door het vergunningsnummer (het productnummer en het identificatienummer van 
de vergunninghouder, gescheiden door een schuine streep). In geen geval mag op de betreffende 
elementen het BENOR-logo voorkomen. 

De procedure is enkel van toepassing op kenmerken die niet onder de CE-markering verklaard worden. 

11.3 Financieel stelsel 

De bepalingen van het PCR, 13 zijn van toepassing. 

11.4 Twijfelachtige, afgekeurde en vrijgestelde productiedelen 

De bepalingen van het PCR, 12.1 en 12.2 zijn van toepassing. 

Desgevallend wordt in het TR/ATD de toegelaten hoeveelheid afgekeurde productiedelen aangegeven. 

Bij overschrijding van de toegelaten hoeveelheden stelt de fabrikant PROBETON in kennis van de getroffen 
maatregelen om nieuwe afkeuringen te voorkomen. 

11.5 Sancties 

De bepalingen van het PCR, 15 zijn van toepassing, behalve in de toelatingsperiode. 
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REFERENTIEKEURINGSSCHEMA'S VOOR DE ZELFCONTROLE 

De algemene bepalingen van 9.2.1 zijn van toepassing. 

A.1 KEURING VAN DE MATERIALEN (O.A. GRONDSTOFFEN) (ZIE 9.2.2) 

 De beoordeling van de keuringsresultaten is volgens 9.3 

 De registratie van de keuringsresultaten is volgens 9.4.1 en 9.4.2.1 

A.1.1 Kenmerken 

Nr. Onderwerp Aspect (1) Eis(en) Methode Frequentie 

10 Cement juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten - elke aflevering 

20 nazicht certificaat/attest (2) certificaat 

- 1 maal/herkomst/type/klasse 

- ≥ 1 maal/Y 

attest: per levering 

30  Kenmerken (3) - NBN EN 197-1 en NBN EN 197-2 

- NBN B 12-108 en NBN B 12-109 

NBN EN 196 en NBN CEN/TR 196-4 (4) druksterkte, binding 

- 1 maal/200 ton/herkomst/type/klasse 

andere kenmerken 

- 1 maal/400 ton/herkomst/type/klasse 

- ≥ 1 maal/herkomst/type/klasse/K (5) 

40 Granulaten juiste productsoort en 

korrelmaat 

- bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten en visueel elke aflevering 

50 nazicht certificaat/attest (2) certificaat 

- 1 maal/winplaats/korrelmaat 

- ≥ 1 maal/Y 

Attest: per levering 

60 Korrelverdeling - NBN EN 12620 en PTV 411 

- ATD (enkel in het geval van 

strengere eisen dan in norm of in 

PTV of indien niet-BENOR) 

BIJLAGE C, C.7 grove granulaten 

- 1 maal/2000 ton/winplaats/korrelmaat 

zand 

- 1 maal/1000 ton/winplaats/korrelmaat 

- ≥ 1 maal/winplaats/korrelmaat/K (5) 

61 Vorstbestandheid - BIJLAGE C, C.1.6.1 BIJLAGE C, C.1.6.1 - bij eerste gebruik/winplaats 

- 1 maal/winplaats/Y 

- ≤ 1 maal/aflevering 

- BIJLAGE C, C.1.6.1 

70 o zand Verontreinigingen -  visueel - elke aflevering 
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Nr. Onderwerp Aspect (1) Eis(en) Methode Frequentie 

80 gehalte organische stoffen - NBN EN 12620 en PTV 411 NBN EN 1744-1 - 1 maal/winplaats 
- bij twijfel (zie nr. 70) 

90 gehalte fijne deeltjes - NBN EN 12620 en PTV 411 NBN EN 933-1 

100 o zeegranulaten Verontreinigingen -  visueel - elke aflevering 

110 Chloridegehalte (3) - NBN EN 12620 NBN EN 1744-1 - 1 maal/winplaats/leverancier/korrelmaat/K 

- bij twijfel (zie nr. 100) 

- BIJLAGE D, D.3 

120 o recyclageslib ATD (6) - BIJLAGE C, C.1.4 

- ATD (6) 

ATD (6) - ATD (6) 

130 o betongranulaten verontreinigingen (enkel 

eigen herkomst) 

- geen betonvreemde bestanddelen visueel - 1 maal/breekoperatie 

140 overeenkomstigheid (enkel 

externe herkomst) (7) 

- PTV 406 nazicht certificaat/attest (8) certificaat 

- 1 maal/herkomst/productsoort 

- ≥ 1 maal/Y 

attest: per levering  

150 Toevoegsels (9) juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten - elke aflevering 

160 nazicht certificaat/attest (2) certificaat 

- 1 maal/herkomst/productsoort 

- ≥ 1 maal/Y 

attest: per levering 

170 overeenkomstigheid - BIJLAGE C, C.1.1 

- ATD (6) 

ATD (6) - ATD (6) 

180 o vliegas overeenkomstigheid - NBN EN 450-1 en NBN EN 450-2 NBN EN 450-1 en NBN EN 450-2 (4) - 1 maal/100 ton/herkomst 

- ≥ 1 maal/herkomst/K  

181 o toevoegsels type I 

(steenmeel en filler) 

relevante kenmerken - BIJLAGE D, D.6 BIJLAGE D, D.6 - BIJLAGE D, D.6 

190 Hulpstoffen juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten of verpakking - elke aflevering 

200 nazicht certificaat/attest (2) certificaat 

- 1 maal/herkomst/productsoort 

- ≥ 1 maal/Y 

attest: per levering 

210 overeenkomstigheid - NBN EN 934-2 

- ATD (6)(10) 

NBN EN 934-2 (4) 

ATD (6)(10) 

- ATD (6) 

220 Kleurmiddelen juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten - elke aflevering 

230 overeenkomstigheid - BIJLAGE C, C.1.3 

- ATD (6)(11) 

nazicht analyserapport - ATD (6) 

240 Leidingwater (12) Chloridegehalte (3)(13) - BIJLAGE C, C.1.2 nazicht analyserapport verdeler - 1 maal/Y 

250 Grondwater schadelijke stoffen (3)(13) - BIJLAGE C, C.1.2 analyse en/of nazicht analyserapport - 1 maal/herkomst 

- ≥ 1 maal/Y 
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Nr. Onderwerp Aspect (1) Eis(en) Methode Frequentie 

260 Oppervlaktewater (12) schadelijke stoffen (3)(13) - BIJLAGE C, C.1.2 analyse en/of nazicht analyserapport - 1 maal/herkomst 

- ≥ 1 maal/K 

270 Recyclagewater schadelijke stoffen (3) - BIJLAGE C, C.1.2 analyse en/of nazicht analyserapport - 1 maal/K 

280 Betonstaal (inclusief gelaste 
wapeningsnetten) 

juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten en walsmerk - elke aflevering 

290 nazicht certificaat/attest (2)(14) certificaat 

- 1 maal/herkomst/type/soort 

- ≥ 1 maal/Y 

attest: per levering 

300 kenmerken - NBN A 24-302 t/m NBN A 24-304 

en PTV 302 t/m PTV 304 

NBN A 24-302 t/m NBN A 24-304 en PTV 302 

t/m PTV 304 (4) 

- NBN A 24-301 

310 Geprefabriceerde wapening juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten of labeling - elke aflevering 

320 nazicht certificaat/attest (2) certificaat 

- 1 maal/herkomst 

- ≥ 1 maal/Y 

attest: per levering 

330 kenmerken - PTV 306 PTV 306 - ATD (6) 

340 Staalvezels juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten of verpakking - elke aflevering 

350    nazicht certificaat/attest (8) certificaat 

- 1 maal/herkomst/productsoort 

- ≥ 1 maal/Y 

Attest: per levering 

360 In te storten hulpstukken 

(incl. hijshulpstukken) 

juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten of verpakking - elke aflevering 

370 nazicht certificaat/attest (15) certificaat 
- 1 maal/herkomst/productsoort 

- ≥ 1 maal/Y 

Attest: per levering 

380 Ontkistingsmiddel juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten - elke aflevering 

390 Afdichtingsringen juiste productsoort - bestellingsdocumenten nazicht leveringsdocumenten of labeling - elke aflevering 

400 nazicht certificaat/attest (8) certificaat 

- 1 maal/herkomst/productsoort 

- ≥ 1 maal/Y 

attest: per levering 

410 Lasproducten juiste productsoort - bestellingsdocumenten verificatie leveringsdocumenten - elke aflevering 
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A.1.2 Opslag 

Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

10 Alle materialen overeenkomstige opslag BIJLAGE C, C.2 visueel - elke aflevering 

- ≥ 1 maal/W 

Verwijzingen bij A.1 

(1) - zie 9.2.2 voor de (gedeeltelijke) vrijstelling van keuring voor gecertificeerde kenmerken of kenmerken gedekt door een partijkeuringsattest 

(2) - enkel in het voorkomend geval (zie 9.2.2) 

(3) - zie BIJLAGE D, D.3 voor het eventueel bepalen van het chloridegehalte 

(4) - proeven uit te voeren: 

 hetzij in een controlelaboratorium aanvaard door de BENOR-certificatie-instelling van het betreffende materiaal of gelijkwaardig 

 hetzij in het laboratorium voor zelfcontrole onder toezicht van de keuringsinstelling en volgens modaliteiten bepaald door PROBETON 
(5) - de frequentie geldt per levering i.p.v. per kwartaal indien de gemiddelde leveringsfrequentie kleiner is dan 1 maal per 3 maanden 

(6) - vast te leggen per productiezetel en te vermelden in het ATD 

(7) - gebruik betongranulaten van externe herkomst vergt voorafgaand akkoord van PROBETON - zie ook BIJLAGE C, C.1.4 

(8) - certificaat of partijkeuringsattest verplicht 

(9) - gebruik van toevoegsels andere dan vliegassen vergt voorafgaand akkoord van PROBETON 

(10) - enkel indien NBN EN 934-2 niet van toepassing is 

(11) - enkel indien wetenschappelijke verantwoording vereist is 

(12) - regenwater wordt gelijkgesteld met leidingwater indien de recuperatie geen risico's van verontreiniging (o.a. oliën, dooizouten, detergenten, organische stoffen, ...) inhoudt; in het tegenovergestelde geval 

wordt het gelijkgesteld met oppervlaktewater 

(13) - keuring vervalt indien recyclagewater wordt gekeurd dat van dezelfde bron is 
(14) - voor betonstaal BE 220 bestemd voor niet-constructieve wapeningen volstaat een jaarlijkse verklaring van de leverancier dat het staal voldoet aan de norm. 

(15) - indien de hulpstukken niet gecertificeerd of geattesteerd zijn, vallen ze buiten het bestek van het BENOR-merk van het betreffende product en moet zulks vermeld worden in elk leveringsdocument of in het 

voorkomend geval, in de BB. 
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A.2 KEURING VAN DE PRODUCTIE (ZIE 9.2.3) 

 De beoordeling van de keuringsresultaten is volgens 9.3 

 De registratie van de keuringsresultaten is volgens 9.4.1 en 9.4.2.2 

A.2.1 Doseer- en menguitrusting 

Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

10 Gewichtsmatige 
doseerinrichting 

juiste dosering overeenstemming ingestelde met 
afgelezen waarde 

nazicht - 1 maal/D 

20 nauwkeurigheid RN 017 kalibratie volgens RN 017 en ATD (1) - bij installatie, na regeling, aanpassing of herstelling 

- ≥ 1 maal/Y (2) 

30 Volumetrische 

doseerinrichting voor vaste 

stoffen 

juiste dosering overeenstemming ingestelde met 

afgelezen waarde 

nazicht - 1 maal/D 

40 nauwkeurigheid RN 017 kalibratie volgens RN 017 en ATD - bij installatie, na regeling, aanpassing of herstelling 

- ≥ 1 maal/6M (2) 

50 Volumetrische 

doseerinrichting voor 

vloeistoffen 

juiste dosering overeenstemming ingestelde met 

afgelezen waarde 

nazicht - 1 maal/D 

60 nauwkeurigheid RN 017 kalibratie volgens RN 017 en ATD - bij installatie, na regeling, aanpassing of herstelling 

- ≥ 1 maal/6M (2) 

70 o Volumetrische 
doseerinrichting voor 

hulpstoffen 

zuiverheid maatcilinder - visueel - 1 maal/hulpstof/D 

80 Mengapparatuur zuiverheid, slijtage - visueel - 1 maal/W 

90 mengparameters overeenstemming met instellingen nazicht (o.a. mengtijd) - bij installatie, na regeling, aanpassing of herstelling 

- ≥ 1 maal/W 
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A.2.2 Betonspecie 

Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

10 Betonspecie juiste type-

betonsamenstelling 

ATD en/of steekkaart (3) nazicht t.o.v. fabrikaat - 1 maal/D 

20 chloridegehalte (zie 

BIJLAGE D, D.3) 

BIJLAGE C, C.4.1 berekening uit chloridegehalten van  

bestanddelen (zie BIJLAGE D, D.3) 

- bij eerst gebruik 

- bij twijfel op basis van chloridegehalten van de 

bestanddelen 

- BIJLAGE D, D.3 

30 beoogde samenstelling overeenkomst watergehalte meting watergehalte volgens  

BIJLAGE C, C.9 

- bij twijfel 

- ≥ 1 maal/K (4) 

40 overeenkomst korrelverdeling bepaling korrelverdeling volgens 
methode ATD 

- bij twijfel 

41 grootste korrelafmeting Dmax BIJLAGE C, C.10-c) - bij twijfel 

50 verdeling van de vezels homogeen visueel - 1 maal/D 

60 vezelgehalte BIJLAGE C, C.5.2 BIJLAGE C, C.5.1 - 1 maal/150 m3/B 

- ≥ 1 maal/5D/B 

A.2.3 Wapeningen en diversen 

Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

10 Lastoestel of lasmachine instelling - fabrieksdocumenten nazicht instelling volgens 

fabrieksdocumenten 

1 maal/toestel of machine/W 

20 Lasproducten juiste keuze en gebruik - fabrieksdocumenten visueel nazicht volgens 

fabrieksdocumenten 

1 maal/toestel/W 

30 Betonstaal na rechten beschadigingen (o.a. ribben) - fabrieksdocumenten (11) visueel nazicht 1 maal/machine/D 

31  mechanische kenmerken (trekproef) - BIJLAGE D, D.4.1 RN 003, BIJLAGE A, A.1 

(waarbij de verwijzing naar 
NBN EN 10002-1 in de NOOT bij 

RN 003, BIJLAGE A, A.1.2-c wordt 

vervangen door die naar 

NBN EN ISO 15630-1) (16) 

Basisfrequentie:  

4 trekproeven/Y (afwisselend op de 
kleinste en op de grootste diameter 

van het gerecht betonstaal en met 

wisselende rechtmachine) 

Verhoogde frequentie: 

3 trekproeven op de kleinste en op de 

grootste diameter van het gerecht 

betonstaal/rechtmachine/Y (12)(13) 

35 Betonstaal na buigen beschadigingen - geen scheurvorming visueel nazicht 3 gebogen staven/D 

(wisselende diameter) 

36  juiste buigdiameter - fabrieksdocumenten (14) meting 1 gebogen staaf/D 

(wisselende diameter) 
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Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

40 Betonstaal na hechtlassen uiterlijk lasknoop - geen inbranding 

- aanvaardbare geometrie 

visueel nazicht 1 las/lasmethode/D 

     

51  mechanische kenmerken (trekproef) - BIJLAGE D, D.4.1 RN 003, BIJLAGE A, A.1 
(waarbij de verwijzing naar 

NBN EN 10002-1 in de NOOT bij 

RN 003, BIJLAGE A, A.1.2-c wordt 

vervangen door die naar 

NBN EN ISO 15630-1) (16) 

Basisfrequentie: 
4 trekproeven/Y (wisselende 

kenmerkende verbinding, lasser en 

lasmachine  

Verhoogde frequentie: 

- 1 trekproef/kenmerkende 

verbinding/lasser of lasmachine/Y  

- ≥ 3 trekproeven/kenmerkende 

verbinding/Y (wisselende lasser en 

lasmachine) (12)(15) 

60 Wapening juist producttype (draad, staaf), aantal, juiste 

afmetingen, schikking 

- standaard: BB 

- andere: productiedocumenten 

visueel en meting wisselend type 

- 10% totaal 

- ≤ 3 wapeningen/D 

serie: 1 wapening/D 

70 juiste schikking en betondekking in vorm (5) visueel en meting 1 maal/vorm/D 

80 In te storten hulpstukken juiste schikking en inbouw in vorm - productiedocumenten visueel en meting 1 maal/vorm/D 

90 o hijshulpstukken gebruiksgeschiktheid - RN 012 

- BIJLAGE D, D.9 

- RN 012 

- BIJLAGE D, D.9 

RN 012 

100 Ontkistingsmiddel juiste verwerking -  visueel 1 maal/D 

 

A.2.4 Productie-uitrusting 

Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

10 Vormen (bekistingen) juiste vorm en afmetingen standaard  

- NBN/PTV of BB 

andere (maatwerk) 

- productiedocumenten 

- meting - bij ingebruikname 

- TR/ATD (6) 

20 zuiverheid - - visueel - 1 maal/D 

30 slijtage - - visueel - bij twijfel 

40 Productiemachine goede werking en juiste instelling (o.a. 

verdichting en vulling) 

- - visueel en auditief nazicht 

- nazicht instellingen 

- 1 maal/D 

50 Verdichtingsapparatuur goede werking, juiste instelling en 

toepassing 

- - visueel en auditief nazicht 

- nazicht verdichting 

- 1 maal/D 
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A.2.5 Verharding 

Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

10 Productiehal min. en max. temperatuur (7) -  meting 1 maal/D 

20 gemiddelde luchtvochtigheid op middaguur (8) 

30 Rijpingskamer min. en max. temperatuur (7) -  meting 1 maal/D 

40 Warmtebehandeling temperatuurverloop - NBN EN 13369, 4.2.1.4 

- ATD (details) 

meting 1 maal/Y 

50  nazicht instelling 1 maal/D 

60 bescherming tegen uitdroging - NBN EN 13369, 4.2.1.3 

- ATD (details) 

visueel  

A.2.6 Verhard beton 

Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

10 Beton (17) mechanische sterkte (ontnomen proefstukken) (9) - NBN/PTV 

- ATD (10) 

- NBN/PTV 

- BIJLAGE D, D.5 (producten volgens 
PTV 100) 

TR/ATD 

20  wateropslorping - NBN/PTV NBN/PTV TR/ATD 

30 Ontkisting uitzicht, beschadigingen - NBN/PTV visueel 1 maal/D 

40 Herstelling juiste uitvoering - NBN/PTV 

- ATD (10) 

visueel elke herstelling 
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Verwijzingen bij A.2 

(1) - indien de kalibratie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde instelling, mag in afwijking van de RN 017, de methode van deze instelling toegepast worden. 

(2) - behoudens andersluidende afspraak met PROBETON wordt één om de drie kalibraties van een weeg- en doseerinstallatie die niet onder accreditatie door de fabrikant zelf of door de leverancier van de 

installatie worden uitgevoerd, bijgewoond door de KI, met een maximum van één maal per jaar per installatie. 

- de keuze volgens het PCR, 5.4.2 wordt aangegeven in het ATD 

(3) - verstrekt de bestanddelen van de betonsamenstelling en hun dosering in kg/m3 beton en in doseereenheden per mengeling 

(4) - wisselend betontype 

(5) - indien dit aspect niet te keuren is tijdens de productie voorziet het ATD een gelijkwaardige keuring op het eindproduct en/of worden productietechnische maatregelen genomen waardoor de conformiteit van 

dit aspect steeds verzekerd is. 

(6) - frequentie te bepalen volgens gebruiksfrequentie en slijtagegevoeligheid van de vorm/bekisting 
(7) - enkel indien de metingen aangewend worden voor het bepalen van de keuringsouderdom op basis van de rijpheid van het beton 

(8) - enkel indien relevant op basis van BIJLAGE C, C.6 

(9) - alternatief op gevormde proefstukken is toegelaten mits voorafgaand correlatie-onderzoek en periodiek nazicht van de correlatie volgens de modaliteiten van BIJLAGE F 

(10) - enkel indien niet vermeld in NBN/PTV 

(11) - De eisen worden o.a. vastgelegd op basis van de resultaten van de keuringen onder A.2.3, nr. 31 

(12) - De verhoogde frequentie geldt ofwel voor bewerkt betonstaal dat toegepast wordt in betonproducten waarvan de mechanische sterkte enkel door berekening wordt nagegaan ofwel indien deze opgelegd 

wordt in het productgebonden TR. De basisfrequentie geldt in alle andere gevallen. Indien trekproeven met dezelfde keuringsparameters (bijv. dezelfde lasverbinding en lasser) in aanmerking komen voor 

uitvoering onder beide frequentieregimes, worden ze enkel onder het regime met verhoogde frequentie uitgevoerd. Indien beide frequentieregimes van toepassing zijn, elk voor een deel van de productie, 

kan PROBETON vrijstelling verlenen van de keuring onder het regime met basisfrequentie of van een deel daarvan als onder het regime met verhoogde frequentie uitgevoerde keuringen representatief zijn 
(bijv. inzake uiterste diametercombinaties van kenmerkende lasverbindingen) voor de onder het regime met basisfrequentie uitgevoerde keuringen 

- Elk proefstuk van gerecht of gehechtlast staal is vergezeld van een onbewerkt getuigeproefstuk van de draad/staaf van het bewerkt proefstuk waarop de trekproef uitgevoerd wordt. Het getuigeproefstuk 

wordt enkel beproefd indien de beoordeling van de overeenkomstigheid dit vereist - zie BIJLAGE D, D.4.1 

- De trekproeven op gerecht en op gehechtlast staal mogen maximaal gecombineerd worden door de gerechte draden/staven op te nemen in de gehechtlaste proefstukken als de draad/staaf waarop de 

trekproef uitgevoerd wordt. In dat geval gelden enkel de beoordelingscriteria voor de gehechtlaste proefstukken - zie BIJLAGE D, D.4.1 

(13) - De staalsoort is afwisselend DE 500 BS en BE 500(T)S indien de machine beide staalsoorten recht 

(14) - Behoudens door de productnorm toegestane afwijkingen of schriftelijke door de koper toegestane afwijkingen, voldoet de buigdiameter van het gebogen staal aan de geometrische eisen van 

NBN EN 1992-1-1, 8.3 

(15) - Onder een kenmerkende lasverbinding wordt elke toegepaste lascombinatie verstaan van de kleinste en de grootste diameter van de wapening, telkens met de kleinste en de grootste diameter van de 

wapening die erop gelast wordt, waarbij de trekproef uitgevoerd wordt op de kleinste diameter van de lascombinatie 
- Indien zowel BE 500 (T)S- als DE 500 BS-staal gehechtlast worden en de diametercombinaties van de kenmerkende verbindingen dezelfde zijn, is de staalsoort van de staaf/draad waarop de trekproef 

uitgevoerd wordt steeds DE 500 BS. In het tegenovergestelde geval is de gekozen kenmerkende verbinding zodanig dat de staalsoort van de staaf/draad waarop de trekproef uitgevoerd wordt afwisselend 

DE 500 BS en BE 500 (T)S is 

(16) - NBN EN ISO 15630-1 heeft betrekking op alle proeven op wapeningsstaven, -draden en –strengen maar verwijst voor de trekproef zelf door naar NBN EN ISO 6892. Deze aanpassing gebeurt om de 

proefmethode in overeenstemming te brengen met die welke geldt in toepassing van NBN EN 10080 en die ook van toepassing is in het kader van het BENOR-merk voor vlechtcentrales. 

(17) - Voor betonproducten die het voorwerp uitmaken van PTV 100 wordt de keuring van de druksterkte (nr. 10) en de wateropslorping (nr. 20) van verhard beton vervangen door het referentieschema van 

Tabel J.2 van BIJLAGE J (zie BIJLAGE J, J.3). 
 

A.3 KEURING VAN HET EINDPRODUCT (ZIE 9.2.4) 

 De beoordeling van de keuringsresultaten is volgens 9.3 

 De registratie van de keuringsresultaten is volgens 9.4.1 en 9.4.2.4 

Nr. Aspect Eis(en) Methode 
Frequentie 

Toelatings- en uitbreidingsperiode (1) Vergunningsperiode (2) 

(3) (3) (3) (3) (3) (3) 

Verwijzingen bij A.3 

(1) - zie 7.3.2 en 9.6 

(2) - zie 9.2.4 

(3) - volgens TR/ATD. Voor betonproducten die het voorwerp uitmaken van PTV 100 wordt rekening gehouden met BIJLAGE J, J.3. 
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A.4 DIVERSE KEURINGEN (ZIE 9.2.5) 

 De beoordeling van de keuringsresultaten is volgens 9.3 

 De registratie van de keuringsresultaten is volgens 9.4.1, 9.4.2.3 en 9.4.2.4 

Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

10 Opslag onderscheiden opslag, stapeling, toegankelijkheid Zie 11.4 en PCR, 7 visueel 1 maal/D (1) 

20 beschadigingen NBN/PTV 

21 min. en max. temperatuur (enkel indien de 
metingen aangewend worden voor het bepalen 

van de keuringsouderdom op basis van de 

rijpheid van het beton volgens RN 006) 

- meting 
(de meting vervalt voor zover de fabrikant 

meetgegevens ter beschikking heeft van 

een weerstation in de regio) 

1 maal/D 

22 gemiddelde luchtvochtigheid op middaguur 

(enkel indien relevant op basis van BIJLAGE C, 

C.6 

- meting 

(de meting vervalt voor zover de fabrikant 

meetgegevens ter beschikking heeft van 

een weerstation in de regio) 

1 maal/D 

30 Identificatie aanwezigheid, leesbaarheid en juiste vermelding Zie 11.1 en 11.4 visueel 1 maal/D (1) 

40 Afvoer leveringsouderdom Zie 11.2.2 nazicht productie- en keuringsstaat 

(zie 9.4.2.3 en 9.4.2.4) 

1 maal/D (1) 

50 leveringsbon Zie 11.2.3 en 11.4 visueel 

Verwijzingen bij A.4 

(1) - steekproef 

A.5 KEURING VAN DE MEET- EN BEPROEVINGSUITRUSTINGEN (ZIE 9.2.6) 

 De beoordeling van de keuringsresultaten is volgens 9.3 

 De registratie van de keuringsresultaten is volgens 9.4.1 en 9.4.2.6 

Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

10 Alle meetapparatuur verontreiniging, beschadiging, werking - visueel vóór gebruik 

20 Meetapparatuur voor het bepalen van 

afmetingen 

betrouwbaarheid RN 017 kalibratie volgens RN 017 (1) - bij ingebruikneming 

- 1 maal/Y 

30 Geijkt moedermeetlint (2) juistheid RN 017 nazicht ijkmerk volgens RN 017 - bij ingebruikneming 

40 Thermometers betrouwbaarheid RN 017 kalibratie m.b.v. controlethermometer volgens RN 017 (1) - 1 maal/2Y 

50 Controlethermometer betrouwbaarheid RN 017 nazicht certificaat (volgens RN 017) - bij ingebruikneming 

60 Temperatuurregistratietoestel betrouwbaarheid RN 017 kalibratie m.b.v. controlethermometer volgens RN 017 (1) - 1 maal/2Y 

70 Hygrometers betrouwbaarheid RN 017 kalibratie volgens RN 017 - 1 maal/2Y 
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Nr. Onderwerp Aspect Eis(en) Methode Frequentie 

80 Manometers betrouwbaarheid - (1) nazicht certificaat (volgens RN 017) - 1 maal/Y 

90 Controlezeven verontreiniging, beschadiging - visueel - vóór gebruik 

100 Weegschalen betrouwbaarheid RN 017 kalibratie volgens RN 017 (1) - 1 maal/Y 

110 Controlegewichten betrouwbaarheid RN 017 kalibratie volgens RN 017 (1) - 1 maal/5Y (3) 

120 Droogstoof voldoende ventilatie NBN B 15-215 visueel en meting - bij ingebruikneming 

- 1 maal/Y 

130 temperatuur RN 017 RN 017 - 1 maal/Y 

140 Kubusvormen verontreiniging, beschadiging - visueel - voor gebruik 

150 o kubusvormen (staal) vlakheid vormvlakken, rechtheid hoeken RN 017 meting - 1 maal/Y 

160 o kubusvormen (kunststof) vlakheid vormvlakken, rechtheid hoeken RN 017 meting - 1 maal/K 

170 Wapeningsdetector betrouwbaarheid - nazicht m.b.v. proefstaaf volgens RN 017 - voor gebruik 

180 Drukbank betrouwbaarheid RN 017 - kalibratie volgens NBN EN 12390-4 (4) 

- de eis om te voldoen aan § 4.4.5 tot § 4.4.8 van 

NBN EN 12390-4 geldt niet voor beproevingsmachines die 
reeds vóór juli 2000 in gebruik waren 

- voor drukbanken die toegepast worden in het kader van 

de IZC dient de vlakheid van de drukplaten niet nagezien 

te worden 

- bij ingebruikneming, na 

regeling,  

aanpassing of herstelling 
- ≥ 1 maal/Y 

190 Trek- en buigbank betrouwbaarheid RN 017 - kalibratie volgens NBN EN 12390-4 (4) 

- de eis om te voldoen aan § 4.4.5 tot § 4.4.8 van 

NBN EN 12390-4 geldt niet voor beproevingsmachines die 
reeds vóór juli 2000 in gebruik waren 

- bij ingebruikneming, na 

regeling, aanpassing of 

herstelling 
- ≥ 1 maal/Y 

200 Afslijtingstoestel betrouwbaarheid toestel en methode BIJLAGE G van 

NBN EN 1338, 

NBN EN 1339 of 

NBN EN 1340 

kalibratie volgens BIJLAGE G van NBN EN 1338, 

NBN EN 1339 of NBN EN 1340 (5) 

- volgens BIJLAGE G van 

NBN EN 1338, 

NBN EN 1339 of 

NBN EN 1340 

- ≥ 1 maal/6M 

210 Geijkte gewichten  (2) juistheid RN 017 nazicht ijkmerk volgens RN 017 - 1 maal/5Y 

220 Trekmachine en rekmeter betonstaal werking en betrouwbaarheid RN 003, 

BIJLAGE A, 

A.1.1 

RN 003, BIJLAGE A, A.1.1 (6) - bij ingebruikneming, na 

regeling, aanpassing of 

herstelling 

- ≥ 1 maal/Y 

230 Terugslaghamer juiste werking, nauwkeurigheid RN 017 RN 017 - na elk gebruik 

240 Vochtige kamer temperatuur 20 ± 2°C RN 017 - bij ingebruikneming 

- bij twijfel 

- ≥ 1 maal/Y 

250  luchtvochtigheid > 95 % RN 017 - 1 maal/D 

260 Waterbak temperatuur 20 ± 2°C RN 017 - 1 maal/D 

270  zuiverheid water  visueel - 1 maal/D 
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Verwijzingen bij A.5 

(1) - één op drie kalibraties geschiedt volgens het PCR, 5.4.2; in het geval van toezicht door de keuringsinstelling, is deze aanwezig bij de kalibratie. 

(2) - de ijking geschiedt volgens het PCR, 5.4.3 

(3) - enkel bij stofvrije bewaring en uitsluitend gebruik voor kalibraties, zo niet dan bedraagt de frequentie 1 maal/Y 

(4) - de kalibratie geschiedt volgens het PCR, 5.4.2 met dien verstande dat kalibratie door de fabrikant zelf niet toegelaten is 

(5) - één kalibratie per jaar geschiedt in aanwezigheid van de keuringsinstelling 

- kalibratie geschiedt door de fabrikant 

(6) - de kalibratie geschiedt door één van de instanties volgens het PCR, 5.4.2, met dien verstande dat kalibratie door de producent of leverancier van de uitrusting of door de fabrikant zelf niet toegelaten is 
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CONTROLEPROEVEN (ZIE 10.3) 

B.1 CONTROLEPROEVEN OP VERHARD BETON EN BEWERKT BETONSTAAL 

De controleproeven worden enkel uitgevoerd indien de betreffende aspecten in de NBN/PTV en dus in de 
keuringsschema's voor de zelfcontrole zijn opgenomen. 

Nr. Aspect Methode 
Frequentie (1) 

Toelatingsperiode Vergunningsperiode 

10 Mechanische sterkte beton (2)(3) - NBN/PTV 

- BIJLAGE D, D.5 (producten 

volgens PTV 100) 

- 5 monsters/P 

- ≥ 10 monsters (4) 

- 5 monsters/P/Y 

- ≥ 10 monsters/Y (4) 

20 Wateropslorping beton (2) NBN/PTV - 3 monsters/P 

- ≥ 5 monsters (4) 

- 3 monsters/P/Y 

- ≥ 5 monsters/Y (4) 

30 Bewerking betonstaal (5) RN 003, BIJLAGE A, A.1 

(waarbij de verwijzing naar 

NBN EN 10002-1 in de NOOT bij 

RN 003, BIJLAGE A, A.1.2-c 

wordt vervangen door die naar 

NBN EN ISO 15630-1) (7) 

- 3 monsters (6) - 3 monsters/Y (6) 

Verwijzingen bij de tabel 

(1) - P = product / Y = jaar 

(2) - gevormde of ontnomen proefstukken 

(3) - de aard van het kenmerk is volgens de NBN/PTV 
(4) - elk monster omvat één of meer paren identieke proefstukken oordeelkundig gespreid over de betontypes en over de periode; 

per paar wordt 1 proefstuk beproefd in het controlelaboratorium en 1 proefstuk in het laboratorium voor zelfcontrole onder 

identieke bewarings- en beproevingsomstandigheden (gepaarde proeven) 

(5) - deze controleproeven vervallen indien de keuringen nrs. 31 en 51 volgens BIJLAGE A, A.2.3 in een controlelaboratorium 

uitgevoerd worden en de betreffende monsters onder toezicht van de keurder ontnomen werden 

(6) - elk monster omvat twee bewerkte proefstukken waarvan één proefstuk beproefd wordt in het controlelaboratorium en het 

ander proefstuk in het fabriekslaboratorium in het kader van de FPC (gepaarde proeven). De controleproeven die uitgevoerd 

worden in het fabriekslaboratorium mogen gecombineerd worden met de keuringen nrs. 31 en 51 volgens BIJLAGE A, A.2.3 

- de opeenvolgende monsternemingen worden oordeelkundig gespreid over de gerechte diameters en/of kenmerkende 

lasverbindingen die in het kader van de FPC beproefd worden - zie keuringen nrs. 31 en 51 volgens BIJLAGE A, A.2.3 
(7) - NBN EN ISO 15630-1 heeft betrekking op alle proeven op wapeningsstaven, -draden en –strengen maar verwijst voor de 

trekproef zelf door naar NBN EN ISO 6892. Deze aanpassing gebeurt om de proefmethode in overeenstemming te brengen met 

die welke geldt in toepassing van NBN EN 10080 en die ook van toepassing is in het kader van het BENOR-merk voor 

vlechtcentrales. 

B.2 CONTROLEPROEVEN OP HET EINDPRODUCT 

De controleproeven op het eindproduct zijn volgens het TR/ATD. 
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BIJZONDERE TECHNISCHE BEPALINGEN 

NOOT Sommige bepalingen van deze bijlage zijn geheel of gedeeltelijk opgenomen in de NBN/PTV zelf. In het 
voorkomend geval zijn de bepalingen van deze bijlage ondergeschikt aan andersluidende bepalingen in de 
NBN/PTV. 

C.1 BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN VOOR MATERIALEN (O.A. GRONDSTOFFEN) 

C.1.1 Toevoegsels 

Toevoegsels andere dan vliegassen bevatten geen bestanddelen die een ongunstige invloed kunnen hebben 
op de hydraulische reactie, de overeenkomstigheid van de kenmerken met de NBN/PTV en de 
duurzaamheid van het product. 

Voor vliegassen gelden de bepalingen van BIJLAGE H. 

C.1.2 Aanmaak- en recyclagewater 

De kenmerken, eisen en proefmethoden zijn volgens NBN EN 1008. De keuring omvat: 

a) Het visueel nazicht van kleur en het nazicht van de geur: 

 oliën en vetten: niet meer dan kleursporen op het wateroppervlak; 

 kleur: niet donkerder dan licht geel; 

 geur: geen geuren andere dan die van proper water 

b) De analyse van het aanmaakwater: 

voorafgaande keuringsproeven: 

NOOT de proeven geschieden op een watermonster van 80 ml in een maatglas van 100 ml 

 detergenten: geen schuimvorming na 2 minuten 

 stoffen in suspensie: bezinking ≤ 4 ml 

 reuk: geen H2S-emissie na behandeling met 0,5 ml HCl-oplossing 

 organische stoffen: niet donkerder dan geelbruin na behandeling met 5 ml NaOH-oplossing 

 zuurtegraad: pH ≥ 4 

chemische proeven: 

 chloridegehalte: 

Beton Cl- 

ongewapend  ≤ 4500 mg/l 

gewapend/met staalvezels versterkt  ≤ 1000 mg/l (1) 

Verwijzingen bij de tabel 

(1) De aangegeven grenswaarde mag worden overschreden tot maximaal 4500 mg/l, op voorwaarde dat het chloridegehalte van het 

beton zelf voldoet aan NBN B 15-001, 5.2.8 (zie C.4.1). 

 sulfaatgehalte: SO4
2- ≤ 2000 mg/l; 

 onoplosbare rest van filtraat op filter 0,45 µm verminderd met NaCl- en Na2SO4-gehalte ≤ 100 mg/l 
waarbij conventioneel wordt aangenomen dat: 

 de gemeten Cl--ionen aanwezig zijn onder de vorm van NaCl; 
 de gemeten SO4

2--ionen aanwezig zijn onder de vorm van Na2SO4. 
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C.1.3 Kleurstoffen 

Indien andere dan kunstmatige anorganische kleurstoffen worden aangewend, dient hun kleurstabiliteit in 

het beton op wetenschappelijke basis te worden aangetoond. 

Koolstofkleurstoffen zijn toegelaten indien de gemiddelde deeltjesgrootte niet kleiner is dan 70 nm. 

Indien betonproducten van een gekleurde deklaag zijn voorzien, gelden de vermelde eisen enkel voor deze 

laag. 

C.1.4 Betongranulaten 

In het geval van externe herkomst zijn enkel betongranulaten volgens PTV 406 toegelaten en is hun gebruik 
aan het voorafgaand akkoord van PROBETON onderworpen. 

C.1.5 Recyclageslib 

Enkel recyclageslib afkomstig van de interne betonproductie is toegelaten. 

C.1.6 Granulaten 

C.1.6.1 Vorstbestandheid 

Indien de vorstbestandheid van granulaten een eis is dan gelden hiernavolgende bepalingen. 

De vorstbestandheid van granulaten met een nominale korrelmaat D ≤ 4 mm wordt geacht te voldoen. 

De vorstbestandheid van granulaten met een nominale korrelmaat D > 4 mm wordt geacht te voldoen 

indien: 

 ofwel de wateropslorping bepaald volgens NBN EN 1097-6 kleiner of gelijk is aan 1,0 %; 

 ofwel de LA-coëfficiënt bepaald volgens NBN EN 1097-2 kleiner is of gelijk aan 25; 

 ofwel, bij blootstelling aan milieuklassen XF1 t.e.m. XF3 of omgevingsklassen EE2, EE3 of ES2, 

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

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

 ofwel, bij blootstelling aan milieuklasse XF4 of omgevingsklassen EE4 of ES4, 

 ofwel het granulaat na beproeving volgens NBN EN 1367-1 behoort tot klasse F2 volgens 
NBN EN 12620; 

 ofwel het granulaat na beproeving volgens NBN EN 1367-2 behoort tot klasse MS25 volgens 
NBN EN 12620. 

De vorstbestandheid van de granulaten wordt, ongeacht de korrelmaat, per winplaats nagegaan bij het 
eerste gebruik en vervolgens minstens éénmaal per jaar en per winplaats, maar niet meer dan één keer 
per levering. Hierop gelden geen gedeeltelijke vrijstellingen. 

Er mag gebruik gemaakt worden van beproevingsverslagen van externe beproevingslaboratoria en van de 
interne keuringsresultaten van andere BENOR-vergunninghouders, uiteraard mits toestemming van de 
betrokken vergunninghouder. 

C.2 OPSLAG VAN DE MATERIALEN 

C.2.1 Algemene voorschriften 

De materialen worden duidelijk onderscheiden opgeslagen en geïdentificeerd. De opslag is dusdanig dat 
hun gebruiksgeschiktheid niet in het gedrang komt. 
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C.2.2 Cement 

Cement wordt beschermd tegen vocht. Onderlinge vermenging van cementen wordt voorkomen. 

C.2.3 Granulaten 

Onderlinge vermenging van granulaten wordt voorkomen. 

Bij de opslag van granulaten in open lucht wordt verontreiniging met organisch materiaal voorkomen. 

C.2.4 Hulpstoffen 

Vloeibare hulpstoffen worden beschermd tegen vorst. 

C.2.5 Toevoegsels 

Toevoegsels worden beschermd tegen vocht. 

C.2.6 Staalvezels 

Staalvezels worden beschermd tegen vocht. 

C.2.7 Betonstaal 

Betonstaal wordt vrij van de grond opgeslagen. Sporen van loszittend roest en andere verontreinigingen 
die de aanhechting aan beton in het gedrang brengen, worden voorkomen. 

C.2.8 Afdichtingsringen 

Afdichtingsringen worden beschermd tegen rechtstreekse inwerking van zonlicht. 

C.2.9 Recyclagewater 

Indien het recyclagewater een volumemassa heeft groter dan 1010 kg/m3 worden maatregelen genomen 
om de fijne deeltjes in suspensie homogeen te verdelen. 

C.3 PRODUCTIE-UITRUSTINGEN 

C.3.1 Algemene bepalingen 

De producten worden vervaardigd in een vaste en permanente fabriek die over de geëigende middelen 
beschikt voor de gemechaniseerde vervaardiging van de producten en waarin de vervaardiging en de 
bewaring gedurende ten minste 12 uur na vervaardiging geschieden, beschermd tegen het buitenklimaat. 

De productie-uitrustingen zijn in goede staat. Zij vertonen geen gebreken die de overeenkomstigheid van 
de producten met de NBN/PTV in gevaar kunnen brengen. 

C.3.2 Doseerinrichtingen 

Het doseren van het cement, de granulaten en het water is geautomatiseerd. Voor de overige bestanddelen 
is manuele dosering toegelaten. 

Het cement, de poedervormige hulpstoffen en toevoegsels en de staalvezels worden gewichtsmatig 

gedoseerd. Voor de overige bestanddelen is volumedosering toegelaten. 

De doseertoestellen en de werking van de doseerinrichtingen zijn zodanig dat voor de gedoseerde 
bestanddelen in de mengkuip de volgende nauwkeurigheden worden verzekerd: 

 cement, hulpstoffen, toevoegsels en staalvezels: + 2% van de vereiste hoeveelheid; 

 granulaten en water: + 5% van de vereiste hoeveelheid. 
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C.4 BETON 

C.4.1 Chloridegehalte 

De bepalingen van NBN B 15-001, 5.2.8 zijn van toepassing. 

C.4.2 Vliegassen 

Het toegevoegd vliegasgehalte bedraagt in de regel niet meer dan 25 % in massa van het cementgehalte. 

PROBETON kan een hoger vliegasgehalte toestaan voor fabrikaten waarvan de weerstand tegen dooizouten 
gecertificeerd is onder het BENOR-merk. 

C.4.3 Betongranulaten 

Betongranulaten vormen niet meer dan 10 % in massa van het inert skelet van de betonsamenstelling. 

C.4.4 Recyclagewater en -slib 

Het gehalte aan fijne deeltjes afkomstig van het recyclagewater en -slib toegevoegd aan de totale massa 
van het inert skelet van het betonmengsel, bedraagt niet meer dan 1 % in massa. 

C.5 KEURING VAN HET VEZELGEHALTE OP MONSTERS BETONSPECIE 

C.5.1 Methode 

De keuring geschiedt op monsters betonspecie met een individueel minimumvolume van 5000 cm³, 
ontnomen in de mengkuip. 

Het vezelgehalte van elk monster wordt verkregen als de procentuele verhouding van: 

 de massa van de vezels (uitgedrukt in g, op 0,5 g na), verkregen na uitwassen van het verse 

betonmonster en het verzamelen van de vezels met een magneet; 

 de massa van het verse betonmonster (uitgedrukt in g, op 10 g na). 

C.5.2 Eisen 

Het gemiddelde gehalte van 3 opeenvolgende monsters mag niet meer dan 5 % afwijken van het 
theoretisch gehalte overeenkomstig de type-betonsamenstelling. 

Het individueel gehalte van een monster mag niet meer dan 20 % afwijken van het gemiddeld gehalte van 
de 3 beschouwde opeenvolgende monsters. 

C.6 BESCHERMING TEGEN UITDROGING 

Indien de relatieve vochtigheidsgraad van de omgevingslucht (luchtvochtgehalte) laag is, dient de fabrikant 

er op toe te zien dat het oppervlak van de betonproducten niet vroegtijdig uitdroogt en er geen windbarstjes 
ontstaan. Desgevallend neemt hij de nodige beschermende maatregelen. 

C.7 BEPALING VAN DE KORRELVERDELING VAN ZAND EN GRANULATEN 

De bepaling van de korrelverdeling van de granulaten en het zand geschiedt overeenkomstig de werkwijze 
beschreven in de NBN EN 933-1, met dien verstande dat de volgende afwijkingen worden toegestaan: 

 De bepalingen aangaande de voorbereiding van het zeefmonster zijn niet van toepassing; 

 De bepaling van het gehalte fijne deeltjes < 63m mag geschieden zonder recuperatie van de doorval 

door de zeef van 63m. 
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Onafgezien van deze toegestane afwijkingen dient de fabrikant te waken over: 

 de representativiteit van het zeefmonster voor de levering; 

 de betrouwbaarheid van de resultaten van de zeefanalyse. 

C.8 BEPALING VAN DE WATEROPSLORPING DOOR ONDERDOMPELING 

C.8.1 Beproevingsouderdom 

Met het oog op de levering van een betonproduct op 28 dagen ouderdom of vroeger mag afgeweken worden 
van de conditionering van de proefstukken voor beproeving bepaald in de norm NBN B 15-215. De fabrikant 
mag bij de beoordeling van de overeenkomstigheid evenwel geen rekening houden met het feit dat de 
wateropslorping van beton hoger is naarmate de ouderdom lager is. 

C.8.2 Volume van de proefstukken 

Indien het volume van een ontnomen proefstuk kleiner is dan 0,8 dm3 worden 1 of 2 aanvullende 

proefstukken ontnomen, derwijze dat het totaal volume van de ontnomen proefstukken niet kleiner is dan 
1 dm3. De gemiddelde wateropslorping door onderdompeling van de 2 of 3 proefstukken geldt als 
individueel resultaat. 

C.9 BEPALEN VAN HET WATERGEHALTE VAN BETONSPECIE 

C.9.1 Uitrusting 

 een recipiënt, met een inhoud van ongeveer 15 l, dat hermetisch kan afgesloten worden. 

 een weegschaal waarmee het monster betonspecie kan worden gewogen op 10 g nauwkeurig. 

 een metalen schaal met een minimumbodemoppervlakte van 2000 cm2 en een opstaande rand van 
minstens 10 cm hoog. 

C.9.2 Monsterneming 

De hoeveelheid betonspecie van het monster bedraagt minstens 5 l indien de grootste nominale afmeting 
van het betongranulaat D ≤ 14 mm en minstens 10 l indien D > 14 mm. 

Indien de fracties met korrelmaat tot max. 14 mm groter zijn dan de fracties met korrelmaat groter dan 
14 mm, mag als minimumvolume van het proefmonster verder 5 l worden toegepast. Indien in beton een 
fractie met korrelmaat groter dan 14 mm verwerkt is en het resultaat van de keuring een abnormale 
afwijking vertoont t.o.v. het theoretisch gedoseerde watergehalte, dienen tegenproeven te worden 

uitgevoerd op een dubbele hoeveelheid (10 l). 

In alle gevallen mag een keuring op een monster van 10 l vervangen worden door een keuring op twee 
monsters van 5 l. In dit geval wordt als keuringsresultaat het gemiddelde resultaat beschouwd van de 
2 proeven. 

Het monster wordt tot op het ogenblik van de proef bewaard in een hermetisch afgesloten recipiënt. 

De proef wordt aangevat binnen de 15 minuten nadat het aanmaakwater in het mengsel werd gebracht 
indien het monster wordt gedroogd in een droogstoof (zie C.9.3.1-a)) en binnen de 30 minuten nadat het 

aanmaakwater in het mengsel werd gebracht indien het monster wordt gedroogd op een verwarmingsbron 
(zie C.9.3.1-b)). 

C.9.3 Bepaling van het watergehalte van betonspecie 

C.9.3.1 Werkwijze 

Weeg de metalen schaal op 10 g nauwkeurig. Zij m0 de massa van de schaal, uitgedrukt in gram. Spreid 
het monster betonspecie uit in de metalen schaal en weeg het geheel op 10 g nauwkeurig. Zij m1 de massa 

van de schaal en het monster, uitgedrukt in gram. 
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Droog het monster: 

a) hetzij in een droogstoof bij een temperatuur van 105 °C ± 5 °C, de vullingsgraad van de droogstoof is 

hoogstens 25 %. 

b) hetzij door verhitting op een verwarmingsbron. 

Het uitdrogen met een klassieke warmtebron volgens b) of in de droogstoof volgens a) mag enkel worden 
vervangen door uitdrogen in een microgolfoven indien voorafgaandelijk op basis van minstens 

5 vergelijkende proeven bewezen werd dat de proefresultaten overeenstemmen. 

Voer het drogen uit onder regelmatige dooreenmenging van de specie. 

Zet het drogen voort totdat het gewichtsverlies van het monster bij twee opeenvolgende wegingen, 
uitgevoerd met een tussenperiode van ten minste 1 uur bij toepassing van de methode volgens a) en met 
een tussenperiode van ten minste 15 minuten bij toepassing van de methode volgens b), minder dan 0,2 % 
bedraagt. Weeg het monster na drogen opnieuw op 10 g nauwkeurig. Zij m2 de massa van de schaal en 

het droog monster, uitgedrukt in gram. 

C.9.3.2 Uitdrukking van het resultaat 

Het totale watergehalte van de betonspecie, uitgedrukt in procenten van de droge massa, wordt gegeven 
door de formule: 

𝑊 =  
𝑚1 −  𝑚2

𝑚2  −  𝑚0
 𝑥 100 

Het resultaat wordt gegeven met één decimaal. 

C.10 BEPALEN VAN DE MAXIMALE KORRELDIAMETER VAN EEN GRANULAAT OF VAN 

EEN BETONSAMENSTELLING  

Door het gebruik van verschillende terminologie en symbolen in verschillende normen, PTV en 

toepassingsreglementen voor betonproducten bestaat er enige onduidelijkheid omtrent de bepaling van 

grootste korrelafmeting van een granulaat of van een betonsamenstelling. 

a) Grootste korrelmaat van een granulaat D 

De kleinste korrelmaat van een kaliber van een granulaat wordt doorgaans aangeduid door d, en de 
grootste korrelmaat door D. Het kaliber wordt aangeduid door d/D. Op basis van de grenswaarden van de 
NBN EN 12620 kunnen echter voor eenzelfde kaliber soms meerdere waarden voor de nominale grootste 
korrelmaat D opgegeven worden. 

b) Grootste korrelmaat van een betonsamenstelling dg en Dmax 

In NBN EN 1992-1-1+ANB (Eurocode 2) wordt het symbool dg gebruikt om de maximale nominale 
korrelafmeting van het beton aan te duiden. Eurocode 2 geeft echter niet aan hoe dg bepaald moet worden. 
Ook in enkele productgebonden specificaties is dit symbool dg overgenomen. 

In NBN EN 206 wordt de grootste korrelafmeting van het inert skelet van een betonsamenstelling 
aangeduid door Dmax. Dmax wordt gelijk gesteld aan de grootste nominale korrelmaat D van het granulaat 
met het grofste kaliber dat in de betreffende betonsamenstelling wordt gebruikt. Het symbool Dmax wordt 

in verschillende productgebonden specificaties overgenomen evenals in verschillende 
toepassingsreglementen. 

Om deze verschillende benaderingen met elkaar in overeenstemming te brengen geldt: 

dg = Dmax = D van het granulaat met het grofste kaliber 

c) Bepaling van de grootste korrelmaat op basis van een zeefanalyse. 

Indien er twijfel is over de overeenkomstigheid tussen de nominale en de werkelijke grootste korrelmaat 
van het inert skelet, mag de grootste korrelmaat van een betonsamenstelling bepaald worden op basis van 

een zeefanalyse. Zet daartoe de zeefkromme van het inert skelet uit in een diagram met langs de 
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horizontale as een verdeling van de zeefopeningen volgens een lineaire schaal. Bepaal de snijpunten van 
de zeefkromme met de horizontale lijnen die respectievelijk cumulatieve doorval van 15 % en 85 % 
aangeven. Trek door deze snijpunten een rechte lijn en bepaal het snijpunt van deze lijn met de lijn die de 

cumulatieve doorval van 100 % aangeeft. Rondt de gevonden (fictieve) zeefmaat af tot het dichtstbijzijnde 
aantal hele millimeter. Deze waarde mag worden aangenomen als de grootste korrelmaat Dmax van het 
inert skelet. De zeefanalyses voor de bepaling van Dmax geschieden met de frequenties die voor de 

betreffende granulaten voorzien zijn in het van toepassing zijnde TR. 

 

Korrelmaat (mm) 
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BIJZONDERE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN  

D.1 DRAAGWIJDTE VAN DE BENOR-VERGUNNING AANGAANDE DE MECHANISCHE 

STERKTE VAN HET EINDPRODUCT 

De mechanische sterkte van het eindproduct wordt steeds gecertificeerd onder het BENOR-merk indien de 
betrokken fabrikaten standaard zijn en de mechanische sterkte het voorwerp uitmaakt van in de NBN/PTV 
voorgeschreven standaardeisen en -belastingsproeven. 

De mechanische sterkte van het eindproduct kan door PROBETON ook onder het BENOR-merk 
gecertificeerd worden indien de fabrikaten fabrieksstandaardfabrikaten zijn en de overeenkomstigheid van 
de mechanische sterkte van het eindproduct wordt bewezen door: 

 hetzij berekening volgens de bepalingen van de NBN/PTV, desgevallend aangevuld door standaard-

berekeningsvoorschriften vanwege PROBETON; 

 hetzij proeven die de aangrijpende belastingen simuleren en beschreven worden in het ATD/BB. 

De fabrieksstandaardfabrikaten waarvan de mechanische sterkte van het eindproduct wordt gecertificeerd 
maken het voorwerp uit van door PROBETON goedgekeurde maat- en in het voorkomend geval wapenings- 
en/of vezelversterkingsplans, die opgenomen worden in de BB (zie D.2-a)). Deze plans verstrekken de 
gegevens aangaande alle aspecten van het fabrikaat die relevant zijn voor de mechanische sterkte 
(zie verder). 

Indien de mechanische sterkte gecertificeerd wordt identificeren in voorkomend geval de plans ook de 
aangrijpende belastingen. 

Voor eenvoudige ongewapende fabrieksstandaardfabrikaten is geen maatplan vereist en volstaat een 
geschikte identificatie van de maten in de BB. 

Indien de mechanische sterkte van het eindproduct niet op hogervermelde wijze kan worden gecertificeerd 
onder het BENOR-merk, dekt de BENOR-vergunning de overeenkomstigheid van alle aspecten van het 

fabrikaat die relevant zijn voor de mechanische sterkte van het eindproduct, te weten: 

 de algemene voorschriften aangaande: 

 het beton, het betonstaal en de staalvezels;  
 de maat- en vormafwijkingen; 
 de schikking en betondekking van de wapeningen; 

 de mechanische sterkte van het verhard beton; 

 de maatkenmerken en in het voorkomend geval, de wapenings- en/of vezelversterkingskenmerken 

volgens de goedgekeurde plans (zie D.2-b)). 

In het geval van door PROBETON goedgekeurde plans geschiedt de certificatie van de mechanische sterkte 
op basis van berekening al dan niet ondersteund door proeven volgens RN 022 (zie D.7). 

D.2 OPMAAK EN GOEDKEURING VAN PLANS 

Plans met de maatkenmerken en in voorkomend geval de wapenings- en/of vezelversterkingskenmerken 
van fabrikaten worden: 

a) hetzij goedgekeurd door PROBETON (fabrieksstandaardfabrikaten, opgenomen in de BB) (zie D.1); 

b) hetzij goedgekeurd door de afnemer (zie D.1). 

De plans volgens a) worden volgens de instructies van PROBETON opgemaakt. 
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Voor de plans volgens b) gelden de volgende bepalingen: 

 De plans vermelden alle aspecten die relevant zijn met betrekking tot de mechanische sterkte van het 

fabrikaat. 

 De plans worden eenduidig geïdentificeerd (aanduiding bouwplaats, code fabricaat volgens 
productiestaat, datum van het plan). Bij elke aanpassing wordt het plan van een aanpassingsdatum 
en/of nieuw volgnummer voorzien om het te onderscheiden van een vorige versie. 

 De goedkeuring gebeurt eenduidig en ondubbelzinnig bij voorkeur door waarmerking van het goed te 
keuren plan zelf, anders door een eenduidige identificatie ervan in de relevante briefwisseling. 

 De goedkeuring vermeldt dat de afnemer akkoord gaat met productie en levering volgens het 
goedgekeurd plan. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de afnemer om de nodige 
goedkeuringen te verkrijgen van de bouwheer of zijn daartoe gemandateerde afgevaardigde. Daartoe 
bevat het goedgekeurde plan de volgende vermelding: 

“Het BENOR-merk heeft onder meer betrekking op de overeenkomstigheid van het geleverde product 
met het door de afnemer goedgekeurde plan. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de afnemer 
om de nodige goedkeuringen van de bouwheer of zijn daartoe gemandateerde afgevaardigde te 

verkrijgen.” 

 De goedkeuring van de plans, met inbegrip van de goedkeuring van eventuele aanpassingen aan de 
plans (zie hoger), gebeurt vóór de productie van het betreffende fabrikaat. 

D.3 BEPALEN VAN HET CHLORIDEGEHALTE 

In het geval van gewapend of met staalvezels versterkt beton dient het chloridegehalte van de materialen 
en van het beton enkel gekeurd te worden bij gebruik van zeegranulaten en/of chloridehoudende 
hulpstoffen in het beton.  

In het geval van ongewapend beton dient het chloridegehalte van de materialen en van het beton enkel 
gekeurd te worden bij gelijktijdig gebruik van zeegranulaten en chloridehoudende hulpstoffen in het beton. 

In het voorkomend geval is de keuring volgens BIJLAGE A. 

Bij de bepaling van het chloridegehalte van het beton wordt rekening gehouden met de bepalingen van 
NBN EN 206, 5.2.8. 

Bij het bepalen van het chloridegehalte van het beton dient steeds gebruik gemaakt te worden van het 
maximale toegelaten chloridegehalte van de samenstellende materialen, tenzij lagere gehalten 
gewaarborgd worden op basis van een verscherpte zelfcontrole die door PROBETON aanvaard is. 

Bij de bepaling van het chloridegehalte van het beton wordt rekening gehouden met het maximale 

chloridegehalte van zeegranulaten volgens de klasse volgens PTV 411 waartoe de granulaten behoren. 

Als alternatief voor het gebruik van het maximale chloridegehalte volgens de klasse van de PTV 411 mag 
rekening gehouden worden met het chloridegehalte van alle samenstellende bestanddelen, zoals dat ten 
minste maandelijks wordt bepaald uit het gemiddelde van de laatste 25 metingen van het chloridegehalte 
op de grondstof + 1,64 x de berekende standaardafwijking. Hiervoor mag beroep gedaan worden op 
individuele waarden verklaard door de leverancier van de betreffende bestanddelen. 

D.4 KEURING VAN DE MECHANISCHE STERKTE VAN BEWERKT BETONSTAAL 

D.4.1 Beoordelingscriteria 

Bij de keuring van de mechanische sterkte van bewerkt betonstaal volgens BIJLAGE A, A.2.3, nrs. 31 en 
51 worden de volgende vier overeenkomstigheidscriteria onderscheiden: 

a) De op een individueel gerecht en/of gehechtlast proefstuk bekomen resultaten voldoen aan de waarden 
van de elasticiteitsgrens R'e , de treksterkte R'm, de verhouding R'm/R'e en de totale rek bij maximale 

belasting Agt, gespecifieerd in NBN A 24-302 en NBN A 24-303 en in PTV 302 en PTV 303, ongeacht of 
de breuk zich in het geval van gehechtlaste proefstukken in de las voordoet of niet. 
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b) De op een individueel gehechtlast en al dan niet gerecht proefstuk bekomen resultaten voor de 
elasticiteitsgrens R'e, of de treksterkte R'm, of, indien de breuk zich niet in de las heeft voorgedaan, de 
totale rek bij maximale belasting Agt of de verhouding R'm/R'e voldoen niet aan a) maar de 

elasticiteitsgrens R'e, de treksterkte R'm en de totale rek bij maximale belasting Agt zijn respectievelijk 
ten minste gelijk aan 90 %, 95 % en 90 % van de op een getuigeproefstuk bekomen waarde. 

c) De op een individueel gerecht maar niet gehechtlast proefstuk bekomen resultaten voldoen niet aan a), 

maar de elasticiteitsgrens R'e, de treksterkte R'm en de totale rek bij maximale belasting Agt zijn ten 
minste gelijk aan 95 % van de op een getuigeproefstuk bekomen waarde. 

d) De op een individueel bewerkt proefstuk bekomen resultaten voldoen noch aan a), noch aan b) of c), 
maar de gemiddelde resultaten die bekomen worden op twee identieke proefstukken na herkeuring (zie 
D.4.2) voldoen aan de voor de individuele proefstukken geldende criteria volgens a), b) of c). 

Het toetsen van de criteria onder b) en c) vereist de beproeving van het bewerkt proefstuk en van het 

bijbehorend getuigeproefstuk. 

Het toetsen van de criteria onder d) in het kader van een herkeuring (zie D.4.2) vereist de beproeving van 
twee identieke bewerkte proefstukken en eventueel van het bijbehorend getuigeproefstuk. 

D.4.2 Aanvaarding van het bewerkt staal en maatregelen in het geval van niet-

overeenkomstigheid 

Indien aan het criterium onder a) (zie D.4.1) voldaan is wordt het bewerkt betonstaal aanvaard.  

Indien aan de criteria onder b) of c) (zie D.4.1) voldaan is wordt het bewerkt betonstaal aanvaard maar 
dient de fabrikant maatregelen te nemen om de overeenkomstigheid met het criterium onder a) na te 
streven. Indien tijdens 2 opeenvolgende periodieke keuringen enkel aan het criterium b) of c) voldaan is, 
wordt de termijn tot de eerstvolgende periodieke keuring gehalveerd. 

Indien aan geen enkele van de criteria onder a), b) en c) (zie D.4.1) voldaan is, stelt de fabrikant 
onmiddellijk een onderzoek in naar de oorzaken van de niet-overeenkomstigheid en voert hij een 

herkeuring uit op 2 proefstukken (vergezeld van een getuigeproefstuk) met dezelfde kenmerkende 
parameters (kenmerkende verbinding, machine, lasser, staalsoort) maar desgevallend na een gewijzigde 

afstelling van machines en andere uitrustingen voor de betreffende bewerking. De monsterneming en 
beproeving in het kader van de herkeuring gebeuren zodanig dat de resultaten ervan bekend zijn binnen 
de twee maanden na die van de niet-overeenkomstige periodieke keuring. 

Indien na een herkeuring voldaan is aan een van de criteria onder a), b) en c) (zie D.4.1) gelden de regels 
zoals zonder herkeuring (zie hiervoor). 

Indien na een herkeuring enkel voldaan is aan het criterium onder d) gelden de regels zoals voor de criteria 
onder b) of c) maar wordt de termijn tot de eerstvolgende periodieke keuring gehalveerd. 

Indien na een herkeuring aan geen enkele van de criteria onder a), b), c) en d) (zie D.4.1) voldaan is of 
na twee opeenvolgende periodieke keuringen enkel aan het criterium onder d) voldaan is, wordt het 
bewerkt staal behoudens andersluidend akkoord van PROBETON niet meer aanvaard. 

Het opnieuw aanvaarden van het bewerkt betonstaal vereist het voorafgaand akkoord van PROBETON met 

de genomen maatregelen, desgevallend na kennisname van de resultaten van aanvullende keuringen. 

D.5 BEWARING EN HOOGTE VAN BETONKERNEN DIE ONTNOMEN WORDEN AAN 

PRODUCTEN DIE VOLDOEN AAN DE PTV 100  

Betonkernen die ontnomen worden aan producten die voldoen aan de PTV 100 worden in de regel vóór de 
drukproef volgens PTV 100, 7.3.3 gedurende 50 ± 10 u bewaard onder water bij een temperatuur van 

20 ± 2 °C. Verder worden deze kernen in de regel afgezaagd op een hoogte die gelijk is aan de diameter. 



 

 

  ATR 100 – Uitgave 2 – 2020-Mod. 47/68 

 

 

Indien de methode die wordt gehanteerd in het laboratorium voor industriële zelfcontrole (IZC) om een 
gegronde reden en na overleg met de keuringsinstelling hiervan afwijkt dan wordt rekening gehouden met 
hetgeen volgt: 

a) Afwijkende bewaringsomstandigheden worden enkel toegelaten indien voorafgaandelijk een 
correlatieonderzoek wordt uitgevoerd. Voor het correlatieonderzoek geldt de procedure volgens  
BIJLAGE F; 

b) Een afwijkende hoogte van de kernen is niet kleiner dan 0,7 maal de diameter van de kern. Voor de 
bepaling van de druksterkte kunnen de omzettingscoëfficiënten van PTV 100, 7.3.3.1 toegepast worden; 

c) Voor de uitvoering van controleproeven dienen de afwijkende bewaringsomstandigheden en/of de 
afwijkende hoogte van de kernen aan het controlelaboratorium meegedeeld te worden via vermelding 
op het beproevingsborderel. 

D.6 TOEVOEGSELS TYPE I VOLGENS NBN EN 206 (STEENMEEL OF FILLER) 

Toevoegsels type I volgens NBN EN 206 zoals steenmeel voor beton of filler vallen formeel onder het 
toepassingsgebied van NBN EN 12620 en kunnen als zodanig onder de CE-markering of onder een 
productcertificaat geleverd worden. 

De kenmerken die beschreven zijn in NBN EN 12620 zijn echter onvoldoende om de gebruiksgeschiktheid 
van steenmeel of filler voor toepassing in beton in alle omstandigheden te kunnen beoordelen. 

Bij gebruik van dergelijke toevoegsels dienen bijgevolg relevante kenmerken, die in verband staan met de 

eventuele invloed op de binding van het cement en op de sterkte-ontwikkeling, de verwerkbaarheid en de 
duurzaamheid van het beton, beheerst te worden. 

In de mate dat de betreffende kenmerken gedekt zijn door de CE-markering of door een productcertificaat, 
kan vrijstelling van IZC verleend worden volgens 9.2.2. 

Indien deze kenmerken echter niet gedekt zijn door de CE-markering of een productcertificaat, dient de 
fabrikant minstens per kwartaal te beschikken over een analyseverslag van het product aangaande de 

relevante kenmerken en minstens over een jaarlijks analyseverslag, opgesteld door een onafhankelijk 

laboratorium. 

Als relevante kenmerken worden de volgende kenmerken beschouwd: 

 de chemische samenstelling, m.i.v. het alkaligehalte; 

 het gehalte aan schadelijke stoffen: chloriden, sulfaten, sulfiden; 

 de zuiverheid (bv. het gehalte organische stoffen en het methyleenblauwgetal); 

 de fijnheid (bv. het Blaine-getal of eventueel de waterbehoefte p). 

Mits akkoord van PROBETON kunnen andere kenmerken of proefmethodes in beschouwing genomen 
worden. De beproefde kenmerken en de grenswaarden worden vermeld in het ATD. 

D.7 TOEPASSING VAN DE REGLEMENTAIRE NOTA RN 022 

De RN 022 beschrijft de procedures voor de certificatie van de overeenkomstigheid van de 
gebruikskenmerken van een betonproduct op basis van berekening of op basis van berekening ondersteund 
door proeven, uitgevoerd ten titel van initiële typeproeven (ITT). 

De RN 022 kan toegepast worden in alle gevallen waarin de productspecificatie (norm of PTV) 
gebruikskenmerken definieert die door berekening en in het voorkomend geval door ondersteunende 

proeven, kunnen verklaard worden.  
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De RN 022 voorziet de certificatie van de gebruikskenmerken volgens één van de volgende procedures:  

 procedure 1: certificatie door attestering van een catalogus 

 procedure 2: certificatie door attestering van fabricageplans 

 procedure 3: certificatie door attestering van de ontwerpmethodiek. 

Voor elk van deze procedures behandelt de RN 022 de modaliteiten voor de aanvraag, het 
attesteringsonderzoek en de certificatie, de industriële zelfcontrole en de externe controle. 

De kostprijs van de attestering wordt in functie van het dossier door PROBETON bepaald en wordt volgens 
het geval als aanvullend recht en/of als BENOR-bezoek aangerekend. Voor bepaalde vormen van 
attestering zullen standaardtarieven van toepassing gesteld worden. 

Voor producten waar de gebruikskenmerken, zoals mechanische sterkte en brandweerstand, gecertificeerd 
worden onder het BENOR-merk, verloopt de certificatie volgens de bepalingen van de RN 022. Voor de 
meeste producten is de verklaring van de gebruikskenmerken, en dus de toepassing van de RN 022, tot 

nader order beperkt tot de fabrieksstandaardelementen of zelfs volledig vrijwillig. Zo kan de RN 022 
toegepast worden, hetzij op vraag van de fabrikant, hetzij op voorstel van PROBETON, voor onder andere 

de volgende producten: 

 geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton voor 
infrastructuurwerken volgens PTV 100; 

 toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, staalvezelbeton en gewapend beton volgens 
NBN B 21-101; 

 geprefabriceerde bekuipingen van beton voor septische tanks, zuiveringsinstallaties van huishoudelijk 
afvalwater en regenwaterputten volgens PTV 114. 

Voor een aantal producten waar de certificatie van de gebruikskenmerken op basis van berekeningen een 
vast onderdeel uitmaakt van de BENOR-certificatie, is de toepassing verplicht. 

D.8 VERKLARING VAN ESSENTIËLE KENMERKEN VAN PRODUCTEN DIE BENOR-

GECERTIFICEERD ZIJN 

Indien voor een product de CE-markering van toepassing is, heeft het BENOR-merk doorgaans ook 
betrekking op de essentiële kenmerken. Aangezien de CE-markering het enige merkteken is dat de 
overeenkomstigheid van het product met de aangegeven prestaties met betrekking tot de essentiële 
kenmerken kan verklaren, worden de betreffende essentiële kenmerken door de fabrikant evenwel steeds 
enkel onder de CE-markering verklaard en niet onder het BENOR-merk. 

Voor de verklaring van de essentiële kenmerken zijn de bepalingen van kracht die gelden in het kader van 

de CE-markering en die vervat zijn in Bouwproductenverordening en in de BIJLAGE ZA van de toepasselijke 
geharmoniseerde Europese norm. Het ATR/TR is hiermee niet in tegenspraak maar bevat desgevallend 
aanvullende bepalingen. 

D.9 TOEPASSING VAN DE REGLEMENTAIRE NOTA RN 012 

D.9.1 Blijvende vervorming 

Volgens RN 012, 5.3.1 mogen na beproeving geen blijvende vervormingen optreden in hijshulpstukken A 
en B. Volgens de NOOT worden onder blijvende vervorming enkel niet-elastische vervormingen verstaan. 

In de praktijk vertonen hijslussen vervaardigd van betonstaal na beproeving vaak vervormingen in de vorm 
zoals veranderingen aan de oorspronkelijke plooivorm (strekken of rechten van de lus). Dergelijke 
vervormingen worden onderworpen aan de beoordeling van de KI en PROBETON. 
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D.9.2 Bepaling van de prestaties - attesten en certificaten 

De voetnoot (2) bij het nr. 30 volgens de tabel in BIJLAGE A van RN 012 geeft aanleiding tot verwarring. 

Controle van de prestaties volgens nr. 30 geldt steeds voor hijshulpstukken A en in het geval van 
hijshulpstukken B enkel indien deze geleverd zijn zonder attest of certificaat voor het hulpstuk en zijn 
inbouwvoorschriften of indien een werklast wordt toegelaten die hoger is dan de gecertificeerde of 

geattesteerde werklast of indien afgeweken wordt van de geattesteerde of gecertificeerde 
inbouwvoorschriften. 

De door de leverancier van de hijshulpstukken B verklaarde kenmerken, werklast en inbouwvoorschriften, 
zoals weergegeven in de technische documentatie of in een bijzondere rekennota, mogen aanzien worden 
als geattesteerd door de leverancier. 
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OMSCHAKELINGSPROCEDURE VOOR KEURINGSFREQUENTIES 

E.1 ALGEMEEN 

Op grond van de keuringsresultaten kan worden overgegaan op lagere of hogere keuringsfrequenties dan 
die welke wordt vermeld in de referentiekeuringsschema's van het ATR/TR. Elke omschakeling gebeurt in 

overeenstemming met de regels volgens E.3 t/m E.6. De regels volgens E.4 en E.5 zijn steeds van 
toepassing, de regels volgens E.3 en E.6 zijn van toepassing naar believen van de fabrikant. 

De omschakelingen van de keuringsfrequenties gelden in de regel per gekeurd aspect en per fabrikaat 
afzonderlijk. Niettemin zal de fabrikant geen verminderingen toepassen voor een aspect en/of fabrikaat 
wanneer: 

 de keuringsresultaten van aanverwante aspecten en/of fabrikaten twijfels scheppen aangaande de 
doorlopende overeenkomstigheid van het eindproduct; 

 de zelfcontrole wijst op een onvoldoende beheersing van de productie. 

Om dezelfde redenen dient de fabrikant ook na te gaan of het niet opportuun is de vermeerderingen voor 
een aspect en/of fabrikaat ook toe te passen voor aanverwante aspecten en/of fabrikaten. 

E.2 NORMALE KEURING 

De keuringsfrequenties bij normale keuring zijn de referentiefrequenties aangegeven in het ATR/TR. 

E.3 OMSCHAKELING VAN NORMALE NAAR VERMINDERDE KEURING 

De keuringsfrequenties bij verminderde keuring bedragen de helft van die bij normale keuring, met dien 
verstande dat die frequenties niet lager zijn dan de minimale frequenties per jaar of langer aangegeven in 
de referentiekeuringsschema’s van het ATR/TR. 

Er mag worden overgegaan op verminderde keuring: 

 indien tijdens de normale keuring 10 opeenvolgende keuringsresultaten overeenkomstig zijn; 

 er geen aanwijzingen zijn dat het productieproces onbeheerst zou zijn; 

 ten vroegste 1 jaar na toekenning van de vergunning. 

E.4 OMSCHAKELING VAN VERMINDERDE NAAR NORMALE KEURING 

Er moet worden overgegaan op normale keuring van zodra tijdens verminderde keuring 1 keuringsresultaat 
niet overeenkomstig is, of het productieproces onbeheerst blijkt te zijn. 

E.5 OMSCHAKELING VAN NORMALE NAAR VERSCHERPTE KEURING 

De keuringsfrequenties bij verscherpte keuring bedragen het dubbel van die bij normale keuring. 

Er moet worden overgegaan op verscherpte keuring van zodra tijdens normale keuring 2 van 5 of minder 
opeenvolgende keuringsresultaten niet overeenkomstig zijn. 

E.6 OMSCHAKELING VAN VERSCHERPTE NAAR NORMALE KEURING 

Er mag worden overgegaan op normale keuring indien tijdens verscherpte keuring 5 opeenvolgende 

keuringsresultaten overeenkomstig zijn. 
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E.7 REGISTRATIE 

Het toegepaste regime van keuringsfrequenties wordt vermeld in het passend keuringsregister. 
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UITVOEREN VAN CORRELATIEONDERZOEK 

F.1 ALGEMEEN 

Volgens 7.3.2 is het mogelijk om de correlatie te leggen tussen een alternatieve proefmethode en de 
referentiemethode. In het bijzonder is het volgens BIJLAGE A, A.2, voetnoot (9) toegelaten dat de 

druksterkte (en de wateropslorping) bepaald worden op gevormde proefstukken i.p.v. ontnomen 
proefstukken op voorwaarde dat een voorafgaand correlatieonderzoek plaats heeft en de correlatie 
periodiek wordt nagezien. 

Hiernavolgende bepalingen leggen de modaliteiten vast voor dergelijk onderzoek. 

Het alternatieve karakter van de proefmethode kan betrekking hebben op keuringsresultaten die bekomen 

zijn onder alternatieve omstandigheden t.o.v. de referentiemethode. Deze omstandigheden kunnen 
betrekking hebben op de voorbereiding, ouderdom, aard of bewaringswijze van proefstukken, de werkwijze 

van beproeving, enz. (bv. bepaling van de druksterkte op gevormde kubussen i.p.v. op ontnomen kernen). 
In dat geval worden gepaarde keuringsresultaten vergeleken volgens F.2. 

Een correlatieonderzoek kan tevens uitgevoerd worden om een kenmerk te beoordelen aan de hand van 
keuringsresultaten van een ander kenmerk dat bepaald wordt met een alternatieve methode die afwijkt 
van de referentiemethode. Het ander kenmerk wordt geacht in verband te staan met het eerste kenmerk 
dat beoordeeld moet worden (bv. bepaling van de druksterkte met de terugslaghamer i.p.v. door het 
uitvoeren van een drukproef). In dit geval wordt ofwel het conformiteitscriterium verstrengd volgens F.3 

ofwel via een regressielijn het verband tussen de keuringsresultaten vastgelegd volgens F.4. De toepassing 
van een regressielijn vergt steeds de toestemming van PROBETON. 

Het onderzoek wordt steeds gevoerd aan de hand van gepaarde keuringsresultaten. Onder gepaarde 
keuringsresultaten wordt verstaan dat alle omstandigheden die één van beide keuringsresultaten kunnen 
beïnvloeden dezelfde zijn behalve deze die de alternatieve omstandigheden of de alternatieve 

proefmethode van de referentiemethode onderscheiden.  

F.2 VERGELIJKEN VAN GEPAARDE KEURINGSRESULTATEN ONDER ALTERNATIEVE 

OMSTANDIGHEDEN 

Het onderzoek bestaat uit een initiële en in de regel periodiek herhaalde vergelijking van 2 reeksen van n 
gepaarde keuringsresultaten waarvan de ene reeks resultaten betreft die bekomen zijn onder de 
referentieomstandigheden en de andere reeks de resultaten betreft bekomen onder alternatieve 

omstandigheden. Het aantal n gepaarde monsternemingen bedraagt minstens 5. De monsternemingen van 
de n gepaarde proefstukken worden behoorlijk gespreid in de tijd indien schommelingen in de productie 
invloed kunnen hebben op de gepaarde keuringsresultaten. De resultaten van het onderzoek zijn ook enkel 
geldig voor de productiedelen waarvoor de gepaarde keuringsresultaten die gebruikt werden in de 
vergelijkingstest representatief zijn. 

De gepaarde keuringsresultaten worden aan een vergelijkingstest volgens RN 001, 3 onderworpen. 

Naargelang het resultaat van de vergelijkingstest worden de volgende gevallen onderscheiden: 

a) Indien de afwijking van de gepaarde resultaten niet statistisch beduidend is of als de afwijking van 
de gepaarde resultaten statistisch beduidend is, maar aan de veilige kant t.o.v. het geldende 
conformiteitscriterium, mogen de keuringsresultaten die verkregen werden onder de alternatieve 
omstandigheden gebruikt worden zonder correctie van de resultaten. 

b) Indien de afwijking van de gepaarde resultaten statistisch beduidend is en aan de onveilige kant 
t.o.v. het geldende conformiteitscriterium, mogen de keuringsresultaten die verkregen werden onder 
de alternatieve omstandigheden niet gebruikt worden zonder correctie van de keuringsresultaten. 

Daartoe dient ofwel het conformiteitscriterium verstrengd te worden volgens F.3 ofwel via een 
regressielijn volgens F.4 een verband opgesteld te worden tussen de gepaarde keuringsresultaten. 

Behoudens andersluidende bepalingen voor betreffende keuring van het geldende toepassingsreglement 
dient de vergelijkingstest in de regel jaarlijks herhaald te worden. 
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Telkens wanneer er een wijziging van keuringsomstandigheden optreedt die één van beide 
betrokken keuringsresultaten zou kunnen beïnvloeden, dienen de vergelijkingen hernomen te 
worden. 

F.3 VERSTRENGEN VAN HET CONFORMITEITSCRITERIUM 

Er worden 2 reeksen van n gepaarde keuringsresultaten bepaald, enerzijds onder de 

referentieomstandigheden en anderzijds onder alternatieve omstandigheden of met een alternatieve 
methode. Het aantal n gepaarde monsternemingen bedraagt initieel minstens 5, maar PROBETON kan, 
afhankelijk van de betrokken proefmethodes, een hoger aantal opleggen. 

Het conformiteitscriterium wordt vervolgens dermate verstrengd dat in alle omstandigheden met voldoende 
zekerheid aangenomen kan worden dat het kenmerk steeds voldoet indien het keuringsresultaat dat 
bepaald wordt onder alternatieve omstandigheden of met een alternatieve proefmethode voldoet aan het 

strengere conformiteitscriterium. Daartoe wordt het grootste relevante verschil tussen de beschikbare 
gepaarde keuringsresultaten verrekend in de grenswaarde van het conformiteitscriterium. 

F.4 CORRECTIE VAN DE KEURINGSRESULTATEN DOOR HET OPSTELLEN VAN EEN 

REGRESSIELIJN 

Initieel wordt op 2 reeksen van n gepaarde keuringsresultaten, waarvan de ene reeks resultaten betreft 

die bekomen zijn onder de referentieomstandigheden en de andere reeks de resultaten betreft bekomen 
onder alternatieve omstandigheden of met een alternatieve methode, via gangbare regressieanalyse (bv. 
een lineaire regressie volgens de kleinste kwadraten methode), een verband opgesteld tussen de 
betreffende keuringsresultaten. Het aantal n gepaarde monsternemingen bedraagt initieel minstens 5, 
maar PROBETON kan, afhankelijk van de betrokken proefmethodes, een hoger aantal opleggen. 

Vervolgens wordt over het ganse bereik van de regressie het 95 % betrouwbaarheidsinterval opgesteld 
voor de schatting van het gemiddelde volgens de referentiemethode aan de hand van een individueel 

keuringsresultaat bekomen onder de alternatieve omstandigheden of de alternatieve methode. De lijn die 
de grens van dit betrouwbaarheidsinterval aangeeft wordt gehanteerd als regressielijn. Bij een criterium 
dat een ondergrens vastlegt wordt de onderste grens van het betrouwbaarheidsinterval gehanteerd, bij 

toepassing van een criterium dat een bovengrens vastlegt, wordt de bovenste grenslijn gehanteerd. 

Deze procedure vergt de goedkeuring door PROBETON, in het bijzonder wat betreft de toepassing van de 
regressielijn. 
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VRIJSTELLING VAN INDUSTRIËLE ZELFCONTROLE VAN DE GECERTIFICEERDE OF ONDER-CE-VERKLAARDE KENMERKEN 

VAN GRONDSTOFFEN/MATERIALEN 

De bepalingen van 9.2.2 zijn van toepassing. 

Certificaat, attest of 
attesteringsniveau 

Grondstof/materiaal 

BENOR of ATG 
met certificatie 

Ander product-
certificaat of -

attest 
CE 1 en 1+ CE 2+ CE 2, 3, 4 geen 

stortklaar beton volgens 
NBN EN 206 en NBN B 15-001 

vrijgesteld 
volgens beslissing 
PROBETON 

- - - - 

cement 

- gewoon cement volgens NBN EN 197-1 vrijgesteld 
volgens beslissing 

PROBETON 
vrijgesteld - - keuring volgens A.1.1 

- speciaal cement volgens NBN B 12-108 

(HSR) en/of NBN B 12-109 (LA) 
vrijgesteld 

volgens beslissing 

PROBETON 
- - - keuring volgens A.1.1 

- gewoon cement volgens NBN EN 197-1 

of speciaal cement volgens 

NBN B 12-108 en NBN B 21-109, 

geleverd via onafhankelijk 
distributiecentrum 

vrijgesteld 
volgens beslissing 

PROBETON 
- - - keuring volgens A.1.1 

toevoegsels type I volgens NBN EN 206 

- steenmeel of filler volgens 

NBN EN 12620 

volgens beslissing 

PROBETON (1) 

volgens beslissing 

PROBETON (1) 
- 

keuring volgens BIJLAGE D, 

D.6 en beslissing 

PROBETON (1) 

keuring volgens BIJLAGE D, 

D.6 en beslissing 

PROBETON (1) 

keuring volgens BIJLAGE D, D.6 

en beslissing PROBETON (1) 

- pigment volgens NBN EN 12878 - vrijgesteld - vrijgesteld - 
keuring volgens A.1.1 rekening 

houdend met BIJLAGE C, C.1.3 

- andere toevoegsels type I - 
volgens beslissing 

PROBETON (1) 
- - - 

keuring volgens BIJLAGE D, D.6 

en beslissing PROBETON (1) 

toevoegsels type II volgens NBN EN 206 

- gemalen hoogovenslak volgens 

NBN EN 15167-1 
vrijgesteld 

volgens beslissing 

PROBETON (1) 
- - - keuring volgens A.1.1 (1) 

- vliegas volgens NBN EN 450-1 of ETA - (2) - (2) Vrijgesteld (2) - - keuring volgens A.1.1 (2) 

- andere toevoegsels type II vrijgesteld 
volgens beslissing 
PROBETON (1) 

volgens 

beslissing 

PROBETON (1) 

keuring volgens A.1.1 keuring volgens A.1.1 keuring volgens A.1.1 
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Certificaat, attest of 
attesteringsniveau 

Grondstof/materiaal 

BENOR of ATG 
met certificatie 

Ander product-
certificaat of -

attest 
CE 1 en 1+ CE 2+ CE 2, 3, 4 geen 

granulaten 

- granulaten voor beton volgens 

NBN EN 12620 
vrijgesteld 

keuring volgens A.1.1, 

kwart frequentie  
- 

keuring volgens A.1.1, kwart 

frequentie 

keuring volgens A.1.1, halve 

frequentie 
keuring volgens A.1.1 

voor vorstbestandheid, 

frequentie volgens A.1.1 

voor vorstbestandheid, 

frequentie volgens A.1.1 

- lichte granulaten voor beton volgens 

NBN EN 13055 
vrijgesteld 

volgens beslissing 

PROBETON 
- 

keuring volgens A.1.1, kwart 

frequentie 

keuring volgens A.1.1, halve 

frequentie 
keuring volgens A.1.1 

- granulaten volgens NBN EN 12620 of 

NBN EN 13055, geleverd via 

onafhankelijke tussenhandelaar 

vrijgesteld 
volgens beslissing 

PROBETON 
- - - keuring volgens A.1.1 

- granulaten buiten het 

toepassingsgebied van NBN EN 12620 

of NBN EN 13055 

- - - - - keuring volgens A.1.1 

- betongranulaten volgens PTV 406 
volgens beslissing 

PROBETON 

volgens beslissing 

PROBETON 
- - - - 

hulpstoffen 

- hulpstoffen volgens NBN EN 934-2 vrijgesteld vrijgesteld - vrijgesteld - keuring volgens A.1.1 

- hulpstof buiten het toepassingsgebied 
van NBN EN 934-2 

- vrijgesteld - - - volgens beslissing PROBETON 

betonstaal 

- betonstaal (staven en rollen) volgens 

NBN EN 10080 en/of 

NBN A 24-301, -302 en -303 

vrijgesteld 
volgens beslissing 

PROBETON 
- - - keuring volgens A.1.1 

- betonstaal (netten) volgens 

NBN A 24-304 
vrijgesteld 

volgens beslissing 

PROBETON 
- - - keuring volgens A.1.1 

- betonstaal (tralieliggers) volgens 

PTV 305  
vrijgesteld 

volgens beslissing 

PROBETON 
- - - keuring volgens A.1.1 

- geprefabriceerde wapeningen volgens 

PTV 306 
vrijgesteld 

volgens beslissing 

PROBETON 
- - - keuring volgens A.1.1 

- staalvezels volgens NBN EN 14889-1 

voor structureel gebruik 
vrijgesteld 

volgens beslissing 

PROBETON (1) 

volgens 

beslissing 

PROBETON (1) 

- - keuring volgens A.1.1 (1) 

- staalvezels volgens NBN EN 14889-1 

voor niet-structureel gebruik 
- 

volgens beslissing 

PROBETON (1) 
- - 

volgens beslissing 

PROBETON (1) 
keuring volgens A.1.1 (1) 

afdichtingsringen volgens 

NBN EN 681-1 
vrijgesteld 

volgens beslissing 

PROBETON 
- - - - 
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Certificaat, attest of 
attesteringsniveau 

Grondstof/materiaal 

BENOR of ATG 
met certificatie 

Ander product-
certificaat of -

attest 
CE 1 en 1+ CE 2+ CE 2, 3, 4 geen 

in te storten hulpstukken - 
volgens beslissing 
PROBETON (1) 

- - - keuring volgens A.1.1 (1) 

Verwijzingen bij de tabel 

(1) - het akkoord van PROBETON m.b.t. de gebruiksgeschiktheid is vereist 
(2) - de gebruiksgeschiktheid dient aangetoond te worden volgens BIJLAGE H, met akkoord van PROBETON 
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GEBRUIK VAN VLIEGAS 

H.1 ALGEMEEN 

In de meeste voorschriften voor betonproducten wordt van vliegas geëist dat het in overeenstemming is 
met de norm NBN EN 450-1: "Vliegas voor beton". Deze norm beschrijft siliciumhoudende vliegassen met 

een beperkt gehalte aan bijstook (≤ 30 %) afkomstig van welomschreven bronnen. NBN EN 450-1 is een 
geharmoniseerde norm en vliegas voor beton dat binnen het toepassingsgebied van deze norm valt is 
onderworpen aan de CE-markering (AVCP 1+). 

Op de markt wordt echter ook vliegas aangeboden dat door het hoger gehalte aan bijstook (> 30 %) buiten 
het toepassingsgebied van de NBN EN 450-1 valt. Dergelijk vliegas kan toch onder de CE-markering 
(AVCP 1+) op de markt gebracht worden op basis van een ETA (European Technical Assessment) opgesteld 

op basis van een zogenaamd EAD (European Assessment Document). 

Vliegas voor beton overeenkomstig NBN EN 450-1 of een ETA wordt i.f.v. het gloeiverlies opgedeeld in 
3 klassen: 

 klasse A - gloeiverlies kleiner dan 5,0 % 

 klasse B - gloeiverlies kleiner dan 7,0 % 

 klasse C - gloeiverlies kleiner dan 9,0 %. 

Voor producten waarvoor de bepalingen van de BIJLAGE B van PTV 100 of de BIJLAGE P van NBN B 21-600 
van kracht zijn, gelden naar analogie met de NBN B 15-001 bijkomende eisen m.b.t. het gebruik van vliegas 

die betrekking hebben op: 

 de algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid; 

 de k-waarde van de vliegas; 

 het vliegasgehalte; 

 de combinatie met verschillende cementsoorten; 

 het gloeiverlies. 

M.b.t. het gloeiverlies en het gehalte bijstook gelden de bepalingen van instructies H.2 en H.3. 

Het BENOR-merk van vliegas dekt de specifieke gebruiksgeschiktheid af van vliegas voor beton 
overeenkomstig NBN EN 450-1 of een ETA met bijstook (> 0 %) voor gebruik in omgevingsklassen EE3, 
EE4, of ES1 t/m ES4. 

Voor het gebruik van vliegas in een BENOR-gecertificeerd betonproduct gelden een aantal beperkingen en 
dienen naargelang de aard van de vliegas en de toepassing ervan de algemene en/of de specifieke 
gebruiksgeschiktheid aangetoond te worden. De procedure wordt omschreven in de flow-chart in H.4 en 

toegelicht in H.2 en H.3. 

H.2 GEBRUIKSGESCHIKTHEID I.F.V. HET GLOEIVERLIES 

Voor betonproducten gelden naar analogie met de NBN B 15-001, de volgende beperkingen m.b.t. het 
gloeiverlies, mits inachtneming van de bepalingen m.b.t. het bijstookgehalte (zie H.3): 

 De algemene gebruiksgeschiktheid van vliegas van klasse A is aangetoond. Het mag onder de 
voorwaarden vastgelegd in de toepasselijke PTV of productnorm gebruikt worden zonder verdere 

beperking. 

 Voor producten waarvoor de bepalingen van de PTV 100 en de NBN B 21-600 van kracht zijn, geldt dat 
bij gebruik van vliegas klasse B het gehalte vliegas niet groter mag zijn dan 25 % van het 
cementgewicht indien milieuklassen XF1 t.e.m. XF4 van toepassing zijn, tenzij de specifieke 
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gebruiksgeschiktheid aangetoond is volgens NBN B 15-100. Voor andere betonproducten geldt deze 
beperking niet. 

 Vliegas met klasse C is niet geschikt voor gebruik in betonproducten. 

H.3 GEBRUIKSGESCHIKTHEID VAN VLIEGAS MET OF ZONDER BIJSTOOK 

De algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid van vliegas zonder bijstook (= 0 %) is aangetoond op 

basis van de overeenkomstigheid met de NBN EN 450-1. 

Bij gebruik van vliegas met bijstook (> 0 %) dient de specifieke gebruiksgeschiktheid aangetoond te 
worden volgens de bepalingen van NBN B 15-100 op basis van een verificatie van niveau 1 voor 
milieuklassen XA (o.a. in aanwezigheid van sulfaten) en niveau 2 voor de andere milieuklassen. De te 
onderzoeken eigenschappen zijn deze vastgelegd in Tabel 5 van NBN B 15-100. Vliegas met BENOR-merk 
is vrijgesteld van dit nazicht voor de geattesteerde toepassingen. 

Voor producten waarvoor de bepalingen van de PTV 100 of de NBN B 21-600 niet van kracht zijn is de 
algemene gebruiksgeschiktheid van vliegas voor beton voldoende aangetoond op basis van de 
overeenkomstigheid met de NBN EN 450-1 of ETA. 
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H.4 GEBRUIKSGESCHIKTHEID VAN VLIEGAS – FLOWCHART 

 

 

aantoonbaar VA 
zonder bijstook 

(0%)? 

PTV 100 of 
NBN B 21-600 

van toepassing? 

VA draagt 
CE-

markering? 

nee 

Gebruiksgeschiktheid voldoende aangetoond voor 
gebruik in betonproducten voor de 

omgevingsklassen(of voor de overeenkomstige 
milieuklassen) gedekt door het BENOR-certificaat 

van de VA 

ja 

ja 

IZC uitvoeren op VA 

overeenkomstig TR Voldoet? 
nee 

ja 

ja 

Voldoet? 

Gebruik van VA voor beton overeenkomstig 
NBN EN 450-1 of een ETA in een BENOR 

gecertificeerd betonproduct 

stop 

nee 

ja 

Specifieke gebruiksgeschiktheid niet aangetoond. 
Gebruik in BENOR-gecertificeerde betonproducten 
niet toegestaan 

Conformiteit niet aangetoond. 
Gebruik in BENOR-gecertificeerde 
beton-producten niet toegestaan 

stop 

Vrijstelling IZC 

nee nee 

gloeiverlies 
VA klasse A 

of B? 

Algemene gebruiksgeschikt niet 

gewaarborgd. Gebruik in BENOR-
gecertificeerde betonproducten niet 
toegestaan 

nee 

gloeiverlies 
VA 

klasse A? 

VA-gehalte 
in beton > 

25% c? 

ja nee 

Milieu-klasse XF 
van toepassing? 

ja 

nee 

Gebruiksgeschiktheid aantonen volgens 
NBN B 15-100 (verificatie niveau 2) van één of 
meerdere representatieve betonsamenstellingen 

m.b.t. de relevante eigenschappen 
(vorstbestandheid) volgens Tabel 5 van die norm 

Voldoet? 

ja 

ja 

ja 

nee 

Gebruiksgeschiktheid aantonen i.f.v. de 
toepasselijke milieu- of omgevingsklasse volgens 
Tabel 5 van NBN B 15-100 (verificatie niveau 2) 

op één of meerdere representatieve 
betonsamenstellingen voor de toepasselijke 

omgevings- of milieuklassen 

nee 

OK 

Gebruiksgeschiktheid voldoende 
aangetoond, gebruik in BENOR-
gecertificeerde betonproducten 

toegestaan 

VA BENOR 
gecertificeerd? 

nee 
Hoogstens 

E0 of EI van 

toepassing? 

Gebruiksgeschiktheid voldoende aangetoond voor 
gebruik in BENOR-gecertificeerde betonproducten 

voor de milieuklassen E0 of EI en voor de 
overeenkomstige milieuklassen 

ja 

nee 

Gebruiksgeschiktheid voldoende 
aangetoond, gebruik in BENOR-
gecertificeerde betonproducten 

toegestaan, ongeacht de milieu- of 
omgevingsklasse 

ja 

OK 

OK 

OK 
OK 
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BEOORDELING VAN GEPAARDE CONTROLEPROEVEN VOLGENS DE RN 001 

I.1 VERANTWOORDELIJKHEID 

De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de resultaten van gepaarde controleproeven door een 
vergelijkingstest van waarnemingen in overeenstemming met de RN 001 berust bij de fabrikant. De KI 

brengt over het resultaat van de beoordeling verslag uit bij PROBETON. 

I.2 BELANG VAN EEN NORMALE VERDELING VOOR DE VEILIGHEIDSTEST 

De vergelijkingstest volgens de RN 001 vereist dat de verschillen tussen de beschouwde paren 
waarnemingen bij benadering normaal verdeeld zijn. De RN 001 beschrijft de Shapiro-Wilk-test om te 

toetsen of de verschillen al dan niet normaal verdeeld zijn. 

De reden hiervoor is dat het onderscheidend vermogen van de voorgestelde vergelijkingstest (Student's 

t-test voor gepaarde waarnemingen) vermindert indien de onderliggende populatie van de verschillen 
afwijkt van de normale verdeling. Dat wil zeggen dat bij een niet-normale verdeling de test mogelijk niet 
aangeeft dat het gemeten verschil significant is, terwijl dat in werkelijkheid misschien wel het geval is. Dit 
fenomeen wordt aangeduid als een type-II-fout (= de schuldige wordt onterecht vrijgesproken) waarbij de 
nulhypothese (er is geen verschil tussen de gepaarde proeven) onterecht niet verworpen wordt. 

Als de normaliteitstest faalt en er geen significant verschil wordt vastgesteld, kan er dus weliswaar geen 
conclusie getrokken worden m.b.t. de verschillen, maar het kan wel een signaal zijn om de verdere evolutie 

aandachtig op te volgen. 

Als de normaliteitstest faalt maar de vergelijkingstest toch een significant verschil aangeeft, is er evenwel 
geen enkele reden om het negatieve resultaat van de vergelijkingstest in twijfel te trekken. 

I.3 CORRECTIE VAN DE RESULTATEN VAN DE IZC BIJ EEN STATISTISCH 

SIGNIFICANT VERSCHIL VAN DE GEPAARDE CONTROLEPROEVEN 

De beoordeling geschiedt op basis van een vergelijkingstest van paren waarnemingen volgens RN 001, 3. 

Indien uit deze test een statistisch significant verschil blijkt tussen de resultaten van de gepaarde 
controleproeven in het laboratorium voor industriële zelfcontrole (IZC) enerzijds en in het extern 
controlelaboratorium anderzijds, voert de fabrikant, in overleg met de KI en het betrokken 
controlelaboratorium, een onderzoek uit naar de mogelijke oorza(a)k(en) van de verschillen. Indien de 
oorzaak van de verschillen wordt gevonden, worden de nodige maatregelen genomen om ze te beheersen. 

Indien het verschil aan de onveilige kant is m.b.t. het geldende conformiteitscriterium en zolang geen 
maatregelen genomen worden om het verschil te beheersen, dient de fabrikant rekening te houden met 
dit verschil bij de beoordeling van de overeenkomstigheid van het betreffende kenmerk door een correctie 
toe te passen op de resultaten van de IZC door het gebruik van een gepaste term of factor, zodanig dat 

het verschil tussen de gepaarde resultaten niet significant meer is. 
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Voorbeeld: 

Stel dat 10 gepaarde resultaten van de druksterkte (in MPa) gegeven worden door: 

Fi Ci Di 

63,6 60,7 2,9 

61,6 61,8 -0,2 

59,3 54,4 4,9 

60,4 56,2 4,2 

68,1 57,7 10,4 

62,5 53,1 9,4 

55,5 53,9 1,6 

56,0 55,1 0,9 

59,0 46,0 13,0 

57,9 60,4 -2,5 

met Fi het resultaat van de IZC, Ci het resultaat van de controleproeven en Di het verschil tussen beide. 

De verschillen van de gepaarde resultaten zijn normaal verdeeld (toetsingsgrootheid volgens Shapiro-Wilk 

S = 0,95 > 0,84) en uit de vergelijkingstest blijkt dat het verschil statistisch significant is 
(toetsingsgrootheid t = 2,81 > 2,26). Het gemiddeld verschil bedraagt 4,5 MPa. Er zou met dit gemiddeld 
verschil rekening gehouden kunnen worden waardoor geen significant verschil meer vastgesteld zal 
worden. Misschien hoeft de correctie niet eens zo groot te zijn. Er wordt voorgesteld een correctie toe te 
passen van 2,0 MPa. 

Dat geeft de volgende waarden: 

Fic1 Ci Di 

61,6 60,7 0,9 

59,6 61,8 -2,2 

57,3 54,4 2,9 

58,4 56,2 2,2 

66,1 57,7 8,4 

60,5 53,1 7,4 

53,5 53,9 -0,4 

54,0 55,1 -1,1 

57,0 46,0 11,0 

55,9 60,4 -4,5 

Met Fic1 het gecorrigeerde resultaat van de IZC door 2,0 MPa af te trekken van de oorspronkelijke 
proefresultaten. 

De verschillen van de gecorrigeerde gepaarde resultaten zijn nog steeds normaal verdeeld 
(toetsingsgrootheid volgens Shapiro-Wilk S = 0,95 > 0,84) maar uit de vergelijkingstest blijkt dat het 
verschil na deze correctie niet langer significant is (toetsingsgrootheid t = 1,55 < 2,26). De correctie van 
2,0 MPa blijkt dus meer dan voldoende te zijn. 

I.p.v. de resultaten te corrigeren door er een vaste term van af te trekken, kan ook met een correctiefactor 
gewerkt worden. De verhouding tussen de gemiddelde waarden van de resultaten van de IZC proeven en 
de controleproeven bedraagt 0,93. Stel dat met een correctiefactor van 0,95 wordt gewerkt. 
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Dat geeft de volgende waarden: 

Fic2 Ci Di 

60,4 60,7 -0,3 

58,5 61,8 -3,3 

56,3 54,4 1,9 

57,4 56,2 1,2 

64,7 57,7 7,0 

59,4 53,1 6,3 

52,7 53,9 -1,2 

53,2 55,1 -1,9 

56,0 46,0 10,0 

55,0 60,4 -5,4 

Met Fic2 het gecorrigeerde resultaat van de IZC door de oorspronkelijke proefresultaten te 

vermenigvuldigen met 0,95. 

De verschillen van de gecorrigeerde gepaarde resultaten zijn nu nog steeds normaal verdeeld 

(toetsingsgrootheid volgens Shapiro-Wilk S = 0,95 > 0,84) en uit de vergelijkingstest blijkt dat het verschil 
ook met deze correctie niet langer significant is (toetsingsgrootheid t = 0,92 < 2,26). De factor 0,95 geeft 
dus voldoening. Gezien het verschil tussen de toetsingsgrootheid en de grenswaarde voor het gekozen 
significantieniveau zou een kleinere correctiefactor eventueel ook voldoening kunnen geven. 

I.4 BESCHOUWDE RESULTATEN 

De vergelijkingstest van waarnemingen in overeenstemming met de RN 001 wordt doorgaans uitgevoerd 

bij het beëindigen van de toelatings- of uitbreidingsperiode of in de vergunningsperiode op het einde van 
elk jaar. Het aantal in beschouwing genomen gepaarde proeven n betreft in de regel het aantal proeven 
dat in het toepasselijke ATR/TR voor de betreffende periode is vastgelegd. Indien het aantal beschikbare 

gepaarde proeven om een of andere reden kleiner is dan het aantal proeven dat in het ATR/TR is vastgelegd 
maar niet kleiner is dan 5 dan wordt de vergelijkingstest op dit aantal beschikbare resultaten uitgevoerd. 
Indien het aantal beschikbare gepaarde proeven kleiner is dan 5 dan worden de recentste resultaten van 
één of meerdere voorgaande jaren mee in beschouwing genomen om tot een minimumaantal gepaarde 

proeven van 5 te komen. 

Mits akkoord van PROBETON kan bij de beoordeling van de resultaten van de gepaarde controleproeven 
rekening gehouden worden met resultaten die betrekking hebben op een ander product, kan een ander 
aantal n gepaarde controleproeven in beschouwing genomen worden of kan een andere indeling van de 
gepaarde proeven toegepast worden (bv in functie van het type beton of de aard van de fabrikaten). 
Dergelijke afwijking wordt in het ATD geregistreerd. 

Indien een ander controlelaboratorium wordt aangeduid, wordt een nieuwe reeks gepaarde proeven 
opgestart. Om deze reden wordt de eventuele wisseling van controlelaboratorium in de regel aan het begin 
van het jaar doorgevoerd. 

Indien naar aanleiding van individuele gepaarde resultaten twijfel ontstaat over de overeenstemming 
tussen de gepaarde proeven kan een vergelijkingstest uitgevoerd worden over de n laatste resultaten, 
ongeacht wanneer de gepaarde monsternemingen werden uitgevoerd, waarbij n het aantal proefresultaten 
is dat normaal voor de betreffende controleproef in beschouwing wordt genomen volgens het toepasselijke 

ATR/TR of volgens het ATD. Het staat de fabrikant vrij de vergelijkingstest doorlopend op n 
voortschrijdende resultaten uit te voeren. 

Een reeks resultaten van gelijktijdig uitgevoerde gepaarde controleproeven worden steeds gezamenlijk 
mee in beschouwing genomen bij de uitvoering van een vergelijkingstest. Dergelijke reeksen kunnen 
bijgevolg nooit opgesplitst worden ten behoeve van de eventuele uitbreiding of voortschrijding van de 
gepaarde controleresultaten voor een vergelijkingstest. In dergelijke gevallen wordt het vereiste aantal in 
beschouwing te nemen resultaten zo dicht mogelijk benaderd.  
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BETONPRODUCTEN DIE OP BASIS VAN DE PTV 100 ONDER HET BENOR-MERK 
GECERTIFICEERD WORDEN 

J.1 INDELING IN PRODUCTSOORTEN 

Geprefabriceerde producten van ongewapend beton, van gewapend beton en van staalvezelversterkt beton 
die onder meer bestemd zijn voor de bekleding en drainering van grondoppervlakken, de verzameling en 
afvoer van hemel- en afvalwater, de behandeling van afvalwater, de talud-, oever- en teenbescherming en 
de behuizing en bescherming van kabels en leidingen en die niet behoren tot het toepassingsgebied van 
een Europese norm, noch van een Belgische norm of een productgebonden PTV kunnen rechtstreeks op 
basis van de PTV 100 onder het BENOR-merk gecertificeerd worden. 

Omwille van de beheersbaarheid van de certificatie worden de productsoorten die op basis van de PTV 100 

gecertificeerd kunnen worden beperkt tot deze die vermeld worden in de hiernavolgende Tabel J.1. Op 
gemotiveerde vraag van een fabrikant kan een productsoort die nog niet is opgenomen aan de Tabel J.1 
worden toegevoegd. Deze nieuwe productsoort kan na een uitbreidingsonderzoek onder het BENOR-merk 
gecertificeerd worden. 

De code van de productsoort wordt opgenomen in de productidentificatie op het product in de onmiddellijke 
omgeving van het BENOR-logo. 

Tabel J.1 – Overzicht en codering van de betonproducten die op basis van de PTV 100 onder 
het BENOR-merk gecertificeerd kunnen worden 

(de meest actuele versie van deze tabel is terug te vinden op de website van PROBETON) 

Code Productsoort Omschrijving 
Bijzondere 
bepalingen 

A Geprefabriceerde dek- 
en funderingsplaten 

voor andere dan 
betonnen putten 

Platen van gewapend beton buiten het 
toepassingsgebied van de NBN B 21-101 

 

B Bijzondere putten Alle putsoorten buiten het toepassingsgebied van 
NBN B 21-101 of van PTV 114 

Zie J.4 

CD Kopmuurelementen en 
in- en uitstroom-
elementen 

Kopmuurelementen: kopse muurconstructies van 
ongewapend beton of van gewapend beton aan het 
uiteinde van leidingen of grachten bij overgang van 
of naar open afvoerwegen 
In- en uitstroomelementen: kopse en langse 
muurconstructie van ongewapend beton of van 

gewapend beton, met zijwanden, met bodem en 
eventuele dekplaat aan het begin of aan het uiteinde 
van leidingen of grachten bij overgang van of naar 
open afvoerwegen 
Deze elementen worden vanwege de 
aansluitopeningen voor de leidingen en de eventueel 

aanwezige zijwanden, bodem- of dekplaat geacht niet 
tot het toepassingsgebied van NBN EN 15258 te 
behoren 

 

F Funderingselementen 
voor infrastructuur-

werken 

Elementen van gewapend beton voor funderingen die 
niet behoren tot het toepassingsgebied van 

NBN EN 14991: 
- landhoofden 
- funderingsplaten en volle of bakvormige sokkels 

voor de fundering van o.a. telecom- en 
elektriciteitscabines, schakelkasten, 
verkeerstekens, verlichtingsinstallaties en 
lichtmasten 

 

H Damplanken   
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Code Productsoort Omschrijving 
Bijzondere 
bepalingen 

I Elementen voor 

oeverbescherming 
en -versterking 

Elementen buiten het toepassingsgebied van 

NBN EN 13198, PTV 108, PTV 123 en PTV 126: 
schoorbalken, palen en platen 

 

K Bijzondere bakken Bakken buiten het toepassingsgebied van PTV 105 

(bv. trekputten) en van productsoort met code F 

 

L Betonranden voor 
deksels 

Al dan niet aan dekselvoorzieningen aangestorte 
randen voor deksels die niet behoren tot het 
toepassingsgebied van NBN B 21-101 en PTV 105 of 
tot de productsoorten met code B en code K 

 

N Elementen voor 
verkeersinrichtingen 

Elementen buiten het toepassingsgebied van 
NBN EN 13198, NBN B 21-211, NBN B 21-311, 
NBN B 21-411 en PTV 124: 
- elementen voor verhoogde weginrichtingen 

(verkeersdrempels en –plateaus) 

- hoge schampkanten 

 

O Producten voor 
ondergrondse buffering 

en/of infiltratie 

Producten voor ondergrondse toepassing die door 
hun vorm en structuur regenwater bufferen en/of 

vertraagd afvoeren voor infiltratie in de ondergrond 

 

P Geprefabriceerde 
betonnen afwaterings-
goten voor verkeers-
gebieden voor 
voertuigenverkeer 

Elementen voor afwateringsgoten die tot het 
toepassingsgebied behoren van NBN EN 1433 en 
bestemd zijn voor verkeersgebieden met 
gemotoriseerd voertuigenverkeer. 

Zie J.5 

Q Bijzondere 
kokerelementen 

Kokerelementen buiten het toepassingsgebied van 
NBN EN 14844, NBN B 21-102 en PTV 21-102 (o.a. 
kokerelementen met een hoekverdraaiing, 
kokerelementen met hoekvellingen die niet voldoen 
aan NBN EN 14844, 4.3.1.3, …) 

Zie J.6 

J.2 VASTLEGGEN VAN DE KENMERKEN 

In toepassing van PTV 100, 6 worden een aantal kenmerken van het eindproduct vastgelegd door de 

fabrikant.  

a) Fabrieksstandaardelementen 

In het kader van de BENOR-certificatie worden de waarden van de betreffende kenmerken van 
fabrieksstandaardelementen voorafgaandelijk aan PROBETON ter goedkeuring voorgelegd en opgenomen 
in het ATD en vermeld in de BB. Daarbij kunnen eisen voor gelijkaardige kenmerken van aanverwante 
producten, vastgelegd in een productgebonden NBN of PTV of andere productspecificaties, als richtlijn 
dienen. 

Zo worden in toepassing van PTV 100, 6 de volgende geometrische kenmerken van 

fabrieksstandaardelementen door de fabrikant vastgelegd in zijn ATD en vermeld in de BB: 

 de kenmerkende en andere fabricagematen van het product en de grootste toelaatbare 
maatafwijkingen; 

 de vormkenmerken en de toelaatbare vormafwijkingen; 

en in het voorkomend geval: 

 de kenmerkende fabricagematen van de voorzieningen en de grootste toelaatbare maatafwijkingen voor 

deze voorzieningen. 

De toepasselijke milieu- of omgevingsklasse van de fabrieksstandaardelementen wordt door de fabrikant 
eveneens vastgelegd in zijn ATD en vermeld in de BB. 

Indien de mechanische sterkte ten aanzien van specifieke belastingen relevant is voor de 
gebruiksgeschiktheid van het product, worden tevens de volgende kenmerken van 
fabrieksstandaardelementen vastgelegd in het ATD en vermeld in de BB: 

 eisen inzake mechanische sterkte; 
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 aard en grootte van de werkelijk optredende belastingen; 

en in het voorkomend geval: 

 modaliteiten van de belastingsproeven. 

De certificatie van de mechanische sterkte door al dan niet door beproeving ondersteunde berekening van 
fabrieksstandaardelementen geschiedt volgens de RN 022. 

Indien de waterdichtheid relevant is voor de gebruiksgeschiktheid van het product, worden tevens de 

volgende kenmerken van fabrieksstandaardelementen vastgelegd in het ATD en vermeld in de BB: 

 waterdichtheidseisen; 

 modaliteiten voor de waterdichtheidsproef. 

Indien voor de betreffende kenmerken door de fabrikant geen eisen worden vastgelegd, wordt dit aldus 
vastgelegd in het ATD en vermeld in de BB. 

b) Maatwerkelementen 

Voor maatwerkelementen worden de betreffende kenmerken voorafgaandelijk aan de afnemer voorgelegd 
voor schriftelijke goedkeuring van de plans waarop deze kenmerken vermeld worden. Indien voor de 
betreffende kenmerken geen eisen worden vastgelegd, maakt dit tevens het voorwerp uit van de 
goedkeuring door de afnemer. 

J.3 KEURINGSSSCHEMA’S VOOR DE INDUSTRIËLE ZELFCONTROLE 

De keuringsschema’s voor het eindproduct van BIJLAGE A, A.3 dienen per productsoort aangevuld te 

worden met de relevante keuringen. De hiernavolgende Tabel J.3 geldt daarbij als referentieschema en de 
relevante delen ervan dienen opgenomen te worden in het ATD. De keuringen die betrekking hebben op 
kenmerken die slechts in het voorkomend geval van toepassing zijn of die slechts van toepassing zijn indien 
ze relevant zijn voor de gebruiksgeschiktheid van het product, dienen in toepassing van J.2 slechts 
uitgevoerd te worden indien voor deze kenmerken eisen vastgelegd zijn in het ATD. 

Voor de keuring van de druksterkte en de wateropslorping van verhard beton gelden nrs. 10 en 20 van 
hiernavolgende Tabel J.2 als referentieschema, ter vervanging van de overeenstemmende nummers van 

BIJLAGE A, A.2.6. 
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Tabel J.2 – Wijziging aan BIJLAGE A, A.2.6 - Verhard beton 

NR. ONDERWERP ASPECT EIS(EN) METHODE 

FREQUENTIE 

Toelatings- en 

uitbreidingsperiode 
Vergunningsperiode 

10 Beton 
mechanische sterkte 

(ontnomen proefstukken) (1) 

- PTV 100, 5.1.5.2 en BIJLAGE B 

- ATD 
- PTV 100, 7.3.3 (1) 

1/TP/B 

≥ 3/B 
1/B/M 

20  
wateropslorping (ontnomen 

proefstukken) (2) 

- PTV 100, 5.1.5.3 en BIJLAGE B 

- ATD 
- PTV 100, 7.3.6  (2) 

1/TP/B 

≥ 3/B 

1/500E/B met 

≥ 1 kern/B/M 

Verwijzingen bij Tabel J.2 

(1) - Een alternatieve bepaling van de druksterkte volgens PTV 100, 5.1.5.2-a door beproeving op gevormde proefstukken is toegelaten mits voorafgaand correlatieonderzoek en periodiek nazicht van de 

correlatie volgens de door PROBETON bepaalde modaliteiten. 
(2) - Een alternatieve bepaling van de wateropslorping volgens PTV 100, 5.1.5.3 door beproeving op gevormde proefstukken is toegelaten mits voorafgaand correlatieonderzoek en periodiek nazicht van de 

correlatie volgens de door PROBETON bepaalde modaliteiten. 

 
Tabel J.3 – Vervanging van BIJLAGE A, A.3 – Keuring van het eindproduct 

NR. KENMERK EIS(EN) METHODE 

FREQUENTIE 

Toelatings- en 
uitbreidingsperiode 

Vergunningsperiode 

10 Geometrische kenmerken 
- PTV 100, 6.1 

- ATD of goedgekeurde plans 
- PTV 100, 7.1 

1 E/TP/D 

≥ 3 E/D 

1 E/TP/D 

≥ 3 E/D 

20 Aansluitvoorzieningen 
- PTV 100, 6.2 

- ATD of goedgekeurde plans 
- PTV 100, 7.1 

1 E/TP/D 

≥ 3 E/D 

1 E/TP/D 

≥ 3 E/D 

30 Uitzicht - PTV 100, 6.3 - PTV 100, 7.2 Elk element Elk element 

40 Mechanische sterkte door beproeving 
- PTV 100, 6.5 

- ATD of goedgekeurde plans 

- PTV 100, 6.5 

- ATD 

Volgens afspraak met 

PROBETON 

Volgens afspraak met 

PROBETON 

50 Waterdichtheid 
- PTV 100, 6.6 

- ATD of goedgekeurde plans 

- PTV 100, 6.6 

- ATD 

Volgens afspraak met 

PROBETON 

Volgens afspraak met 

PROBETON 
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J.4 MECHANISCHE STERKTE VAN BIJZONDERE PUTTEN 

Voor de mechanische sterkte van de bijzondere putten volgens PTV 100 (productsoort met code B volgens 
Tabel J.1) worden de bepalingen van PTV 100, 6.5 vervangen door de bepalingen van NBN B 21-101 met 
betrekking tot de mechanische sterkte van toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van 

staalvezelbeton en van gewapend beton. 

J.5 CERTIFICATIE VAN GEPRREFABRICEERDE BETONNEN AFWATERINGS-GOTEN 

VOOR VERKEERSGEBIEDEN VOOR VOERTUIGENVERKEER OP BASIS VAN PTV 

100 EN ATR 100 

J.5.1 Algemeen 

In afwachting van het van toepassing stellen van de productgebonden PTV en bijbehorend TR kunnen 

geprefabriceerde betonnen afwateringsgoten voor voertuigenverkeer voorlopig gecertificeerd worden op 
basis van de bepalingen van PTV 100 en dit ATR (productsoort met code P volgens Tabel J.1. 

J.5.2 Bereik van de certificatie en bijzondere voorwaarden 

Onder het BENOR-merk op basis van de PTV 100 worden enkel elementen gecertificeerd die voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 

 de elementen behoren tot het type I volgens NBN EN 1433, 3.2; 

 de elementen behoren tot de klassen van verkeersbelasting D400, E600 of F900 volgens 
NBN EN 1433, 4; 

 de karakteristieke kubusdruksterkte van de elementen fc bedraagt op leveringsouderdom minstens 
45 MPa en is minstens gelijk aan de druksterkte van het beton van de elementen die aan initiële 

typebeproeving werden onderworpen; 

 de buigtreksterkte van de elementen in beton met constructieve vezelversterking bedraagt op 
leveringsouderdom minstens de waarde die door de fabrikant verklaard wordt en is niet lager dan de 
buigtreksterkte van het beton van de elementen die aan de initiële typebeproeving werden 
onderworpen; 

 op de vlakken die blootgesteld zijn aan het afgevoerde water (bovenvlak, deksel, rooster, inwendige 

vlakken,…) is omgevingsklasse EE4 van toepassing en op de vlakken die niet blootgesteld zijn aan het 
afgevoerde water (legvlak, buitenwanden in contact met grond, ...) is omgevingsklasse EE3 van 
toepassing. Deze omgevingsklassen zijn van toepassing ongeacht de eisen voor de wateropslorping die 
gelden voor de weersbestandheid volgens NBN EN 1433, 6.3.3.3, Tabel 1 (de strengste eis voor de 
wateropslorping is van toepassing); 

 de weerbestandheidsklasse W volgens NBN EN 1433, 6.3.3.3, Tabel 1 is van toepassing ongeacht de 
eisen die van toepassing zijn voor de wateropslorping i.f.v. de toepasselijke omgevingsklasse EE3 of 

EE4 (de strengste eis voor de wateropslorping is van toepassing); 

 de roosters en deksels zijn vervaardigd uit gewapend beton of uit gietstaal of nodulair gietijzer volgens 
NBN EN 1433, 6.1.2 en 6.2.1; 

 de relevante bepalingen van NBN EN 1433, 7 zijn van toepassing, in het bijzonder betreffende: 

 de afmetingen en toelaatbare afwijkingen van de goten en hun onderdelen (NBN EN 1433, 7.2, 
7.10); 

 de vormkenmerken en vormafwijkingen (NBN EN 1433, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.6, 7.12); 

 de kenmerken van de zitting en van boorden en vlakken in contact met het verkeer (NBN EN 1433, 
7.7, 7.8, 7.13); 

 de bevestiging van rooster en deksel (NBN EN 1433, 7.9); 
 de kenmerken van vuilkorven (NBN EN 1433, 7.11); 
 de openingshoek van deksels en roosters met hengsels (NBN EN 1433, 7.14); 
 de waterdichtheid (NBN EN 1433, 7.5.1). 

Optioneel voldoet de vorst/dooibestandheid met dooizouten van de elementen, bepaald volgens de 
beproevingsmethode van NTN 018, die overeenstemt met de beproevingsmethode volgens NBN EN 1433, 
BIJLAGE C indien aan de eisen van PTV 100, 5.1.5.4 wordt voldaan. 
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J.5.3 Registratie van de kenmerken in het ATD en de BB 

De bepalingen van J.2 zijn van toepassing. De gecertificeerde fabrikaten worden als 

fabrieksstandaardfabrikaten opgenomen in de BB. In de BB worden in het bijzonder de prestaties van 
volgende kenmerken vastgelegd: 

 de kenmerkende en andere fabricagematen van het product en de grootste toelaatbare 

maatafwijkingen, met verwijzing naar NBN EN 1433;  

 de vormkenmerken en de toelaatbare vormafwijkingen met verwijzing naar NBN EN 1433; 

 de kenmerkende fabricagematen van de voorzieningen zoals roosters en randprofielen en de grootste 
toelaatbare maatafwijkingen voor deze voorzieningen met verwijzing naar NBN EN 1433; 

 de omgevingsklasse EE4 en de milieuklassen die daarmee overeenstemmen; 

 de eis voor de waterdichtheid, met verwijzing naar NBN EN 1433; 

 de klasse van verkeersbelasting, met verwijzing naar de NBN EN 1433; 

 de karakteristieke betondruksterkte en desgevallend de buigtreksterkte; 

 de weersbestandheidsklasse W, met verwijzing naar NBN EN 1433; 

 desgevallend de klasse van vorst/dooibestandheid met dooizouten '+R', met verwijzing naar 
NBN EN 1433. 

Deze prestaties worden door PROBETON slechts goedgekeurd indien voldaan is aan de voorwaarden van 
J.5.2. 

J.5.4 Keuringsschema’s voor de IZC 

De bepalingen van J.3 zijn van toepassing. De keuringsschema’s dienen voor alle relevante kenmerken van 
NBN EN 1433, 7, waarvoor de fabrikant, in toepassing van J.5.2 en J.5.3, in zijn ATD en BB eisen heeft 
vastgelegd, aangevuld te worden. De frequenties van de keuringsschema’s dienen verenigbaar te zijn met 
de frequenties van NBN EN 1433, BIJLAGE A, Tabel A.3. 

J.6 MECHANISCHE STERKTE VAN BIJZONDERE KOKERELEMENTEN 

Voor de mechanische sterkte van de bijzondere kokerelementen volgens PTV 100 (productsoort met code Q 
volgens Tabel J.1) worden de bepalingen van PTV 100, 6.5 aangevuld door de bepalingen van 
NBN B 21-102, 4.3.3.2 en PTV 21-102, 4.3.3.2 met betrekking tot de verantwoording van de mechanische 
sterkte door berekening, met dien verstande dat voor elementen met een hoekverdraaiing de werkelijke 
gebruiksbelasting zoals deze optreedt in de specifieke toepassing in acht genomen wordt (zie ook 
NBN B 21-102, D.3). 


