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van structuurelementen 
in prefab beton

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van 

geprefabriceerde betonproducten en verdedigt de belangen 

van de sector. De Belgische betonindustrie produceert een 

brede waaier aan geprefabriceerde elementen voor de bouw, 

gaande van eenvoudige,ongewapende producten zoals 

metselblokken en straatstenen tot grote structuurelementen 

als brugliggers.

De inhoud van deze publica� e is uitsluitend bedoeld als informa� e voor de gebruiker. 

FEBE betracht uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen van de informa� e in deze 

publica� e. Toch kan FEBE niet garanderen dat deze informa� e geheel juist, volledig en 

actueel is. De uitgever kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik 

ervan. Voor de correcte toepassing van een product zal rekening moeten gehouden 

met het we! elijk kader, de productnormen, de voorschri" en van de fabrikant, de locale 

situa� e en de gedetailleerde plannen van de ontwerper. 
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INLEIDING

De fabrikanten van geprefabriceerde betonnen structuurelementen, 

lid van de vereniging FEBEFAST, hebben de wil om aan hun afnemers 

een kwalita� ef hoogstaand product te leveren dat vertrouwen 

verdient. Zij kiezen er vrijwillig voor om hun produc� e in het kader 

van het BENOR-merk onder strenge externe controle te stellen om 

op deze manier de kwaliteit van hun producten te waarborgen.

Fabrikanten die kiezen om hun producten te labelen met het 

BENOR-merk doen dit volkomen vrijwillig. Door dit de doen drukken 

zij de wil uit om kwaliteitsproducten op de markt te brengen en zich 

hiervoor te laten bijstaan en controleren door een ona! ankelijke 

derde par� j, de cer� fi ca� e-instelling. Werfverantwoordelijken en 

voorschrijvers hebben er dan ook alle belang bij te kiezen voor 

betonproducten die het BENOR-merk dragen.

De kwaliteitsgaran� e onder het BENOR-merk is gestoeld op twee 

pijlers. De hoofdbrok zijn de kwaliteitshandelingen van de fabrikant 

zelf. Hiervoor worden in de norma� eve documenten taken opgelegd 

die voor, � jdens en na de produc� e uitgevoerd moeten worden. 

De aard en frequen� e van de interne controletaken is gebaseerd 

op sta� s� sche zekerheid. Daarnaast komen externe keurmeesters 

regelma� g zelf keuringen uitvoeren en nazicht uitoefenen op de 

handelingen van de fabrikant.

Doordat het volledige produc� eproces opgevolgd wordt, waarbij 

de grondstoff en, de installa� es, de procedures, de bekis� ngen, de 

wapeningen en het afgewerkt product aan strenge eisen moeten 

voldoen, zijn de keuringen onder het BENOR-merk veel diepgaander 

dan ooit een afgewerkt product op de werf gecontroleerd 

kan worden. Het is dan ook belangrijk dat voorschrijvers en 

werfverantwoordelijken een goed inzicht hebben in de inhoud van 

het BENOR-merk.

Tegelijker� jd willen we het BENOR-merk in zijn juiste kader 

plaatsen. Met de evolu� e naar nieuwe normalisa� e die gestoeld 

is op Europese normen met Na� onale Aanvullingen, veranderde 

het normalisa� elandschap grondig de voorbije jaren. Dit is een 

proces dat nog volop aan de gang is en nog enkele jaren zal duren. 

Met de komst van de nieuwe Europese normen wordt ook de CE-

markering voor betonnen structuurelementen geïntroduceerd. 

Het is belangrijk om te weten dat de CE-markering een we$ elijke 

verplich� ng is voor de fabrikant en een toela� ng is om een product 

op de markt te mogen brengen. Het BENOR-merk is een echt 

vrijwillig kwaliteitsmerk.
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FEBEFAST groepeert binnen FEBE de Belgische fabrikanten 

van betonnen structuurelementen voor gebouwen en 

kunstwerken. 

Zij vertegenwoordigt nagenoeg alle fabrikanten uit de sector 

(15 leden). Deze fabrikanten produceren per jaar meer dan 

400.000 m³ beton.

Het objec� ef van FEBEFAST is de verdediging van de 

gemeenschappelijke belangen van haar leden, het opvolgen 

van de technische ontwikkelingen en de promo� e van de 

producten van de leden. De vereniging neemt ac� ef deel 

aan het tot stand komen van de technische voorschri% en, 

zowel op Belgisch als op Europees niveau. De vereniging 

publiceerde en werkte mee aan heel wat technische 

publica� es in de sector.

De producten vervaardigd door de leden betreff en allemaal 

dragende elementen die in een fabriek geproduceerd 

worden. 

Het gaat om kolommen, balken, dakelementen, trappen, 

dragende wanden tot funderingselementen, palen, torens, 

brugelementen, steunmuren, geluidswerende muren, 

tribunes, tunnelelementen, enz.

PROBETON organiseert en beheert het BENOR-merk in de 

sector van de betonindustrie (cer� fi ca� e-instelling BENOR). 

PROBETON werkt ac� ef mee aan het opstellen van NBN-

normen voor betonproducten en werkt typevoorschri% en 

uit voor betonproducten waarvoor nog geen normen 

beschikbaar zijn of als aanvulling bij deze normen. 

PROBETON beheert ook een systeem van par� jkeuringen 

voor betonproducten die niet gecer� fi ceerd zijn.
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Inleiding

DE VELE FACETTEN VAN KWALITEIT

Het begrip kwaliteit is een vlag die vele ladingen dekt. In het kader 

van de bekende normenreeks NBN EN ISO 9000 is kwaliteit de mate 

waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken voldoet aan 

eisen. Deze eisen kunnen opgelegd worden door de klant maar 

ook door andere par� jen, zoals de eindgebruiker, de wetgever of 

de brede maatschappij. Eisen kunnen expliciet opgelegd worden 

in het kader van een overeenkomst of wetgeving of kunnen 

impliciet van toepassing zijn onder de vorm van een algemene 

kwaliteitsverwach� ng.

Klantentevredenheid wordt in het kader van de ISO 9000 reeks 

omschreven als de percep� e van de klant van de mate waarin aan 

zijn eisen is voldaan.

Voor prefab beton kan het begrip kwaliteit op velerlei wijzen 

geïnterpreteerd worden. De geldende eisen, waaronder die van 

de klant, kunnen immers betrekking hebben op een veelheid van 

aspecten.

Zo kan kwaliteit in verband gebracht worden met het concept van 

het gebouw en de mate waarin de voorgestelde oplossing in prefab 

beton beantwoordt aan het architectonisch programma en aan 

behoe! en van de bouwheer of bijdraagt tot de waardering door de 

gebruiker en de samenleving.

De klantentevredenheid kan mede bepaald worden door de wijze 

waarop prefab beton bijdraagt tot de vlo" e afwikkeling van de 

werken en de beheersing van het budget.

Kwaliteit van prefab beton kan ook 

gezien worden als de mate waarin 

dit materiaal bijdraagt aan het tot 

stand brengen van een duurzame 

construc� e met een lange levensduur 

en een beperkte ecologische 

voetafdruk.
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Binnen het BENOR-kader wordt kwaliteit gedefi nieerd als 

productovereenkoms" gheid.

Productovereenkoms� gheid is de mate waarin een 

betonelement voldoet aan de relevante technische eisen van 

de klant zoals die expliciet vastgelegd zijn in een lastenboek 

of op een meer impliciete wijze als regels van goed 

vakmanschap aanvaard worden. Productovereenkoms� gheid 

is een specifi ek, technisch en daardoor ook func� oneel facet 

van kwaliteit. Het is deze vorm van kwaliteit die tot ui� ng 

gebracht wordt in productnormen en productcer� fi ca� e.
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 NORMATIEVE DOCUMENTEN 

 ALS SPELREGELS

Een goede beheersing van productovereenkoms� gheid begint 

met eenduidig en nauwkeurig vast te leggen aan welke eisen de 

producten moeten voldoen. Ook de wijze waarop deze beoordeling 

moet gebeuren dient omschreven te worden.

Om over deze aspecten in een eenduidige taal te kunnen 

communiceren worden doorgaans technische specifi ca� es 

gehanteerd.

In België bestonden tot voor kort geen normvoorschri" en voor 

elementen in prefab beton. Dit werd ondervangen via de publica� e 

van Technische Voorschri" en (PTV) door PROBETON.

Midden jaren ’90 star# e CEN (Comité Européen de Normalisa� on) 

met het opstellen van Europese normen voor een hele reeks 

structuurelementen in prefab beton. De meeste van deze Europese 

normen werden tussen 2005 en 2010 afgewerkt en in België 

gepubliceerd als geregistreerde Europese normen (NBN EN).

De Europese productnormen voor betonnen structuurelementen 

verwijzen allen naar één basisnorm, de EN 13369 “Algemene 

bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten”, die, zoals  de 

naam het zegt, bepalingen bevat die algemeen van toepassing zijn 

voor producten in beton. Deze basisnorm legt verder het verband 

met andere belangrijke normen, zoals de Europese betonnorm, 

de NBN EN 206-1, de Europese normen voor de grondstoff en, 

de Eurocodes, enz.

De individuele productnormen geven aanvullende bepalingen 

die specifi ek zijn voor het betreff ende product. Het zijn deze 

productnormen die de basis vormen voor het voorschrijven van 

betonproducten, samen met hun Na� onale Aanvullingen. Door 

te verwijzen naar de productnormen verwijst de voorschrijver 

automa� sch naar de bovenliggende basisnorm en alle relevante 

normen waarnaar deze verwijst.

 

 Waarom productovereenkoms! gheid eisen?

 Productovereenkoms� gheid is een essen� eel kenmerk van kwaliteit. Indien de 

overeenkoms� gheid van kenmerken zoals de afme� ngen, de duurzaamheid 

of de mechanische sterkte, de brandweerstand, de thermische of akoes� sche 

eigenschappen niet gewaarborgd is, kan een element in prefab beton zijn func� e 

in een construc� e niet naar behoren vervullen en komen ook de andere, bredere 

kwaliteitsaspecten in het gedrang.

 

 Enkele voorbeelden:

 

 • Indien de overeenkoms� gheid van de afme� ngen en de toleran� es erop niet  

 gewaarborgd is, zullen zich mogelijks problemen voordoen bij de afwerking van  

 de werf.

  

 

 

 • Indien de voorschri" en voor de samenstelling van het beton en de dekking op de  

 wapening niet gevolgd worden, dreigt het element onvoldoende duurzaam te  

 zijn en niet aan de verwach� ngen betreff ende de levensduur te voldoen.

 

 • Indien de sterkteklasse van het gebruikte beton en de posi� e van de wapening  

 niet overeenstemmen met deze vermeld op de goedgekeurde plans dreigt  

 het element niet de gewenste mechanische sterkte te bereiken en komen de  

 hypotheses die aan de basis liggen van de verantwoording van de stabiliteit en  

 de brandweerstand van het gehele bouwwerk in het gedrang.

 

 • Indien de afwerking van het element m.b.t. het vóórkomen van luchtbelletjes  

 en kleine holtes aan het oppervlak niet in overeenstemming is met de geldende  

 voorschri" en voldoet het product doorgaans niet aan de verwach� ngen van de  

 afnemer m.b.t. het uitzicht.

De Europese normalisa� e is een moeizaam proces dat zijn eind-

doel, de volledige harmonisa� e van de technische specifi ca� es in 

gans Europa, nog niet geheel bereikt hee" . De harmonisa� e van de 

technische specifi ca� es van de producten is geen gemakkelijke taak 

omdat er binnen Europa vele verschillende bouwtradi� es bestaan.

Hierdoor konden niet voor elk kenmerk presta� es gedefi nieerd 

worden die overal in Europa aanvaard worden en bijgevolg vullen 

Na� onale Aanvullingen en Bijlagen de Europese normen noodzake-

lijkerwijs aan.

 • De Na� onale Bijlage van de verschillende delen van de  

  Eurocode wordt in België aangeduid met ANB. 

 • De Europese betonnorm, de NBN EN 206-1 wordt 

  aangevuld met de NBN B 15-001. 

 • De Europese prefab norm, de NBN EN 13369 wordt in 

  België aangevuld met de NBN B 21-600.

 • Elke specifi eke Europese productnorm voor een prefab  

  betonelement wordt aangevuld met een NBN B 21-6xx,  

  waarbij xx staat voor een volgnummer.

De vele face" en van kwaliteit

 
  

   

 
  

 
   



   
  

    




Tabel 1 gee� een overzicht van de huidige stand van zaken (eind 2009) van de relevante Europese 

productnormen voor geprefabriceerde betonproducten met hun Na�onale Aanvullingen.

Tabel 1 : Europese productnormen voor geprefabriceerde betonproducten met hun Na�onale Aanvullingen

Specifica�e Product

NBN EN 13369

NBN B 21-600
Geprefabriceerde betonproducten

NBN EN 1168

prNBN B21-605
Geprefabriceerde betonproducten – Holle vloerplaten

NBN EN 12737

prNBN B21-607
Geprefabriceerde betonproducten – Roostervloerenelementen voor stalgebouwen

NBN EN 12794 Geprefabriceerde betonproducten – Funderingspalen

NBN EN 12843

NBN B 21-602
Geprefabriceerde betonnen steunpalen voor bovengrondse leidingen

NBN EN 13224

NBN B 21-603
Geprefabriceerde betonproducten – Geribde vloerelementen

NBN EN 13225

NBN B 21-604
Geprefabriceerde betonproducten – Lijnvormige dragende elementen

NBN EN 13747

prNBN B 21-606
Geprefabriceerde betonproducten – Breedplaten voor vloersystemen

NBN EN 13978-1 Geprefabriceerde betonproducten - Geprefabriceerde garages van gewapend beton 

NBN EN 13693 Geprefabriceerde betonproducten - Bijzondere dakelementen

NBN EN 14843

prNBN B 21-611
Geprefabriceerde betonproducten – Trappen

NBN EN 14844

prNBN B 21-102
Geprefabriceerde betonproducten – Rechthoekige kokerelementen

NBN EN 14991

NBN B 21-609
Geprefabriceerde betonproducten – Funderingselementen

NBN EN 14992

prNBN B 21-612
Geprefabriceerde betonproducten – Wandelementen 

NBN EN 15037-1 Geprefabriceerde betonproducten – Balken voor combina�evloeren

NBN EN 15037-2 Geprefabriceerde betonnen po!en voor combina�evloeren

NBN EN 15050 Geprefabriceerde betonproducten – Brugelementen

NBN EN 15258 Geprefabriceerde betonproducten – Keermuurelementen

2
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De vele face"en van kwaliteit

 INHOUDELI JKE BEPALINGEN 

 VAN DE EUROPESE NORMEN

De Europese productnormen voor betonnen structuurelementen 

leggen de kenmerken van de producten vast en bepalen op welke 

wijze de overeenkoms�gheid met deze kenmerken beheerst en 

beoordeeld moet worden.

 De NBN EN 13369 besteedt ondermeer aandacht aan 

 de volgende aspecten:
 

 • de grondstoffen;

 • de fabricage;

 • de voorschri�en voor de afgewerkte producten:

   o geometrische kenmerken

   o mechanische sterkte;

   o brandreac�e en –weerstand;

   o akoes�sche kenmerken;

   o thermische kenmerken;

   o duurzaamheid;

   o veiligheid bij behandeling en in gebruik.

 • proefmethoden

 • beoordeling van de overeenkoms�gheid

 • technische documenta�e 

 • iden�fica�e

De voorschri�en voor de afgewerkte producten leggen voor de 

meeste kenmerken echter geen presta�es op, omdat deze kunnen 

variëren in func�e van de toepassing. Het is dan ook aan de 

voorschrijver om voor de betreffende kenmerken de gewenste 

presta�es voor te schrijven.

 HET WAARBORGEN VAN 

PRODUC TOVEREENKOMSTIGHEID

Het waarborgen van de productovereenkoms�gheid is geen 

eenvoudige zaak. Om er absoluut zeker van te zijn dat alle 

vervaardigde of geleverde elementen van een product volledig in 

overeenstemming zijn met de technische specifica�es en dat hun 

kenmerken voldoen aan de verklaarde presta�es, moeten in feite de 

kenmerken van alle elementen gecontroleerd worden. In de meeste 

gevallen zou dit echter tot een onverantwoorde inzet van middelen 

leiden. Er werden dan ook verschillende strategieën ontwikkeld om 

het vertrouwen in de overeenkoms�gheid van geleverde producten 

te ves�gen zonder alle elementen na te kijken.

 KEURING VAN HET AFGEWERKT PRODUCT

Er bestaan specifieke monsternemingsschema’s en sta�s�sche 

methodes om op basis van steekproefsgewijze monsterneming 

met voldoende zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de 

overeenkoms�gheid van een par�j producten. Daarbij wordt naar 

een evenwicht gezocht tussen het risico dat de afnemer loopt 

om bij het toepassen van dergelijke steekproefsgewijze keuring 

onterecht een lot te aanvaarden dat toch niet overeenkoms�g is 

(klantenrisico) en het risico van de fabrikant om onterecht een lot 

dat toch in orde is te zien a$euren (fabrikantenrisico).

Dergelijke keuringsschema’s worden o.a. toegepast bij de 

aanvaardingskeuring van loten door de afnemer of door een 

ona%ankelijke par�j. 

De technieken van lotkeuring op het afgewerkt product kunnen 

ook door de fabrikant in produc�e toegepast worden bij het 

beoordelen van de overeenkoms�gheid. Zo kan hij ini�eel met 

een lotkeuring op de eerste produc�e aantonen dat hij in staat is 

een overeenkoms�g product te vervaardigen en vervolgens kan hij 

lotkeuringen toepassen om de overeenkoms�gheid van de lopende 

produc�e te bewaken. De fabrikant moet echter de kwaliteit van 

de ganse produc�e bewaken en niet enkel van individuele loten die 

bestemd zijn voor specifieke leveringen. Er zijn dan ook aangepaste 

sta�s�sche technieken ontwikkeld om de kwaliteit van doorlopende 

produc�ereeksen te bewaken, met eigen monsternemingsschema’s 

en beoordelingscriteria.

Door de aard der zaak betre� het me�ngen op het afgewerkt 

product. Dit zijn doorgaans bewerkelijke procedures die vooral 

geschikt zijn om toegepast te worden op duidelijke afgebakende 

loten van of series van iden�eke producten, zoals bv. bulkgoederen 

of standaardelementen, maar die veel minder toepasbaar zijn op 

maatwerk.

  
  

  
  



Als de presta� es van de kenmerken enkel door destruc� eve proeven 

kunnen bepaald worden veroorzaken keuringen op het eindproduct 

bovendien een bepaald verlies van dit afgewerkt product. Keuringen 

op het eindproduct zijn ten slo! e geen effi  ciënt middel om een 

produc� e te sturen. Mogelijke afwijkingen worden immers pas 

op het einde van het produc� eproces vastgesteld, waardoor niet 

� jdig ingegrepen kan worden in de produc� e zelf. Om de produc� e 

uitsluitend op basis van dergelijke keuringen te kunnen sturen, 

zou de fabrikant moeten werken met zeer kleine loten en hoge 

beproevingsfrequen� es.

 KEURINGEN TIJDENS DE PRODUCTIE

De betrouwbaarheid van de sta� s� sche toetsen die gebruikt 

worden om de overeenkoms� gheid van het eindproduct aan te 

tonen is a# ankelijk van de toegepaste monsternemingsschema’s 

en de aard van de sta� s� sche toets, maar hangt paradoxaal genoeg 

niet af van de frequen� e waarmee de keuringen uitgevoerd worden, 

op voorwaarde dat de monsterneming aselec� ef gebeurt.

Een hoge monsternemingsfrequen� e laat wél toe het eventuele 

niet-overeenkoms� ge produc� edeel in een totale par� j van het 

eindproduct desgevallend beter te lokaliseren. Keuringen op het 

eindproduct hebben zoals vermeld enkele nadelen.

De fabrikant hee$  er bijgevolg belang bij om stroomopwaarts 

keuringen in te lassen, zoals keuringen van de grondstoff en 

en tussen� jdse keuringen in de loop van het produc� eproces, 

zodanig dat hij mogelijke tekortkomingen van het eindproduct 

kan vermijden. Zo kan hij ook de frequen� es van de keuringen 

van het eindproduct verminderen zonder het risico te lopen om 

bij het vaststellen van een eventuele niet-overeenkoms� gheid 

grote produc� edelen te moeten a& euren. Het verband tussen de 

mogelijke vermindering van de keuringen op het eindproduct en 

de keuringen in de produc� e is echter geen exacte wetenschap 

en is vooral gebaseerd op ervaring en gezond verstand. In zeer 

uitzonderlijke gevallen is het mogelijk de keuringen op het 

eindproduct volledig te vervangen door keuringen � jdens de 

produc� e.

Keuringen in de fabriek zijn niet enkel guns� g voor de fabrikant. Zij 

kunnen ook bijdragen tot het verhogen van het vertrouwen in de 

overeenkoms� gheid van het product. Zo kunnen keuringen in de 

fabriek het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de 

afnemer en de fabrikant. De afnemer kan bv. geheel of gedeeltelijk 

afzien van aanvaardingskeuringen indien hij toegang krijgt tot de 

keuringen in de fabriek. Deze keuringen kunnen ook overgelaten 

worden aan een ona# ankelijke par� j.
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 SYSTEEM VAN PRODUCTIECONTROLE IN DE FABRIEK

Het beheersen van de produc� e en het uitvoeren van keuringen in 

de fabriek vergt een zekere vorm van organisa� e. 

De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de keuringen, 

in het bijzonder deze voor het beoordelen van de resultaten van 

de keuringen en van de overeenkoms� gheid en de vrijgave van 

het product, dienen vastgelegd te worden. De procedures voor het 

uitvoeren van de keuringen dienen vast te liggen en de resultaten 

van de keuringen dienen geregistreerd te worden. Het betrokken 

personeel dient voldoende bekwaam te zijn.

Het geheel van organisatorische maatregelen die de fabrikant 

neemt om de keuringen te kunnen uitvoeren vormen de facto 

een beheerssysteem. Naarmate een dergelijk systeem beter 

gedocumenteerd is en effi  ciënter func� oneert, daalt ook de kans 

dat bij het uitvoeren van de keuringen fouten gemaakt worden 

en s� jgt het vertrouwen in het vermogen van de fabrikant om 

doorlopend overeenkoms� ge producten te vervaardigen en te 

leveren.

Dergelijk systeem van produc� econtrole kan ook onderworpen 

worden aan een extern toezicht. 

De keuringen in de fabriek en het bijbehorende beheerssysteem 

kunnen desgevallend geïntegreerd worden in een al dan niet 

gecer� fi ceerd kwaliteits-managementsysteem (ISO 9001).

 PRODUCTCERTIFICATIE

Bij een volwaardige productcer� fi ca� e houdt een ona# ankelijke 

par� j toezicht op de produc� econtrole in de fabriek en op 

het func� oneren van het systeem van produc� econtrole. De 

ona# ankelijke par� j gaat op basis van deze aspecten na of er 

voldoende vertrouwen is om te beves� gen dat de fabrikant 

doorlopend de overeenkoms� gheid van zijn producten kan 

waarborgen.
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 DE REGELEMENTAIRE CE�MARKERING

Enige jaren geleden hee�  de CE-markering voor bouwproducten zijn 

intrede gedaan. Het doel van de CE-markering voor bouwproducten 

is niet zozeer de kwaliteit van de producten te a! esteren, maar wel 

als paspoort te dienen voor het vrij verkeer van deze goederen. 

De CE-markering voor bouwproducten vloeit immers voort uit de 

toepassing van de Europese Bouwproductenrichtlijn (BPR), die 

een onderdeel vormt van het beleid van de Europese Unie –ook 

wel ‘Nieuwe Aanpak’ genoemd- om het vrije handelsverkeer in de 

Europese Economische Ruimte te bevorderen.

Het totale pakket richtlijnen in het kader van de ‘Nieuwe Aanpak’ 

omvat thans een twin" gtal stuks die betrekking hebben op 

evenzoveel productgroepen (o.a. speelgoed, li� en, medische 

toestellen, enz. enz.) De BPR is om een aantal technische redenen 

evenwel een buitenbeentje in het pakket.

De BPR werd omgezet in Belgisch recht door de Wet van 25 

maart 1996 en het Koninklijk Besluit van 19 augustus 1998 en is 

momenteel in herziening.

 De CE-markering voor bouwproducten gee�  in toepassing 

 van de BPR aan dat de betreff ende producten voldoen aan 

 een aantal minimale eisen inzake 6 fundamentele voorschri� en, 

te weten :

 • mechanische sterkte en stabiliteit;

 • veiligheid bij brand;

 • hygiëne, gezondheid en milieu;

 • gebruiksveiligheid;

 • bescherming tegen lawaai;

 • energiebesparing en isola" e.

De na" onale wet- en regelgeving van de Lidstaat waar het product 

op de markt wordt gebracht kan grenswaarden opleggen voor deze 

zes fundamentele eisen. De CE-markering voor bouwproducten 

gaat dan ook gepaard met de verklaring van de presta" es van 

de kenmerken die gerelateerd zijn aan deze 6 fundamentele 

voorschri� en. Het vrij verkeer van bouwproducten die beschikken 

over dergelijke CE-markering en waarvan de verklaarde presta" es 

in overeenstemming zijn met de betreff ende eisen uit de na" onale 

wet- en regelgeving mag niet verhinderd worden.

DE RELATIE TUSSEN DE CE�MARKERING EN HET BENOR�MERK
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De rela�e tussen de CE-Markering en het BENOR merk

De 6 fundamentele voorschri�en worden voor een bepaald 

bouwproduct omgezet in specifieke eisen voor kenmerken die eigen 

zijn aan het betreffende product via zogenaamde geharmoniseerde 

technische specifica�es. Voor betonproducten betre� het vrijwel 

zonder uitzondering geharmoniseerde Europese normen (hEN), 

die door CEN onder mandaat van de Europese Commissie worden 

opgesteld. Voor sommige bouwproducten loopt het pad via een 

Europese technische goedkeuring (ETA).

Elke geharmoniseerde Europese norm bevat een Bijlage ZA, waarin 

aangegeven wordt welke kenmerken van het product precies 

relevant zijn in het kader van de toepassing van de BPR en wat 

de modaliteiten zijn voor het aanbrengen van de CE-markering. 

Voor heel wat bouwproducten zijn immers niet alle kenmerken 

die vermeld worden in de Europese norm in dat kader relevant. 

De kenmerken die wel verband houden met de fundamentele 

voorschri�en worden doorgaans de geharmoniseerde kenmerken 

genoemd.

Volgens de BPR is de fabrikant zelf verantwoordelijk voor het 

a!esteren van de overeenkoms�gheid van zijn product en voor het 

verklaren van de presta�es van de geharmoniseerde kenmerken. 

De overeenkoms�gheid wordt gea!esteerd volgens 6 mogelijke 

a!esteringssystemen (AoC), genummerd van 1+ tot 4. In func�e 

van het a!esteringssysteem is al dan niet de tussenkomst 

vereist van een ona"ankelijke geno�ficeerde instelling die per 

a!esteringssysteem een welomschreven taak hee�.

Voor de meeste betonnen prefabelementen werd door de Europese 

Commissie het a!esteringssysteem 2+ vastgelegd. Enkel voor een 

beperkt aantal niet structurele producten, zoals niet-dragende 

wand- of kokerelementen is a!esteringssysteem 4 van toepassing.

In het geval van a!esteringssysteem 2+ mag de fabrikant de 

presta�es van de geharmoniseerde kenmerken van zijn product 

maar verklaren en de CE-markering slechts voeren indien hij 

beschikt over een EG-cer�ficaat van de FPC, uitgereikt door een 

geno�ficeerde instelling. In het geval van a!esteringsssysteem 

4 houdt de CE-markering in dat de fabrikant autonoom, zonder 

tussenkomst van een ona"ankelijke par�j, de presta�es van de 

geharmoniseerde kenmerken van zijn product verklaart. In geen van 

beide gevallen betre� het evenwel volwaardige productcer�fica�e. 

In het geval van het a!esteringssysteem 4 vindt er zelfs geen enkele 

extern toezicht plaats.

Het sluitstuk van de CE-markering wordt gevormd door het 

mark!oezicht, dat onder de uitsluitende bevoegdheid van de 

Lidstaten valt. Momenteel is in België, net als in andere Lidstaten, 

de uitbouw van een sluitend mark!oezicht nog steeds een heikel 

punt. De beschikbare middelen zijn immers zeer beperkt. Bovendien 

kent België geen sterke bouwwetgeving, die immers beperkt 

blij� tot de na�onale regelgeving op het gebied van brand en 

de regionale regelgeving op het gebied van de energiepresta�es 

van gebouwen. Gezien de zeer beperkte we!elijke bepalingen 

aangaande bouwproducten beschikt de bevoegde overheid 

momenteel dan ook maar over een zeer smalle basis om het 

mark!oezicht op te baseren.

 Beheersing van de overeenkoms�gheid binnen 

 de CE-markering

 Binnen de CE-markering steunt de beheersing van de product-

overeenkoms�gheid voor betonnen structuurelementen op 

twee pijlers:

 1. Ini�ële Typebeproeving (ITT) en/of –berekening (ITC)

 

 Bij ITT wordt de presta�e van het verklaarde 

geharmoniseerde kenmerk bepaald door het beproeven van 

een representa�ef monster van het product. Op basis van de 

resultaten wordt geoordeeld over de overeenkoms�gheid 

van het product en worden de presta�es vastgelegd van de 

kenmerken die door de fabrikant verklaard worden.  

Bij ITC worden de overeenkoms�gheid en de presta�es van de 

kenmerken vastgesteld door berekening. 

 ITT en/of ITC door de fabrikant is evenwel niet vereist indien 

het ontwerp van het product onder de verantwoordelijkheid 

van de koper valt.

 2. Produc�econtrole in de fabriek (FPC)

 

 De FPC beoogt de doorlopende beheersing van de produc�e 

zodanig dat de overeenkoms�gheid van de presta�es van de 

geharmoniseerde kenmerken met de waarden die op basis 

van de ITT en/ of ITC verklaard worden gewaarborgd is.

 De fabrikant moet een FPC-systeem opstellen dat 

gedocumenteerd, bijgehouden en toegepast wordt om te 

verzekeren dat het product dat op de markt gebracht wordt, 

voldoet aan de voorschri�en van de toepasselijke normen en 

in overeenstemming is met de voorgeschreven of verklaarde 

waarden. 

 Het FPC-systeem omvat procedures, instruc�es, keuringen 

en proeven en voorziet dat de bekomen resultaten gebruikt 

worden om de uitrus�ng, de grondstoffen en materialen, de 

produc�eprocessen en de producten te beheersen.
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De rela� e tussen de CE-Markering en het BENOR merk

  HET VRIJWILL IG BENOR!MERK

Het BENOR-merk is een vrijwillig merk dat de overeenkoms� gheid 

van het vervaardigde en geleverde product met de volledige inhoud 

van de Belgische voorschri! en waarborgt. 

Deze voorschri! en betreff en in eerste instan� e de Belgische 

normen (NBN) en de als Belgische normen geregistreerde Europese 

normen (NBN EN), maar het kan ook om daarvan afgeleide 

norma� eve documenten gaan, Technische Voorschri! en (PTV) 

genaamd.

De PTV die tot voor kort aan de basis lagen van het BENOR-

merk voor betonnen structuurelementen worden nu geleidelijk 

vervangen door de als Belgische normen geregistreerde Europese 

productnormen (NBN EN) en hun Na� onale Aanvullingen. In dat 

geval cer� fi ceert het BENOR-merk niet enkel de overeenstemming 

van het product met de geharmoniseerde kenmerken van de 

betreff ende Europese norm, maar met álle relevante kenmerken 

vermeld in de norm én met de bepalingen van de Na� onale 

Aanvulling en dekt daarmee de kwaliteitsverwach� ngen in de 

Belgische bouw af.

Het BENOR-merk kan ook van toepassing gesteld worden op 

producten waarvoor nog geen geharmoniseerde Europese norm 

beschikbaar is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de producten 

die onder het toepassingsgebied van geen enkele van de 

geharmoniseerde normen voor structuurelementen vallen, maar 

wel voldoen aan de eisen van de basisnorm NBN EN 13369, die zelf 

evenwel niet geharmoniseerd is.

  
  

    
  



Het vrijwillige karakter van het BENOR-merk bestaat erin dat er 

voor een fabrikant geen enkele we$ elijke verplich� ng bestaat het 

BENOR-merk te voeren, noch dat er voor de voorschrijver enige 

we$ elijke verplich� ng bestaat om ernaar te verwijzen. Het BENOR-

merk kan wel in een contractueel kader door par� jen opgelegd 

worden.

Voor het verwerven van een BENOR-vergunning gaat de fabrikant 

een overeenkomst aan met PROBETON, waarin hij zich engageert 

alles in het werk te stellen om de doorlopende overeenkoms� gheid 

van zijn product te waarborgen. De BENOR-vergunning voor 

een betonproduct is steeds gesteund op productcer� fi ca� e. 

Deze cer� fi ca� e houdt in dat de fabrikant de doorlopende 

overeenkoms� gheid van zijn product waarborgt op basis van 

industriële zelfcontrole (IZC), waarop door PROBETON als 

ona% ankelijke cer� fi ca� e-instelling toezicht wordt gehouden. 

Door het verlenen van de BENOR-vergunning erkent PROBETON 

vervolgens dat er op basis van de resultaten van de industriële 

zelfcontrole (IZC) voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de 

fabrikant in staat is om de overeenkoms� gheid van zijn product te 

waarborgen.

  

 Tijdens een zestal controlebezoeken per jaar houdt 
PROBETON toezicht op:

 

 •  de betrouwbaarheid van de industriële zelfcontrole   

  (IZC) in de fabriek 

 

 •  de ITT en/of ITC 

 

 •  de betrouwbaarheid van de door de fabrikant   

  uitgevoerde keuringen in het kader van de FPC

 

 •  de correcte manier van beoordelen van 

   de overeenkoms� gheid van het product. 

 Bovendien worden er � jdens deze controlebezoeken 

monsters genomen van het beton en eventueel van het 

bewerkt betonstaal voor beproeving in ona% ankelijke, 

geaccrediteerde controlelaboratoria om de betrouwbaarheid 

van de eigen beproevingen door de fabrikant te toetsen. 

 Tenslo$ e wordt op regelma� ge � jds� ppen een nazicht 

verricht van de organisatorische aspecten van het systeem 

van de industriële zelfcontrole (IZC-systeem).

Indien een fabrikant maatwerk levert op basis van 

goedgekeurde plans (bv. door de bouwheer of van een studie-

bureau) is er een garan� e op de mechanische sterkte. 

De verantwoordelijkheid van stabiliteit van het gebouw ligt 

bij de ontwerper. De fabrikant waakt erover dat het product 

overeenstemt met de goedgekeurde plans zodat de stabiliteit 

van het element en deze van het gehele gebouw niet in het 

gedrang komt. Deze overeenkoms� gheid met de goedgekeurde 

plans is gedekt door het BENOR-merk. 

Dit aspect wordt afgedekt door de procedures die opgelegd 

worden in het kader van het IZC-systeem. 

A.  Procedures voor documentenbeheer: 

  • Er wordt nagegaan of er goedgekeurde plans beschik - 

  baar zijn 

  • Deze plans worden omgezet naar produc� etekeningen 

B.  Procedures voor de beheersing van de keuringen: 

  •  de afme� ngen van de bekis� ngen 

  •  aard van de wapening 

  •  posi� e van de wapening 

  •  de betondekking 

  • de sterkteklasse van het beton 

  •   … 

C.   Procedures voor de vrijgave van het eindproduct: 

  •  Overeenstemming met de produc� edocumenten 

D.  Procedure voor beheersing van producten met tekort-  

 komingen: 

  •  Herstelling, herbeoordeling en a& eur van producten die  

  niet overeenkoms� g zijn. 

 De verantwoordelijkheden voor al deze taken zijn vast-

gelegd. Een goed werkend IZC-systeem biedt zo een goede 

waarborg op de overeenkoms� gheid van het product met de 

goedgekeurde plans en ondersteunt de overeenkoms� gheid 

van de mechanische sterkte. 

BENOR en mechanische sterkte
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De rela�e tussen de CE-Markering en het BENOR merk

In het geval van standaardelementen cer�ficeert het BENOR-

merk de overeenkoms�gheid met de door de fabrikant verklaarde 

presta�es van de fabricagekenmerken, zoals de geometrische 

kenmerken, de materiaaleigenschappen van staal en beton, de 

posi�e van de wapeningen, enz. De fabrikant kan er voor kiezen 

ook de gebruikskenmerken, zoals de mechanische sterkte en de 

brandweerstand te laten cer�ficeren. Voor enkele producten, zoals 

de holle vloerelementen en de stalroosters, is de cer�fica�e van de 

gebruikskenmerken een vast onderdeel van de BENOR-cer�fica�e.

In het geval van niet-standaard elementen die op maat gemaakt 

worden, cer�ficeert het BENOR-merk de overeenkoms�gheid met 

de door de afnemer goedgekeurde plans.

Het BENOR-merk verplicht de fabrikant over een klachtenprocedure 

te beschikken. PROBETON behandelt zelf ook alle klachten i.v.m. de 

overeenkoms�gheid van betonproducten die door derden worden 

ingediend. PROBETON onderzoekt in voorkomend geval of de 

betwiste producten bij levering in overeenstemming waren met de 

technische specifica�es en al dan niet terecht onder het BENOR-

merk werden geleverd.

 BENOR!MERK EN CE!MARKERING

De reglementaire CE-markering en de vrijwillige productcer�fica�e 

zoals het BENOR-merk zijn geen concurrenten van elkaar. Zij vullen 

elkaar aan.

De CE-markering hee! de verdienste de enige markering te zijn 

die de overeenstemming met de eisen van de BPR a"esteert 

en het vrij verkeer van goederen bevordert van producten 

waarvan de presta�es overeenstemmen met de reglementaire 

eisen in de verschillende Lidstaten. Het BENOR-merk is gericht 

op het vertrouwen in de kwaliteit van de producten volgens de 

kwaliteitsverwach�ng van de Belgische bouwheer.

De CE-markering betre! enkel de geharmoniseerde kenmerken, 

i.e. de kenmerken die gerelateerd zijn met de 6 fundamentele 

voorschri!en die in de BPR omschreven zijn en waarvoor in 

de Na�onale bouwregelgeving van de Lidstaten bepalingen 

opgenomen (kunnen) zijn. De CE-markering is essen�eel gericht op 

de bouwwetgeving en het mark"oezicht.

Onder het BENOR-merk worden alle kenmerken gecer�ficeerd 

die in de Belgische context relevant gevonden worden voor 

het beoordelen van de kwaliteit van het product en worden 

desgevallend grenswaarden opgelegd die overeenstemmen met de 

kwaliteitsverwach�ng van de Belgische bouwheren.

De CE-markering is reglementair en moet niet voorgeschreven 

worden. De CE-markering dekt de verantwoordelijkheid van de 

fabrikant af m.b.t. zijn we"elijke verplich�ng om enkel producten 

op de markt te brengen die beantwoorden aan de na�onale 

bouwwetgeving van de Lidstaat waar het product op de markt 

wordt gebracht.

Het BENOR-merk is vrijwillig en dient in een contractuele context 

(bv. een bestek) opgelegd te worden. Het BENOR-merk is dan 

ook een middel voor de voorschrijver om waarborg te bekomen 

dat de gebruikte producten overeenstemmen met het gewenste 

kwaliteitsniveau.

De CE-markering omvat in de eerste plaats een verklaring door 

de fabrikant van de presta�es van een aantal zogenaamde 

geharmoniseerde kenmerken. Deze verklaring wordt naargelang 

het product ondersteund door een bepaalde vorm van 

a"estering van overeenkoms�gheid, die kan gaan van een loutere 

fabrikantenverklaring tot een vorm van productcer�fica�e. 

Het BENOR-merk betre! steeds de volwaardige cer�fica�e van 

productovereenkoms�gheid, waar de ona#ankelijke par�j beves�gt 

dat er voldoende vertrouwen bestaat dat de fabrikant doorlopend 

de overeenkoms�gheid kan waarborgen.

Tabel 2 vat het onderscheid tussen de reglementaire 

CE-markering en het vrijwillige BENOR-merk samen.

CE-markering BENOR-merk

Gericht op het vrij verkeer van goederen Gericht op het vertrouwen in de kwaliteit van de producten

Betrekking op minimale eisen m.b.t. 6 fundamentele voorschri!en Kwaliteitsverwach�ng van de Belgische bouwheer

Betre! enkel het geharmoniseerd gedeelte van een Europese norm
Betre! de gangbare Belgische voorschri!en, de gehele Europese norm 

mét eventuele Na�onale Aanvullingen

Gericht op het mark"oezicht en de toepassing van de bouwwetgeving
Gericht op de rela�e tussen de fabrikant, afnemer, voorschrijver

en bouwheer

Fabrikantenverklaring met a"esteringsystemen van verschillend 

niveau i.f.v. het product
Volwaardige productcer�fica�e

Reglementair, moet niet voorgeschreven worden Vrijwillig, maakt het voorwerp ui van een contractuele verbintenis

Dekt de verantwoordelijkheid van de fabrikant af Biedt garan�es aan de bouwheer en de voorschrijver

Tabel 2 : Onderscheid tussen CE-markering en BENOR-merk
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HET BENOR!MERK 
EN INDUSTRIËLE ZELFCONTROLE IN DE FABRIEK

De regels voor het verwerven van het BENOR-merk zijn vastgelegd 
in BENOR-reglementen.

Geheel in overeenstemming met de Europese productnormen 

leggen deze reglementen op dat de beoordeling van de 

overeenkoms� gheid van de producten gesteund wordt op 

ini� ële typeproeven –en/of berekening (ITT en/of ITC) en op de 

produc� econtrole in de fabriek (FPC). Beide pijlers samen worden 

in het kader van de BENOR-cer� fi ca� e voor betonproducten 

aangeduid als de industriële zelfcontrole (IZC). Deze IZC wordt 

door de fabrikant zelf uitgevoerd. Om de IZC naar behoren te 

kunnen uitvoeren dient de fabrikant de nodige organisatorische 

maatregelen te nemen, die vastgelegd worden in het systeem van 

industriële zelfcontrole (IZC-systeem). De fabrikant beoordeelt de 

overeenkoms� gheid van zijn product aan de hand van de resultaten 

van de IZC. Via externe controlebezoeken en controleproeven wordt 

externe controle uitgevoerd op de IZC. Dit levert het volgende 

schema m.b.t. de interne en externe controles die in het kader van 

het BENOR-merk worden uitgevoerd:

 

 Het geheel van controle taken in het BENOR-kader

 A. Interne controle

  • 1. Industriële zelfcontrole (IZC)

   a) Ini� ële typeproeven en/of –berekeningen (ITT en/of ITC)

   b) Produc� econtrole in de fabriek (FPC)

  • 2.  IZC - systeem

  • 3.  Beoordeling van de conformiteit

 

 B. Externe controle

  • 1.  Controlebezoeken in de fabriek

  • 2.  Controleproeven in ona! ankelijke laboratoria





De BENOR-reglementen geven onder meer precies aan welke 

keuringen de fabrikant dient uit te voeren. Alle keuringen zijn 

verenigbaar met de bepalingen van de Europese productnormen 

maar zijn waar nodig verdiept en aangevuld.

De uit te voeren keuringen worden in de reglementen vastgelegd 

in keuringsschema’s die als referen�e gelden. De frequen�es van 

deze keuringen kunnen verhoogd of verlaagd volgens vastgelegde 

omschakelingsprocedures. Van de vastgelegde methodes mag 

slechts afgeweken worden indien noch de betrouwbaarheid van 

de industriële zelfcontrole, noch het niveau van de gecer�ficeerde 

waarborgen erdoor in het gedrang komen. De keuringen hebben 

steeds betrekking op de volgende onderwerpen:

 • de produc�emiddelen en meetmiddelen;

 • de grondstoffen en materialen;

 • het produc�eproces;

 • het eindproduct.

Een ui�reksel uit de 

keuringsschema’s volgens 

het ATR 21-600 (Tabel A.3 nrs. 

10 t.e.m. 110) dat betrekking 

hee� op de keuringen van vers 

beton
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De keuringsschema’s van het Algemeen Toepassingsreglement voor 

betonproducten vervaardigd op basis van de NBN EN 13369 en 

de NBN B 21-600 (ATR 21-600) bevat meer dan 150 onderwerpen 

waarvoor keuringen vastgelegd zijn.

De resultaten van alle keuringen dienen door bevoegd personeel op 

datum te worden ingeschreven in zogenaamde keuringsstaten. 

In deze staten dienen ook de aanvaardingscriteria voor alle gestelde 

eisen en, in geval van de vaststelling van niet-overeenkoms�gheden, 

een verwijzing naar de genomen maatregelen opgenomen te 

worden.

 KEURING VAN DE UITRUSTING

De keuring van de uitrus�ng betre# zowel de keuring van de meet- 

en beproevingsuitrus�ngen als deze van de fabricagemiddelen. 

De fabrikant moet de beschikking hebben over de gepaste 

meet- en beproevingsuitrus�ngen. Hij richt daartoe een eigen 

fabriekslaboratorium in of doet beroep op de diensten van een 

extern laboratorium. Alle meet- en beproevingsmiddelen dienen 

voldoende nauwkeurig te zijn en behoorlijk te worden gekalibreerd, 

zodanig dat de me�ngen herleidbaar zijn tot interna�onale 

standaarden. De frequen�es waarmee deze keuringen uitgevoerd 

dienen te worden zijn vastgelegd.

 De keuring van de beproevingsuitrus�ngen en 

fabricagemiddelen hee# tot doel na te gaan of de gebruikte 

uitrus�ng geschikt is om er overeenkoms�ge producten mee 

te vervaardigen. De BENOR-reglementen voorzien een 40-tal 

mogelijke te controleren items, waaronder:
 

 • Vouw- en lintmeters, weegschalen, manometers,   

  krachtopnemers, gewichten, kubusvormen, wapenings- 

  detector, drukbank, doseerinstalla�es, vormen, banen  

  en bekis�ngen, spanuitrus�ng, produc�emachines, las- en  

  rechtmachines … 

 Enkele voorbeelden:

 • kalibra�e produc�ewegers en doseerinstalla�es

 • instellen rechtparameters beugelmachine

 • nameten (banen en) bekis�ngen

De volgende relevante 

gegevens i.v.m. de meet- en 

beproevingsuitrus�ngen en de 

fabricage-uitrus�ngen dienen 

geregistreerd te worden:
 

 - de technische gegevens   

 aangaande de uitrus�ngen;

 - de gegevens aangaande

  de onderhouds- en 

 herstellingswerken aan de  

 uitrus�ngen;

 - de bewijzen van kalibra�e en  

 ijking van de doseer- 

 uitrus�ngen.

 KEURING VAN
 DE GRONDSTOFFEN 
 EN DE MATERIALEN

De keuring van de grondstoffen hee# voornamelijk betrekking op de 

bestanddelen van beton (cement, granulaten, hulpstoffen, toeslag-

stoffen, water, …). De keuringen van de andere materialen hebben 

vooral betrekking op het wapeningsstaal voor gewapend of voorge-

spannen beton en op de ingestorte hulpstukken. 

Er is vastgelegd welke kenmerken van de grondstoffen en materialen 

gekeurd moeten worden, via welke proefmethode en met welke 

frequen�e. Grondstoffen en materialen waarvan de fabrikant aan-

toont dat ze beschikken over de gepaste productcer�fica�e kunnen 

vrijgesteld worden van keuring door de betonfabrikant.

Alle relevante gegevens i.v.m. grondstoffen en materialen dienen 

geregistreerd te worden. Dergelijke registra�e omvat:
 

 • alle bestellings- en leveringsdocumenten die toelaten   

 na te gaan of de kenmerken van de bestelde en geleverde  

 materialen met elkaar in overeenstemming zijn en de   

 eventuele levering onder een productcer�ficaat of met een  

 andere verklaring van de overeenkoms�gheid aan te tonen;

 • de gegevens nodig om materialen te iden�ficeren en de aard en  

 de frequen�e van de uit te voeren controle vast te leggen. 

 De keuring van de grondstoffen hee# tot doel na te gaan of 

deze geschikt zijn om er overeenkoms�ge producten mee te 

vervaardigen. De BENOR-reglementen voorzien ongeveer 50 

mogelijk te controleren items, o.a. met betrekking tot :
 

  • Cement, granulaten, zand, toevoegsels, hulpstoffen,  

  aanmaakwater, staal, staalvezels, in te storten hulpstukken,  

  …   

  Enkele voorbeelden:

  • controle cer�fica�e e�ket rol staal

  • zeefcontrole granulaten zonder cer�fica�e

  • controle cer�fica�e leveringsbon zand



 KEURING VAN HET PRODUC TIEPROCES

De keuring van het produc�eproces omvat ondermeer de 

beheersing van de kenmerken van het verse en verharde beton, 

van het betonstaal, zowel vóór als na eventuele bewerking zoals 

rechten en lassen van het voorspanstaal en het aanbrengen van de 

voorspanning, van de kenmerken en de posi�e van de eventuele 

ingestorte hulpstukken, van de staat van de banen, van de vorm en 

afme�ngen van de bekis�ngen inclusief de posi�e en afme�ngen 

van de eventuele sparingen en aanvullende aspecten zoals de 

beheersing van het plaatsen van het beton (storten, verdichten, 

nabehandeling), de ontkis�ng en eventuele nabewerking of 

afwerking.

 De keuring van het produc�eproces hee! tot doel na te gaan 

of de producten op zodanige wijze gemaakt worden dat 

overeenkoms�gheid gegarandeerd kan worden. De BENOR-

reglementen voorzien in dit verband een 50-tal mogelijk te 

controleren items:

 • vers beton, verhard beton, betonstaal na bewerking  

  (rechten, buigen, lassen), voorspanning, vormen, banen  

  en bekis�ngen, ingestorte hulpstukken, sparingen, beton- 

  storten, verdichten, nabehandeling, ontkisten, herstelling,  

  nabewerking …

 Enkele voorbeelden:

 • drukproeven beton

 • controle lassen wapening

 • doseerinstalla�e beton

De fabrikant dient de volgende gegevens doorlopend bij te houden:

 - de gegevens m.b.t. de samenstellingen van het beton, inclusief  

 eventuele bijsturingen;

 - de instruc�es van de verwerkte grondstoffen;

 - de goedgekeurde en vrijgegeven produc�edocumenten.

Daarnaast registreert de fabrikant in een zogenaamde 

produc�estaat de geproduceerde hoeveelheden.
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 KEURING VAN HET AFGEWERKT PRODUC T

De keuring van het afgewerkt product hee! betrekking op 

de kenmerken van het product zoals deze in de productnorm 

omschreven zijn. Naargelang het product worden de volgende 

eigenschappen nagekeken:

 • geometrische kenmerken;

 • mechanische sterkte; 

 • brandreac�e en -weerstand;

 • akoes�sche kenmerken;

 • thermische kenmerken;

 • duurzaamheid;

 • veiligheid bij behandeling en in gebruik

 

 De keuring van het afgewerkt product hee! tot doel na te 

gaan of de kenmerken overeenkomen met de bepalingen in 

de verschillende technische specifica�es. 

 De BENOR-reglementen voorzien in dit verband een 20-tal 

mogelijke te controleren items:

 •  geometrische kenmerken, mechanische kenmerken,   

 oppervlaktekenmerken, veiligheid bij gebruik,   

  betondekking, gewicht, iden�fica�e, opslag, levering … 

 Enkele voorbeelden:

 • afme�ngen

 • iden�fica�e

 • levering 

De registra�es gebeuren in de keuringsstaat. Deze registra�es 

dienen ook aan te tonen of de beoordeling van de overeen-

koms�gheid is gebeurd in overeenstemming met toepasselijke 

bepalingen.

De beoordeling van de overeenkoms�gheid van het afgewerkt 

product geschiedt door de fabrikant zelf op basis van 

welomschreven sta�s�sche technieken, aangegeven in de relevante 

normen of in de BENOR-reglementen. De toepassing van dergelijke 

technieken laat toe met gepaste betrouwbaarheid een uitspraak te 

doen over de overeenkoms�gheid van het afgewerkt product.

De fabrikant houdt tevens een register bij met de relevante 

gegevens van de uitgevoerde typeproeven en met de verslagen van 

de controleproeven die werden uitgevoerd op monsters ontnomen 

door de keuringsinstelling.

4

BENOR en afme!ngen

Voorbeeld van garan!e van overeenkoms!gheid

De afme�ngen van het afgewerkt product worden vermeld 

op de goedgekeurde plans op basis waarvan de produc�e 

wordt uitgevoerd of wordt door de fabrikant verklaard in de 

documenta�e bij het product.

Om de juiste afme�ngen te waarborgen worden de 

bekis�ngen en vormen bij ingebruikname of na aanpassing 

of herstelling nagemeten. Bovendien worden de afme�ngen 

van het afgewerkt product nagemeten met de frequen�es 

die vermeld staan in de productnormen. Doorgaans betre! 

het minstens één op �en elementen.
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Voorbeeld van garan! e van overeenkoms! gheid

Om de duurzaamheid van het betonproduct te waarborgen 

i.f.v. de omgeving waaraan het blootgesteld wordt gelden eisen 

m.b.t. de gebruiksgeschiktheid van de gebruikte grondstoff en, 

de samenstelling en de kenmerken van het beton (sterkte en 

wateropslorping) en de dekking op de wapening.

De toepasselijke milieu- of omgevingsklasse wordt vermeld 

op de goedgekeurde plans op basis waarvan de produc! e 

wordt uitgevoerd of wordt door de fabrikant verklaard in de 

documenta! e bij het product.

Om de duurzaamheid van het afgewerkt product te kunnen 

waarborgen kijkt de fabrikant bij elke levering na of de 

geleverde grondstoff en overeenkomen met de vermelding 

op de leveringsdocumenten en of de kenmerken van de 

grondstoff en overeenstemmen met de eisen. Hij voert telkens 

een visuele controle uit van de grondstoff en. Grondstoff en die 

beschikken over een gepast conformiteitsbewijs zijn vrijgesteld 

van ingangscontrole, maar andere grondstoff en worden 

onderworpen aan een reeks beproevingen. Courante proeven 

betreff en de zeefanalyses op de granulaten en analyse van het 

aanmaakwater.

Tijdens de produc! e wordt dagelijks de overeenkomst 

nagegaan van de registra! es van de samenstelling van het 

vervaardigde beton met de beoogde samenstelling. In het 

bijzonder worden van elk betontype dagelijks het water- en 

het cementgehalte en de water/cemen" actor berekend aan de 

hand van de geregistreerde waarden. Maandelijks wordt het 

watergehalte door beproeving op het vers beton gecheckt. Van 

elk betontype wordt maandelijks het chloridegehalte en per 

kwartaal het alkaligehalte bepaald. 

De goede werking van de doseerinstalla! es wordt dagelijks 

nagegaan aan de hand van de registra! es en de installa! es 

worden jaarlijks gekalibreerd.

De goede verdich! ng van het beton wordt dagelijks opgevolgd. 

Dagelijks wordt de druksterkte van het beton gemeten, en voor 

de relevante milieu- of omgevingsklassen wordt wekelijks de 

wateropslorping van het beton bepaald.

De posi! e van de wapening wordt tevens dagelijks opgevolgd. 

Achteraf wordt de betondekking op het afgewerkt product 

nogmaals op destruc! eve of niet-destruc! eve wijze nagekeken.

Het samengaan van al deze keuringen, die omschreven staan 

in de BENOR-reglementen, laten toe de duurzaamheid van de 

producten te waarborgen.


  

 
 

 
   


  HET SYSTEEM VAN INDUSTRIËLE 

ZELFCONTROLE ONDER HET BENOR"MERK

Het zogenaamde systeem van industriële zelfcontrole (IZC-systeem) 

betre#  het geheel van organisatorische en ondersteunende 

maatregelen die de fabrikant neemt om de permanente 

overeenkoms! gheid met de BENOR-reglementen te waarborgen.

In dat kader wordt de direc! everantwoordelijkheid omschreven 

voor het voeren van een kwaliteitsbeleid, inclusief het vastleggen 

van concrete kwaliteitsdoelstellingen. Het is immers de direc! e 

die instaat voor de organisa! e van het bedrijf, het ter beschikking 

stellen van personeel en middelen en het vastleggen van de 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden teneinde de gestelde 

doelstellingen te verwezenlijken.

De fabrikant moet onder andere over gedocumenteerde procedures 

beschikken m.b.t. de volgende thema’s:

- de beheersing van documenten;

- de beheersing van de typeproeven en keuringen;

- de vrijgave van het afgewerkt product;

- de correc! eve ac! es en corrigerende maatregelen;

- de beheersing van produc! edelen met tekortkomingen;

- de klachtenbehandeling;

- de beheersing van onregelma! ge produc! e.

De fabrikant moet in het kader van het IZC-systeem de nodige 

registra! es uitvoeren en instaan voor de vorming van zijn personeel.

  EXTERNE CONTROLE

De externe controle vormt het sluitstuk van de BENOR-cer! fi ca! e. 

De keuringen en de beoordeling van de overeenkoms! gheid 

worden door de fabrikant zelf uitgevoerd. Zijn werkzaamheden 

worden echter regelma! g door een externe controle opgevolgd en 

goedgekeurd of bijgestuurd. De externe controle wordt uitgeoefend 

door een geaccrediteerde keuringsinstelling die jaarlijks een aantal 

controlebezoeken uitvoert. Normaliter worden jaarlijks per product 

6 controlebezoeken uitgevoerd. 

Tijdens deze controlebezoeken worden door de keurmeester 

registra! es en documenten nagekeken, worden proeven 

bijgewoond, wordt de produc! e overlopen, de beoordeling van 

de conformiteit nagegaan en de werkwijze van alle personeel dat 

betrokken is bij de keuringen opgevolgd.

Tijdens de controlebezoeken in de fabriek worden door de 

keurmeester ook proefmonsters ontnomen voor controleproeven 

die in een ona% ankelijk en geaccrediteerd labo uitgevoerd 

worden om de betrouwbaarheid van de proeven uitgevoerd door 

de fabrikant na te gaan. De resultaten van de controleproeven 

uitgevoerd in het controlelaboratorium worden vergeleken met 

deze verkregen door de fabrikant.

De controleproeven betreff en een drukproef om de druksterkte 

van het beton te bepalen, de bepaling van de wateropslorping van 

het beton, die een bepalende factor is voor de duurzaamheid van 

het beton en de kwaliteit van het bewerkte betonstaal (rechten en 

lassen).

BENOR en duurzaamheid
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BENOR�MERK, 
EEN GARANTIE VOOR PRODUC TOVEREENKOMSTIGHEID

Het BENOR-merk voor betonnen structuurelementen is opgevat om 

het vertrouwen in de overeenkoms�gheid van deze producten met 

de Belgische voorschri�en te ves�gen en om tegemoet te komen 

aan de kwaliteitsverwach�ngen van de Belgische bouwheer.

Het BENOR-merk cer�ficeert de overeenkoms�gheid met álle in 

België gangbare voorschri�en, waaronder in het bijzonder de niet-

geharmoniseerde kenmerken die niet onder de CE-markering afdekt 

zijn.

Het BENOR-merk verplicht de fabrikant via doorgedreven keuringen 

de overeenkoms�gheid van zijn product met alle relevante 

specifica�es nauwgezet op te volgen en te garanderen. Op de 

uitvoering van de industriële zelfcontrole wordt toegekeken door 

intensieve externe controle door een ona!ankelijke cer�fica�e-

instelling. Het BENOR-merk bevordert zodoende ook de loyale 

concurren�e tussen de fabrikanten.

Het BENOR-merk verlicht in grote mate de opvolging van de werf 

en de keuring van de producten omdat de overeenkoms�gheid van 

de producten die op de werf aankomen a priori gewaarborgd is en 

�jdrovende keuringen bijgevolg overbodig worden en oeverloze 

discussies vermeden kunnen worden. Hierdoor draagt het BENOR-

merk ook bij tot het respecteren van uitvoeringstermijnen en wordt 

het risico op geschillen beperkt.

Op de werf kan hoe dan ook enkel nog het afgewerkt product 

gekeurd worden. Het BENOR-merk dat gestoeld is op een volledig 

en grondig doordacht systeem voor de beheersing van de 

productovereenkoms�gheid behelst veel meer aspecten en kijkt ook 

naar de uitrus�ng, grondstoffen, produc�emiddelen, eenheden,… 

en biedt bovendien ona!ankelijke externe controles. Op deze 

wijze kan PROBETON met een hoge graad van waarschijnlijkheid 

garanderen dat de geleverde prefab elementen overeenstemmen 

met de technische voorschri�en en dit zonder elk element 

individueel te beproeven.

Het produc�eproces staat onder doorlopend toezicht. In een zeer 

vroeg stadium kunnen correc�eve maatregelen genomen worden. 

De kans is groot dat mankementen aan het licht komen nog voor 

het in de werf ingebouwd wordt. Dit maakt juist het BENOR merk 

voor structuurelementen in prefab beton zo bijzonder.

Daarom hee� het BENOR-merk zijn plaats in elk bestek of 

lastenboek van een construc�e waarin geprefabriceerd beton wordt 

voorgeschreven.

27

 
  

  
 

  
  

  




6

NUT TIGE ADRESSEN :
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PROBETON vzw

Aarlenstraat 53 b 9

1040 Brussel

Tel : + 32 (0)2 237.60.20

Fax : +32 (0)2 735 63 56

E-mail : mail@probeton.be

h!p://www.probeton.be

FEBE

Vorstlaan 68

1170 Watermaal-Bosvoorde

Tel : + 32 (0)2 738.15.60

Fax : +32 (0)2 734.77.95

E-mail : mail@febe.be

h!p://www.febe.be

Bureau voor Normalisa!e – NBN

Birminghamstraat 131

1070 Brussel

Tel : + 32 (0)2 738 01 11

Fax : + 32 (0)2 733.42.64

E-mail : info@nbn.be

h!p://www.nbn.be

FOD Economie

Afdeling Kwaliteit in de Bouw

Dienst Goedkeuringen en Voorschri"en

WTC III, Simon Bolivarlaan 30

1000 Brussel

Tel : + 32 (0)2 277 81 76

Fax : + 32 (0)2 277 54 44

E-mail : dgv.sas.@economie.fgov.be

h!p://mineco.fgov.be


