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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.
RGB
Reglement voor gehoor en beroep van aanvragers en vergunninghouders van het BENOR-merk, van
aanvragers en houders van een EG-conformiteitscertificaat en aanvragers van partijkeuringen”
TR
BENOR-Toepassingsreglementen voor diverse betonproducten
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ONDERWERP

Dit reglement legt de eisen en procedures vast voor de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van
een partijkeuring op betonproducten.

2

TOEPASSINGSGEBIED

Dit reglement is van toepassing op alle geprefabriceerde betonproducten en al hun kenmerken.
De keuring van een betonproduct waarvoor in het bijzonder bestek het BENOR-merk voorgeschreven is,
valt, behoudens schriftelijk akkoord van de bouwheer of zijn afgevaardigde, niet onder het
toepassingsgebied van dit reglement.
De herkeuring van een betonproduct met het oog op de verklaring van dezelfde prestatie van één of
meerdere kenmerken waarvoor het product eerder werd afgekeurd in het kader van een andere keuring
of certificatie valt niet onder het toepassingsgebied van dit reglement, behalve indien de afkeur
verbonden is aan de overschrijding van de keuringsouderdom van het product voor de betreffende
kenmerken.

3

DEFINITIES

In het kader van dit reglement gelden de volgende definities:
Afsluitingsbrief
Brief uitgegeven door de KI bij het afsluiten van de partijkeuring als de procedure volledig werd
doorlopen en de gekeurde producten overeenkomstig zijn met de eisen van het keuringsdocument maar
nog geen specifieke gegevens omtrent de bouwplaats bekend zijn.
Attest van overeenkomstigheid
Door een KI opgestelde schriftelijke verklaring die aangeeft dat er een voldoende mate van vertrouwen
bestaat dat de betreffende partij of deelpartij in overeenstemming is met het keuringsdocument.
BENOR(-merk)
Merk van overeenkomstigheid met Belgische of Europese normen of daarmee gelijkgestelde normatieve
documenten. Het BENOR-merk voor betonproducten wordt beheerd door PROBETON.
BENOR-toelatingsperiode
Periode waarin het toelatingsonderzoek gebeurt met betrekking tot het bekomen van het BENOR-merk.
BENOR-toepassingsreglement (BENOR-TR)
Reglement dat van toepassing is op een betonproduct in het kader van de certificatie onder het BENORmerk.
Bijzonder Bestek
Document waarin de contractuele aannemingsvoorwaarden voor de uitvoering van een opdracht worden
vastgelegd. Hiertoe behoren eveneens bijlagen, door de bouwheer goedgekeurde plans en
werktekeningen en, in het algemeen, elk document dat een schriftelijk bevel van de bouwheer inhoudt
tot wijziging van de oorspronkelijke opdracht.
Bouwheer
De aannemende overheid of elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die een aanbesteding houdt
of een aannemingsopdracht geeft.
Deelpartij
Onderdeel van een partij bestemd voor één enkele bouwplaats.
Fabrikaat
Geheel van productiedelen van dezelfde soort, van hetzelfde type, met dezelfde vorm, fabricagematen en
kenmerken en die vervaardigd zijn met dezelfde productiemiddelen en betonsamenstelling.
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Genormaliseerd product
Product waarvoor er een norm of een normatief document geldt.
Industriële zelfcontrole (IZC)
Permanente kwaliteitscontrole die de fabrikant zelf uitvoert tijdens de productie.
Keurmeester
Afgevaardigde van de KI die belast is met de uitvoering van de keuring.
Keuringsbezoek
Tussenkomst van de keurmeester op de plaats waar de partijkeuring wordt uitgevoerd.
Keuringsdocument
Document dat de eisen vastlegt waaraan het te keuren product dient te voldoen.
Keuringsinstelling (KI)
Onafhankelijke instantie die keuringsactiviteiten uitvoert.
Lot
Onderdeel van een partij bestaande uit een welomschreven aantal stuks waarop de bepaling van de
overeenkomstigheid wordt toegepast overeenkomstig de bepalingen van het keuringsdocument.
Meldingsbrief
Brief uitgegeven door de KI bij het afsluiten van de partijkeuring als de procedure niet volledig werd
doorlopen.
Niet-normatief keuringsdocument
Elk keuringsdocument dat geen norm, normatief document of overheidsbestek is.
Normatief document
Technische voorschriften opgesteld door een daartoe bevoegde Belgische of Europese instantie, ter
voorbereiding, aanvulling of vervanging van al dan niet bestaande normen.
Normatief keuringsdocument
Norm, normatief document, typebestek of bijzonder bestek van de overheid.
Partij
Hoeveelheid van een product die aangeboden wordt voor een partijkeuring.
Partijkeuring
Handeling van de KI waarbij wordt vastgesteld of er al dan niet voldoende vertrouwen bestaat dat de
kenmerken van het product van een eenduidig geïdentificeerde partij in overeenstemming zijn met het
keuringsdocument.
Product
het geheel van geproduceerde eenheden die het voorwerp van het keuringsdocument uitmaken.
Verslag van niet-overeenkomstigheid
Door een KI opgestelde schriftelijke verklaring die aangeeft dat de betreffende partij geheel volgens de
toepasselijke partijkeuringsprocedure werd gekeurd maar niet in overeenstemming is met het
keuringsdocument.

4

KEURINGSINSTELLINGEN

4.1

PROBETON heeft de volgende KI gemandateerd voor partijkeuringen op geprefabriceerde
betonproducten in het kader van dit reglement:
Onpartijdige instelling voor de controle van de bouwproducten - COPRO VZW
Z.1 Researchpark
Kranenberg 190
1731 ZELLIK

Tel.: + 32 (0)2 468.00.95
Fax: + 32 (0)2 469.10.19
e-mail: info@copro.eu
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Technisch controlebureau voor het bouwwezen - SECO CV
Aarlenstraat 53
1040 BRUSSEL

Tel.: +32 (0)2 238.22.11
Fax: +32 (0)2 238.22.61
e-mail: mail@seco.be

Vlaamse Overheid – Departement mobiliteit en openbare werken – Technisch ondersteunende
diensten – Expertise beton en staal - EBS
Vliegtuiglaan 5 bus 5
Havennummer 0450P
9000 GENT

Tel.: +32 (0)9 323.74.11
Fax: +32 (0)9 323.74.10
e-mail: betonkeuringen@vlaanderen.be

4.2

De partijkeuringen worden onder verantwoordelijkheid van de gemandateerde KI uitgevoerd
volgens de bepalingen van dit reglement. PROBETON is gerechtigd de KI advies te verlenen of
richtlijnen te verstrekken m.b.t. de toepassing van dit reglement.

5

AANVRAAG

5.1

Een partijkeuring wordt aangevraagd door de fabrikant of door de afnemer van het te keuren
product en wordt gericht aan één van de gemandateerde KI (zie 4) aan de hand van een
aanvraagformulier dat door de KI ter beschikking wordt gesteld.

5.2

Behoudens andersluidend akkoord van de KI heeft de aanvraag betrekking op eenzelfde fabrikaat
van het product.

5.3

De KI onderzoekt de aanvraag en aanvaardt of weigert. Indien de aanvraag geweigerd wordt
omdat de KI zich niet bevoegd acht voor de aangevraagde keuring wordt de aanvraag
doorverwezen naar een andere KI. De KI brengt PROBETON op de hoogte van elke aanvraag.

5.4

Elke aanvraag vermeldt de volgende gegevens:
 de aanvrager, indien verschillend van de fabrikant;
 de fabrikant;
 de aard van het te keuren product;
 het aantal stuks;
 de productieperiode;
 de identificatie (titel, referentie, datum, uitgave, ...) van het keuringsdocument;
 de plaats waar de partijkeuring moet worden uitgevoerd (zie 6.1);
 het aantal bijlagen bij de aanvraag en hun identificatie (zie o.a. 5.5);
en, voor zover bekend:
 de bouwplaats;
 de afnemer van de partij;
 de bouwheer van het werk waarvoor de partij bestemd is;
en, in het voorkomend geval:
 de schriftelijke toestemming van de bouwheer of zijn afgevaardigde voor het uitvoeren van de
partijkeuring op de bouwplaats (zie 6.1.1);
 het schriftelijk akkoord van de koper dat de producten de keuringsouderdom volgens het
keuringsdocument overschreden hebben (zie 6.1.7);
en, indien in het bijzonder bestek voor het betreffende product het BENOR-merk voorgeschreven
is:
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 het schriftelijke akkoord van de bouwheer of zijn afgevaardigde voor het uitvoeren van een
partijkeuring (zie 2).
De vermelding van de bouwplaats, de afnemer en de bouwheer is verplicht indien de aanvraag
betrekking heeft op een product waarvoor het BENOR-merk bestaat.
5.5

In het geval van een niet-normatief keuringsdocument of een bijzonder bestek, worden de
relevante uittreksels uit het keuringsdocument bij de aanvraag gevoegd.
In het geval van een niet-normatief keuringsdocument omvatten deze uittreksels minstens:
 een eenduidige identificatie van het document, met vermelding van de opsteller en de datum
van uitgifte;
 de technische bepalingen aangaande het te keuren product;
 in het voorkomende geval de plans en tekeningen aangaande het te keuren product.
In het geval van een bijzonder bestek omvatten deze uittreksels bovendien minstens:
 het voorblad van het bestek met de volledige identificatie van het document;
 de lijst van toepasselijke documenten;
 de Algemene Aannemingsvoorwaarden vermeld in het bestek.
De KI is gemachtigd na te gaan of het keuringsdocument de goedkeuring heeft van de bouwheer.
Deze goedkeuring verwijst eenduidig naar de identificatie van het keuringsdocument. Zonder deze
goedkeuring kan de KI geen attest van overeenkomstigheid afleveren.

5.6

De keuring van een partij gebeurt uitsluitend op basis van de gegevens van de aanvraag (zie 5.4
en 5.5).

5.7

De KI stelt de aanvrager een exemplaar van het dit reglement ter beschikking. Door het
ondertekenen van de aanvraag verklaart de aanvrager in te stemmen met de bepalingen ervan.

6

KEURING VAN EEN PARTIJ

6.1

Algemene bepalingen

6.1.1

Een partijkeuring wordt in de regel uitgevoerd op de productieplaats zelf. Indien de
overeenkomstigheid van een partij met een keuringsdocument geheel kan worden nagegaan op
het eindproduct, kan de keuring op verzoek van de aanvrager gebeuren op een andere plaats.
De keuring op de bouwplaats vergt de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bouwheer
of zijn afgevaardigde.

6.1.2

Indien de overeenkomstigheid van een partij met een keuringsdocument geheel kan worden
nagegaan op het eindproduct, wordt in de regel een gewone partijkeuring uitgevoerd (zie 6.2).
Indien opeenvolgende partijen niet in hun geheel aangeboden kunnen worden voor keuring kan
een doorlopende partijkeuring uitgevoerd worden op het eindproduct op basis van een
controleplan (zie 6.3). Indien de overeenkomstigheid niet geheel kan worden nagegaan op het
eindproduct, kan de partijkeuring gedeeltelijk tijdens de productie uitgevoerd worden op basis
van een partijkeuringsplan (zie 6.4). Onder bepaalde voorwaarden kan rekening worden
gehouden met de IZC van de fabrikant, in het kader van een BENOR toelatingsperiode (zie 6.5)
of op basis van een controleplan (zie 6.6).

6.1.3

De partijkeuring verloopt volgens de bepalingen van het keuringsdocument en naargelang het
geval volgens 6.2, 6.3, 6.4 of 6.5 en de bijzondere keuringsbepalingen van BIJLAGE A. Bij
tegenstrijdigheid gelden de bepalingen van het keuringsdocument.

6.1.4

De omvang van de te keuren partij wordt in de regel beperkt tot het aantal stuks dat voor
eenzelfde bouwplaats is bestemd. Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kan een partij van
een product voor meerdere bouwplaatsen bestemd worden, voor zoverre dit de
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geloofwaardigheid van de partijkeuring niet in het gedrang brengt. Indien voor dit product het
BENOR-merk bestaat, vergt dit het akkoord van PROBETON.
Indien het aantal te keuren stuks van de te keuren partij de hoeveelheid voorzien in het
keuringsdocument overschrijdt, wordt de partij opgesplitst in loten. Elk lot wordt als een
afzonderlijke partij beoordeeld (zie BIJLAGE A).
6.1.5

De fabrikant stelt kosteloos personeel en behoorlijk gekalibreerde meetuitrusting ter
beschikking van de keurmeester voor de uitvoering van de keuringen van de kenmerken die op
de opslagplaats kunnen nagegaan worden.

6.1.6

Vóór levering van de gekeurde (deel)partij kijkt de fabrikant de leesbaarheid van de
stempelingen na en vraagt zo nodig een bijkomend keuringsbezoek aan om de stempelingen te
hernieuwen.

6.1.7

Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de koper overschrijden de producten bij
keuring de uiterlijke keuringsouderdom volgens het keuringsdocument niet.

6.1.8

Tijdens eenzelfde keuringsbezoek kunnen handelingen uitgevoerd worden die betrekking
hebben op verschillende partijkeuringen.

6.2
6.2.1

Gewone partijkeuring op het eindproduct
Een gewone partijkeuring geschiedt op het eindproduct volgens de bepalingen van het
keuringsdocument en omvat in de regel twee fases die van elkaar gescheiden zijn in de tijd:
 de eerste fase wordt uitgevoerd wanneer de volledige partij voor de eerste maal ter keuring
wordt aangeboden;
 de tweede fase wordt uitgevoerd nadat de beproevingsresultaten voor de betreffende partij
bekend zijn en wanneer de partij een tweede maal wordt aangeboden.
Elk van de fases kan over meerdere keuringsbezoeken gespreid worden.

6.2.2

De eerste fase van een partijkeuring omvat:
 de afbakening van de partij;
 het nazicht van de afgewerkte partij:




visuele keuring;
keuring van de maat- en vormkenmerken;
desgevallend keuring van overige kenmerken die op de opslagplaats kunnen nagegaan
worden;

 de bemonstering voor laboratoriumproeven (zie 7);
 de identificatie met het partijnummer en een kenteken van de KI van ieder stuk of iedere
verpakkingseenheid van de partij (eerste stempeling).
6.2.3

De tweede fase van een partijkeuring wordt uitgevoerd op de partij die reeds aan de eerste fase
van de keuring werd onderworpen en waarvan alle resultaten van de laboratoriumproeven
inmiddels bekend zijn. De eerste stempeling wordt aangevuld door een tweede stempeling
(tegenstempeling) die bestaat uit de passende lettercode naargelang de gevallen A, B, C of D
aangegeven in 10.1-a)a)a), 10.1a)a)b) en Tabel 1, in de gevallen A en B gevolgd door het
onuitwisbaar PROBETON-logo.

6.2.4

Indien de partijkeuringsprocedure niet volledig gevolgd kan worden, bijvoorbeeld omdat de
partij die geïdentificeerd werd tijdens de eerste fase bij de tweede fase niet meer volledig is,
kan op basis van de lopende aanvraag geen attest van overeenkomstigheid noch een verslag
van niet-overeenkomstigheid worden afgeleverd door de KI.

6.2.5

Indien de oorspronkelijke partij bij de tweede fase niet meer volledig is kan een nieuwe
aanvraag worden ingediend voor het overblijvende gedeelte van de oorspronkelijke partij. Deze
nieuwe partij wordt geïdentificeerd met een nieuw partijnummer maar de beschikbare
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keuringsresultaten uit de eerste procedure kunnen in beschouwing worden genomen bij de
beoordeling van de nieuwe partij.
6.3

Partijkeuring tijdens de productie

6.3.1

Indien de overeenkomstigheid van een partij met het keuringsdocument niet helemaal kan
worden nagegaan op het eindproduct en de beoordeling minstens een gedeeltelijke keuring
vereist van de gebruikte grondstoffen en/of van het product of productieproces tijdens de
productie, worden de keuringen uitgebreid tot de productie.

6.3.2

De bepalingen van 6.1 en 6.2 zijn van toepassing, rekening houdend met de volgende
afwijkingen:
 de keuring wordt aangevat van zodra de partij in productie gaat en dus vooraleer deze
volledig beschikbaar is;
 de eerste en tweede fase kunnen elkaar overlappen;
 de eerste en de tweede stempeling kunnen gelijktijdig worden aangebracht, desgevallend
gespreid in de tijd en op een gedeelte van de partij waarvan de conformiteit reeds is
aangetoond.

6.3.3

Voor het vlotte verloop van de keuring wordt tussen de aanvrager en de KI een
partijkeuringsplan overeengekomen dat de volgende aspecten omvat:
 een tijdschema voor de productie van de partij;
 de keuringen die door de KI uitgevoerd worden en hun frequentie;
 de werkwijze voor het aanbrengen van de eerste en de tweede stempeling;
 het aantal keuringsbezoeken.

6.4
6.4.1

Partijkeuring tijdens de BENOR-toelatingsperiode
Wanneer een partijkeuring wordt aangevraagd voor een product waarvoor de betreffende
fabrikant zich in de BENOR-toelatingsperiode bevindt, kan PROBETON een afwijking van de
gewone procedures toestaan, voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden:
 er bestaat voldoende vertrouwen in de IZC van de fabrikant;
 de resultaten van de IZC voorafgaand aan de partijkeuring geven voldoening;
 de partij is duidelijk afgebakend in het kader van de IZC van de fabrikant.

6.4.2

De bepalingen van 6.1, 6.2 en 6.3 zijn van toepassing, met dien verstande dat de relevante
bepalingen van het toepasselijke BENOR-TR geacht worden deel uit te maken van het
partijkeuringsplan. Verder worden de volgende afwijkingen toegepast:
 De keuringsbezoeken worden beperkt en in de mate van het mogelijke gecombineerd met de
BENOR-controlebezoeken, met dien verstande dat de eerste ter keuring aangeboden partij
aan een volledige partijkeuring wordt onderworpen, overeenkomstig de bepalingen van 6.2
of 6.3;
 De resultaten van de IZC van de fabrikant worden in beschouwing genomen in het kader van
de partijkeuring en er wordt een beperkte keuring uitgevoerd in aanwezigheid van de
keurmeester voor zover de resultaten van de IZC in overeenstemming zijn met resultaten
van deze keuringen.

6.5
6.5.1

Doorlopende partijkeuring tijdens de productie
Wanneer een partijkeuring wordt aangevraagd voor een product waarvoor geen BENOR-merk
bestaat kan een procedure voor doorlopende partijkeuring tijdens de productie toegepast
worden, voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden:
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 de fabrikant past voor het product een IZC toe volgens een controleplan naar het model van
een relevant TR dat bovendien alle punten bevat van het systeem van IZC volgens BIJLAGE
B. Het controleplan vereist de voorafgaande goedkeuring van PROBETON;
 er wordt een interne partijkeurings- en beoordelingsprocedure toegepast volgens BIJLAGE
C.
 er bestaat voldoende vertrouwen in de IZC van de fabrikant;
 er wordt een externe controle uitgevoerd waarbij de KI zich houdt aan een toezichtsplan, dat
minstens de punten inhoudt vermeld in BIJLAGE D;
 de partij(en) is(zijn) duidelijk afgebakend en beheerst in het kader van de IZC van de
fabrikant.
6.5.2

Indien aan de voorwaarden onder 6.5.1 is voldaan, gelden de volgende afwijkingen op de
gewone partijkeuringsprocedures van 6.1 en 6.2:
 er wordt een beperkt aantal keuringsbezoeken uitgevoerd per partijkeuring;
 de resultaten van de IZC van de fabrikant worden in beschouwing genomen en er wordt een
beperkte keuring uitgevoerd in aanwezigheid van de keurmeester voor zover de resultaten
van de IZC in overeenstemming zijn met resultaten van de keuringen;

6.5.3

Indien tijdens de loop van een doorlopende partijkeuring niet langer voldaan wordt aan 6.5.1 of
andere inbreuken of tekortkomingen vastgesteld worden, is PROBETON gerechtigd alle nodige
maatregelen te nemen en desgevallend een sanctie te betekenen.
Volgens de ernst van de inbreuk of de tekortkoming worden de volgende sancties
onderscheiden:
a) Waarschuwing
De producent wordt er voor gewaarschuwd dat het voortduren of een herhaling van de inbreuk
of tekortkoming gedurende een bepaalde periode, aanleiding kan geven tot een intrekking van
de toelating tot toepassing van de procedure van doorlopende partijkeuring.
b) Intrekking van de toelating
De producent kan geen beroep meer doen op de procedure van doorlopende partijkeuring; de
intrekking kan naargelang de ernst van de inbreuk of tekortkoming tijdelijk of definitief zijn.

6.6
6.6.1

Doorlopende partijkeuring op het eindproduct
Indien de overeenkomstigheid geheel vastgesteld kan worden op het eindproduct maar
opeenvolgende partijen niet in hun geheel aangeboden worden voor keuring, kan PROBETON
een afwijking van de gewone procedures toestaan voor zover voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
 de fabrikant past voor het product een IZC toe volgens een controleplan naar het model van
een relevant TR dat bovendien alle relevante punten m.b.t. het eindproduct bevat van het
systeem van IZC volgens BIJLAGE B. Het controleplan vereist de voorafgaande goedkeuring
van PROBETON;
 er wordt een interne partijkeurings- en beoordelingsprocedure toegepast volgens BIJLAGE
C;
 er bestaat voldoende vertrouwen in de IZC van de fabrikant;
 er wordt een externe controle uitgevoerd waarbij de KI zich houdt aan een toezichtsplan, dat
minstens de punten inhoudt vermeld in BIJLAGE D;
 de partij(en) is(zijn) duidelijk afgebakend en beheerst in het kader van de IZC van de
fabrikant.
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Indien aan de voorwaarden onder 6.6.1 is voldaan, zijn de bepalingen van 6.1 en 6.2 van
toepassing, rekening houdend met de volgende afwijkingen:
 de keuring kan aangevat worden vooraleer een partij volledig beschikbaar is;
 de eerste en tweede fase elkaar kunnen overlappen;
 de eerste en de tweede stempeling kunnen gelijktijdig worden aangebracht, desgevallend
gespreid in de tijd en op een gedeelte van de partij waarvan de conformiteit reeds is
aangetoond;
 er wordt een beperkt aantal keuringsbezoeken uitgevoerd per partijkeuring;
 de resultaten van de IZC van de fabrikant op het eindproduct worden in beschouwing
genomen en er wordt een beperkte keuring uitgevoerd in aanwezigheid van de keurmeester.

6.6.3

Indien tijdens de loop van een doorlopende partijkeuring niet langer voldaan wordt aan 6.6.1 of
andere inbreuken of tekortkomingen vastgesteld worden, is PROBETON gerechtigd alle nodige
maatregelen te nemen en desgevallend een sanctie te betekenen zoals bepaald in 6.5.3.

7

BEMONSTERING VOOR LABORATORIUMPROEVEN

7.1

De partij wordt bemonsterd volgens de bepalingen van het keuringsdocument en de bijzondere
keuringsbepalingen van BIJLAGE A. Bij tegenstrijdigheid gelden de bepalingen van het
keuringsdocument. De bemonstering is aselectief en representatief voor de volledige partij en
geschiedt volgens een vooraf gemaakt plan.

7.2

Alle proefmonsters worden door de keurmeester geïdentificeerd met het partijnummer en met een
ontegensprekelijk en onuitwisbaar merkteken.

7.3

Indien de aard van het product dit toelaat kan na overleg tussen de fabrikant en de keurmeester
beslist worden dat de beproefde monsters, na eventuele herstelling, nog voor gebruik geschikt zijn.

7.4

De monsters worden door de fabrikant kosteloos ter beschikking gesteld.

8

BEPROEVING

8.1

Ieder monster wordt beproefd volgens de bepalingen in het keuringsdocument. Bij ontstentenis
van zulke bepalingen maken de proefmethoden het voorwerp uit van een overeenkomst tussen de
aanvrager en de KI. De KI is gerechtigd de bouwheer in kennis te stellen van deze overeenkomst.

8.2

De laboratoriumproeven geschieden hetzij in het laboratorium voor IZC van de fabrikant, hetzij in
een extern laboratorium.

8.3

De meet- en beproevingsuitrusting van het laboratorium voor IZC is behoorlijk gekalibreerd en
wordt bediend door bekwaam personeel zodat de proeven in de voorgeschreven omstandigheden
en op correcte wijze worden uitgevoerd. De keurmeester beslist op basis van een voorafgaand
nazicht over de geschiktheid van het laboratorium van IZC.
Proeven in het laboratorium voor IZC worden uitgevoerd in aanwezigheid van de keurmeester,
tenzij anders bepaald in het kader van de afwijkingen op de gewone partijkeuringsprocedures
(volgens 6.4 en 6.5).

8.4

Indien de proeven uitgevoerd worden in een extern laboratorium, wordt dit laatste door de
keurmeester gekozen uit de lijst van de controlelaboratoria die met PROBETON een overeenkomst
hebben afgesloten voor de uitvoering van controleproeven in het kader van het BENOR-merk.
Indien in die lijst geen laboratorium voorkomt dat aanvaard is voor de uit te voeren proeven, wordt
het extern laboratorium gekozen onder de laboratoria die BELAC geaccrediteerd zijn voor de uit te
voeren proeven.
PROBETON behoudt zich evenwel het recht voor de toewijzing van proeven aan één of meer van
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deze laboratoria op gemotiveerde gronden tijdelijk op te schorten.
Indien de proeven in geen enkel van de voormelde laboratoria kunnen uitgevoerd worden, kiest
PROBETON het externe laboratorium. In dit geval kan PROBETON tevens beslissen dat de proeven
geheel of gedeeltelijk uitgevoerd moeten worden in aanwezigheid van de keurmeester.
PROBETON kan op basis van gelijkwaardigheid of op basis van bi- of multilaterale overeenkomsten
ook buitenlandse laboratoria aanvaarden.
8.5

Het vervoer van de monsters naar het laboratorium geschiedt door de zorgen en op kosten van de
aanvrager.

8.6

De aanvraag tot beproeving van de monsters in een extern laboratorium gebeurt door de
keurmeester. De proefaanvraag wordt opgesteld uitgaande van het volledig partijnummer en de
bijkomende merktekens en wordt ondertekend door de keurmeester enerzijds en de gemachtigde
van de aanvrager van de partijkeuring anderzijds. Indien deze laatste niet aanwezig is tijdens de
partijkeuring wordt een exemplaar van de proefaanvraag aan de aanvrager overgemaakt ter
ondertekening. Zolang er geen door de aanvrager ondertekende proefaanvraag beschikbaar is, kan
de partijkeuringsprocedure niet afgesloten worden (zie 10.1).

8.7

Het extern laboratorium deelt in geen geval de beproevingsresultaten mee aan de aanvrager van
de keuring. Het beproevingsverslag wordt in drie exemplaren overgemaakt aan de KI, die één
ervan overmaakt aan de aanvrager van de keuring.

8.8

Het extern laboratorium mag niet hetzelfde zijn als het laboratorium voor IZC van de fabrikant.

8.9

Behoudens andersluidend akkoord van de KI worden tegenproeven steeds uitgevoerd in een extern
laboratorium, met dien verstande dat het niet hetzelfde mag zijn als dat waar de eerste
keuringsproeven werden uitgevoerd.

9

BEZOEKVERSLAG

9.1

De keurmeester maakt van ieder keuringsbezoek een bezoekverslag op dat wordt geïdentificeerd
met het volledige partijnummer.

9.2

Ieder bezoekverslag wordt enerzijds door de keurmeester en anderzijds door de gemachtigde van
de aanvrager van de partijkeuring ondertekend. Indien deze laatste niet aanwezig is tijdens het
keuringsbezoek wordt een exemplaar van het bezoekverslag ter ondertekening aan de aanvrager
overgemaakt. Zolang niet alle door de aanvrager ondertekende bezoekverslagen beschikbaar zijn,
kan de partijkeuringsprocedure niet afgesloten worden (zie 10.1).

9.3

Na ieder keuringsbezoek ontvangt de aanvrager van de partijkeuring een afschrift van het
bezoekverslag. Dergelijk bezoekverslag geldt geenszins als bewijs voor de keuring.

10

UITGEGEVEN DOCUMENTEN

10.1 De partijkeuringsprocedure wordt naargelang de gevallen aangegeven in Tabel 1 afgesloten hetzij
met de uitgifte door de KI van een afsluitingsbrief, een attest van overeenkomstigheid (zie a)) of
een verslag van niet-overeenkomstigheid (zie b)), hetzij zonder uitgifte van één van de voormelde
documenten (zie c).
a) Attest van overeenkomstigheid
Een attest wordt afgeleverd in de gevallen A en B volgens Tabel 1 wanneer de kenmerken van het
product en het verloop van de partijkeuringsprocedure volledig overeenkomstig zijn met het
keuringsdocument en dit reglement en wanneer alle gegevens van de bouwplaats waarvoor de
partijkeuring werd uitgevoerd gekend zijn.
Ieder attest (zie 10.2 en 10.3) wordt uitgegeven onder PROBETON-hoofding en is enkel geldig
wanneer de PROBETON-stempel en de handtekening origineel in blauwe inkt zijn uitgevoerd (zie
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ook 10.5).
Indien op het ogenblik van het afsluiten van de partijkeuring de gegevens voor de bouwplaats nog
niet gekend zijn, wordt een afsluitingsbrief afgeleverd onder hoofding van de KI. Hierin wordt enkel
het partijnummer vermeld en de melding dat voor elke levering van producten uit deze
goedgekeurde partij een attest bij de KI aangevraagd moet worden.
b) Verslag van niet-overeenkomstigheid
Een verslag wordt afgeleverd in de gevallen C en D volgens Tabel 1 wanneer de kenmerken van
het product niet-overeenkomstig zijn met het keuringsdocument, maar de partijkeuringsprocedure
wel volledig gevolgd werd, en vermeldt de redenen van de niet-overeenkomstigheid van de partij.
Ieder verslag (zie 10.7) wordt uitgegeven onder PROBETON-hoofding en is enkel geldig wanneer
de PROBETON-stempel en de handtekening origineel in blauwe inkt zijn uitgevoerd.
c) Meldingsbrief
Een meldingsbrief wordt opgesteld in de gevallen E t/m H volgens Tabel 1 wanneer de
partijkeuringsprocedure niet overeenkomstig het keuringsdocument en dit reglement is verlopen.
De aanvrager wordt aan de hand van de meldingsbrief onder hoofding van de KI in kennis gesteld
van de redenen waarom noch een attest, noch een verslag van niet-overeenkomstigheid wordt
afgeleverd.
De KI is gerechtigd een afschrift van de meldingsbrief met bijlagen aan de bouwheer over te
maken.
De KI is gerechtigd in de meldingsbrief elke onregelmatigheid in het verloop van de
partijkeuringsprocedure aan de bouwheer te melden.
10.2 Een attest van overeenkomstigheid en ieder verslag van niet-overeenkomstigheid vermelden:
 een nummer, bestaande uit twee op elkaar volgende cijfergroepen:



het partijnummer;
het identificatienummer van de fabrikant;

 naargelang het geval, de lettercode A, B, C of D volgens Tabel 1.
Het attest van overeenkomstigheid of het verslag van niet-overeenkomstigheid bevat tevens de
volgende inlichtingen:
 het toepasselijk keuringsdocument;
 de omschrijving van het product: aard, nominale afmetingen (fabricagematen), bijzondere
vermeldingen, aantal stuks in de partij en de laatste productiedatum van de stuks uit de partij;
 de ouderdom van de producten op het moment dat de proeven uitgevoerd zijn indien deze meer
bedraagt dan de maximale keuringsouderdom volgens het keuringsdocument;
 de gegevens van de fabrikant: naam en productieplaats (eventueel volledig adres);
 in het geval van een verslag van niet-overeenkomstigheid, de redenen waarom geen attest van
overeenkomstigheid kan worden afgegeven;
 de gegevens van de KI: naam, adres, tel. en faxnummer.
In bijlage bij het attest of verslag worden de uittreksels uit het keuringsdocument gevoegd.
10.3 Een attest van overeenkomstigheid geldt steeds voor één enkele bouwplaats.
10.4 Indien een goedgekeurde partij van een product voor meerdere bouwplaatsen bestemd is (zie
6.1.4) wordt voor elke bouwplaats een afzonderlijk attest van overeenkomstigheid opgemaakt.
De gegevens hiertoe worden door de aanvrager van de partijkeuring vóór levering aan de KI
meegedeeld en omvatten:
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 het aantal stuks van de op de betreffende bouwplaats te leveren goedgekeurde deelpartij;
 de bouwplaats;
 de naam van de bouwheer;
 de naam van de aannemer.
10.5 Bij levering van een partij op de bouwplaats mag geen kopie van het attest worden gebruikt, ook
niet wanneer een levering uit meerdere vrachten bestaat.
10.6 Een attest dat meer dan 1 jaar na het afsluiten van de partijkeuring aangevraagd wordt, wordt
slechts afgeleverd op voorwaarde dat het betreffende product nog niet werd geleverd en nadat een
nieuw keuringsbezoek voor de visuele controle van de betreffende partij heeft plaatsgehad. Tijdens
dit keuringsbezoek worden indien nodig de stempelingen hernieuwd.
Op deze regel kan een afwijking toegestaan worden mits de fabrikant de nodige bewijsstukken
(leveringsbons, facturen, …) voorlegt waaruit blijkt dat de producten geleverd werden binnen het
jaar na het afsluiten van de partijkeuring (bv. leveringen naar depot aannemer).
10.7 Per partij kan slechts hetzij een verslag van niet-overeenkomstigheid, hetzij één of meerdere
attesten van overeenkomstigheid afgeleverd worden.
Indien de partijkeuring leidt tot de aflevering van een verslag van niet-overeenkomstigheid (zie
10.1-b) kan op basis van dezelfde aanvraag geen attest van overeenkomstigheid meer worden
afgeleverd, ook niet mits wijziging van de eisen. In dat geval kan een eventueel nieuwe aanvraag
ingediend worden waarbij de keuring zich kan beperken tot de kenmerken waarvoor de eisen
werden gewijzigd.
10.8 De KI is gerechtigd op eenvoudig verzoek van de bouwheer een kopie van het attest of van het
verslag van niet-overeenkomstigheid aan de bouwheer over te maken.
10.9 Voor de opvolging van de attestering houdt de fabrikant een door de keurmeester naar vorm en
inhoud goed te keuren partijkeuringsstaat bij waarin alle relevante gegevens van attesten en van
verslagen van niet-overeenkomstigheid onmiddellijk worden ingeschreven. Deze staat dient op elk
verzoek van de keurmeester te worden voorgelegd voor nazicht.
Tabel 1 - Essentiële procedureparameters en lettercodes
NORMATIEF
KEURINGSDOCUMENT

GEVAL

KENMERKEN

TEGENSTEMPELING

PROCEDURE

DOCUMENT

A

JA

overeenkomstig

overeenkomstig

PROBETON-stempel +
A

Afsluitingsbrief en/of
attest

B

NEE

overeenkomstig

overeenkomstig

PROBETON-stempel +
B

Afsluitingsbrief en/of
attest

C

JA

niet overeenkomstig

overeenkomstig

C

Verslag

D

NEE

niet overeenkomstig

overeenkomstig

D

Verslag

E

JA

overeenkomstig

niet overeenkomstig

Nihil

Meldingsbrief

F

NEE

overeenkomstig

niet overeenkomstig

Nihil

Meldingsbrief

G

JA

niet overeenkomstig

niet overeenkomstig

Nihil

Meldingsbrief

H

NEE

niet overeenkomstig

niet overeenkomstig

Nihil

Meldingsbrief

11

AFREKENING

11.1 De vergoedingen voor de keuringsbezoeken zijn gebaseerd op de tarieven vermeld in BIJLAGE E.
Deze tarieven zijn jaarlijks herzienbaar.
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11.2 De kosten van de proeven in het extern laboratorium zijn volgens de tarieven van het
laboratorium.
11.3 De KI en het laboratorium factureren rechtstreeks aan de aanvrager van de keuring.
11.4 De betaling van de facturen van de KI geschiedt binnen de 30 dagen, einde maand van de
facturatiedatum.
11.5 In geval van laattijdige betaling, worden de factuurbedragen vermeerderd met een
nalatigheidsinterest berekend aan de wettelijk toegestane intrestvoet. Deze vermeerdering wordt
ambtshalve en zonder ingebrekestelling aangerekend vanaf de vervaldag. Bovendien behoudt de KI
zich het recht voor verdere partijkeuringen te weigeren tot alle achterstallige facturen betaald zijn.
Bij herhaling van wanbetaling behoudt de KI zich het recht voor het attest pas af te leveren na
betaling van de factuur.

12

KLACHTEN

12.1 Klachten met betrekking tot producten geleverd met een attest van overeenkomstigheid of met
een verslag van niet-overeenkomstigheid kunnen schriftelijk en met redenen omkleed ingediend
worden bij de KI.
12.2 De KI onderzoekt de klacht en deelt zijn bevindingen mee aan de indiener van de klacht, aan de
aanvrager van de partijkeuring en aan PROBETON.

13

GEHOOR

13.1 De fabrikant is gerechtigd bij PROBETON gehoor aan te vragen in geval van betwisting van de
beslissingen genomen door de KI. De bepalingen van het RGB van PROBETON zijn van toepassing.

14

GESCHILLEN

14.1 Betrokken partijen verbinden zich ertoe elk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met de
uitvoering of de interpretatie van de bepalingen van dit reglement te laten beslechten door een
institutioneel scheidsgerecht. De procedure verloopt overeenkomstig het reglement van CEPINA
(www.cepina.be). Het Belgisch recht is van toepassing. De plaats van het scheidsgerecht is
Brussel. De voertaal voor het scheidsgerecht is het Nederlands of het Frans. Het scheidsgerecht
heeft plaats in eerste en laatste aanleg.
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BIJLAGE A
BIJZONDERE KEURINGSBEPALINGEN

A.1

AANTAL EN OMVANG VAN DE BEMONSTERING

Elke aangeboden partij van het product kleiner dan of gelijk aan n stuks wordt als één lot behandeld. Als
de totale partij meer dan n stuks bedraagt, wordt ze verdeeld in loten van n stuks, met dien verstande
dat als de resterende hoeveelheid minder dan n/2 stuks bedraagt, deze gevoegd wordt bij het laatste
volledige lot; zo niet wordt deze als een afzonderlijk lot beschouwd.
Per lot worden twee monsters genomen. Het eerste monster is bestemd voor de keuringen, het tweede
monster (reservemonster) is bestemd voor de eventuele tegenkeuringen. Het eerste monster omvat m
stuks van het product, het reservemonster 2m stuks.
De aantallen m en n worden vastgelegd in het keuringsdocument of bij ontstentenis overeengekomen
tussen de aanvrager en de KI, met dien verstande dat m minstens gelijk is aan 2.
Als een lot of partij kleiner is dan m wordt de hele partij bemonsterd. Als een lot of partij kleiner is dan
n/2 stuks mag afgezien worden van het nemen van het reservemonster. Als een lot of partij kleiner is
dan 3m wordt geen reservemonster genomen.
Indien de keuring van de mechanische sterkte en wateropslorping van het beton geschiedt op gevormde
proefstukken, is het aantal proefstukken per kenmerk gelijk aan m voor het eerste monster en gelijk aan
2m voor het reservemonster.

A.2

UITVOERING VAN DE KEURINGEN

A.2.1

Keuring van de maat-, vorm- en aspectkenmerken

Onmiddellijk na de bemonstering worden de visuele keuring, de keuring van de maat- en
vormkenmerken en eventueel van overige kenmerken uitgevoerd. Deze keuringen geschieden op elk stuk
van het monster en vóór het aanvatten van de proeven in het laboratorium (zie A.2.2).
Indien de resultaten van deze keuringen voldoen aan de eisen wordt overgegaan tot de proeven in het
laboratorium op het eerste monster.
Indien de resultaten van deze keuringen niet voldoen aan de eisen worden dezelfde keuringen op het
reservemonster uitgevoerd, voor zover voorhanden (zie A.1).
Indien de resultaten van de keuringen op het reservemonster voldoen aan de eisen wordt overgegaan tot
de proeven in het laboratorium op het eerste monster (zie A.1).
Bij gebrek aan een reservemonster (zie A.1) of indien de resultaten van de keuringen op het
reservemonster voor minstens één kenmerk van minstens één stuk niet voldoen aan de eisen, wordt de
partij afgekeurd.

A.2.2

Verdere keuring

De proeven ter keuring van het beton en in het voorkomend geval van de wapeningen en van de overige
kenmerken van het product die niet op de opslagplaats bepaald werden, worden uitgevoerd in het
laboratorium nadat de resultaten van de keuringen volgens A.2.1 bekend zijn.
Voor zover toegelaten door het keuringsdocument, mag de keuring van het beton gebeuren op gevormde
proefstukken, indien bovendien bij de keuring wordt toegezien op de bemonstering, vervaardiging en
bewaring van de proefstukken en het beton van die proefstukken representatief is voor het beton van het
product (Partijkeuring tijdens de productie volgens 6.3).
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De proeven worden in de regel ten vroegste op 28 dagen en ten laatste op 35 dagen ouderdom van de
producten aangevat. Deze termijn kan:
 ingekort worden indien de fabrikant de overeenkomstigheid garandeert op een jongere ouderdom;
 verlengd worden met het aantal dagen dat het product bewaard werd bij een gemiddelde
etmaaltemperatuur van minder dan 5° C;
NOOT De gemiddelde etmaaltemperatuur is conventioneel gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de
luchttemperaturen opgenomen op de opslagplaats om 7h en om 14h30.

 verlengd worden mits het uitdrukkelijk akkoord van de koper.
Indien de beproevingsouderdom meer bedraagt dan 35 dagen wordt deze expliciet vermeld in het
proefverslag.
In de periode tussen de bemonstering en de voorbereiding voor de proeven worden de monsters bewaard
in omstandigheden die deze van de opslagplaats zo goed mogelijk benaderen.
De proeven geschieden op het eerste monster.
Het aantal stuks van het monster waarop in het voorkomend geval de proeven ter keuring van de
mechanische sterkte en/of de waterdichtheid van het product gebeuren, wordt vastgelegd in het
keuringsdocument of bij ontstentenis overeengekomen met de KI, met een minimum van 1 stuk per
kenmerk. Deze proeven worden uitgevoerd vóór de proeven ter keuring van het beton en in het
voorkomend geval van de wapeningen.
De proeven ter keuring van het beton geschieden op ontnomen proefstukken aan de hand van m
proefstukken per kenmerk, ontnomen à rato van 1 proefstuk per stuk.
De proeven ter keuring van het beton op gevormde proefstukken gebeuren aan de hand van m gevormde
proefstukken per kenmerk.
Indien de partij kleiner is dan 3m stuks mag mits akkoord van de KI het aantal proeven op het eerste
monster en op het reservemonster indien voorhanden (zie A.1), worden gehalveerd, met dien verstande
dat minimum 1 proef per kenmerk moet worden uitgevoerd.
De resultaten van de laboratoriumproeven worden de KI ter kennis gebracht door middel van een
beproevingsverslag.
Wanneer alle proefresultaten van het eerste monster voldoen aan de eisen wordt de partij aanvaard.
In het tegengestelde geval wordt het reservemonster indien voorhanden (zie A.1) aan tegenproeven
onderworpen, met dien verstande dat het aantal te beproeven stuks of proefstukken verdubbeld wordt
t.o.v. het eerste monster.
Indien alle proefresultaten van het reservemonster voldoen aan de eisen wordt de partij aanvaard.
Bij gebrek aan reservemonsters (zie A.1) of indien de resultaten van de tegenproeven op het
reservemonster voor minstens één kenmerk van minstens één stuk niet voldoen aan de eisen, wordt de
partij afgekeurd.
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BIJLAGE B
OVERZICHTSLIJST VAN DE ELEMENTEN VAN EEN ZELFCONTROLESYSTEEM
BIJ DOORLOPENDE PARTIJKEURINGEN

B.1

PARTIJKEURINGSDOSSIER VAN DE TE VERVAARDIGEN PRODUCTEN,
VOLGENDE TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN GEGEVENS PER PARTIJ:

B.1.1

Administratieve gegevenslijst

a) Intern dossiernummer;
b) Partijkeuringsnummer;
c) Bouwheer;
d) Bouwplaats;
e) Aannemer;
f) Keuringsdocument.
NOOT

In
-

het geval van een lastenboek zijn de volgende gegevens beschikbaar:
Nummer lastenboek
Omschrijving van de werken
Toepasselijk uittreksel

B.1.2

Geometrische kenmerken

a) Afmetingen;
b) Bijzonderheden;
c) Door de bouwheer goedgekeurd bekistingsplan.

B.1.3

Wapeningskenmerken

a) Staalkwaliteit;
b) Betondekking;
c) Bijzonderheden;
d) Door de bouwheer goedgekeurd wapeningsplan.

B.1.4

Betonkenmerken

a) Druksterkte;
b) Volumemassa;
c) Wateropslorping;
d) Bijzonderheden.

B.1.5

Kenmerken van het eindproduct

a) Maatafwijkingen;

MET
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b) Aspect;
c) Mechanische sterkte;
d) Waterdichtheid;
e) Bijzonderheden.

B.2

PARTIJKEURINGSREGISTER, MET VOLGENDE TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN
GEGEVENS PER PARTIJ:

B.2.1

Opvolgingsstaten

NOOT De gegevens van deze staten worden geïdentificeerd door het dossiernummer (zie B.1.1-a)) en ingevuld in
functie van de opeenvolgende productiefasen en binnen elke fase in functie van de vervaardigde
productonderdelen (bv. bodem, wanden en dekplaat van een inspectieput).

a) Productieplanning;
b) Beton: grondstoffen, samenstelling, uitrusting;
c) Algemeen: productiefasen en – hoeveelheden;
d) Bekisting;
e) Wapening;
f) Betonstorten.

B.2.2

zelfcontroleplan

Het zelfcontroleplan wordt opgemaakt naar het model van de keuringschema's vermeld in een BENOR-TR
voor een verwant product, is afgestemd op B.1.2 t/m B.1.5 van het partijkeuringsdossier en houdt
rekening met de opvolgingsstaten B.2.1-b) t/m B.2.1-f).
a) Aard van de keuringen;
b) Frequentie van de keuringen;
c) Aantal proeven of metingen per keuring;
d) Eisen te stellen aan de keuringsresultaten.

B.2.3

Controlestaat

a) Alle keuringsresultaten van metingen en proeven en de beoordeling van de conformiteit op basis van
deze gegevens;
b) Alle resultaten van vaststellingen die wijzen op tekortkomingen of die maatregelen vereisen.

B.2.4

Vergelijkingsstaat van de uitgevoerde correlatieproeven

a) Druksterkte;
b) Volumemassa;
c) Andere.

B.3

PARTIJKEURINGSSTAAT (zie 10.9)

PRR – Uitgave 5 – 2012

19/22

BIJLAGE C
PARTIJKEURINGSPROCEDURES EN BEOORDELINGSSYTEEM BIJ
DOORLOPENDE PARTIJKEURINGEN

C.1

Op basis van de elementen van het IZC-systeem (zie BIJLAGE B) worden interne
partijkeuringsprocedures opgemaakt en toegepast voor het documentenbeheer, voor de keuring
van de kenmerken en voor de registratie en de beoordeling van de keuringsresultaten, in het
bijzonder deze die betrekking hebben op het eventueel correlatieonderzoek tussen gevormde
controlekubussen en geboorde controlekernen, op basis van de vergelijking tussen de respectieve
druksterkte en/of volumemassa's.

C.2

Er bestaat een intern beoordelingssysteem van de keuringsresultaten dat op basis van de
opvolging en keuring toelaat het geheel of een onderdeel van de te keuren producten goed of af te
keuren.
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BIJLAGE D
EXTERN TOEZICHT BIJ DOORLOPENDE PARIJKEURINGEN
Voor de doorlopende partijkeuringen gelden in het bijzonder de volgende aspecten voor het toezicht door
de KI op de IZC van de fabrikant:

D.1

De fabrikant bezorgt aan de KI een overzicht van de diverse productiefasen (bekisting, wapening,
betonstorten) van het te keuren product en de planning met de bijhorende productiedata (zie
BIJLAGE B, B.2.1). Deze planning wordt door de fabrikant actueel gehouden.

D.2

Bij zijn keuringsbezoek gaat de keurmeester over tot het nazicht van (zie BIJLAGE B):
 het partijkeuringsdossier;
 het partijkeuringsregister;
 de partijkeuringsstaat.

D.3

Steekproefsgewijs vergewist de keurmeester zich ervan, dat het product voldoet aan de gestelde
eisen; dit gebeurt zowel door een nazicht van het product zelf, als door het bijwonen van proeven
op representatieve monsters.

D.4

Wanneer voorzien in het controleplan voert de keurmeester, in het kader van vergelijkende
proeven, een bemonstering uit voor beproeving in het laboratorium voor IZC en/of in een extern
laboratorium.
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BIJLAGE E
PARTIJKEURINGSTARIEF (BASIS = 2006)

E.1
E.1.1

PARTIJKEURINGEN IN HET BINNENLAND
Administratieve vergoeding

 voor het eerste keuringsbezoek: € 215,00
 voor de volgende keuringsbezoeken: € 160,00
 goedkeuring controleplan en opmaak toezichtsplan (zie 6.5): € 100,00

E.1.2

Verplaatsingsvergoeding

Forfait per keuringsbezoek: € 160,00.

E.1.3

Prestatievergoeding

Tarief per uur aanwezigheid op de keuringsplaats: € 85,00.
De aanwezigheidsduur wordt afgerond op een half uur nauwkeurig met dien verstande dat minstens een
eerste prestatie-uur wordt aangerekend per keuringsbezoek.

E.2
E.2.1

PARTIJKEURINGEN IN HET BUITENLAND
Administratieve vergoeding

Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor de partijkeuringen in het binnenland.

E.2.2

Verplaatsingsvergoeding

 Verplaatsingen met de wagen
Voor de verplaatsingen met de wagen worden volgende vergoedingen aangerekend:



een forfaitaire verplaatsingsvergoeding van € 160,00;
een supplementaire verplaatsingsvergoeding voor verre verplaatsingen a rato van € 1,15 per km
voor de afstand die de grootste van de volgende afstanden, gerekend vanaf de Brusselse
agglomeratie, overschrijdt: de landsgrens of 100 km.

 Verplaatsingen met andere vervoermiddelen
Voor verplaatsing met andere vervoersmiddelen dan de wagen wordt een prestatievergoeding van
€ 85,00 per uur reistijd aangerekend en worden de gemaakte vervoerskosten die niet rechtstreeks
door de aanvrager worden bekostigd, behoudens andersluidend akkoord met PROBETON,
aangerekend volgens het vervoerbewijs.
 Verblijfskosten
Behoudens andersluidend akkoord met PROBETON worden de eventuele verblijfskosten aangerekend
aan € 250,00 per overnachting of indien deze kosten (maaltijd en de overnachting) rechtstreeks door
de aanvrager worden bekostigd aan € 85,00 per overnachting.

E.2.3

Prestatievergoeding

Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor de partijkeuringen in het binnenland.
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DIVERSE BEPALINGEN VOOR PARTIJKEURINGEN IN BINNEN- OF BUITENLAND

E.3.1

Wanneer een keuringsbezoek samenvalt met een BENOR-controlebezoek, wordt de forfaitaire
verplaatsingsvergoeding niet aangerekend indien de partijkeuringskosten ten laste van de
fabrikant zijn.

E.3.2

Elke nutteloze verplaatsing, veroorzaakt door de aanvrager van de partijkeuring, wordt
aangerekend
als
een
keuringsbezoek
waarbij
een
forfaitaire
prestatievergoeding
overeenstemmend met 1 uur aanwezigheid in de fabriek wordt in rekening gebracht.

E.4

PRESTATIES TIJDENS
VERLOFDAGEN

HET

WEEKEINDE

OF

OP

WETTELIJKE

FEEST-

OF

E.4.1

Voor het binnenland geldt dezelfde verplaatsingsvergoeding als voor het buitenland (zie E.2.2).

E.4.2

De tarieven per uur prestatie of verplaatsing worden vermenigvuldigd met een factor 2.

E.5

RETRIBUTIE AAN PROBETON

Per partijkeuring wordt een vergoeding van € 85,00 geïnd voor PROBETON.

E.6
E.6.1

INDEXATIE
Alle hierboven vermelde tarieven worden jaarlijks, per 1 januari, met de volgende coëfficiënt
vermenigvuldigd:

Sn
Sr
E.6.2

Voor de indexen gelden de volgende waarden:
 Sr is de referentie-index van de bediendensalarissen voor het derde trimester van 2006;
 Sn is de index van de bediendensalarissen voor het derde trimester van het jaar dat de
aanpassing voorafgaat.

E.7

BTW

Alle vermelde vergoedingen zijn onderworpen aan de geldende BTW-heffingen.

