
Stappenplan certificatietraject  
 
Dit stappenplan is zowel actief voor het certificatietraject voor gerecycleerde granulaten (LB001) 
als voor hydraulisch gebonden mengsels (LB002) 
 

gerecycleerde granulaten LB001 
 
Stap 1: contactname 
De potentiele klant neemt contact op met CERTIPRO dmv mail, telefoon, brief,… 
 
Stap 2: Aanvraagformulier 
CERTIPRO verstuurt een aanvraagformulier naar de potentiële klant samen met info omtrent de 
certificatieprocedure en het kader van de certifcering. 
 
Stap 3: contract toelatinsonderszoek 
Wanneer CERTIPRO het aanvraagformulier heeft ontvangen, wordt een contract 
toelatingsonderzoek opgemaakt en verstuurd 
 
Stap 4: Ontvankelijkheid 
Wanneer CERTIPRO een ondertekend contract heeft ontvangen en daarenboven het FPC-ahdnboek 
(of aanzet) en de milieuvergunning, kan CERTIPRO overgaan tot de ontvankelijkheidsverklaring. De 
potentiële klant wordt op de hoogte gebracht door middel van een brief en de stand van zaken. 
 
Stap 5: initiele certificatieaudit = toelatingsonderzoek 
Deze stap bestaat uit 2 fasen, een documentair onderzoek (zie art. 12.4.1) en het inleidend bezoek 
gevolgd door de toelatingsperiode (art. 12.4.2 voor LB001). Tijdens deze stap kan er voor de 
producten waarvoor interne en/of externe resultaten bestaan, een technische fiche ‘in 
toelatingsperiode’ afgeleverd worden. 
 
Stap 6: Verlenen van het certificaat (art. 12.6) 
Het certificaat kan verleend worden als onderstaande voorwaarden zijn vervuld 

- een CE-controle met positief gevolg, dwz zonder A-opmerkingen 
- zware tekortkomingen die zouden zijn vastgesteld tijdens het inleidend bezoek of een 

controlebezoek zijn weggewerkt 
- er 4 interne beproevingen zijn geweest en een bijkomende externe beproeving. 

 
Hydraulisch gebonden mengsels (LB002) 

 
 
Stap 1: contactname 
De potentiele klant neemt contact op met CERTIPRO dmv mail, telefoon, brief,… 
 
Stap 2: Aanvraagformulier 
CERTIPRO verstuurt een aanvraagformulier naar de potentiële klant samen met info omtrent de 
certificatieprocedure en het kader van de certifcering. 
 
Stap 3: contract toelatinsonderszoek 
Wanneer CERTIPRO het aanvraagformulier heeft ontvangen, wordt een contract 
toelatingsonderzoek opgemaakt en verstuurd 
 



Stap 4: Ontvankelijkheid 
Wanneer CERTIPRO een ondertekend contract heeft ontvangen en daarenboven het FPC-ahdnboek 
(of aanzet) en de milieuvergunning, kan CERTIPRO overgaan tot de ontvankelijkheidsverklaring. De 
potentiële klant wordt op de hoogte gebracht door middel van een brief en de stand van zaken. 
 
Stap 5: initiele certificatieaudit = toelatingsonderzoek 
Deze stap bestaat uit 2 fasen, een documentair onderzoek (art. 11.4.1) en het inleidend bezoek 
gevolgd door de toelatingsperiode art. 11.4.2). Tijdens deze stap kan er voor de producten 
waarvoor interne en/of externe resultaten bestaan, een technische fiche ‘in toelatingsperiode’ 
afgeleverd worden. 
 
Stap 6: Verlenen van het certificaat (art. 11.6) 
Het certificaat kan verleend worden als onderstaande voorwaarden zijn vervuld (zie art.11.4.7) 

- minstens 1 FPC controlebezoek en minimum 1 technische controlebezoek heeft 
plaatsgevonden (zie art 9.5).  

- Indien de voorstudie niet wordt uitgevoerd in een geaccrediteerd laboratorium, er 
minstens de verschillende onderdelen van een voorstudie zijn bijgewoond door de 
afgevaardigde van de certificatie-instelling (zie art 7.7.1 Voorstudie: Initiële typetesten)  

- Voor een mengcentrale type A dient minimum 4000 ton te zijn geproduceerd, voor een 
mengcentrale type B minimum 1200 ton (zie 8.4 Druksterkte (NBN EN 13286-41)) 


