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1. Referentiedocumenten 
 

De volgende documenten zijn, in hun geheel of voor wat gedeelten ervan betreft, als normatieve referenties in dit 
document opgenomen en noodzakelijk voor de toepassing ervan. Bij gedateerde verwijzingen geldt uitsluitend de 
aangehaalde uitgave. Bij niet-gedateerde verwijzingen geldt de laatste uitgave van het referentiedocument (inclusief 
eventuele amendementen). 

 
NBN EN 197-1 : 2011 Cement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en overeenkomstigheidscriteria van gewone 

cementsoorten 
NBN EN 14216 : 2015 Cement – Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor bijzondere cementsoorten 

met erg lage hydratatiewarmte 
NBN EN 413-1 : 2011 Metselcement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria 
NBN EN 15743 + A1 : 2015 Supersulfaatcement - Samenstelling, specificaties en overeenkomstigheidscriteria 
NBN B 12-109 : 2015 Cement - Cement met begrensd alkali-gehalte 
NBN B 15-001 : 2018 Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit - Nationale aanvulling bij NBN 

EN 206 : 2013 + A1 : 2016 
NBN EN ISO/IEC 17067 : 2013 Conformiteitsbeoordeling - Grondbeginselen van productcertificatie en richtlijnen voor 

productcertificatieschema's 
NBN EN 196-2 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 2: Chemische analyse van cement 
NBN EN 196-3 Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness 
NBN EN 196-6 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 6: Bepaling van de fijnheid 
NBN EN 196-7 Beproevingsmethoden voor cement - Deel 7: Methoden voor het nemen en voorbereiden van 

monsters van cement 

 

 

2. Inleiding 
Dit document bevat de technische voorschriften die het voorwerp kunnen uitmaken van een productcertificatie. De 

eisen van dit document beantwoorden aan de noden die bepaald worden door de verschillende betrokken partijen in 

functie van de plaatselijke gebruiken. 

De koper en/of de gebruiker kunnen eisen dat de overeenkomstigheid van het cement met de eisen van dit document 

aangetoond wordt door een lotkeuring bij de levering. Het vertrouwen in de overeenkomstigheid kan ook aangetoond 

worden door een volwaardige productcertificatie volgens NBN EN ISO/IEC 17067 (systeem 5). 

Voor de cementen die behoren tot de toepassingsgebieden van de normen NBN EN 197-1, NBN EN 14216, NBN EN 413-

1 en NBN EN 15743, is de CE-markering van toepassing. Overeenkomstig de Europese Verordening (EU) Nr. 305/2011 

(Construction Products Regulation – CPR) van 09.03.2011, heeft de CE-markering betrekking op essentiële kenmerken 

van de cementen zoals die in de Tabel ZA.1 van de Bijlage ZA van deze normen zijn opgenomen. 

De CE-markering is de enige markering die verklaart dat de hogervermelde cementen overeenkomstig zijn met de 

aangegeven prestaties van de essentiële kenmerken die vallen onder deze normen. 
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3. Onderwerp 
De voorliggende technische voorschriften voeren bijkomende criteria in waaraan de cementen conform de in “1. 

Referentiedocumenten” vermelde normen kunnen beantwoorden. 

4. Specificaties 
De cementen komen overeen met de specificaties opgenomen in “1. Referentiedocumenten”. 
Bovendien kunnen voor deze cementen de volgende bijkomende kenmerken van toepassing zijn. 

4.1. Einde bindingstijd en zeefrest op 200 µm 

Kenmerk Einde bindingstijd Zeefrest op 200 µm  

Beproevingsmethode NBN EN 196-3 NBN EN 196-6 

Cementen volgens   

NBN EN 197-1 

≤ 720 minuten 
≤ 3,0% 

NBN EN 14216 

NBN EN 15743 

NBN EN 413-1 ≤ 900 minuten 

Tabel 4-1: Bijkomende kenmerken voor alle cementen 

 

4.2. Gehalte aan Na2O-equivalent1 (facultatief kenmerk) 

In het geval van cement die niet verklaard wordt als cement met begrensd alkali-gehalte volgens de norm NBN B 12-109, 

kan de fabrikant een maximale waarde van het gehalte aan Na2O-equivalent verklaren. Deze waarde zal uitgedrukt worden 

in percent met 2 decimalen, bijvoorbeeld 0,76 %, en mag niet lager zijn dan de onderste grenswaarden opgenomen in tabel 

4-2. 

 Onderste grenswaarde 

Cementen opgenomen in tabel 1 van  

NBN B 12-109 
 Grenswaarde a + 0,10 %  

Cementen NIET opgenomen in tabel 1 van 

NBN B 12-109 
0,70 % 

a Maximale grenswaarde van het gehalte aan Na2O-equivalent volgens tabel 5 van NBN B 

12-109 voor het betrokken cement 

Tabel 4-2: Onderste grenswaarden voor de verklaring van het maximale gehalte aan Na2O-equivalent  

Voorbeelden: 

De maximale waarde verklaard door de fabrikant voor een CEM I dient minstens 0,60 % + 0,10 % = 0,70 % te zijn. 

In tabel 1 van de norm NBN B 12-109 is CEM II niet opgenomen; voor CEM II is de maximale waarde die door de 

fabrikant kan verklaard worden, dus minstens 0,70 %.  

                                                           
1 Het gehalte aan Na2O-equivalent in % is bepaald door de formule Na2O-equivalent = Na2O + 0,658 K2O; Na2O is het gehalte aan natriumoxide in % 

bepaald volgens de methode in NBN EN 196-2; K2O is het gehalte aan kaliumoxide in % bepaald volgens de methode in NBN EN 196-2. 
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4.3. Specifieke gebruiksgeschiktheid van cementen in beton volgens de norm NBN B 15-001 (2018) 

De tabellen 2-ANB, 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB van de norm NBN B 15-001 (2018) bepalen de eisen met betrekking tot de 

specifieke gebruiksgeschiktheid van cementen in functie van de milieu- en omgevingsklassen.  

Voor bepaalde cementtypes en bepaalde milieuklassen beschrijven de tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB van de norm 

NBN B 15-001 (2018) bijkomende criteria betreffende de samenstelling en/of de bestanddelen van het cement die 

toelaten de specifieke gebruiksgeschiktheid van het cement voor de betreffende milieuklasse vast te stellen. 

Deze criteria zijn in tabel 4-3 opgenomen. 

 

Eigenschap  Cementtype 
Grenswaarde 

(massapercentage) 

Klinkergehalte (K) CEM V/A (S-V) ≥ 50 

Kalksteengehalte (LL) CEM II/B-M bevattende LL ≤ 15 

Gehalte aan 
siliciumhoudende vliegas 

(V) 

CEM II/B-M bevattende V 

CEM II/B-V 

CEM V/A (S-V) 

≤ 25 

Gloeiverlies van 
siliciumhoudende vliegas 

(V) 

CEM II/B-M bevattende V 

CEM II/B-V 

CEM V/A (S-V) 

≤ 7,0 

Tabel 4-3: Criteria voor gebruiksgeschiktheid opgenomen in de tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB van de norm NBN B 15-001 (2018) 
voor bepaalde cementtypes. 

 

Indien het cement beantwoordt aan de criteria van tabel 4-3 en aan de overeenkomstige conformiteitscriteria van 
tabellen 5-1 en 5-2, kan de fabrikant de specifieke gebruiksgeschiktheid volgens tabellen 3-ANB, 4-ANB en 5-ANB van 
de norm NBN B 15-001 (2018) verklaren. 
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5. Overeenkomstigheidscriteria 
Hoofdstukken 9 van NBN EN 197-1, NBN EN 14216 en NBN EN 15743, hoofdstuk 7 van NBN EN 413-1 en hoofdstuk 8 
van NBN EN 450-1 zijn van toepassing. De relevante tabellen van NBN EN 197-1, NBN EN 14216, NBN EN 15743 en 
NBN EN 413-1 worden door de onderstaande tabellen 5-1 en 5-2 aangevuld. 

 

Eigenschap 
Te beproeven 

cementtypes 

Beproevings-

methode a b 

Zelfcontrole 

Minimum beproevings-

frequentie 

Statistische 

beoordelingsmethode 

Normale 

situatie 
Toelatingsperiode  

Toetsing op 

Variabelen C Attributen 

1 2 3 4 5 6 7 

Zeefrest op 

200 µm 
alle NBN EN 196-6 2/maand 4/week - x d 

Einde bindingstijd alle NBN-EN 196-3 2/maand 4/week - x d 

Gehalte aan Na2O-

equivalent 

Alle (indien 

verklaring van 

maximum) 

NBN EN 196-2 1/week  4/week - -e 

Klinkergehalte (K) CEM V/A (S-V) f - g 1/maand 2/maand - x d, h 

Kalksteengehalte 

(LL) 

CEM II/B-M 

bevattende LL f 
- g 1/maand 2/maand - x d, i 

Gehalte aan 

siliciumhoudende 

vliegas (V) 

CEM II/B-M 
bevattende V f 

CEM II/B-V f 

CEM V/A (S-V) f  

- g 1/maand 2/maand - x d, j 

Gloeiverlies van de 

siliciumhoudende 

vliegas (V) 

CEM II/B-M 
bevattende V 

CEM II/B-V 
CEM V/A (S-V) 

NBN EN 196-2 1/maand 2/maand - x d, k 

a  Wanneer het desbetreffende gedeelte van NBN EN 196 het toelaat, is het mogelijk andere methoden te gebruiken dan diegene 

die vermeld zijn, op voorwaarde dat resultaten worden verkregen die gecorreleerd en gelijkwaardig zijn aan deze verkregen 

met de referentiemethode. 

b De methodes van monsterneming en -behandeling moeten voldoen aan de eisen van NBN EN 196-7. 

c  Indien de gegevens niet normaal verdeeld zijn, moet de beoordelingsmethode van geval tot geval worden gekozen. 

d  Indien het aantal monsters gedurende de controleperiode tenminste één per week bedraagt, mag de beoordeling via toetsing 

op variabelen gebeuren. 

e  Geen enkele waarde van het gehalte aan Na2O-equivalent mag boven de door de fabrikant verklaarde maximale waarde liggen. 

f  Voor zover de fabrikant de eis van tabel 4-3 wenst toe te passen voor dit hoofdbestanddeel in het kader van zijn verklaring van 
specifieke gebruiksgeschiktheid van cement.  

g  De fabrikant dient een gepaste proefmethode te kiezen. 

h  De grenswaarde van toepassing is K ≥ 48 %. 

i  De grenswaarde van toepassing is LL ≤ 17 %. 

j  De grenswaarde van toepassing is V ≤ 27 %. 

k De grenswaarde van toepassing is Gloeiverlies ≤ 9,0 %. 

 

Tabel 5-1: Eigenschappen, beproevingsmethoden en minimum beproevingsfrequenties voor de zelfcontrole van de fabrikant en 

methode van statistische beoordeling. 
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In aanvulling op de statistische conformiteitscriteria moet de conformiteit van proefresultaten met de eisen van deze 

norm worden aangetoond door na te gaan of elk proefresultaat voldoet aan de grenswaarden voor de individuele 

resultaten zoals in tabel 5-2 gegeven. 

 

Eigenschap Cementtype Grenswaarde 

Gehalte aan Na2O-equivalent 
Verklaarde maximale waarde 

alle (indien verklaring) Verklaarde waarde door de producent  

Klinkergehalte (K) CEM V/A (S-V) a ≥ 46 % 

Kalksteengehalte (LL)  CEM II/B-M bevattende LL a ≤ 19 % 

Gehalte aan siliciumhoudende 
vliegas (V) 

CEM II/B-M bevattende V a 

CEM II/B-V a 

CEM V/A (S-V) a 

≤ 29 % 

a  Voor zover de producent de eis van tabel 4-3 wenst toe te passen voor dit hoofdbestanddeel in het kader van zijn 
verklaring van de specifieke gebruiksgeschiktheid van het cement.  

Tabel 5-2: Grenswaarden van toepassing op elk proefresultaat 
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