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Indeling van het reglement 

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de documenten te verbeteren, is elk Toepassingsreglement 

opgebouwd uit drie afzonderlijke delen die samen één geheel vormen: 

 “TRA Deel C: Reglement voor Productcertificatie”: dit deel bestaat uit een algemeen 

(ongewijzigd) deel, aangevuld met certificatieprocedures die eigen zijn aan het betrokken 

product/toepassingsgebied en die opgenomen worden in het deel “specifieke bijlage”. 

Deze bijlage bevat alle bijzondere bepalingen aangaande de verlening van de vergunning, 

het gebruik en de controle van het BENOR-merk voor het betrokken product of 

productgroep. 

 “TRA Deel P: Bepalingen voor de Producent”: dit deel bevat alle bepalingen die door de 

Producent in zijn proces toegepast horen te worden. 

 “TRA Deel E: Bepalingen voor de Externe controle”: dit deel bevat alle bepalingen voor 

het schema van externe controle toegepast door de Keuringsinstellingen (KI) en de 

controlelaboratoria. 

Het voorliggend document vormt het deel P van het TRA 651. 
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Voorwoord 

“Wat zouden we zijn zonder BENOR-merk?“ Dat is de vraag die elke zichzelf respecterende 

producent van metselmortels ongetwijfeld beantwoordt met eenzelfde ondertoon van 

“terug naar af…”. 

Het is dus niet het nut of het belang van een Toepassingsreglement dat in vraag gesteld 

wordt, doch het eventueel ontbreken ervan zou dit des te meer zijn. Uit praktijk komt vaak 

genoeg naar voor dat een gefundeerd, en vooral een duidelijk en goed leesbaar 

werkdocument de basis vormt voor het gezamenlijk streven naar kwaliteitsvolle producten 

en dienstverlening naar de klant toe. Elke betrokken partner kan het Toepassingsreglement 

gebruiken als een positief instrument om voor zichzelf een gevoel te ontwikkelen waarin hij 

aanvoelt correct bezig te zijn en zich bovendien automatisch een 

verantwoordelijkheidsgevoel toekent. Het geeft de mogelijkheid om zich iedere keer weer te 

verdiepen in productieprocessen en kwaliteitsprocedures met als doel nog meer te 

optimaliseren. Je kan er met andere woorden je voordeel mee doen en het bekijken als een 

dankbaar en zeer bruikbaar instrument om je bedrijf, of bedrijfsfilosofie, op de juiste koers 

te brengen en vervolgens te houden. 

Daarnaast verhoogt het BENOR label natuurlijk ook het aanzien van de bedrijven in de sector 

van metselmortels die zich actief focussen op het consequent naleven van de vereisten die 

zo’n certificaat met zich meebrengt. Hierdoor volgt vanzelfsprekend hun betrokkenheid en 

de overtuiging dat een streven naar gecertificeerde processen en producten uiteindelijk 

iedereen ten goede komt: de producent, de klant, de certificatie instelling en de 

keuringsinstelling. Door een goede samenwerking tussen BE-CERT, SECO en de Producenten 

is dit nieuwe Toepassingsreglement TRA 651 tot stand gekomen. We zijn ervan overtuigd dat 

het een relatief vlot hanteerbaar document is waarbij veel zorg besteedt werd aan het 

eenvoudig en duidelijk beschrijven van alle erin vermelde thema’s. 

In naam van de vzw FEMO – www.femo.be  
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01 Toepassingsgebied 

 

1.1 Inleiding 

Alle gegevens m.b.t. product- en systeemkenmerken kunnen het voorwerp uitmaken van 

een verificatie onder een productcertificatie. De CE-markering blijft evenwel het enige 

merkteken dat verklaart dat de prestatiemetselmortel en lijmmortels in overeenstemming 

zijn met de door de fabrikant verklaarde prestaties van essentiële kenmerken conform 

Bijlage ZA van de NBN EN 998-2. Om tot de productcertificatie van de prestatiemetselmortel 

en de lijmmortels volgens voorliggend document te kunnen overgaan, moeten prestaties 

voor kenmerken die onder de CE-markering vallen, gedeclareerd zijn conform bijlage ZA van 

de NBN EN 998-2. 

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe 

controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de vergunninghouder in staat is 

om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische 

referentiespecificaties, te waarborgen. 

Dit toepassingsreglement is bovendien zo opgevat dat net die aspecten worden geborgd die 

volgens de belanghebbende partijen belangrijk zijn bij metselmortels. Het BENOR-merk 

biedt aldus aan de klant een voldoende graad van zekerheid dat het product voldoet aan 

welomschreven kwaliteitseisen. 

De certificatie beïnvloedt in geen geval de verantwoordelijkheid van de ontwerper, de 

bestekschrijver, het studiebureau, de aannemer of de producent. 
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De afnemer of gebruiker kunnen beslissen om een aanvaardingskeuring uit te voeren op 

producten om de conformiteit met de eisen na te gaan. Een vrijwillige certificatie kan 

eventueel leiden tot een vrijstelling van een dergelijke aanvaardingskeuring.  

1.2 Toepassingsgebied 

Het vrijwillig BENOR-kwaliteitsmerk in de sector van de metselmortel, gebaseerd op de 

toepassing van voorliggend reglement, is een kwaliteitscertificatie van producten op basis 

waarvan een derde partij, met voldoende vertrouwen, de door de producent opgegeven 

kenmerken van de metselmortel overeenkomstig verklaart.  

Het voorliggend Toepassingsreglement (TRA) beschrijft de vrijwillige certificatieprocedure 

van overeenkomstigheid van de BENOR-producten toepasbaar op prestatiemetselmortel en 

lijmmortels volgens NBN-EN 998-2 en PTV 651 en op prestatievoegmortel volgens NBN-EN 

998-2, PTV 651 en CUR-Aanbeveling 61.  

Dit reglement is toepasbaar op mortel die fabrieksmatig wordt vervaardigd in een daartoe 

geschikte productie-eenheid. Men onderscheidt naar de productiewijze drie categorieën 

voor de productie van metselmortel en voegmortel: fabrieksmatig vervaardigde natte 

mortel, fabrieksmatig vervaardigde droge mortel en semi-fabrieksmatig vervaardigde 

mortel. 

De volgende typen mortel worden onderscheiden: metselmortel voor algemene toepassing 

(G), lijmmortel (T), lichtgewicht mortel (L) en voegmortel (V). 

Het voorliggend reglement kan enkel toegepast worden op metselmortels die reeds over de 

CE-markering AVCP-systeem 2+ beschikken volgens de norm NBN EN 998-2 en die dus in 

eerste instantie beschikken over een gecertificeerd beheersysteem van de productie van 

metselmortel (FPC). Bijgevolg dient de productie-eenheid te beantwoorden aan de 

basiseisen van deze certificatie. 

De certificatie onder BENOR is slechts geldig wanneer de prestaties van essentiële 

kenmerken verklaard worden onder de CE-markering. De vermelding NPD mag hiervoor niet 

gebruikt worden. Van zodra een producent geen gebruik maakt van de vermelding « NPD » 

(No Performance Determined - geen prestatie bepaald) in het kader van de CE-markering 

voor de kenmerken waterdampdoorlatendheid en/of thermische geleidbaarheid, valt het 

(de) kenmerk(en) onder het BENOR-merk. 

Onderhavig reglement beschrijft de toe te passen schikkingen om met voldoende 

vertrouwen de overeenkomstigheid van de door de producent opgegeven mortel te 

waarborgen.  
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02 Kwaliteitsborging 

2.1 Algemeen 

Teneinde te beantwoorden aan de eisen van de CE-markering van niveau 2+, beschikt de 

producent over een productiebeheersysteem van metselmortel, dat beschreven is in zijn 

FPC1-handboek. Alle elementen vereist in het kader van het BENOR-merk moeten 

opgenomen worden in dit handboek. Deze documenten moeten steeds bijgewerkt worden 

en moeten de procedure van het documentbeheer van het FPC-handboek volgen. Het 

geheel van deze documenten vormt het BENOR-dossier dat ook anders kan genoemd 

worden (“Kwaliteitshandboek” of “FPC-handboek”, ...). 

2.2 BENOR-dossier 

2.2.1 Algemeen 

De producent brengt BE-CERT, met kopie aan de KI, op de hoogte van elke (al dan niet 

tijdelijke) wijziging die een verandering met zich brengt t.o.v. de productietoestand 

beschreven in het BENOR-dossier.  

Naast de bepalingen van artikel 8.2 en 8.3 van NBN-EN 998-2 dient het kwaliteitssysteem 

ten minste elementen vermeld in § 2.2.2 te bevatten. 

                                                                 
1 FPC = Factory Production Control 
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2.2.2 Minimale inhoud 

2.2.2.1 Inhoudsopgave 

Een overzicht van alle onderdelen van het FPC-handboek inclusief de datum van de laatste 

herziening daarvan. 

2.2.2.2 Organisatie 

De organisatiestructuur en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

personen voor het opstellen, implementeren en onderhouden van het kwaliteitssysteem. 

2.2.2.3 Directieverklaring 

Een verklaring van de directie over het beleid, doelstellingen en verplichtingen met betrekking 

tot de productkwaliteit evenals een verklaring van de directie dat het in het handboek 

vastgelegde kwaliteitssysteem door haar goedgekeurd is en maatgevend voor het 

bedrijfsbeleid. 

2.2.2.4 Directievertegenwoordiger 

De producent moet een directievertegenwoordiger aanwijzen die, ongeacht zijn andere 

verantwoordelijkheden, duidelijk omschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

heeft om te bewerkstelligen dat het kwaliteitssysteem zoals dat in het handboek is 

beschreven, wordt onderhouden en dat voldaan wordt aan de bepalingen van voorliggend 

reglement. De directievertegenwoordiger zal in eerste instantie degene zijn die de contacten 

met BE-CERT onderhoudt. 

2.2.2.5 Beschrijving van het productieproces 

Beschrijving van het productieproces vanaf de grondstoffen tot de aflevering met verwijzing 

naar de procedures en werkinstructies voor alle onderdelen van het productieproces. 

Beschrijving van de regelcriteria van de procesbeheersing. Vastlegging van specifieke 

productiestromen. Vastlegging van de maatregelen ter voorkoming van ongewenste 

vermenging van grondstoffen, tussenproducten en eindproducten. 

2.2.2.6 Beschrijving van de producten 

Beschrijving van de grondstoffen. Beschrijving van alle door de producent geproduceerde 

eindproducten en halffabricaten. Vastlegging van externe grenswaarden (normwaarden of 

opgegeven waarden), interne streefwaarden, waarschuwings- en actiegrenzen. 

2.2.2.7 Monsterneming en behandeling 

Schema van monsterneming voor controle van alle relevante procesonderdelen van 

grondstof tot eindproduct. In dit schema dient te zijn opgenomen: 

 door welke medewerker het monster genomen wordt, op welke plaats en wanneer; 

 de frequentie van monsterneming; 

 de methode van monsterneming en de hoeveelheid per monster; 

 de uit te voeren proeven met verwijzing naar de werkinstructies/meetmethoden. 
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2.2.2.8 Kalibratie van beproevingsuitrusting, weeg- en doseerapparatuur 

Zie eveneens RNR 02. 

Registratie en kalibratie van beproevingsuitrusting, weeg en doseerapparatuur, inclusief de 

daartoe gestelde eisen (zie RNR 02), vastgelegd in een kalibratieplan. 

De volgende gegevens worden erin opgenomen: apparaat/uitrusting, frequentie, door wie, 

methode, de resultaten en eventuele corrigerende maatregelen. 

2.2.2.9 Registratie proefresultaten 

Procedure waarin beschreven wordt hoe de proefresultaten geregistreerd worden en 

waaruit blijkt dat ze zijn getoetst aan de interne en externe criteria. 

De proefresultaten dienen ten minste 10 jaar te worden bewaard. 

2.2.2.10 Beheer van documenten 

Procedure voor registratie en beheer van documenten die betrekking hebben op het in 

stand houden van de kwaliteit van het product, zoals normen, procedures, instructies, 

formulieren e.d. Voor het beheer van documenten dient een verantwoordelijke te worden 

aangewezen. Uit de registratie van documenten moet blijken welke versies van kracht zijn. 

2.2.2.11 Behandeling van niet-overeenkomstige producten 

Een procedure voor behandeling van niet-overeenkomstigheden. Deze omvat minstens de 

eisen vermeld onder §5.1 en §5.2 van voorliggend document. 

2.2.2.12 Klachtenbehandeling 

Een procedure voor behandeling en registratie van klachten. Deze omvat minstens de eisen 

vermeld onder §5.1 en §5.2 van voorliggend document. 

2.2.3 Bijkomende elementen op te nemen in het BENOR-dossier 

 de persoon verantwoordelijk voor de productie in de productie-eenheid; 

 een BENOR-fiche van elk gecertificeerd product (zie §3.5.3); 

 de modaliteiten voor de herziening en de bijwerking van de BENOR-fiches; 

 een beschrijving van de organisatie van de zelfcontrole: 

 de titularis(sen) en de plaatvervanger(s), alsook hun verantwoordelijkheden:  

 het (de) laboratorium (laboratoria) voor zelfcontrole (intern en/of in 

onderaanneming);  

 de uitgevoerde proeven;  

 de eventuele afwijkingen verleend door BE-CERT (alternatieve methodes, validatie, 

frequenties, …); 

 het laboratorium voor de externe controle; 

 de personen die gemachtigd zijn om de bezoekverslagen van de KI te ondertekenen.  
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2.3 Registers 

De volgende registers moeten voor elke productie-eenheid bijgehouden worden:  

 het werkboek en het proefregister (zie § 4.1.9.2);  

 het onderhoudsregister (zie § 3.1.1);  

 het register van de niet-overeenkomstigheden en klachten (zie § 5); 

 het productieregister; 

 elke andere registratie die ertoe bijdraagt dat de eisen van onderhavig reglement 

nageleefd worden. 

De gegevens worden chronologisch opgenomen. 

2.4 Interne audits 

De interne audits laten de producent toe vast te stellen dat zijn BENOR-dossier in 

overeenstemming is met de betrokken reglementen. 

Deze audit bestaat uit een methodisch en onafhankelijk onderzoek ter evaluatie van de 

activiteiten, specifiek aan het BENOR-merk. De audit wordt op een doeltreffende manier 

uitgevoerd om alzo de doelstellingen gebonden aan dit reglement te bereiken. 

Een interne audit dient minstens eenmaal per jaar door de producent uitgevoerd te worden, 

eventueel in verschillende delen en/of door verschillende personen, indien mogelijk 

onafhankelijk van de geauditeerde activiteit. 

De interne audits hebben betrekking op de volgende activiteiten: 

 Procedures ingevoerd om de BENOR-eisen na te leven (doeltreffendheid en toepassing); 

 Evolutie sinds de vorige audit (procedures, producten, personeel, installaties,  

uitrusting, …); 

 Beschikbaarheid van de referentiedocumenten en de procedures; 

 BENOR-fiches (doeltreffendheid, beschikbaarheid, …); 

 Leveringsbonnen (overeenkomstigheid, archief, …); 

 Laboratorium (uitrusting, proeven, registraties, personeel, …); 

 Beheer van de installaties (doeltreffendheid, registraties, …); 

 Evaluatie van de onderaannemers die een invloed hebben op de kwaliteit van de 

producten (registratie, naspeurbaarheid, …); 

 Beheer van de voorraad (identificatie, scheiding, …); 

 Beheer van de niet-overeenkomstigheden en klachten (registraties, behandeling, 

doeltreffendheid van de correctieve maatregelen, opvolging van de vorige interne audit, 

…).  
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De vaststellingen tijdens de interne audit maken het voorwerp uit van een adequate 

registratie om de opvolging ervan te kunnen verzekeren. Naast de vaststelling is de naam 

van de persoon die de evaluatie heeft uitgevoerd, opgenomen en is de registratie 

gedateerd. 

De opvolging van de interne audits zal door de KI tijdens de periodieke controlebezoeken 

nagezien worden. 
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03 Proces 

 

3.1 Beheer van de installaties en van het laboratorium voor zelfcontrole 

3.1.1 Beheer van de installaties 

De producent beschikt over installaties die geschikt zijn om overeenkomstige producten te 

leveren.  

Elk incident en elke interventie aan de installaties die een invloed heeft op de 

productkwaliteit wordt vermeld in het onderhoudsregister en gedateerd, teneinde de 

oorzaken en de herhaling te achterhalen van de eventuele onregelmatigheden vastgesteld 

bij de eindproducten.  

De nauwkeurigheid van de weeg- en doseerapparatuur moeten voldoen aan de eisen van 

bijlage F van onderhavig reglement.  

De grondstoffen moeten voldoen aan de eisen beschreven in bijlage G van onderhavig 

reglement. 

3.1.2 Beheer van het (de) laboratorium (laboratoria) voor zelfcontrole 

3.1.2.1 Organisatie 

Het laboratorium voor zelfcontrole kan toebehoren aan de producent of een onafhankelijk 

laboratorium zijn dat in onderaanneming werkt voor alle of een deel van de 

zelfcontroleproeven.  
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Het laboratorium voor zelfcontrole werkt onder de volledige verantwoordelijkheid van de 

producent en wordt dus beschouwd als integraal deel uitmakend van het 

productiebeheersysteem van de productie-eenheid. 

De wederzijdse verplichtingen van de producent en van het onafhankelijk laboratorium dat 

in onderaanneming werkt, worden bepaald in een schriftelijke overeenkomst, contract of 

bestelbon (termijn, proeven en referentienorm, …). 

3.1.2.2 Personeel 

Het laboratorium beschikt over personeel dat opgeleid is voor het beheer en de uitvoering 

van de proeven. 

Het intern laboratorium dient te worden geleid door een technoloog, die dagelijks leiding 

geeft aan de laboratoriumwerkzaamheden en die voldoende theoretische en praktische 

kennis van de morteltechnologie bezit. Indien de laboratoriumwerkzaamheden niet door de 

technoloog zelf worden verricht, dient daarvoor een laborant te worden aangesteld die 

voldoende theoretische kennis en praktische ervaring in het uitvoeren van de proeven bezit. 

3.1.2.3 Uitrusting 

Het laboratorium voor zelfcontrole moet uitgerust zijn om alle opgelegde 

zelfcontroleproeven uit te voeren. 

Elk laboratorium blijft permanent verantwoordelijk voor de goede werking, de kalibratie en 

de ijking van zijn gehele uitrusting. 

De kalibraties en ijkingen van de meetuitrusting voor de uitvoering van zelfcontroleproeven 

worden uitgevoerd volgens de relevante proefmethodes (methodologie en frequenties, 

aanvaardings-/weigeringscriteria, …). De modaliteiten zijn bepaald in het document RNR 02 

dat ook toelichtingen geeft betreffende enkele bijkomende bepalingen. 

3.1.2.4 Onafhankelijk laboratorium 

Als de productie-eenheid beroep doet op een onafhankelijk laboratorium voor haar 

zelfcontrole:  

 moeten de resultaten van de proeven ten laatste vier werkdagen volgend op de proef in 

de registers van de productie-eenheid beschikbaar zijn; 

 de KI is gemachtigd om haar controle naar het externe laboratorium uit te breiden. 

Op basis van een gemotiveerd advies medegedeeld aan de betrokken partijen kan BE-CERT 

te allen tijde weigeren dat de producent beroep doet op een welbepaald onafhankelijk 

laboratorium. 

3.1.2.5 Centraal laboratorium 

Indien een maatschappij de productcontrole op meerdere productie-eenheden zou willen 

doen leiden vanuit een centraal laboratorium, zullen de voorwaarden daarvoor in overleg 

met BE-CERT en KI worden vastgesteld. Voor het verrichten van de 

laboratoriumwerkzaamheden dient in ieder geval op elke productie-eenheid een laborant 
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beschikbaar te zijn. De uitrusting voor de controle van de grondstoffen, eventuele 

halffabricaten en het eindproduct dient in het centraal laboratorium compleet aanwezig te 

zijn en in andere laboratoria compleet met uitzondering van de uitrusting nodig voor de 

bepaling van, de buigtrek- en druksterkte, de afschuifhechtsterkte en, in voorkomend geval, 

het gloeiverlies en de voeghardheid. 

3.2 Beheer en identificatie van de grondstoffen 

3.2.1 Algemeen 

De grondstoffen moeten gecontroleerd worden op het vlak van conformiteit met de 

specificaties en de eisen. Deze controle wordt uitgevoerd bij hun aanvoer en vooraleer ze te 

gebruiken. 

De grondstoffen die niet over een certificaat2  beschikken worden beproefd volgens tabel 

A.1 (bijlage A).  

De grondstoffen, die voor geselecteerde eigenschappen wel over een certificaat beschikken, 

worden van controleproeven vrijgesteld. De volgende controles worden uitgevoerd: 

 aanwezigheid van een leveringsbon overeenkomstig de voorschriften van de 

certificeerder en/of van de geharmoniseerde normen (CE-attesteringssysteem 1+, 1, 2+); 

 in voorkomend geval, aanwezigheid op het geleverde materiaal van een CE-markering 

(CE-attesteringssysteem 1+) en/of een BENOR of een ATG-merk. 

De grondstoffen die over een certificaat beschikken dat niet het geheel van de 

eigenschappen dekt, worden gecontroleerd zoals hogervermeld voor de eigenschappen die 

door het certificaat gedekt zijn, en worden onderworpen aan controleproeven volgens 

tabel A.1 voor de eigenschappen die niet door hun certificaat gedekt zijn. 

De correcties en/of correctieve maatregelen bij vaststelling van afwijkingen moeten 

opgenomen worden in procedures betreffende receptieproeven en controle van de 

fabricatie. 

3.2.2 Grondstoffen in toelatingsperiode 

Voor grondstoffen die in toelatingsperiode zijn om het BENOR-merk te verkrijgen mogen de 

resultaten van de zelfcontroleproeven van de leverancier overgenomen worden voor zover 

hij een dossier aan de mortelproducent overmaakt met het geheel van zijn resultaten, en de 

conformiteit van de geleverde grondstoffen aan het voorgelegde dossier verklaart. 

                                                                 
2 Onder certificaat wordt verstaan : certificaat van prestatiebestendigheid (CE-attesteringssysteem 1+) en/of BENOR en/of ATG. 
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3.3 Geschiktheidsproeven 

3.3.1 Algemeen principe en definities 

De geschiktheidsproeven zijn de eerste stap in de productiecontrole. De 

geschiktheidsproeven liggen aan de basis van de waarborg van de prestaties en de 

beheersing van de productie. 

De geschiktheidsproeven leiden tot de validatie van de basisrecepten en van de 

fabricatievoorschriften. Ze leiden tevens tot het vastleggen van de aanvaarde grenswaarden 

in de specificatie van de dosering. Deze grenzen moeten zodanig vastgelegd worden dat de 

specificaties, vermeld in de PTV 651, worden nageleefd. 

Op basis van de uitgevoerde geschiktheidsproeven, identificeert de producent elk recept dat 

onder certificatie geproduceerd wordt, en hij kan eventueel zijn recepten indelen in families. 

De relatie tussen de verschillende recepten van eenzelfde familie dient te worden 

aangetoond door middel van initiële proeven.  

De geschiktheidsproeven worden uitgevoerd en geïnterpreteerd door de producent. Onder 

« geschiktheidsproeven », wordt verstaan de proeven uitgevoerd in een laboratorium, maar 

eveneens, de berekeningen of rechtvaardigingen om de overeenkomstigheid van een 

kenmerk te bewijzen. Indien voorzien kan een laboratoriumproef vervangen worden door 

een tabelwaarde. 

Elk recept wordt gekoppeld met de registratie van de overeenstemmende 

geschiktheidsproeven. 

De geschiktheidsproeven worden voorafgaand uitgevoerd, alvorens een product onder het 

BENOR-merk te leveren, en in de volgende gevallen: 

 voor een nieuw recept,  

 een grondige wijziging in het productieproces,  

 bij overschrijding van de grenzen van de samenstelling; 

Ingeval van wijziging van een grondstof (technische specificatie of leverancier), dient dit aan 

de KI en BE-CERT gemeld te worden. In dergelijk geval wordt een verantwoording vereist 

waaruit de gelijkwaardigheid blijkt en moet het uitvoeren van geschiktheidsproeven 

overwogen worden. 

Bijzonder geval: gerecycleerde en kunstmatige granulaten en andere vulstoffen dan 

steenmeel voor mortel  

 Selectie van de grondstoffen en hun algemene gebruiksgeschiktheid 

De geschiktheid is in algemene zin aangetoond indien de grondstoffen voldoen aan 

NBN EN 13139 en indien de grondstof over CE-markering met een AVCP 2+ 

beschikt volgens NBN EN 13139. Dit betekent niet dat de grondstoffen in alle 
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omstandigheden kunnen worden aangewend, ongeacht de samenstelling en de 

toepassing van de mortel. 

De grondstoffen voor de productie van gerecycleerde en kunstmatige granulaten 

moeten voldoen aan de geldende milieuwetgeving. De producent van de 

grondstoffen moet, in voorkomend geval, beschikken over de nodige 

grondstofverklaringen met vermelding van de afvalstof of het bijproduct dat tot 

gerecycleerd en kunstmatig granulaat kan worden gevalideerd. Indien er 

gebruiksvoorwaarden zijn opgelegd, dient er een schriftelijke overeenkomst te 

worden opgemaakt tussen de grondstoffenproducent (dus de leverancier van de 

grondstoffen) en de klant/gebruiker van het granulaat (dus de mortelproducent). 

De verantwoordelijkheden met betrekking tot het respecteren van de 

gebruiksvoorwaarden, te respecteren door beide partijen, dienen hierin te worden 

vastgelegd.  

 Specifieke gebruiksgeschiktheid en eisen voor mortelsamenstellingen 

De specifieke gebruiksgeschiktheid moet worden aangetoond per grondstof, in een 

welbepaalde samenstelling voor een bepaalde toepassing.  

De evaluatie van de specifieke gebruiksgeschiktheid gebeurt door middel van 

initiële typeproeven/geschiktheidsproeven op reële mortelsamenstellingen (alle 

verplichte kenmerken van de mortel moeten bepaald worden).  

Voor toevoegsels bestemd voor mortels wordt de specifieke gebruiksgeschiktheid 

als volgt uitgebreid:  

De producent dient de gebruiksgeschiktheid van de grondstof bestemd 

voor mortel aan te tonen. Dit omvat ‘duurzaamheidsproeven 

(vorstbestandheid en petrografische studie)’ en ‘stabiliteitsproeven’ (zoals 

bepaald in 6.4.4 van NBN EN 459-2 en uitgevoerd op het zuivere 

product3). 

Bij het vastleggen van de mortelsamenstelling wordt minstens het worst-

case scenario toegepast (minst gunstige samenstelling).  

De proeven dienen door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd te 

worden. Bij voorkeur zijn de betrokken proeven opgenomen in de scope 

van accreditatie. 

De benodigde monsters dienen ontnomen te worden in aanwezigheid van 

de keuringsinstelling. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de 

producent. 

                                                                 
3 Of zoals bepaald in ASTM C151: De definitieve bekrachtiging van de proefmethode volgens ASTM C151 zal afhangen van het resultaat van de 

goedkeuringsprocedure van de ATG. 
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De te volgen werkwijze voor de vorstproef is gegeven in hoofdstuk 5 en 

bijlage A van PTV 651. 

 Volgende documenten moeten aan BE-CERT met kopie aan de KI overgemaakt 

worden: 

 de grondstofverklaring(en) 

 een kopie van de geschreven overeenkomst tussen grondstoffenproducent en 

de klant/gebruiker van het granulaat m.b.t. de gebruiksvoorwaarden 

 de proefverslagen 

 Bijkomende elementen 

De vulstoffen waarvan aantoonbaar is bewezen dat deze geschikt zijn voor gebruik in 

metselmortel kunnen uitsluitend worden aangewend. 

Deze bijzondere geschiktheid kan worden aangetoond door een ATG of gelijkwaardig.  

Toelichting 

Indien bijvoorbeeld de dosering wordt gewijzigd (bijsturingen), gebaseerd op resultaten van 

de interne kwaliteitscontrole, dienen er geen geschiktheidsproeven te worden uitgevoerd.  

Het recept van de mortel dient te worden vastgelegd. Het recept dient te worden beheerd 

conform §2.2.2.9. Per recept dienen conform §2.2.2.6 grenswaarden te worden vastgelegd 

voor alle relevante eigenschappen. 

3.3.2 Facultatieve kenmerken 

3.3.2.1 Voorwaarden 

Facultatief: betekent optioneel. Zodra een facultatief element gedeclareerd wordt, dient het 

product aan de hierbij betrokken eis te voldoen.  

De productie-eenheid kan, eventueel op vraag van de afnemer (of gebruiker), kenmerken 

van de mortel facultatief declareren in de BENOR-fiche en deze kenmerken onderdeel laten 

zijn van de certificatie van de mortel (bijlage B). Deze kenmerken moeten door 

geschiktheidsproeven worden aangetoond en ze moeten het voorwerp uitmaken van de 

zelfcontrole.  

Facultatieve kenmerken kunnen pas onderdeel worden van de certificatie van de mortel 

onder voorbehoud van akkoord met het betreffende kenmerk en methodiek door BE-CERT. 

3.3.2.2 Werkwijze 

De producent legt in de BENOR-fiche vast welke aanvullende kenmerken of aanvullende 

grenswaarden voor in de norm beschreven eigenschappen door BE-CERT dienen te worden 

beoordeeld. Duidelijk moet zijn volgens welke methodieken en met welke frequentie 
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kenmerken worden bepaald en welke grenswaarde(n) worden aangehouden. Indien 

noodzakelijk kan een verificatieonderzoek onderdeel uitmaken van de certificatie op basis 

van de productspecificatie. 

De producent dient vast te leggen hoe de productinformatie op basis van zijn 

productcontrole tot stand is gekomen. Deze dienen te worden geregistreerd zoals 

beschreven in §2.2.2.9 van onderhavig reglement.  

Aangegeven dient te worden met welke frequentie de productinformatie wordt beoordeeld 

en wordt herzien. De procedure maakt deel uit van het kwaliteitssysteem van de productie-

eenheid. De procedure en de productinformatie staan ter beschikking van de afnemers. 

In tabel B.1 van bijlage B worden voorbeelden gegeven van mogelijke facultatieve 

kenmerken. 

3.3.3 Minimum uit te voeren proeven 

De producent dient op basis van onderzoek van ten minste 6 monsters van 6 verschillende 

productiedagen aan te tonen dat de te certificeren mortels aan de in §1 en in §4.1.1 

genoemde eisen voldoen. Van één van de 6 monsters dient, voor zover van toepassing, het 

gloeiverlies, de afschuifhechtsterkte, de voeghardheid, de waterdampdoorlatendheid en de 

thermische geleidbaarheid te worden bepaald. Voor de waterdampdoorlatendheid en de 

thermische geleidbaarheid λ10,droog,mortel kan een tabelwaarde worden opgegeven zonder 

onderzoek zoals aangegeven in NBN-EN 998-2.  

Voor mortels die bestemd zijn om gebruikt te worden in bouwdelen die aan constructieve 

eisen moeten voldoen, (bv. dragend metselwerk en buitengevelwerk die aan horizontale 

belastingen zoals winddruk, gronddruk, aardbevingen, … onderworpen worden) moet de 

producent de minimale afschuifhechtsterkte in combinatie met de metselsteen verklaren in 

termen van de karakteristieke initiële afschuifweerstand en de wijze waarop zijn verklaring 

gebaseerd is. Dit kan op basis van hetzij  

 tabel-waarden;  

 beproevingen volgens NBN EN 1052-3 en bemonsterd volgens de norm NBN 

EN1015-2.  

3.3.4 Morteltoepassingstype 

Op basis van geschiktheid voor een aantal specifieke toepassingen worden drie 

morteltoepassingstypen onderscheiden. De producent moet het morteltoepassingstype 

vermelden op de BENOR-fiche in overeenstemming en zoals aangegeven in §3.2 van PTV 

651. 
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3.4 Definitie / Ontwikkeling van de producten 

3.4.1 Aanduiding van de producten 

Van elk gecertificeerd product dient een BENOR-fiche opgesteld te worden (zie §3.5.3).  

De genormaliseerde aanduiding van de mortel mag gevolgd worden door aanvullende niet 

certificeerbare vermeldingen mits zij de goedkeuring van BE-CERT wegdragen. 

3.4.2 Onderscheiden van producten waarvan de genormaliseerde aanduiding identiek is 

Indien de producent meerdere mortels produceert van verschillende kenmerken waarvoor 

de toepassing van onderhavig reglement leidt tot identieke aanduidingen dan moet de 

producent de producten van elkaar onderscheiden door een bijkomende ondubbelzinnige 

vermelding die deel uitmaakt van de aanduiding. 

3.4.3 Recepten 

Van elke mortel bestaat er een recept met de dosering en de identificatie van de 

grondstoffen.  

Het gekozen recept moet voldoen aan alle eisen overeenkomstig de verklaarde verplichte 

kenmerken, in voorkomend geval de facultatieve kenmerken, inclusief de opgelegde 

veiligheidsmarges en reactiegrenzen, rekening houdend met de productienauwkeurigheid 

en de toegelaten toleranties. Zo nodig, verwijzing naar één of meerdere families waaraan 

het recept toebehoort. 

Het recept moet een unieke identificatie dragen die ook op de leveringsbon van mortel 

moet zichtbaar zijn.  

De bijgewerkte recepten moeten in de productie-eenheid beschikbaar zijn. 

3.5 Levering 

3.5.1 Algemeen 

De producent moet de nodige maatregelen treffen om de kwaliteit van het product tijdens 

het ladingsproces te handhaven. 

3.5.2 Voorwaarden voor levering onder het BENOR-merk 

Enkel producten die beantwoorden aan de kenmerken verklaard op de BENOR-fiche kunnen 

onder het BENOR-merk geleverd worden.  
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De voorwaarden voor het hernemen van leveringen onder het BENOR-merk worden 

gedefinieerd: 

 bij paragraaf 5.4.1 na een stopzetting van de productie om een niet-overeenkomstigheid 

ten gevolge van een technisch probleem op te lossen;  

 bij paragraaf 5.4.2. na een declassering; 

 in TRA 651 deel C: na een vrijwillige opschorting van de levering; 

 in TRA 651 deel C: na een opschorting van autonome levering. 

3.5.3 BENOR-fiche4 

3.5.3.1 Algemeen 

De BENOR-fiche moet ter beschikking van de klanten gehouden worden. Per product dient 

een BENOR-fiche te worden opgesteld. De minimum te vermelden gegevens door de 

producent zijn bepaald in bijlage C van onderhavig document. De BENOR-fiche kan 

vervolledigd worden met alle elementen nodig geacht door de producent, voor zover dit 

geen enkele verwarring meebrengt. 

De BENOR-fiche moet geïdentificeerd worden door middel van een unieke 

identificatienummer/code en ook door het BENOR-logo gewaarmerkt worden.  

De BENOR-fiche moet ter beschikking van de klanten gehouden worden. 

Op het einde van de toelatingsperiode en ten minste eenmaal per jaar, dient de BENOR-

fiche opnieuw nagezien te worden uitgaande van de nieuwe resultaten en zo nodig 

bijgewerkt worden. De modaliteiten van de herziening en de bijwerking dienen in het 

BENOR-dossier omschreven te worden. 

Bij elke wijziging van een verklaarde gecertificeerde waarde van de BENOR-fiche is de 

producent verplicht om de BENOR-fiche aan BE-CERT, met kopie aan de KI, over te maken. In 

voorkomend geval rechtvaardigt de producent zijn wijziging door middel van 

proefresultaten.  

De producent moet de BENOR-eigenschappen duidelijk van CE-eigenschappen 

onderscheiden. 

Aanvullende verklaringen die niet gedekt is door het BENOR-merk, dient duidelijk 

geïdentificeerd te worden met de vermelding “wordt niet gedekt door het BENOR-merk”. 

De BENOR-fiche moet de volgende alinea vermelden:  

« De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke 

externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in 

staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in 

technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat 

                                                                 
4 Voorheen technische productfiche 
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de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door 

de certificatie-instelling5 geverifieerd. »  

De BENOR-fiche is geen verklaring van prestaties voor essentiële kenmerken volgens de CPR. 

Elk kenmerk gedekt door de DoP wordt gevolgd door een verwijzing (bv. “*”) aan te brengen 

die naar een legende of voetnoot met volgende tekst verwijst: “* verklaring door de 

fabrikant ontleend aan zijn DoP“. 

3.5.3.2 Aanvullende “facultatieve” kenmerken 

De producent kan aanvullende kenmerken van de mortel declareren in de BENOR-fiche. 

Voorbeelden van mogelijke aanvullende kenmerken zijn gegeven in tabel B.1-bijlage B. 

3.5.3.3 Validatie van de BENOR-fiches 

Het indienen van een BENOR-fiche, alsook wijzigingen, gebeurt per e-mail. Elke wijziging 

geeft aanleiding tot een nieuwe identificatienummer/code van de BENOR-fiche. Bij elke 

wijziging van een verklaarde gecertificeerde waarde van de BENOR-fiche is de producent 

verplicht om de BENOR-fiche aan BE-CERT (met kopie aan de KI) over te maken. Bij de 

aanmelding van een nieuwe mortel en bij een wijziging van een verklaarde gecertificeerde 

waarde gebeurt een administratieve evaluatie van de (het ontwerp van) BENOR-fiche door 

de KI. Op basis van een administratieve evaluatie van de KI en voor zover de BENOR-fiche 

beantwoordt aan de eisen van de referentiedocumenten verleent BE-CERT haar 

goedkeuring. 

3.5.4 Leveringsbonnen 

3.5.4.1 Algemeen 

Elk gecertificeerd product zal duidelijk geïdentificeerd worden door de leveringsbon die zijn 

transport begeleidt. De op de leveringsbon te vermelden gegevens zijn bepaald in bijlage C 

van onderhavig reglement.  

Het identificatienummer6 van de BENOR-fiche dient tevens op de leveringsbon te worden 

aangebracht. 

De referentienummers van de leveringsbonnen moeten per productie-eenheid het 

voorwerp uitmaken van een éénmalige en ononderbroken nummering die via de registratie 

van de productie in relatie staat tot de interne identificatie van de mortel, of de mortel 

BENOR is of niet. 

3.5.4.2 Gebruik en kenmerken van het BENOR-merkteken 

Indien mogelijk wordt het BENOR-merkteken op het product zelf of op zijn verpakking 

aangebracht, zoniet dient het BENOR-merkteken op de leveringsbon te worden aangebracht 

(§10.2 van TRA 651 deel C). 

                                                                 
5 Dit behelst impliciet: “onder de verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling”. 
6 De BENOR-fiche dient geïdentificeerd te worden door middel van een uniek nummer/code dat eveneens op de leveringsbon moet vermeld 

worden (link). 
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De bepalingen van het reglement LRL/CRC 102 zijn van toepassing. Deze markering kan via 

een stempel worden aangebracht. 

De verschillende elementen van het BENOR-merkteken mogen verticaal niet kleiner zijn dan 

5 mm en mogen niet hoger zijn dan de CE-markering. 

Het hieronder afgebeelde BENOR-merkteken moet op de leveringsbon aangebracht worden, 

‘xxx’ geeft hierbij de referentie van de productie-eenheid weer. 

 

Certificatie-Instelling: BE-CERT 

3.5.4.3 Leveringsbonnen gebruikt in verschillende productie-eenheden 

Het aanbrengen van het BENOR-merkteken mag nooit leiden tot verwarring met betrekking 

tot producten voor dewelke de certificering van toepassing is en de productie-eenheid 

waaraan de vergunning is verleend. Zodoende mag hij niet figureren op de leveringsbonnen 

dewelke gebruikt worden in verschillende productie-eenheden, waarvan sommige niet 

mogen gebruik maken van het BENOR-merk. 

3.5.5 Verpakking 

De op de verpakking te vermelden gegevens zijn bepaald in bijlage C van onderhavig 

reglement. 

  

‘XXX’ PTV 651 
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04 
Kwaliteitscontrole 

en beoordeling van 

de 

overeenkomstigheid 

4.1 Zelfcontrole 

4.1.1 Algemeen 

Metselmortels en lijmmortels dienen te voldoen aan NBN-EN 998-2, PTV 651 en de in dit 

reglement opgenomen eisen. Voor metselmortels, lijmmortels en voegmortels worden 

aanvullende eisen gesteld in tabellen 3 en 4 van PTV 651.Voegmortels dienen in aanvulling 

op NBN-EN 998-2 tevens te voldoen aan art. 7 van CUR-Aanbeveling 61.  

Teneinde de overeenkomstigheid van zijn BENOR-producten op een permanente manier te 

waarborgen, moet de producent een zelfcontrole van zijn kenmerken invoeren, die aan de 

hierna beschreven eisen beantwoordt. Deze eisen zijn identiek in de toelatingsperiode en in 

de gebruiksperiode. 

Deze eisen zijn eveneens van toepassing in geval van uitbreiding of van een al dan niet 

tijdelijke wijziging van de gecertificeerde productie. 

Alternatieve proefmethodes kunnen gebruikt worden indien hun betrouwbaarheid 

aangetoond werd en van een bronvermelding voorzien werd (methodologie, resultaten en 

geschiktheid van de criteria, …) in het BENOR-dossier. Deze alternatieve methode is slechts 

effectief na akkoord van BE-CERT. Het gemotiveerd dossier moet voortdurend bijgewerkt 

worden en gevalideerd in de tijd volgens een bepaalde procedure door de producent. In 

geval van twijfel of betwisting is enkel de referentiemethode doorslaggevend. 



Hoofdstuk 4 Kwaliteitscontrole en beoordeling van de overeenkomstigheid 

 

 Bepalingen voor de producent - TRA 651 – Uitgave 2.2 28 
 

4.1.2 Correlatie praktijkmenging versus laboratoriummenging 

Elke producent dient de correlatie - criterium: gebaseerd op minstens 5 monsternemingen - 

vast te leggen tussen de praktijkmenging en de laboratorium-menging ten aanzien van de 

spreidmaat, het luchtgehalte, de waterbehoefte en de druksterkte. De producent dient aan 

te tonen dat de laboratorium-menging en de mortel uit de silo dezelfde prestaties leveren. 

Elke producent dient deze gegevens, op vraag, aan de KI te verschaffen.  

Minstens eenmaal per jaar, in het bijzijn van de KI, dient de opgestelde correlatie 

geverifieerd te worden - criterium: er mag geen significante afwijking zijn -, ofwel door 

monsterneming op silo bij de producent zelf, ofwel door monsterneming op de werf. Deze 

monstername moet gebeuren in aanwezigheid van de laborant van de producent. De te 

bepalen eigenschappen zijn minstens: luchtgehalte, spreidmaat, waterbehoefte en 

druksterkte. Indien de monstername op de werf gebeurt, moeten mortelprisma’s minstens 

24 uur ter plaatse bewaard worden vooraleer ze naar het laboratorium getransporteerd 

worden. Een nat monster wordt meegenomen naar het laboratorium voor droging ter 

bepaling van de waterbehoefte. Een droog monster wordt genomen voor bepaling van 

dezelfde eigenschappen op een laboratorium-menging. 

In geval van een significante afwijking – criterium: voldoen aan de kenmerken zoals 

vastgelegd op de BENOR-fiche - dienen gepaste correctieve maatregelen genomen te 

worden. 

4.1.3 Monsternemingen (bemonstering) 

De proeven worden uitgevoerd op monsters genomen onder de verantwoordelijkheid van 

de producent. 

De monsternemingen worden uitgevoerd volgens de modaliteiten beschreven in de norm 

NBN EN 998-2 voor prestatiemetselmortel, lijmmortels en prestatievoegmortel en 

aanvullend CUR-Aanbeveling 61 voor prestatievoegmortel. 

De genomen monsters dienen geïdentificeerd te worden volgens een in het BENOR-dossier 

bepaalde procedure, die hun naspeurbaarheid verzekeren.  

De reductie van de monsters beantwoordt aan de eisen van de norm NBN EN 998-2. 

De monsternemingen beschreven in tabel 1 van onderhavig document moeten op 

gelijkmatige wijze verdeeld worden tussen de verschillende mortelklassen. 

4.1.4 Frequentie en uitvoering van de proeven 

Voor de verplichte kenmerken van de gecertificeerde producten in een bepaalde productie-

eenheid is een monstername vereist die geschiedt in de productie-eenheid met een 

minimale frequentie volgens de hierna vermelde tabel 1. Elke proef wordt uitgevoerd onder 

de verantwoordelijkheid van de producent. 
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De monsterneming kan plaatsvinden in de productie-eenheid; de monsters dienen zo dicht 

mogelijk bij het verzendpunt te worden genomen. 

Tabel 1: Productcontrole 

Verplichte kenmerken 1 Toe te passen 
(proef)normen 

Metselmortel G, T, 
L 2 

Voegmortel V 2 Wijze van 
declareren 

Droge mortelfase 

Korrelverdeling zand 3 NBN-EN 1015-1 X X Grenscurve 

Gehalte aan organisch materiaal  Berekening X  4 NVT  Gegarandeerde 
waarde 

Houdbaarheid - X 5 X 6 Gegarandeerde 
waarde 

Plastische fase 

Chloridegehalte NBN-EN 1015-17 X 7 NVT Gegarandeerde 
waarde 

Waterbehoefte NBN-EN 1015-3 X X Grenswaarde 

Watervasthoudend vermogen Bijlage B van PTV 651 X 8 NVT Minimum waarde 

Spreidmaat NBN-EN 1015-3 X NVT Grenswaarde 

Volumieke massa NBN-EN 1015-6 X NVT Grenswaarde 

Luchtgehalte NBN-EN 1015-7 X NVT Grenswaarde 

Verwerkingstijd (ook 
verwerkbaarheidstijd) 

NBN-EN 1015-9 X 9 X 10 Gegarandeerde 
waarde 

Open tijd (ook verbeteringstijd) 
NBN-EN 1015-9 O  NVT Gegarandeerde 

waarde 

Verharde fase 

Volumieke massa NBN-EN 1015-10 X  X Grenswaarde 

Buigtreksterkte NBN-EN 1015-11 O  NVT Grenswaarde 

Druksterkte NBN-EN 1015-11 X  X 11 Volgens klassen 

Afschuifhechtsterkte 12 13 
NBN-EN 1052-3 

X 14 NVT Prestatieproef op 
type combinaties 

Voeghardheid 15 CUR-61 / Bijlage D NVT X 16 - 

Waterdampdoorlatendheid 17 18 NBN-EN 1745 X  X Grenswaarde 

Thermische geleidbaarheid 17 19 NBN-EN 1745 X  X - 

Brandreactie 20 NBN-EN 13501-1 X NVT Volgens klassen 

Frequentie van monsterneming en onderzoek per mortel 

Droge mortelfase en plastische fase 1/200ton of 1/120m³ 1 per 50 ton 22  
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Verplichte kenmerken 1 Toe te passen 
(proef)normen 

Metselmortel G, T, 
L 2 

Voegmortel V 2 Wijze van 
declareren 

min. 1/dag 21 en  
max. 3/dag 

min. 1/dag 21 en 
max. 3/dag 

Verharde fase 

1/400ton of 1/240m³ 

min. 1/dag 21 en  
max. 3/dag 

1 X: kenmerk verplicht voor morteltypes “G”, “L”, “T” of “V” 

  O: bijkomend kenmerk verplicht voor morteltypes “T” en “L” 

  NVT: Niet van toepassing 
2 G: metselmortel voor algemene toepassing; T: lijmmortel; L: lichtgewicht metselmortel 
3 Voor lijmmortels betreft het de toetsing van de grootste korrelafmeting van de granulaten. 
4 Ten minste 1 x per jaar op een in overleg met de keuringsinstelling vastgestelde selectie van mortels die representatief is voor alle 

gecertificeerde mortels van de betreffende productie-eenheid. 
5 Uitsluitend voor droge mortels die verpakt worden geleverd: ten minste 1 x per jaar per mortelkwaliteit. De mortel dient aan het 

einde van de opgegeven houdbaarheid nog aan alle eisen te voldoen.  
6 Uitsluitend voor droge mortels die verpakt worden geleverd: ten minste 1 x per jaar per mortelkwaliteit. De mortel dient aan het 

einde van de opgegeven houdbaarheid nog aan alle eisen te voldoen.  
7 Ofwel door berekening gebaseerd op het maximumchloridegehalte van de grondstoffen met een frequentie van tenminste 1 x per jaar 

ofwel door meting van het gehalte in de mortelspecie met een frequentie van ten minste 1 x per kwartaal. 
8 Ten minste 1 x per 1000 ton en 1 x per week. 
9 Voor mortels waaraan een binding vertragende hulpstof is toegevoegd moet de opgegeven verwerkingstijd worden gecontroleerd door 

middel van controle van de spreidmaat aan het einde van de verwerkingstijd. 
10 Tenminste 2 x per jaar per mortelklasse, zie bijlage D. 
11 De druksterkte moet conform NBN-EN 1015-11 worden bepaald. De in het kader van de productcontrole gevonden druksterkten dienen 

tenminste 80% te bedragen van de bij de bepaling van de voeghardheid gevonden druksterkte, zie bijlage D. 
12 Als alternatieve proefmethode wordt voor de meting van de afschuifhechtsterkte de proef in kruisvorm volgens NBN B 14-221 

aanvaard mits het vastleggen van een correlatie aan de veilige kant.  
13 Voor de bepaling van afschuifhechtsterkte moeten referentiestenen worden gebruikt (zie § 4.1.7). 
14 Ten minste 1 x per jaar op een in overleg met de keuringsinstelling vastgestelde selectie van mortels die representatief is voor alle 

gecertificeerde mortels van de betreffende productie-eenheid. Hierbij wordt voor elk type (G, L, ...) minstens één mortel beproefd voor elke 

combinatie van mortelklasse (M5, M10, ...) en standaard voegdikte. Indien de gemiddelde waarde van het luchtgehalte hoger is dan 18 %, 

zal dit resulteren in bijkomende afschuifhechtsterkteproeven:  

tenminste 2 x per jaar indien de gemiddelde waarde 19 % bedraagt,  

tenminste 3 x per jaar indien de gemiddelde waarde 20 % bedraagt. 
15 Voor de bepaling van voeghardheid moeten referentiestenen worden gebruikt (zie § 4.1.7). 
16 Ten minste 1 x per jaar per mortel, zie bijlage D. 
17 Ten minste 1 x per drie jaar op een in overleg met de keuringsinstelling vastgestelde selectie van mortels die representatief is voor alle 

gecertificeerde mortels van de betreffende productie-eenheid. Voor de waterdampdoorlatendheid is de productie-eenheid verplicht een 

waarde op te geven.  
18 Alleen voor morteltoepassingstype A (buiten) 
19 Alleen voor morteltoepassingstype A (buiten) 
20 Proef volgens NBN-EN 13501-1 indien gloeiverlies > 1 % (klasse A1 indien gloeiverlies ≤ 1 %) 
21 Dag = productiedag  
22 Deze minimum frequentie kan herzien worden na een evaluatieperiode van één jaar.  

4.1.5 Productfamilie 

De in tabel 1 opgelegde beproevingsfrequentie kan worden betrokken op een 

productfamilie in zoverre de basiseisen binnen de familie dezelfde zijn en de grondstoffen, 

recepturen en fabricage niet fundamenteel verschillen.  

Mortels kunnen behoren tot dezelfde familie indien zij: 

 tot dezelfde druksterkteklasse/afschuifhechtsterkte behoren; 

 identieke bindmiddelen bevatten; 

 hulpstoffen bevatten die op een identieke manier reageren; 

 identieke basiskenmerken hebben (verwerkingstijd, volumemassa enz.).  
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De productie-eenheid kan een voorstel doen voor het groeperen van mortels binnen 

eenzelfde familie op basis van reeksen specifieke karakteristieke kenmerken vermeld in de 

BENOR-fiches. De basiskenmerken kunnen variëren binnen bandbreedtes die zijn vermeld in 

de BENOR-fiches.  

De producent moet een schriftelijke aanvraag indienen bij BE-CERT met kopie aan de KI. Hij 

voegt er de nodige bewijsstukken aan toe. De KI beoordeelt de resultaten tijdens een 

controlebezoek. Op basis van de evaluatie van de KI, geeft BE-CERT al of niet de goedkeuring 

hiervoor. 

4.1.6 Afwijking frequentie zelfcontrole  

Op basis van een gemotiveerd/onderbouwd dossier kan de producent per productie-

eenheid aan het Certificatiecomité een afwijking aanvragen. De producent moet een 

schriftelijke aanvraag indienen. Hij voegt er de nodige bewijsstukken aan toe.  De afwijking is 

enkel effectief na schriftelijk akkoord van BE-CERT. Deze beslissing kan vergezeld zijn van 

voorwaarden. Indien de afwijkingsvoorwaarden niet meer nageleefd worden, wordt de 

afwijking opgeschort. 

4.1.7 Referentiestenen 

4.1.7.1 Algemeen 

Voor de bepaling van de afschuifhechtsterkte en de voeghardheid dienen referentiestenen 

te worden gebruikt. De afschuifhechtsterkte en de voeghardheid moeten met alle volgens 

de productinformatie van de producent geschikte steensoorten worden bepaald. 

Voor de bepaling van de afschuifhechtsterkte dienen alle te gebruiken stenen uit alle 

mogelijke klassen ten minste twee weken voorafgaandelijk aan de proef in het laboratorium 

opgeslagen te worden bij een temperatuur groter dan 15°C bij een relatieve vochtigheid van 

65% ± 5%. 

4.1.7.2 Conditionering 

Afborstelen van de referentiestenen met een harde handborstel om loszittend zand te 

verwijderen. Vervolgens 2 seconden onder water afspoelen alvorens de conditionering te 

starten. 

De referentiestenen x seconden onder water en y dagen laten liggen onder plastiek in het 

laboratorium (+/-20°C, klassieke relatieve vochtigheid) totdat de initiële wateropslorping 

zoals verklaard door de metselsteenproducent wordt gehaald. 

De proefstukken worden vervaardigd met een metselmortel in een consistentie zoals 

vermeld op de BENOR-fiche van de producent. 

De proefstukken worden vervaardigd met een voegdikte zoals vermeld op de BENOR-fiche 

van de producent. 
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Na verharding worden de proefstukken bijkomend belast door op het proefstuk een 

referentiesteen te plaatsen totdat de meting plaatsvindt. 

4.1.7.3 De referentiestenen 

4.1.7.3.1 Metselbakstenen 

 

Tabel 2: Referentiestenen voor metselbakstenen 

Klasse Wateropslorping 
door capilariteit 

Referentiestenen voor metselbakstenen 

IW1 Zeer weinig (zwak) 
zuigend 

< 0,5 kg/m²/min Vande Moortel – type SeptimA 52 grafiet 
 (± 215 x 52 x 70mm) 

IW2 Weinig (matig) zuigend 0,5 – 1,5 kg/m²/min Floren RV leonardus 

IW3 Normaal zuigend 1,5 – 4,0 kg/m²/min Vandersanden IMPULSE ANICIUS, type steen: machinale handvorm 
baksteen (±210 x 100 x 50mm of ±210 x 100 x 65mm) 

IW4 Sterk zuigend > 4,0 kg/m²/min Vandersanden Finesse bordeaux/red rose, type steen: machinale 
handvorm baksteen (±210 x 100 x 50mm) 

 

4.1.7.3.2 Betonmetselstenen 

 

Tabel 3: Referentiestenen voor betonmetselstenen 

Klasse Wateropslorping 
door capilariteit 

Referentiestenen voor betonmetselstenen 

1 Zwak zuigend W < 2 g/m².s Gekloven zichtblokken met lage wateropslorping: Scheys Beton – 
COLUSPLIT DIAMANT , diamant wit – 29/9,5/9  

2. Normaal zuigend 2 g/m².s < W < 10 g/m².s Afstandhouders 20/04/08 afkomstig van de firma Dou-beton NV te 
Spiere  

[contact: verdeeld door o.a. Bouwpunt centra - 1.3 kg/st en 1200 
st/pallet]. 

3. Sterk zuigend W > 10 g/m².s Top argexblokken – het formaat is nog te bevestigen. 

4.1.8 Thermische eigenschappen – verklaring van de warmtegeleidbaarheidscoëfficiënt 

4.1.8.1 Algemeen 

De norm NBN EN 998-2 bepaalt dat de producent de gemiddelde waarde dient te verklaren, 

zijnde de gemiddelde λ 10,droog,mortel -waarde. 

Conform de EPB-regelgeving: “Bijlage 3 :Transmissie Referentie Document” - definieert 

nadere specificaties m.b.t. de berekening van transmissieverliezen in het kader van de 

energieprestatieregelgeving - geldt in België daarenboven de wettelijke verplichting om  de 
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λD =  λ 10,droog, mortel (90/90)-waarde te verklaren, zijnde de waarde van de 90%-

fractielbovengrens met een betrouwbaarheidsniveau van 90% en tevens de wijze waarop de 

verklaring gebaseerd is. De achterliggende redenering is dat als je een muur wilt laten 

meetellen als isolatie de muur ook dient te beantwoorden aan de gestelde isolatie-eisen. 

4.1.8.2 Thermische eigenschappen 

Indien de mortels worden toegepast in bouwdelen waaraan eisen gesteld worden 

aangaande de thermische eigenschappen, moet de producent voldoende gegevens 

verstrekken aangaande de thermische eigenschappen van de mortel. Hij zal dit doen 

overeenkomstig §6.2 van PTV 651. 

4.1.8.3 Statistische beoordeling 

M.b.t. de statistische beoordeling van metselmaterialen zal een Excel-file inzake 

warmtegeleidbaarheid, incluis de wijze waarop dit document dient gebruikt en 

geïnterpreteerd te worden, beschikbaar zijn bij BE-CERT. 

Voor metselwerk wordt als start de waarde van minstens 3 proeven van 3 verschillende 

productiedagen gebruikt. Voor metselmortel wordt er geopteerd om de waarde van één 

proef i.p.v. 3 proeven van 3 verschillende productiedagen als start te gebruiken. 

4.1.9 Proefmethode en registratie van de resultaten 

4.1.9.1 Proefmethode 

Het laboratorium voor zelfcontrole voert de proeven uit overeenkomstig de proefmethodes 

opgelegd in tabel 1. 

4.1.9.2 Registratie van de resultaten 

Al de resultaten moeten in de volgende registers vermeld worden:  

 een werkboek waarin, voor elk beproefd monster, de brutogegevens van elke proef 

gedateerd en geregistreerd zijn. 

 een proefregister waarin de resultaten van de zelfcontrole verzameld zijn, 

hergegroepeerd per gecertificeerd BENOR-product alsook de statistische beoordeling van 

de resultaten. 

Indien zelfcontroleproeven uitgevoerd worden door een onafhankelijk laboratorium dat in 

onderaanneming werkt, worden de verslagen van dit laboratorium beschouwd als 

brutogegevens van het laboratorium.  

De minimale archivering bedraagt 1 jaar voor de werkboeken en 10 jaar voor de 

proefregisters. 

In geval van de niet-overeenkomstigheid van een resultaat, dienen de genomen 

maatregelen er ook vermeld te worden of ernaar verwezen te worden. 
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De producent moet zich vergewissen van de beschikbaarheid en de overeenkomstigheid van 

de proefresultaten. De resultaten van de proeven moeten ten laatste drie werkdagen 

volgend op de proef in de registers van de productie-eenheid beschikbaar zijn. De proef 

vangt aan, ten laatste, één werkdag na de datum van de monsterneming; dit geldt zowel 

voor het laboratorium, als voor het onafhankelijk laboratorium, voor zelfcontrole. 

4.1.10 Beoordeling van de zelfcontroleproeven 

Voor metselmortels, lijmmortels en voegmortels worden eisen gesteld in tabellen 3 en 4 

van PTV 651. Voegmortels dienen, in aanvulling op NBN-EN 998-2, te voldoen aan art. 7 van 

CUR-Aanbeveling 61. 

4.1.10.1 Eisen voor metselmortels, lijmmortels en voegmortels 

De specifieke eisen gesteld voor (lichtgewicht) metselmortels en voegmortels zijn gegeven 

en bepaald in tabel 3 van PTV 651. De specifieke eisen gesteld voor (lichtgewicht) 

lijmmortels zijn gegeven en bepaald in tabel 4 van PTV 651. 

4.1.10.2 Aanvullende eisen voor voegmortels 

De aanvullende eisen zijn gegeven in bijlage D van voorliggend reglement. 

Voor alle voegmortels bestemd voor onbeschermd metselwerk en voor metselmortels 

blootgesteld aan de omgevingsklasse MX3 moet de fabrikant de geschiktheid declareren 

voor blootstelling aan de weersomgevingsvoorwaarden. 

4.1.10.3 Conformiteitscontrole 

Per mortelsoort wordt een toetsingstabel (tabel 4 voor metselmortels en lijmmortel en 

tabel 5 voor voegmortels, aanvullend op de toetsing aan NBN-EN 998-2) gegeven. Daarin 

wordt per kenmerk aangegeven op welke wijze de resultaten van de productcontrole dienen 

te worden getoetst aan de eisen. 

De beoordeling van de conformiteit is gebaseerd op het tellen van het aantal resultaten 

binnen de beoordelingsperiode. Een beoordelingsperiode bestrijkt gemiddeld een drietal 

maanden. 

Conformiteit voor een vereist kenmerk is aangetoond indien: 

 het aantal beproevingsresultaten, dat ligt buiten de voorgeschreven grenswaarden, 

klassengrenzen of toleranties ten opzichte van de beoogde waarde, niet groter is dan het 

aanvaardbare aantal overschrijdingen in de tabellen A en B van tabel 6 in functie van het 

toetsingscriterium (A of B).  

 Alle afzonderlijke beproevingsresultaten liggen binnen de maximale afwijking zoals 

gegeven in kolom 4 en 5 van de toetsingstabellen 4 en 5. 

Tabel 4: Toetsingstabel voor METSELMORTELS en 

LIJMMORTELS 



Hoofdstuk 4 Kwaliteitscontrole en beoordeling van de overeenkomstigheid 

 

 Bepalingen voor de producent - TRA 651 – Uitgave 2.2 35 
 

Kenmerk Toe te passen 
(proef)normen 

Toetsingscriterium Maximale afwijking van de normwaarde c.q. 
streefwaarde voor individuele waarnemingen 

Ondergrens Bovengrens 

Droge mortelfase 

korrelverdeling zand A NBN-EN 1015-1 B - 5 % (V/V) B + 5 % (V/V) 

gehalte organisch materiaal C berekening A - - 

chloridegehalte NBN-EN 1015-17 A - - 

Plastische fase 

watervasthoudend vermogen Bijlage B van PTV 651 B - - 

spreidmaat NBN-EN 1015-3 B - 5 mm + 10 mm 

volumemassa NBN-EN 1015-6 B - 40 kg/m3 - 

luchtgehalte NBN-EN 1015-7 B - - 

verwerkingstijd NBN-EN 1015-9 B - - 

open tijd  D NBN-EN 1015-9 B - - 

Verharde fase 

buighechtsterkte  NBN-EN 1015-11 A - 0,5 N/mm2 - 

druksterkte 

- M 2,5 - M 5 

- M 10 

- ≥ M 15 

NBN-EN 1015-11 

 

A 

A 

A 

 

- 0,5 N/mm2 

- 1,0 N/mm2 

- 1,5 N/mm2 

 

- 

- 

- 

volumemassa NBN-EN 1015-10 B - - 

afschuifhechtsterkte NBN-EN 1052-3 A - 0,02 N/mm2 - 

waterdampdoorlatendheid NBN-EN 1745 - - - 

thermische geleidbaarheid NBN-EN 1745 - - - 

toetsing aan: NBN-EN 998-2 / tabellen 3 en 4 van PTV 651 (aanvullende eisen voor metselmortels en lijmmortels) 

‘-‘: geen afwijking toegestaan 

A Voor lijmmortels betreft het de toetsing van de grootste korrelafmeting van het granulaat.  
B V/V = Volume/Volume (volume%). 
C Uitsluitend voor lijmmortels. 
D Uitsluitend voor lijmmortels. 

 

Tabel 5: Toetsingstabel voor VOEGMORTELS (aanvullend op de 

toetsing aan NBN-EN 998-2) 
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Kenmerk Toe te passen 
(proef)normen 

Toetsingscriterium Maximale afwijking van de normwaarde c.q. 
streefwaarde voor individuele waarnemingen 

Ondergrens Bovengrens 

Droge mortelfase 

korrelverdeling NBN-EN 1015-1 B - - 

Plastische fase 

verwerkingstijd Bijlage D, 7 B - - 

Verharde fase 

druksterkte NBN-EN 1015-11 A - 5% - 

voeghardheid 

- VH15 - VH25  

- VH35 - VH45 

CUR 61 / Bijlage D 

A 

 

 

- 2 

-3 

 

- 

- 

toetsing aan: CUR-Aanbeveling 61 

‘-‘: geen afwijking toegestaan 
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Tabel 6: Toetsing op attributen 

TABEL A TABEL B 

AQL A = 4%  AQL = 6,5 % 

Aantal beproevingsresultaten Aanvaardbaar aantal overschrijdingen Aantal beproevingsresultaten Aanvaardbaar aantal 
overschrijdingen 

1-12 0 B 1-7 0 C 

13-19 1 8-12 1 

20-29 2 13-18 2 

30-39 3 19-24 3 

40-49 4 25-31 4 

50-64 5 32-39 5 

65-79 6 40-49 6 

80-94 7 50-59 7 

95-100 8 60-69 8 

 70-79 9 

 80-90 10 

 91-100 11 

A AQL (Acceptable Quality Level) is het percentage defectieven dat als maximaal toelaatbaar kan worden beschouwd als gemiddeld 

kwaliteitsniveau. 
B Indien het aantal resultaten kleiner is dan 13, is één niet aan de desbetreffende eis voldoend resultaat toelaatbaar indien de aan dit resultaat 

voorafgaande 12 resultaten wél aan de desbetreffende eis voldoen. 
C Indien het aantal resultaten kleiner is dan 8, is één niet aan de desbetreffende eis voldoend resultaat toelaatbaar indien de aan dit resultaat 

voorafgaande 7 resultaten wél aan de desbetreffende eis voldoen. 

4.1.11 Niet-overeenkomstige resultaten en afwijkende resultaten 

Elke niet-overeenkomstigheid in de zelfcontrole moet noodzakelijkerwijs ten minste 

aanleiding geven tot een actie waarvan de naspeurbaarheid moet teruggevonden worden in 

de passende registers van de productie-eenheid (bv. stopzetting van de leveringen, 

informatie en akkoord van de klant/opsteller van de specificatie/gebruiker, schrappen van 

het BENOR-logo of declassering van het product, herbehandeling of recyclage van het 

product). Het register van de proeven moet alle resultaten van alle proeven van de 

gecertificeerde producten omvatten. 

Indien bewezen wordt dat een proefresultaat afwijkt (bv. niet-overeenkomstige 

monsternemingsmethode, niet-overeenkomstige proefmethode, …) moet het niet in acht 

nemen van het resultaat gerechtvaardigd zijn en naspeurbaar zijn. 
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4.1.12 Niet-overeenkomstigheid ten aanzien van de beoordelingsperiode 

De producent dient per kwartaal de resultaten van de productcontrole conform §4.1.10.3 te 

toetsen. Indien een product gedurende een kwartaal niet voldeed aan de eisen moet de 

producent: 

 de KI onmiddellijk verwittigen,  

 een grondig onderzoek voeren overeenkomstig §5.1 en §5.2 van voorliggend reglement, 

 de KI binnen de 7 kalenderdagen, volgend op de vaststelling van de niet-

overeenkomstigheid, schriftelijk op de hoogte brengen van het onderzoek en de 

correctieve maatregelen die hieruit voortvloeien. 

Bij niet naleving van de procedure mag de producent de betreffende mortel niet meer onder 

het BENOR-merk leveren. 

4.1.13 BENOR-fiche 

Op basis van de proefresultaten definieert de producent de kenmerken van zijn producten 

zoals vereist op de BENOR-fiche. 

4.2 Externe controle 

4.2.1 Algemeen 

De externe controle heeft tot doel de geldigheid van de zelfcontrole van de producent vast 

te stellen. De externe controle omvat controlebezoeken uitgevoerd door een KI in de 

productie-eenheid tijdens de werkuren en controleproeven uitgevoerd in een 

controlelaboratorium.  

Het(De) controlelaboratorium(a) wordt (worden) gekozen door de producent, in 

gemeenschappelijk overleg met de KI, onder de laboratoria vermeld in een lijst beheerd 

door BE-CERT. Het laboratorium moet geaccrediteerd zijn voor de gevraagde proef en mag 

deze proef niet uitvoeren in het kader van de zelfcontrole van de producent. Ingeval geen 

enkel laboratorium geaccrediteerd is voor de gevraagde proef, behoudt BE-CERT zich het 

recht om de keuze van het controlelaboratorium te wijzigen.  

In de regel worden de controlebezoeken, in gebruiksperiode, zonder voorafgaande 

verwittiging van de producent uitgevoerd met naleving van de veiligheidsvoorschriften.  

De controlebezoeken worden gepland in overeenstemming met de producent binnen een 

maximale termijn van 10 werkdagen. Indien geen akkoord met de producent kan worden 

bereikt zal het bezoek onaangekondigd plaatsvinden. De KI zal een bijkomend bezoek van 

één dag bovenop de kosten van het voorziene bezoek factureren. Indien het 

onaangekondigd bezoek enkel de monsternemingen omvat, zal het volledig bezoek binnen 

de 3 werkdagen uitgevoerd worden.  
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De producent is ertoe gehouden vrije toegang te verlenen tot de productie-installaties, het 

laboratorium voor zelfcontrole, de registers en de voorraden. De KI verbindt zich ertoe de 

van kracht zijnde veiligheidsregels in de bezochte productie-eenheid zorgvuldig na te leven.  

Tijdens de controlebezoeken worden de registers ter beschikking gesteld van de KI.  

Deze bepalingen m.b.t. de externe controle zijn in TRA 651 deel E gegeven. 

4.2.2 Inleidend bezoek 

Het doel van het inleidend bezoek is dat de producent aantoont over de nodige middelen te 

beschikken om de benorisatieprocedure aan te vangen.  

In principe is het inleidend bezoek een eenmalig bezoek. Zodra BE-CERT de ontvankelijkheid 

van de formele aanvraag bevestigt, legt de KI een datum vast met de aanvrager.  

Na het inleidend bezoek, stelt de KI een syntheseverslag op van het inleidend bezoek op, op 

basis van een modelverslag. Dit verslag is een samenvatting van de gedane vaststellingen 

tijdens dit bezoek, dat toelaat de organisatie van de productie en van de zelfcontrole van de 

producten te beoordelen. 

4.2.3 Bezoek in toelatingsperiode (of stageperiode) 

De toelatingsperiode vangt aan op de datum van het inleidend bezoek, mits een gunstig 

bezoekverslag van de KI. Haar duur bedraagt 3 maanden. Indien de productie gedurende ten 

minste twee weken wordt stopgezet, dan wordt de toelatingsperiode verlengd met een duur 

die overeenkomt met de periode dat de productie gestaakt werd. 

In de toelatingsperiode worden minstens 2 controlebezoeken uitgevoerd. 

De bezoeken van de toelatingsperiode zijn identiek aan die van de gebruiksperiode en 

maken het voorwerp uit van gelijkaardige bezoekverslagen. Tijdens deze periode mag echter 

geen enkele sanctie betekend worden. De bezoeken van de toelatingsperiode maken het 

voorwerp uit van bezoekverslagen die gelijken op deze van de gebruiksperiode 

Op het einde van de toelatingsperiode, met inbegrip van een eventuele verlenging, wordt 

door de KI een syntheseverslag van de toelatingsperiode opgesteld. Het syntheseverslag 

omvat alle relevante opmerkingen die een beoordeling van de coherentie en van de 

overeenkomstigheid van de zelfcontrole met onderhavig reglement mogelijk maken alsook 

de overeenkomstigheid van de te benoriseren producten aan hun BENOR-fiche. 

4.2.3.1 Bijzonder geval: de toelatingsperiode moet verlengd worden 

Ongeachte de reden van deze verlenging, de bezoekfrequentie zal één per maand bedragen. 

Deze verlenging zal eindigen op het moment waarop BE-CERT zich heeft vergewist, op basis 

van de evaluatie van de KI, van de overeenkomstigheid van de producten en van de 

goedkeuring van het BENOR-dossier. 
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4.2.4 Bezoek in gebruiksperiode 

Het jaarlijks aantal controlebezoeken tijdens de vergunningsperiode bedraagt 4.  

De zelfcontroleresultaten moeten tijdens elk controlebezoek beoordeeld worden. 

De inhoud van de bezoeken van de gebruiksperiode wordt bepaald in TRA 651 deel E. 

4.2.5 Bijkomende bezoeken 

4.2.5.1 Bijkomend controlebezoek 

Bijkomende controlebezoeken kunnen in volgende gevallen worden uitgevoerd: 

 op vraag van de producent (uitbreiding,...); 

 op vraag van BE-CERT, ingevolge een onregelmatigheid vastgesteld door de KI of een 

klacht, mits voorafgaande kennisgeving aan de producent; 

 wanneer bepaalde controles niet in één enkele bezoekdag kunnen worden uitgevoerd 

(niet-overeenkomstige resultaten, langere proefduur, aantal uit te voeren 

monsternemingen, in onderaanneming werkend laboratorium voor zelfcontrole, …); 

 ingevolge een sanctie. 

De inhoud van de bijkomende bezoeken wordt geval per geval bepaald.  

De kosten van deze bijkomende bezoeken zijn ten laste van de producent. 

4.2.5.2 Bezoek van stopzetting 

Indien de vergunninghouder vraagt om zijn vergunning op te zeggen of een aanvraag tot 

vrijwillige opschorting voor het geheel van zijn BENOR-productie indient, wordt een bezoek 

van stopzetting uitgevoerd door de KI wanneer de stopzetting van de verkoop onder BENOR 

effectief is.  

Dit bezoek is gewijd aan de verificatie van de zelfcontrole voorafgaand aan de aanvraag en 

er wordt nagegaan of dat het BENOR-merk niet meer gebruikt wordt.  

Dit bezoek kan samenvallen met het laatste controlebezoek. 

4.2.5.3 Uitbreiding van een product (groep van producten) 

Bij de uitbreiding van een product (groep van producten) wordt tijdens een eerstvolgend 

controlebezoek of bijkomend bezoek op vraag van de producent of op vraag van BE-CERT de 

volgende elementen onderzocht: 

 nazicht gewijzigde deel kwaliteitshandboek (indien van toepassing); 

 beoordeling van de ITT-resultaten; 

 monsterneming(en) (tenminste bijwonen van de proeven droge 

mortelfase en plastische fase); 

 nazicht ontwerp BENOR-fiche. 
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Op basis van de evaluatie door de KI, zal BE-CERT al of niet de vergunning verlenen. 

4.2.6 Externe controleproeven 

4.2.6.1 Algemeen 

De externe controleproeven worden onderscheiden in: 

 periodieke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben tijdens de 

periodieke controlebezoeken; 

 uitzonderlijke controleproeven, waarvoor de bemonsteringen plaatshebben telkens BE-

CERT dit nodig acht. 

De externe controleproeven hebben tot doel volgende bepalingen na te gaan: 

 de overeenkomstigheid van het product met zijn BENOR-fiche  

 de betrouwbaarheid van de proefresultaten 

 de reproduceerbaarheid van de druksterkte. 

De frequentie van de externe controleproeven is vastgelegd op ten minste 2 x per jaar, met 

dien verstande dat ieder type prestatiemetselmortel ten minste 1x per jaar wordt 

onderzocht. 

4.2.6.2 Behandeling van de monsters van de externe controle 

De monsternemingen worden uitgevoerd door de producent in aanwezigheid van de KI, in 

naleving van de NBN EN 1015-2. 

Voor de reproduceerbaarheid van de druksterkte maakt de producent 6 prisma’s die 

allemaal op een ouderdom van 28 dagen gebroken worden.  

Van de 6 prisma’s worden er: 

 3 beproefd in het laboratorium voor zelfcontrole: het gemiddelde berekende resultaat 

wordt in acht genomen. Het gemiddelde resultaat maakt deel uit van de zelfcontrole. 

 3 beproefd in het extern controlelaboratorium: het gemiddelde berekende resultaat 

wordt in acht genomen. 

De prisma’s worden geïdentificeerd overeenkomstig de richtlijnen van de KI.  

Het vervoer van de monsters naar het (de) extern controlelaboratorium(-a) wordt 

uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid en op de kosten van de producent.  

Indien de producent deze procedure niet naleeft, kan een bijkomend controlebezoek 

uitgevoerd worden teneinde een nieuwe monsterneming uit te voeren en de 

controlemonsters te behandelen. 
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4.2.6.3 Uit te voeren proeven in aanwezigheid van de KI 

 Ten behoeve van de controle op druk- en buigtreksterkte moet de KI op elke productie-

eenheid kunnen beschikken over mallen, waarmee zes prisma's kunnen worden 

vervaardigd. 

 Elk kenmerk wordt, in aanwezigheid van de KI, op zijn betrouwbaarheid geanalyseerd. De 

tijdens de keuring verkregen beproevingsresultaten en de beproevingsresultaten van het 

laboratorium voor zelfcontrole moeten worden vergeleken.  

 Verificatie van de bepaling van de afschuifhechtsterkte en de relevante eigenschappen in 

de plastische fase kan ook plaatsvinden in de productie-eenheid onder toezicht van de KI. 

 Verificatie van de te beproeven kenmerken geschiedt aan de hand van een monster uit 

één partij of charge. Eén deelmonster wordt onderzocht voor de controle van de 

reproduceerbaarheid van de druksterkte.  

 Controle van de reproduceerbaarheid van de druksterkte op prisma’s. 

De controle van de reproduceerbaarheid is bestemd om de resultaten van de interne 

controle te valideren door proeven uitgevoerd in een controlelaboratorium. 

4.2.6.4 Proefaanvraag 

Voor elke proefopdracht stelt de KI een beproevingsborderel op. De producent ondertekent 

de proefopdracht voor akkoord en kent deze proefopdracht voor externe controle toe aan 

het beproevingslaboratorium middels een bestelbon die op eenduidige wijze verwijst naar 

het beproevingsborderel. 

4.2.6.5 Beoordeling van de resultaten van de externe controle 

De KI beoordeelt de resultaten van de externe controle overeenkomstig de volgende 

schema’s: 

 de resultaten van de gemeten kenmerken (intern en extern) moeten overeenkomstig de 

specificaties zijn  

 het verschil R tussen de resultaten gemeten in het laboratorium voor zelfcontrole en het 

extern controlelaboratorium mag maximaal 25% van de hoogste meetwaarde bedragen. 

De producent zal zich conformeren aan §4.1.10 (beoordeling van de zelfcontroleresultaten).  

Onder niet-overeenkomstigheid wordt, niet beperkende lijst, begrepen: de bekomen 

resultaten stemmen niet overeen met de door de producent opgegeven grenswaarden. 

Bij vaststelling van een niet-overeenkomstigheid wordt het verificatieonderzoek voor het 

betreffende kenmerk herhaald. Dit betekent dat er een nieuw monster genomen wordt en 

de betreffende proef hernomen wordt. Indien de resultaten nu wel voldoen, wordt er geen 

rekening gehouden met het niet-overeenkomstige resultaat en wordt de mortel beschouwd 

als zijnde overeenkomstig voor dit kenmerk. Indien de resultaten opnieuw afwijken, wordt 

de mortel als niet-overeenkomstig beschouwd voor het betrokken kenmerk en zal een 

correctie moeten uitgevoerd worden door de producent, zo niet mag de mortel niet meer 

als dusdanig geleverd worden onder het BENOR-merk. 
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4.2.6.6 Bezoekverslagen 

Bij elk bezoek stelt de KI een bezoekverslag op. De producent ondertekent het verslag voor 

kennisname en vermeldt de opmerkingen die hij noodzakelijk acht.  

Een kopie van dit verslag wordt aan de producent overhandigd. 

Uitzonderlijk is de KI gemachtigd het bezoekverslag a posteriori in te vullen. In dat geval 

wordt later een kopie van het gewijzigd verslag bezorgd aan de producent evenals aan BE-

CERT. 

Indien hij het wenst, kan de producent schriftelijk elke opmerking die hij nuttig acht 

overmaken aan de KI en aan BE-CERT. 

De resultaten en de beoordeling van de proeven gevraagd aan het extern 

controlelaboratorium worden in het eerstvolgend controlebezoek gecontroleerd en 

opgenomen in het bezoekverslag. Een kopie van de verslagen van het extern 

controlelaboratorium wordt daaraan in bijlage gevoegd.  
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05 Beheer niet-

overeenkomstigheden 

en klachten 

5.1 Algemeen 

Zodra de producent op de hoogte gebracht wordt van het bestaan van elke niet-

overeenkomstigheid (product of systeem) of klacht, moet hij een procedure van beheer van 

de niet-overeenkomstigheden en klachten toepassen.  Deze omvat minstens: 

 een beschrijving van de niet-overeenkomstigheid of klacht; 

 een onderzoek naar de oorzaken; 

 een analyse van het probleem en de mogelijke oplossingen; 

 een plan met toe te passen correctieve maatregelen (wie? wanneer? wat? hoe?); 

 een verificatie van de doeltreffendheid van deze correctieve maatregelen. 

5.2 Naspeurbaarheid 

De producent dient alle hierboven vermelde elementen te registreren in een register van 

niet-overeenkomstigheden en/of klachten en deze met bewijsstukken te staven. 

5.3 Specifieke gevallen van product niet-overeenkomstigheid 

De producent past de procedure van het beheer van niet-overeenkomstigheid strikt toe. 

Zodra een product niet-overeenkomstig verklaard wordt volgens de procedures gedefinieerd 

in §4.1.6, dient de producent: 
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 het product onmiddellijk te declasseren en het niet onder het BENOR-merk te leveren; 

 de identificatie van de betrokken voorraad te corrigeren (schrapping van het woord  

« BENOR »). 

 de leveringsbonnen te wijzigen door de schrapping van het BENOR-logo. Aangezien het 

niet steeds mogelijk is onmiddellijk het afdruksysteem van de leveringsbonnen te wijzigen 

en dat het belangrijk is dat de klant in kennis wordt gesteld van de niet-

overeenkomstigheid van het product, is het toegelaten, voor een beperkte duur, dat het 

BENOR-logo zichtbaar met de hand doorstreept wordt.  

 de KI (met kopie aan BE-CERT) onmiddellijk te verwittigen en hun de resultaten van de 

betrokken proeven mee te delen. 

 elke klant, beleverd ná het laatste overeenkomstige resultaat, schriftelijk te verwittigen. 

De reden van de niet-overeenkomstigheid van het geïncrimineerd product dient duidelijk 

in de brief vermeld te worden. BE-CERT is gerechtigd de inhoud van de kennisgeving te 

laten wijzigen. 

5.4 Hervatting van het gebruik van het BENOR-merk 

5.4.1 Na een stopzetting van de productie om een niet-overeenkomstigheid ten gevolge van 

mineur technisch probleem op te lossen 

De gecertificeerde aanduiding en het BENOR-logo kunnen opnieuw gebruikt worden 

(leveringsbonnen, voorraad, …) zodra het technisch probleem opgelost is en dat 

voorafgaandelijk aangetoond is dat het technisch probleem geen invloed gehad heeft op de 

overeenkomstigheid van het product.  

De naspeurbaarheid van het incident moet verzekerd worden in de registers van de 

producent. 

5.4.2 Na een declassering 

De gecertificeerde aanduiding en het BENOR-logo kunnen enkel opnieuw (op de 

leveringsbonnen, de voorraad, …) gebruikt worden van zodra het bewijs geleverd is dat de 

overeenkomstigheid van het product opnieuw gewaarborgd is. 

De elementen worden aan de KI overgemaakt die na toetsing al of niet de hervatting van het 

merk aanvaardt en BE-CERT hiervan op de hoogte brengt.  

De naspeurbaarheid van het voorval moet blijken uit de registers van de producent.  

BE-CERT is gerechtigd de nodige maatregelen te nemen opdat het vertrouwen in de 

overeenkomstigheid van het product zou behouden blijven. 
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06 Definities en 

afkortingen 

6.1 Algemene definities 

Term Definitie 

Mortel Onder mortel wordt prestatiemetselmortel volgens NBN-EN 998-2 verstaan en 
prestatievoegmortel aanvullend volgens CUR-Aanbeveling 61. 

Fabrieksmatig vervaardigde natte mortel Een fabrieksmatig vervaardigde natte mortel is een mortel samengesteld en 
gemengd in een fabriek, geleverd op de bouwplaats gereed voor gebruik. 

Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel Een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel is een mortel samengesteld en 
droog gemengd in een fabriek, op de bouwplaats gemengd met water 
overeenkomstig de richtlijnen van de producent. 

Semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel Een semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel is een mortel, waarbij de 
grondstoffen in een fabriek in een meer-kamer-silo worden opgeslagen, op de 
bouwplaats gedoseerd en gemengd met water overeenkomstig de richtlijnen van 
de producent. 

Interne kwaliteitszorg De interne kwaliteitszorg bestaat uit de procescontrole en de productcontrole. 
Beide zijn vastgelegd in het FPC-handboek. 

Prestatiemortel Een al dan niet verhard mengsel van fijne granulaten (of zand), bindmiddel(en) en 
water, al dan niet met hulpstoffen en/of toevoegingen. Voor aanduiding van de 
plastische fase verdient de term metselspecie aanbeveling. 

Er worden drie typen prestatiemortels onderscheiden: metselmortels voor 
algemene toepassing (G), lijmmortels (T) en lichtgewicht metselmortels (L). 

Metselmortel voor algemene toepassing (G) Een prestatiemetselmortel waaraan afhankelijk van de toepassing al of niet 
specifieke eisen zijn gesteld. 

Metselmortel voor algemene toepassing voor dunne 
metselvoegen (M) 

Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken 
of elementen met voegen groter dan 4 mm en kleiner of gelijk aan 8 mm en 
waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabel 3 van PTV 651). 
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Term Definitie 

Metselmortel voor algemene toepassing voor medium 
metselvoegen (Lv) 

Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken 
of elementen met voegen groter dan 8 mm en kleiner of gelijk aan 12 mm en 
waaraan geen specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabel 3 van PTV 
651). 

Metselmortel voor algemene toepassing voor dikke 
metselvoegen (XL) 

Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken 
of elementen met voegen groter dan 12 mm en waaraan specifieke eisen zijn 
gesteld (zie “voegdikte” en tabel 3 van PTV 651). 

Lijmmortel (T) Een prestatiemetselmortel met een, afhankelijk van de toe te passen voegdikte, 
maximale korrelgrootte gelijk of kleiner dan de opgegeven waarde met een 
maximum van 2 mm. 

Lijmmortel voor dunne lijmvoegen (XS) Een lijmmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken of 
elementen met voegen kleiner of gelijk aan 3 mm en waaraan specifieke eisen zijn 
gesteld (zie “voegdikte” en tabellen 3 en 4 van PTV 651) 

Lijmmortel voor dikke lijmvoegen (S) Een lijmmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken of 
elementen met voegen groter dan 3 mm en kleiner dan 6 mm waaraan specifieke 
eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabellen 3 en 4 van PTV 651) 

Lichtgewicht lijm- en metselmortel (L) Lichtgewicht lijm- en metselmortel is een metselmortel met een droge dichtheid 
van de verharde mortel van ten hoogste 1300 kg/m3. Afhankelijk van de 
voegdikte wordt de mortel aangeduid als een lichtgewicht lijmmortel of een 
lichtgewicht metselmortel. 

Lichtgewicht lijmmortel voor dunne lijmvoegen (XS) Een lijmmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken of 
elementen met voegen kleiner dan of gelijk aan 3 mm en waaraan specifieke 
eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabellen 3 en 4 van PTV 651). 

Lichtgewicht lijmmortel voor dikke lijmvoegen (S) Een lijmmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken of 
elementen met voegen groter dan 3 mm en kleiner dan 6 mm en waaraan 
specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabellen 3 en 4 van PTV 651). 

Lichtgewicht metselmortel voor dunne metselvoegen (M) Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken 
of elementen met voegen groter dan 4 mm en kleiner of gelijk 8 mm en waaraan 
specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabel 3 van PTV 651). 

Lichtgewicht metselmortel voor medium metselvoegen (Lv) Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken 
of elementen met voegen groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 12 mm en 
waaraan specifieke eisen zijn gesteld (zie “voegdikte” en tabel 3 van PTV 651). 

Lichtgewicht metselmortel voor dikke metselvoegen (XL) Een metselmortel die kan worden toegepast in metselwerk van stenen, blokken 
of elementen met voegen groter dan 12 mm en waaraan specifieke eisen zijn 
gesteld (zie “voegdikte” en tabel 3 van PTV 651). 

Voegmortel Een voegmortel is een al dan niet verhard mengsel van fijne granulaten, 
bindmiddel(en) en water en eventueel hulpstoffen en/of toevoegingen. Voor 
aanduiding van de plastische fase verdient de term voegspecie aanbeveling. 

Bindmiddel Een bindmiddel is een grondstof, bijvoorbeeld (metsel)cement of luchtkalk, die 
wordt gebruikt om de vaste deeltjes te binden om zo een samenhangende massa 
te vormen. 

Granulaten Een granulaat is een korrelvormig materiaal dat niet bijdraagt aan het 
verhardingsproces van de mortel. 

Hulpstof Een hulpstof is een materiaal dat aan de mortel wordt toegevoegd om specifieke 
modificaties van de eigenschappen te bereiken. 

Voorbeelden: luchtbelvormer, vertrager, polymeren. 

Toevoegsels Een poedervormig anorganisch materiaal (dat geen granulaat of bindmiddel is) 
dat wordt toegevoegd aan de mortel om bepaalde eigenschappen te verbeteren 
of te bereiken. 

Voorbeelden: kalksteenmeel en kleurstoffen. 
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Term Definitie 

Tussenproduct Een tussenproduct (halffabricaat) is een door de producent samengesteld 
mengsel van grondstoffen, dat door de producent gebruikt wordt voor de 
vervaardiging van een eindproduct. 

Aanmaakwater Aanmaakwater is water dat is bestemd voor de vervaardiging van mortelspecie. 

Levering op gebruikseisen (of levering van mortel met 
gespecifieerde eigenschappen) 

Bij levering op gebruikseisen wordt de samenstelling van de mortel gekozen door 
de producent om te voldoen aan de gespecificeerde prestatie-eisen. 

Productfamilie Reeks mortels waarvan de verplichte prestatiekenmerken voldoen aan dezelfde 
classificatie en waarvan de samenstelling en grondstoffen niet significant 
verschillen. 

Procescontrole De procescontrole is de controle van het productieproces, de grondstoffen en 
eventuele tussenproducten, uitgevoerd door de producent. 

Productcontrole De productcontrole is de kwaliteitscontrole van de mortel, uitgevoerd door of 
onder verantwoordelijkheid van de producent ter beoordeling van de kwaliteit 
van de afgeleverde producten en bijsturing van het productieproces. 

Verificatieonderzoek Het verificatieonderzoek is een onderzoek van een monster, getrokken door of 
onder toezicht van de keuringsinstelling, door de producent en/of een 
controlelaboratorium. Het verificatieonderzoek heeft tot doel de 
betrouwbaarheid van de met een bepaalde meetmethode verkregen resultaten 
te verifiëren. 

Voegdikte Voor de beoordeling van de voegdikte van metselwerk wordt uitgegaan van de 
gemiddelde voegdikte. De verschillende voegdikten die in metselwerk te 
onderkennen zijn en waarvoor prestatie-mortels met verschillende eisen zijn 
beschreven (zie “prestatiemortel” en tabellen 3 en 4 van PTV 651). Deze zijn 
samengevat in tabel 1 van PTV 651 in afwachting van Europese uniforme 
coderingen. 

6.2 Andere definities 

Term Definitie 

Productie-eenheid Geografische of fysieke plaats waar de technische installaties voor de fabricatie van de producten gevestigd is. 

6.3 Afkortingen 

Afkorting Verklaring Afkorting Verklaring 

BE-CERT Certificatie-Instelling TRA Toepassingsreglement 

FPC Productiecontrole in de fabriek PTV Technische voorschriften 

KI Keuringsinstelling RNR Reglementaire nota 
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07 Referentie-

documenten 

Dit deel betreft de normen en andere documenten. 

Voor de gedateerde documenten geldt enkel die bepaalde versie. Voor de niet-gedateerde 

documenten is steeds de laatste uitgave van de referentiedocumenten en hun eventuele 

addenda of corrigenda van toepassing. In ieder geval zijn de relevante normen 

doorslaggevend. 

7.1 Normen 

Normen 

NBN EN 197-1 Cement – Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten 

NBN-EN 413-1 Metselcement - Deel 1: Samenstelling, specificatie en conformiteitscriteria 

NBN-EN 450-1 Vliegas voor beton. Definities, eisen en kwaliteitsbeheersing 

NBN-EN 459-1 Bouwkalk; Deel 1: Definities, specificaties en conformiteitscriteria 

ISO 565 Test sieves; Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet; Nominal sizes of openings 

NBN-EN 934-3 
Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - Deel 3: Hulpstoffen voor metselmortel - Definities, eisen, 
overeenkomstigheid, markering en etikettering 

NBN-EN 998-2 Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 2: Metselmortel 

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

NBN B 12-108 / NBN 
B 12-109 / NBN B 
12-110 

Cement met hoge bestandheid tegen sulfaten / cement met begrensd alkali-gehalte / portlandcementsoorten 
met hoge aanvangsterkte 
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Normen 

NBN-EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel 

NBN-EN 45501 Metrologische aspecten van niet-automatische weeginstrumenten 

Europese Richtlijn 
90/384/EEG 

Richtlijn van de Raad van 20 juni 1990 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lidstaten inzake 
niet-automatische weegwerktuigen (90/384/EEG)-Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L189-20 juli 
1990 

IJkregeling 
vloeistofmeters 

IJkregeling vloeistofmeters, 11 december 1997, 97072519 WJA/W-Staatscourant 1998,14 (in werking getreden 24 
januari 1998) 

7.2 Beproevingsnormen voor granulaten 

Beproevingsnormen voor granulaten 

NBN-EN 932-1 
Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Methoden voor 
monsterneming 

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

NBN-EN 933-8 
Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 8: Beoordeling van fijn 
materiaal - Zandequivalentbeproeving 

NBN-EN 933-9 
Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 9: Beoordeling van fijn 
materiaal - Methyleenblauwproef 

NBN-EN 1744-1 Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Chemische analyse 

7.3 Beproevingsnormen voor mortels 

Beproevingsnormen voor mortels 

NBN-EN 1015-1 + 
NBN EN 1015-1/A1 

Proeven voor metselmortel - Deel 1: Bepaling van de korrelverdeling (door zeefontleding) 

NBN-EN 1015-2 + 
NBN EN 1015-2/A1 

Proeven voor metselmortel - Deel 2: Monsterneming van mortels en aanmaken van proefmortels 

NBN-EN 1015-3 + 
NBN-EN 1015-3/A1 
+ NBN EN 1015-
3/A2  

Proeven voor metselmortel - Deel 3: Bepalen van consistentie van verse mortel (met de schoktafel) 

NBN-EN 1015-4 Proeven voor metselmortel - Deel 4: Bepaling van de samenhang van verse mortel (met indringtoestel) 

NBN-EN 1015-6 + 
NBN EN 1015-6/A1 

Proeven voor metselmortel - Deel 6: Bepaling van de schijnbare dichtheid van verse mortel 

NBN-EN 1015-9 + 
NBN EN 1015-9/A1 

Proeven voor metselmortel - Deel 9: Bepalen van de verwerkbaarheidstijd en verbeteringstijd van verse mortel 

NBN-EN 1015-10+ 
NBN EN 1015-10/A1 

Proeven voor metselmortel - Deel 10: Bepalen van de droge volumemassa van de verharde mortel 
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Beproevingsnormen voor mortels 

NBN-EN 1015-11 + 
NBN EN 1015-11/A1 

Proeven voor metselmortel - Deel 11: Bepalen van de buigsterkte en druksterkte van verharde mortel 

NBN-EN 1015-17 + 
NBN-EN 1015-17/A1 

Proeven voor metselmortel - Deel 17: Wateroplosbare chloridegehalte van verse mortel 

NBN-EN 1015-18 Proeven voor metselmortel - Deel 18: Bepaling van de capillaire waterabsorptie van verharde pleistermortels 

NBN-EN 1052-3 + 
NBN EN 1052-3/A1 

Metselwerkproeven - Aanvangsschuifsterkte 

NBN-EN 1745 Metselwerk en metselwaren - Bepalen van de rekenwaarden voor warmteverliezen 

NBN EN 13501-
1+A1 

Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1: Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de 
tegenwerking tegen vuur van bouwwaren 

Bijlage B van PTV 
651 

Beproevingsmethoden voor metselmortel Deel 8: Bepaling van het watervasthoudendvermogen van verse mortel  

NBN B 14-221 Proeven op mortel – Kleefsterkte tussen metselsteen en mortel – proef in kruisvorm 

7.4 CUR-aanbevelingen 

CUR-Aanbevelingen 

CUR-Aanbeveling 61 Het voegen van metselwerk 

 



  Algemene bijlagen 

 

 Bepalingen voor de producent - TRA 651 – Uitgave 2.2 52 
 

Algemene 
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BIJLAGE A: Controle van de grondstoffen 

Tabel A.1: controle van de grondstoffen 

Grondstof Beproevingsmethode Doel Minimumfrequentie 

Bindmiddel visueel 

leveringsbon 

kleur / fijnheid 

druksterkte/waterbehoefte A) 

controle op soort, klasse en 
herkomst, 

beoordeling of is voldaan aan 
NBN B 12-108 / NBN B 12-109 
/ NBN B 12-110 / NBN-EN 197-
1 / NBN-EN 459-1 / NBN-EN 
413-1 

iedere aflevering 

Granulaten visueel 

leveringsbon 

controle op soort en herkomst 
iedere aflevering 

NBN-EN 933-1 bepaling korrelverdeling, 

toetsing aan NBN-EN 13139  en 
specificaties 

iedere partij 

NBN-EN 1744-1 

NBN-EN 933-8 

NBN-EN 933-9 

bepaling verontreinigingen 

toetsing aan NBN-EN 13139 

per herkomst eenmaal per 
maand, in geval van twijfel en 
bij nieuwe herkomsten 

Hulpstoffen D) visueel 

leveringsbon 

controle op soort en herkomst iedere aflevering 

kleur 

vol. massa, pH 

water opl. chloridegehalte 

plasticiteit / luchtgehalte / 
vertragende werking B) 

toetsing aan NBN-EN 934-3 
en/of interne specificaties 

iedere partij 

Toevoegingen visueel 

leveringsbon 
controle op soort en herkomst iedere aflevering 

vliegas: NBN-EN 450-1 toetsing aan NBN-EN 450-1 iedere partij 

steenmeel: NBN-EN 13139 toetsing aan interne 
specificaties en aan NBN-EN 
13139 

zoals bij granulaten 

overige vulstoffen geschiktheid aantonen E)  iedere partij 

Aanmaakwater NBN-EN 1008 toetsing aan NBN-EN 1008 Alleen als het water niet 
afkomstig is uit de 
drinkwaterleiding C) 

A) Van elke partij cement dient een monster te worden genomen en onderzocht op de volgende eigenschappen: 

- kleur (visueel); vergelijking met een referentiemonster; 

- zeefrest op een 32 µm zeef; vergelijking met een referentiemonster; 

- waterbehoefte van een standaard mortelsamenstelling; 

- druksterkte van een standaard mortelsamenstelling na 2 en 28 dagen verharden. 

De productie-eenheid dient voor deze eigenschappen goedkeurcriteria vast te leggen. Bij twijfel dient het gebruik van het cement te 

worden gestaakt en dient een monster van de betreffende partij cement onderzocht te worden op voldoen aan de eisen van NBN-EN 

197-1. 
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Indien het cement wordt geleverd via een overslagstation kan de ingangscontrole worden beperkt tot een controle van de 

leveringsbon. 

B) Van elke partij hulpstof of premix dient een monster genomen te worden. Met het monster dient mortelonderzoek te worden 

uitgevoerd, waarbij karakteristieke eigenschappen aan de hulpstof(fen) dienen te worden bepaald waaronder in ieder geval de 

plasticiteit, het luchtgehalte en de eventueel vertragende werking.  

Van vloeibare hulpstoffen dienen tevens de volgende eigenschappen te worden bepaald: 

- volumemassa (aerometer); afwijking maximaal 0,03 kg/l; 

- pH (ISO 4316), afwijking maximaal 1; 

- water oplosbaar chloridegehalte (EN 480-10); ≤ 0,10% of afwijking maximaal 0,03% t.o.v. de door de producent opgegeven 

waarde.  

Voor alle genoemde eigenschappen dienen, op basis van informatie van de leverancier van de hulpstof en eigen onderzoek aan de 

eerste drie leveringen, waarden te worden vastgesteld. Indien bij de ingangscontrole afwijkende waarden worden gevonden, dient 

het gebruik van de hulpstof te worden gestaakt en dient een monster van de betreffende hulpstof te worden onderzocht op voldoen 

aan de eisen van NBN-EN 934-2 

C) Voor productie-eenheden van fabrieksmatig vervaardigde natte mortel geldt dat al het aanmaakwater ten minste eenmaal per jaar, 

voor rekening van de productie-eenheid en op aanwijzing van BE-CERT, op zijn bruikbaarheid dient te worden onderzocht. Bij 

gebruik van oppervlaktewater als aanmaakwater dient het oppervlaktewater tenminste zesmaal per jaar, voor rekening van de 

productie-eenheid en op aanwijzing van BE-CERT, op zijn bruikbaarheid te worden onderzocht. Na een jaar kan deze frequentie 

onder voorbehoud van akkoord door BE-CERT worden verlaagd tot driemaal per jaar. De productie-eenheid zal er zorg voor dragen, 

dat een kopie van het verslag aan BE-CERT wordt toegezonden. 

D) Hulpstoffen die buiten het kader van NBN-EN 934-3 vallen, zoals sommige hulpstoffen in poedervorm, mogen gebruikt worden 

indien door periodiek herhaalde prestatieproeven is aangetoond dat ze geschikt zijn voor de productie van mortel van constante 

kwaliteit en voldoende duurzaamheid. 

Voor andere toevoegingen dan hulpstoffen en toevoegingen, zoals polymeren, vezels, pigmenten en lichtgewichtgranulaten zijn 

eveneens representatieve geschiktheidsproeven vereist. 

E) Zie §3.3.1 “Bijzonder geval” van voorliggend document 

Indien daartoe aanleiding bestaat, kan onder voorbehoud van akkoord door BE-CERT een lagere 

frequentie van monsterneming en onderzoek worden overeengekomen. De argumentatie daarvoor 

wordt aan BE-CERT voorgelegd. Bepalende parameters voor de aard van de controleproeven en de 

frequenties zijn: 

 het belang van de grondstof in het eindproduct; 

 het variatierisico van de grondstof zelf; 

 de grootte van de leveringen; 

 de degeneratietijd van de grondstof. 
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BIJLAGE B: Voorbeelden van facultatieve kenmerken 

Tabel B.1: Voorbeelden van facultatieve kenmerken 

Mortel Kenmerk Toe te passen 
(proef)normen 

Wijze van declareren / 
waar declareren 

BIJKOMENDE KENMERKEN 

Droge fase 

G, T, L, V gehalte oplosbare zouten te bepalen grenswaarde 

T gehalte en type polymeren UEAtc -Guide + IR-Spectrum soort + gehalte / LB B 

Plastische fase 

G, T, L, V mengmethode - beschrijving / BF 

Verharde fase  

G, L buighechtsterkte NBN-EN 1015-11 grenswaarde / BF A 

G, T, L waterabsorptiecoëfficiënt NBN-EN 1015-18 gegarandeerde waarde / BF 

G, T, L λ-waarde NBN-EN 1745 grenswaarde / BF 

SYSTEEMKENMERKEN 

V, G, T, L gedrag bij vorst 
NBN B 15-231 en bijlage A van 

PTV 651 
BF 

G, T, L verwerking: 

laagdikte 

proef op type muur  
WTCB / BF 

verstijving 

zuiging 

V, G, T Uitbloeiingsgevoeligheid methode WTCB 

proef op type  
combinatie-methode 

WTCB + CRIBC / BF 

T 
gedrag bij 

temperatuurschommelingen 
UEAtc of EOTA richtlijn BF 

A LB: leveringsbon; VP: verpakking; BF: BENOR-fiche 
B Indien klanteneis 
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BIJLAGE C: Leveringsbons, BENOR-fiche, verpakking 

1. Algemeen 

Tabel C.1: Te vermelden gegevens op leveringsbons, BENOR-

fiche en verpakking 

Welke aspecten Leveringsbons BENOR-fiche Verpakking 

Naam en adres maatschappij X X X 

Naam en adres productiezetel A X  X 

Herkomst B C  X  X 

Benaming van het product met 
verwijzing naar de BENOR-fiche 

X   

Type mortel D X X X 

Druksterkteklasse cf. tabel 1, 
§5.4.1 NBN EN 998-2 

X X X 

Morteltoepassingstype X X X 

Voeghardheidsklasse cf. 3 van 
PTV 651, §5.3 CUR-Aanbeveling 
61 

X X X 

Productiedatum X E  X 

Aanmaaktijdstip en max. 
verwerkingdsduur na aanmaak F 

X   

Massa of volume van de inhoud 
van de verpakking 

  X 

Verwerkingsvoorschrift G  X X 

Houdbaarheidstermijn   X 

Eigenschappen volgens NBN-EN 
998-2 c.q. CUR-Aanbeveling 61 

 X  

Vermelding van de geschiktheid 
van de mortel voor verschillende 
verwerkingstemperaturen. 

 X  

Gehalte aan kalk : 0 %, < 50% of 

 50% 
 X  

A Al dan niet door middel van codering. 
B Al dan niet door middel van codering. 
C Enkel in het geval een gecertificeerde mortel door een producent wordt verpakt in verpakkingsmateriaal met daarop de naam van een ander. 

Indien op het verpakkingsmateriaal het certificatiemerk wordt gebruikt, dient tevens het certificaatnummer van de producent die de betreffende 

mortel heeft vervaardigd te worden vermeld op de verpakking.  

Ook in het geval van een producent die een gecertificeerd product van een andere producent toegeleverd krijgt, zullen zowel de verpakking als de 

leveringsbon (bij levering in bulk) duidelijkheid moeten verschaffen over de producent. Dit kan door zowel door vermelding van de naam van de 

producent als door het vermelden van een bij BE-CERT gekende producentencode 
D Metselmortel voor algemene toepassing, lijmmortel, lichtgewicht metselmortel of voegmortel. 
E Uitsluitend bij fabrieksmatig vervaardigde natte mortels. 
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F Uitsluitend bij fabrieksmatig vervaardigde natte mortels. 
G In het bijzonder worden o.m. volgende gegevens vermeld: benodigde hoeveelheid en kwaliteit aanmaakwater, max. verwerkingstijd na 

aanmaak, mengprocedure en mengtijd. 

2. Minimum op te geven elementen door de producent op de BENOR-fiche  

Algemeen: De producent moet de BENOR-eigenschappen duidelijk van CE-eigenschappen 

onderscheiden (zie §3.5.3 van voorliggend document). De BENOR-fiche kan vervolledigd worden met 

alle elementen die de producent nodig acht, voor zover dit geen enkele verwarring meebrengt. 

Aanvullende verklaringen die niet gedekt zijn door het BENOR-merk, dienen duidelijk geïdentificeerd 

te worden met de vermelding “wordt niet gedekt door het BENOR-merk”. 

 Identificatienummer/code (zie §3.5.4.1) 

 Naam en adres maatschappij 

 Ingevuld BENOR-merkteken (zie §3.5.4.2) 

 Commerciële aanduiding van het product 

 Productiewijze7:  

 fabrieksmatig vervaardigde natte mortel(s) (1) of; 

 semi-fabrieksmatig vervaardigde mortel(s) (2) of; 

 fabrieksmatig vervaardigde droge mortel(s) (3). 

 Type mortel8:  

 metselmortel voor algemene toepassing (G) (1) - met voegdikte: M of Lv of XL - of,  

 lijmmortel (T) (2) – met voegdikte: XS of S - of,  

 lichtgewicht lijmmortel (L) (3) – met voegdikte: XS of S - of,  

 lichtgewicht metselmortel (L) (4) – met voegdikte: M of Lv of XL - of,  

 voegmortel (5). 
 

 Morteltoepassingstype9:   

 A (buiten) of, 

 B (binnen) of, 

 C. 

 In voorkomend geval, het gehalte aan kalk: < 50% of ≥ 50% 
 Druksterkteklasse cf. Tabel 1, §5.4.1 van NBN EN 998-2 

 Eigenschappen volgens TRA 651, volgens PTV 651, NBN-EN-998-210 c.q. CUR-Aanbeveling 61 

Eigenschap Referentie Waarde - Voorbeeld 

Eigenschappen droge mortelfase 

Grootste korrelafmeting NBN-EN 1015-1 3 mm bij A (buiten) en M 

Eigenschappen plastische fase 

Chloridegehalte* NBN-EN 1015-17 < 0,1 % (m/m) 

Waterbehoefte NBN-EN 1015-3 14% ± 1% 

Watervasthoudend vermogen Bijlage B van PTV 651 ≥ 75 %  

Spreidmaat NBN-EN 1015-3 175 +/- 10 mm 

Volumieke massa NBN-EN 1015-6 ≥ 1750 kg/m³ 

Luchtgehalte NBN-EN 1015-7 17 % 

                                                                 
7 Vermelden wat van toepassing is 
8 Vermelden wat van toepassing is 
9 Vermelden wat van toepassing is 
10 In voorkomend geval, c.q. CUR-Aanbeveling 61 
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Eigenschap Referentie Waarde - Voorbeeld 

Verwerkingstijd NBN-EN 1015-9 
≥ 2 uur bij een temperatuur 

van 20°C 

Eigenschappen verharde fase 

Druksterkte* NBN-EN 1015-11 M5 

Afschuifhechtsterkte*  

NBN-EN 1052-3 of 

Bijlage C van NBN EN 998-

2 

≥ 0,24 N/mm² of 

≥ 0,15 N/mm² 

Verticale treksterkte van het 

metselwerk11 
NBN B14-221, kruisproef ≥ 0,16 N/mm² 

Volumieke massa NBN-EN 1015-6  1500 kg/m³ ± 10 % 

Waterdampdoorlatendheid* 
NBN-EN 1745, 

tabelwaarde 
15/35 

Thermische geleidbaarheid* 
NBN-EN 1745, 

tabelwaarde A.12 

λ10, droog ≤ 0,53 W/(m.K) 

voor P = 50%  

Thermische geleidbaarheid 

NBN-EN 1745, gebaseerd 

op 90/90-waarde van de 

volumemassa (TR 16886) 

en de 

overeenstemmende λ10, 

droog-waarde (kolom “P 

= 50 %”) 

λ10, droog ≤ 0,76 W/(m.K) 

voor P = 90% en 

betrouwbaarheid 90% 

 

* verklaring door de fabrikant ontleend aan zijn DoP 

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een 

voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de 

overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te 

waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant 

verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.  

 

 Verwerkingsvoorschrift 

 Vermelding van de geschiktheid van de mortel voor verschillende verwerkingstemperaturen 

 De bekomen afschuifhechtsterkte hangt af van de mortel, de metselsteen, het vochtgehalte en 

het vakmanschap.  

 De beproefde kenmerken worden bepaald onder labo-omstandigheden.  

 Het bepalen van de geschikte mortel gebeurt het best in overleg met de 

mortelproducent/mortelleverancier. 

 IW-klasse van de steen vermelden waarvoor de mortel geschikt is 

 

3. De geldigheid van een BENOR-fiche wordt beëindigd: 

 indien de vergunning voor het gebruik van het BENOR-merk wordt ingetrokken/stopgezet; 

 indien de producent de BENOR-fiche wenst in te trekken; 

 indien de producent het recept technisch wijzigt; 

                                                                 
11 Deze waarden zijn resultaten van laboratoriumproeven op +20°C. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de 

uitvoeringsomstandigheden en de temperatuur op de werf. 
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 indien de producent de technische inhoud van de BENOR-fiche wijzigt; 

 door de certificatie-instelling, indien blijkt dat het product niet conform is met de 

overeenkomstige geschikheidsproef; 

 door de certificatie-instelling, indien de eventueel uit te voeren verificatie om tot deze 

BENOR-fiche te komen, niet werd uitgevoerd volgens de toepasselijke richtlijnen. 
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BIJLAGE D: Bepaling van de voeghardheid 

1. Inleiding 

Van voegmortels dient tenminste eenmaal per jaar per mortel de te bereiken voeghardheid te 

worden bepaald. In deze bijlage wordt in aanvulling op bijlage A van CUR-Aanbeveling 61 

aangegeven op welke wijze de voeghardheid dient te worden bepaald. 

2. Definitie 

Voeghardheid van voegmortel voor metselwerk: de mediaan van 9 terugslagwaarden minus het 

gemiddelde van 5 nulwaarden, op een geheel getal afgerond. 

3. Toestellen en hulpmiddelen 

 Gemetseld proefstuk; 

afmetingen proefstuk: 

 breedte: 400 tot 450 mm (2 strekken); 

 hoogte: 400 tot 500 mm (ten minste 5 lagen, afhankelijk van de steensoort); 

 voegdikte: ten minste 12 mm en ten hoogste 15 mm.  

 Inkleminrichting ten behoeve van het gemetselde proefstuk. 

 Pendelhamer van Schmidt, type PM, producent Proceq, stiftdiameter 8 mm. 

 Voegspijker voor het voegen van zowel stoot- als lintvoeg. 

 Trillende voegspijker. 

4. Proefstukken 

4.1. Het metselen van proefstukken 

4.1.1. Toe te passen metselmortel 

De proefstukken moeten worden vervaardigd met een metselmortel, die is afgestemd op de 

betreffende metselsteen. Voor baksteen en kalkzandsteen dient een M 5 te worden toegepast; voor 

betonsteen dient een M 10 te worden toegepast. 

4.1.2. Toe te passen metselsteen 

De toe te passen metselstenen zijn de referentiestenen zoals vastgelegd en gekend bij BE-CERT. 

4.1.3. Vervaardiging 

Het vervaardigen van de proefstukken vindt plaats in een ruimte bij een temperatuur van (20 ± 2)°C 

en een relatieve vochtigheid van (65 ± 5)%. 

De metselspecie moet enkele uren na het metselen worden uitgekrabd, zodanig dat een ruimte 

ontstaat met een vierkante doorsnede. 

4.1.4. Bewaring en conditionering 

Het bewaren en conditioneren van de proefstukken vindt plaats in een ruimte bij een temperatuur 

van (20 ± 2)°C en een relatieve vochtigheid van (65 ± 5)%. 
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4.2. Het voegen van het gemetselde proefstuk 

4.2.1. Voorbehandeling gemetselde proefstuk 

De te vullen ruimte moet van alle losse delen worden ontdaan. Het gemetselde proefstuk moet 24 

uur voor het voegen worden voorbevochtigd, afhankelijk van het verwerkingsvoorschrift van de 

producent. 

4.2.2. Vervaardiging voegspecie 

De voegspecie moet worden aangemaakt volgens de verwerkingsvoorschriften van de producent. 

4.2.3. Voegen van de proefstukken 

Het voegen van de proefstukken mag niet eerder worden uitgevoerd dan bij een ouderdom van het 

gemetselde proefstuk van ten minste 14 dagen. 

Het voegen vindt plaats in een tijdsbestek van 10 tot 30 minuten na aanmaak van de voegspecie, in 

een ruimte bij een temperatuur van (20 ± 2)°C en een relatieve vochtigheid van (65 ± 5)%. Het toe te 

passen voegtype is 'platvol glad' of 'glad licht verdiept'. De voegspecie wordt drukkend in de te 

vullen ruimte aangebracht; vervolgens wordt de voegspecie met behulp van de voegspijker 

handmatig verdicht en glad afgewerkt dan wel mechanisch verdicht met behulp van een trillende 

voegspijker en glad afgewerkt. 

4.2.4. Bewaring en conditionering van de gevoegde proefstukken 

De gevoegde proefstukken worden bewaard en geconditioneerd in een ruimte bij een temperatuur 

van (20 ± 2)°C en een relatieve vochtigheid van (65 ± 5)%. 

5. Beproeving 

De beproeving vindt plaats 14 dagen na het voegen van de gemetselde proefstukken. Het gevoegde 

proefstuk moet gedurende de beproeving middels een gelijkmatige belasting van circa 0,1 N/mm2 

ingeklemd worden, opdat het proefstuk niet kan bewegen. 

De 9 meetpunten worden in 3 series van 3 gelijkmatig verdeeld over de lintvoegen. De beproeving 

en de berekening van de voeghardheid wordt verder uitgevoerd overeenkomstig bijlage A van CUR-

Aanbeveling 61. 

6. Interne kwaliteitscontrole 

Van het monster waarmee (jaarlijks) de voeghardheid wordt bepaald, dient tevens de druksterkte te 

worden bepaald volgens NBN-EN 1015-11. De in het kader van de interne kwaliteitscontrole 

gevonden druksterkten dienen ten minste 80% te bedragen van deze druksterkte. 

7. Verwerkingstijd 

Aan het einde van de door de producent opgegeven verwerkingstijd (verwerkbaarheidsduur) bij 20°C 

dient conform deze bijlage de voeghardheid te worden bepaald. De voeghardheid moet nog voldoen 

aan de opgegeven voeghardheidsklasse. 

De proefstukken moeten worden vervaardigd in een tijdsbestek van ten hoogste 15 minuten voor 

het verstrijken van de verwerkingstijd en het verstrijken van de verwerkingstijd.  
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BIJLAGE E: Eisen voor (lichtgewicht) lijmmortels 

De specifieke eisen gesteld voor (lichtgewicht) lijmmortels zijn gegeven en bepaald in tabel 4 

van PTV 651. 
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BIJLAGE F: Nauwkeurigheid uitrusting en installaties 

1. Fabrieksmatig vervaardigde natte mortel 

1.1. Doseren van de grondstoffen 

1.1.1. Algemeen 

De productie-eenheid moet zijn uitgerust met geschikte installaties voor het afwegen van 

bindmiddelen, granulaten, toevoegingen, het afwegen of afmeten van water en voor het afwegen of 

afmeten van hulpstoffen en slurries van toevoegingen. 

Alle grondstoffen moeten vóór aanvang van het transport worden gedoseerd, behoudens het 

bepaalde in 1.1.7. 

1.1.2. Eisen voor weeg- en meetwerktuigen 

De toegepaste weeg- en meetwerktuigen moeten zijn toegelaten door de Afdeling Metrologie van 

de Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie dan 

wel door een daartoe bevoegd instituut in het land van productie volgens: 

a. voor niet-automatische weegwerktuigen: Europese Richtlijn 90/384/EEG: "Richtlijn van 

de Raad van 20 juni 1990 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de 

Lidstaten inzake niet-automatische weegwerktuigen" voor de weegwerktuigen en de 

"IJkregeling vloeistofmeters" voor de meetwerktuigen. 

b. voor weegautomaten: Recommendation of the International Organisation of Legal 

Metrology (OIML) R 51 edition 1996 for accuracy class Y(a) and Y(b) waarbij het deel 

uitmakende niet-automatische weegwerktuig moet voldoen aan de onder a. beschreven 

Europese Richtlijn. 

De meetwerktuigen, inclusief bijbehorende registratieapparatuur, dienen te voldoen aan de eisen bij 

of krachtens de IJkwet gesteld. 

Alle weegwerktuigen, inclusief de bijbehorende registratieapparatuur, moeten voldoen aan de eisen 

van NBN-EN 45501 voor een klasse IIII weegwerktuig, alsmede aan de overige eisen bij of krachtens 

de IJkwet gesteld. 

Het aantal schaaldelen van hulpstoffenwegers dient ten minste 1000 delen te bedragen en van de 

overige wegers ten minste 500 delen. Bij weegwerktuigen > 4,0 m3 is geen grotere schaalverdeling 

toegestaan dan de schaalverdeling behorende bij 4,0 m3 weegwerktuigen. 

De grondstoffen voor een charge (menghoeveelheid) van 1,0 m3 moeten binnen het statisch geijkte 

weegtraject van de weegwerktuigen kunnen worden afgewogen.  

De productie-eenheid is, behoudens het gestelde in 1.1.7.e, verplicht de nauwkeurigheid van alle 

meet- en weegwerktuigen ten minste eenmaal per 2 jaar voor eigen rekening door een ijkbevoegde 

instantie te doen controleren en voorts zo dikwijls als door BE-CERT noodzakelijk wordt geacht.  
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Krachtopnemers en aanwijzers dienen bij tussentijdse vervanging te worden geregeld en 

gekalibreerd.  

Conform de Richtlijn 90/384/EEG moeten de weegwerktuigen zijn voorzien van een CE-markering en 

een groen M vignet, terwijl essentiële onderdelen moeten zijn verzegeld. 

Voor het volumetrisch doseren van vloeibare hulpstoffen komen uitsluitend meters in aanmerking 

welke door de Afdeling Metrologie van de Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid van FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie of een daaraan gelijk gesteld instituut zijn toegelaten, 

bestemd voor de meting van vloeistoffen met een kinematische viscositeit van maximaal 200 

mm2/s.  

De afweegcapaciteit moet zijn afgestemd op de chargegrootte van de menger en mag niet kleiner 

zijn dan overeenkomt met 1 m3 mortel. 

1.1.3. Eisen aan het weeg en meetproces 

Bij het afwegen resp. afmeten van grondstoffen en hulpstoffen zijn per charge de volgende 

afwijkingen tussen de afgewogen c.q. afgemeten waarde en de beoogde waarde, uitgedrukt in 

procenten van de beoogde waarde op de weegstaat, toelaatbaar: 

Tabel F.1: Nauwkeurigheid voor het afwegen van de 

bestanddelen 

Bestanddeel Nauwkeurigheid 

Bindmiddelen en toevoegingen met bindmiddelfunctie 3 % 

Toevoegingen 

5 % Granulaten 

Aanmaakwater 

Hulpstoffen 5 % 

 

Elke productie-eenheid moet in staat zijn om lading ter grootte van 1 m3 mortel met voldoende 

nauwkeurigheid samen te stellen en te controleren.  

Indien bij de weegwerktuigen voor bindmiddel, granulaten en toevoegingen de kleinste 

schaalverdeling meer is dan overeenkomt met de hierboven aangegeven percentages van de 

beoogde waarden, moet de kleinste schaalverdeling worden aangehouden als toelaatbare afwijking. 

Volumedoseerapparatuur voor hulpstoffen dient te zijn voorzien van een aftapmogelijkheid ter 

controle van de nauwkeurigheid van doseren. 

De weegwerktuigen moeten zodanig zijn ingericht, dat het mogelijk is controle uit te oefenen op het 

zo volledig mogelijk ledigen van de weegbakken. Er mag niet meer dan 0,25% van de afgewogen 

hoeveelheid granulaten en niet meer dan 1% van de afgewogen hoeveelheid bindmiddel c.q. 

toevoeging, dan wel één schaaldeel indien deze groter is, achterblijven. 
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De weeginstallaties dienen regelmatig te worden schoongemaakt. 

Naast de ijking door de ijkbevoegde instantie dient controle op goed functioneren van de 

weeginstallatie voor alle grondstoffen plaats te vindenµ 

a. Bij elektronische en elektromechanische weeginrichtingen dagelijks door middel van een 

weegcontrole-inrichting. 

De te controleren punten zijn de aanwijzing van het nulpunt en van één waarde binnen 

het geijkte automatische weegtraject12 van het betreffende weegwerktuig. 

b. Bij mechanische weeginrichtingen wekelijks door controle op goed functioneren van het 

weegsysteem. 

De minimum te controleren punten zijn de beïnvloeding door: 

 vervuiling van de vulpunten van de bindmiddelweegbak; 

 vervuiling van en de positie van de messen; 

 vervuiling van de weegbakken voor grondstoffen; 

 nulstand van de weegklok; 

 ... . 

De resultaten van deze controles dienen te worden geregistreerd. 

Indien water wordt afgemeten, dient dit te geschieden met een door de Afdeling Metrologie van de 

Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie of een 

daaraan gelijk gesteld instituut toegelaten en goedgekeurde vloeistofmeter, niet behorende tot de 

categorie "watermeters", of met een maatvat. 

De constructie van de afmeetinrichting van water moet zodanig zijn, dat de aanwijzing niet wordt 

beïnvloed door de grootte of het wegvallen van de druk in de aanvoerleiding. 

1.1.4. Aanwijsrichtingen 

De grootte van de belasting moet over het gehele traject van de ingestelde massa kunnen worden 

afgelezen. 

Indien de dosering van hulpstoffen plaatsvindt met behulp van maatvat, dienen de afmetingen en de 

maatverdelingen te voldoen aan de eisen zoals deze zijn opgenomen in tabel F.2. Om een goede 

aflezing van maatglazen voor de dosering van hulpstoffen mogelijk te maken, dienen ten minste 100 

deelstrepen op het maatglas te zijn aangebracht, terwijl de deelstreepafstand minimaal 4 mm dient 

te bedragen. 

Indien weeginstallaties zijn voorzien van een digitale aanwijsinrichting, dient deze aanwijsinrichting 

aan de volgende eisen te voldoen: 

a. de cijfers moeten goed afleesbaar zijn vanaf de werkpositie; 

b. de aanwijsinrichting dient zodanig te zijn samengesteld, dat deze geschikt is voor de 

sturing van de doseerkleppen. 

                                                                 
12 Het geijkte automatische weegtraject ligt voor weegwerktuigen klasse Y(a) tussen 40 schaaldelen en het maximaal aantal schaaldelen en voor 

weegwerktuigen klasse Y(b) tussen 100 schaaldelen en het maximaal aantal schaaldelen. Het geijkte automatische weegtraject is vermeld op het 

certificaat van de ijkbevoegde instantie. 
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Bij vervanging van één of meer aanwijzers dient een melding daarvan aan de ijkbevoegde instantie 

plaats te vinden. 

Tabel F.2: Eisen voor volumedosering van hulpstoffen 

Chargegrootte installatie 

Dosering 
in l 

1 m3 2 m3 3 m3 4 m3 

Richtlijn 
voor 

inhoud 
maatvat 

in l 

schaal-
verdeling  

in ml 
(max.) 

Richtlijn 
voor 

inhoud 
maatvat  

in l 

schaal-
verdeling  

in ml 
(max.) 

Richtlijn 
voor 

inhoud 
maatvat  

in l 

schaal-
verdeling 

in ml 
(max.) 

Richtlijn 
voor 

inhoud 
maatvat  

in l 

schaal-
verdeling 

in ml 
(max.) 

0,05 -   0,2 

0,2   -   1,0 

1,0   -   6,0 

6,0   - 12,0 

0,2 

1,0 

6,0 

12,0 

2 

10 

50 

100 

0,5 

2,0 

12,0 

25,0 

5 

20 

100 

200 

0,75 

3,0 

20,0 

36,0 

5 

20 

100 

200 

1,0 

5,0 

25,0 

50,0 

10 

50 

200 

200 

 

1.1.5. Registratie van de gedoseerde gewichten (weegstaat) 

Het afwegen resp. afmeten van de grondstoffen dient plaats te vinden aan de hand van gedateerde 

weegstaten, waarop moeten worden vermeld: 

 naam afnemer/aanduiding project; 

 bestelde aantal m3; 

 mortelkwaliteit en morteltype; 

 hoeveelheden van de verschillende grondstoffen die moeten worden afgewogen of 

afgemeten voor alle voorkomende chargegrootten. 

 

1.1.6. Weegautomaten 

Weegautomaten zijn installaties waarbij het weegproces voor het gehele mengsel door een tevoren 

gegeven signaal automatisch wordt gestart en tenslotte automatisch wordt beëindigd. 

Computergestuurde weeginstallaties worden beschouwd als weegautomaten. 

Bij weegautomaten is het onderstaande van toepassing: 

a. Alle afwegingen en afmetingen dienen automatisch plaats te vinden en automatisch te 

worden geregistreerd. 

b. In plaats van de in 1.1.5 omschreven weegstaat kan worden volstaan met een gedateerde 

afleveringsstaat, waarop zijn vermeld: 

 naam afnemer; 

 bestelde aantal m3; 

 vereiste mortelkwaliteit en morteltype, de wijze van levering; 

 receptcode. 

De ingestelde recepten moeten op overzichtelijke wijze kunnen worden 

gereproduceerd. 
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c. Alle door middel van het beeldscherm te presenteren gegevens dienen overzichtelijk, 

eenduidig, en in een voor de operator begrijpelijke taal te worden gesteld. 

d. Het produceren van een bepaald ingesteld recept mag slechts kunnen plaatsvinden 

indien alle te doseren hoeveelheden grondstoffen volgens dit recept automatisch op het 

beeldscherm zichtbaar zijn geworden. Deze gegevens dienen gedurende het gehele 

weegproces zichtbaar gemaakt te kunnen worden.  

e. Het instellen van recepten dan wel wijziging ervan, dient te geschieden onder 

verantwoordelijkheid van de producent. 

f. De operator dient de mogelijkheid te hebben om tijdens het produceren van specie kleine 

correcties aan te brengen in de te doseren hoeveelheid aanmaakwater. Deze correcties 

dienen wel in de registratie te worden verwerkt. De grenzen voor de watercorrectie 

dienen door de producent te worden aangegeven. 

 

1.1.7. Wijze van doseren 

Bindmiddel en toeslagmaterialen moeten worden afgewogen op van elkaar onafhankelijke 

weegwerktuigen.  

Alle grondstoffen dienen in het geijkte weegtraject te worden afgewogen. 

Indien vloeibare hulpstoffen of vulstoffen worden afgemeten moet visuele controle door de 

operator op de aanwijsinrichting mogelijk zijn. 

Bij cumulatief afwegen moeten de silo's zodanig zijn vergrendeld, dat slechts uit één silo tegelijk 

materiaal kan worden betrokken. 

Hulpstoffen en toevoegingen moeten per charge worden afgewogen en gedoseerd.  

Indien hulpstoffen worden gedoseerd met vloeistofmeters is het volgende van toepassing. 

a. Het leidingensysteem dient zodanig te worden aangelegd, dat er voor het in gebruik 

nemen op de juiste punten kan worden ontlucht. Tijdens het gebruik mogen geen 

luchtbellen in de aanvoerleiding ontstaan. Tevens dient er een duidelijke signalering te 

zijn, zodra de vloeistof in het voorraadvat beneden een bepaald minimumniveau komt. 

b. Elke hulpstof dient via een apart circuit en via een aparte meter te worden gedoseerd. Na 

deze meter moet in het circuit een aftapmogelijkheid aanwezig zijn die geschikt is voor 

het controleren van de doseernauwkeurigheid. 

c. Indien de vloeistofmeter langer dan 1 à twee maanden niet wordt gebruikt, dient het 

circuit te worden afgetapt. De vloeistofmeter moet   nadat het circuit is leeggelopen 

worden gereinigd om te voorkomen dat hulpstoffen erin achterblijven en zich daar 

vastzetten. 

d. Voordat de vloeistofmeters in gebruik worden gesteld, dienen deze door de ijkbevoegde 

instantie ter plaatse te zijn gecontroleerd. 

e. In afwijking van 1.1.2 dienen de verzegelde vloeistofmeters éénmaal per jaar door de 

ijkbevoegde instantie te worden gecontroleerd. Ook bij eventuele wijzigingen aan de 

vloeistofmeters, het leidingensysteem, de besturing of de aanwijsinrichting, dient een 

dergelijke controle, en indien van toepassing het opnieuw aanbrengen van de 

verzegeling, plaats te vinden. 
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f. Door of namens de productie-eenheid dient ten minste een half jaar volgend op die 

controle door de ijkbevoegde instantie een tussentijdse controle te worden uitgevoerd op 

een juiste aanwijzing van de vloeistofmeters door de ingestelde hoeveelheid hulpstof met 

de afgetapte hoeveelheid te vergelijken. Het verschil tussen deze hoeveelheden mag niet 

meer dan 3% bedragen. De resultaten van deze controle moeten worden geregistreerd. 

1.2. Mengen van de specie 

Het mengen van de grondstoffen tot specie dient op de productie-eenheid te geschieden op 

zodanige wijze dat een homogeen mengsel wordt verkregen. Daartoe dienen alle grondstoffen in 

een stationaire menger dan wel in een truckmixer te worden gemengd. 

Als het mengen van de specie plaatsvindt in een truckmixer, mag de trommel van de truckmixer 

slechts tot 63% van de totale inhoud worden gevuld. 

Op de mengtijd dient een nauwkeurige controle te worden uitgeoefend. Bij het mengen in een 

stationaire menger dient daartoe een signaleringssysteem aanwezig te zijn, waarmee de mengtijd 

automatisch op voor de operator duidelijke wijze wordt aangegeven, teneinde tegen te gaan dat de 

specie voortijdig wordt gelost. De operator moet de specie tijdens het lossen van de stationaire 

menger hetzij direct, hetzij indirect, kunnen waarnemen. 

Indien het mengen in een truckmixer plaatsvindt, dient het signaleringssysteem zodanig te worden 

aangebracht, dat de mengtijd op duidelijke wijze wordt aangegeven, zowel voor de operator als voor 

de chauffeur van de truckmixer. 

1.3. Transport en lossen van de specie 

Het transport van de specie dient te geschieden in een doelmatig transportmiddel, zodanig dat de 

eigenschappen van de specie niet wijzigen.  

Truckmixers dienen de specie tijdens het transport en tijdens eventuele wachttijden te agiteren. 

Watertanks mogen niet rechtstreeks in verbinding staan met de mengtrommel. 

1.4. Aanvullende bepalingen voor de vervaardiging van mortel in een betoncentrale 

Indien poederkalk wordt toegepast, dient voor de dosering daarvan een separaat weegwerktuig te 

worden gebruikt. 

Het hulpstoffencircuit voor de vervaardiging van mortel dient, zowel ten aanzien van het transport 

als ten aanzien van de besturing, geheel gescheiden te worden gehouden van het hulpstoffencircuit 

voor de vervaardiging van beton, tot aan de menger. 

Het risico van ongewenste vermenging van metselmortel c.q. voegmortel en beton dient te worden 

uitgesloten. 
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2. Fabrieksmatig vervaardigde droge mortel 

2.1. Doseren van de grondstoffen 

2.1.1. Algemeen 

De bedieningsruimte en de ruimte waarin de weegwerktuigen zijn opgesteld, moeten gemakkelijk 

toegankelijk zijn en van de buitenlucht zijn afgesloten. 

2.1.2. Eisen voor weegwerktuigen 

De toegepaste weegwerktuigen moeten zijn toegelaten en goedgekeurd door de Afdeling Metrologie 

van de Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

dan wel door een in het land van productie daartoe bevoegd instituut. 

Alle weegwerktuigen, inclusief de bijbehorende registratieapparatuur, moeten voldoen aan de eisen 

van NBN-EN 45501 voor een klasse IIII-weegwerktuig. 

Het aantal schaaldelen van hulpstoffenwegers dient ten minste 1000 delen te bedragen en van de 

overige wegers ten minste 500 delen. 

De productie-eenheid is verplicht de nauwkeurigheid van alle weeginstallaties ten minste eenmaal 

per twee jaar voor eigen rekening door een terzake deskundige instantie te doen controleren en 

voorts zo dikwijls als door BE-CERT noodzakelijk wordt geacht. 

De nauwkeurigheid voor het afwegen van de bestanddelen is gegeven in Tabel F.3. 

Tabel F.3: Nauwkeurigheid voor het afwegen van de 

bestanddelen 

Bestanddeel Nauwkeurigheid 

Bindmiddelen 3 % 

Toevoegingen 

5 % 

Granulaten 

Hulpstoffen a 

a: In het geval hulpstoffen worden gedoseerd d.m.v. een 
verdunning (premix) dient de nauwkeurigheid te worden 
aangepast conform de verdunningsfactor. 

5 % 

N.B.: Toevoegingen en hulpstoffen mogen vooraf, op een geijkte laboratoriumweegschaal, 

worden afgewogen in afzonderlijke porties, die hetzij apart, hetzij gemengd met 

bindmiddel, in de menger worden gedoseerd. Indien de toevoeging vooraf wordt gemengd 

met bindmiddel dient een zodanige menging plaats te vinden dat een homogeen mengsel 

wordt verkregen. 

Indien bij de weegwerktuigen voor bindmiddelen, granulaten, hulpstoffen en toevoegingen de 

hierboven aangegeven percentages van de beoogde waarden kleiner zijn dan de kleinste 

schaalverdeling, dan moet de kleinste schaalverdeling worden aangehouden. 
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De weegwerktuigen moeten zodanig zijn ingericht, dat het mogelijk is controle uit te oefenen op het 

zo volledig mogelijk legen van de weegbakken. Er mag niet meer dan 0,25% van de afgewogen 

hoeveelheid granulaten en niet meer dan 1% van de afgewogen hoeveelheid bindmiddel c.q. 

toevoeging achterblijven. 

2.1.4. Aanwijsinrichtingen 

De grootte van de belasting moet over het gehele traject van de ingestelde massa kunnen worden 

afgelezen. 

Indien weeginstallaties zijn voorzien van een digitale aanwijsinrichting, dient deze aanwijsinrichting 

aan de volgende eisen te voldoen: 

a. de cijfers moeten goed afleesbaar zijn vanaf de werkpositie; 

b. de aanwijsinrichting dient zodanig te zijn samengesteld, dat deze geschikt is voor de 

sturing van de doseerkleppen. 

2.1.5. Productiestaat 

Het afwegen van de grondstoffen dient plaats te vinden aan de hand van gedateerde 

productiestaten, waarop moeten worden vermeld: 

 bestemming; 

 hoeveelheden van de verschillende grondstoffen die moeten worden afgewogen voor alle 

voorkomende chargegrootten. Ook kan op de productiestaten bijvoorbeeld door een 

code worden verwezen naar van tevoren gemaakte samenstellingslijsten.  

In plaats van gedateerde productiestaten mag bij automatisch gestuurde weeginstallaties 

(weegautomaten) worden volstaan met vastgelegde recepturen. 

2.1.6. Weegautomaten 

Weegautomaten zijn installaties waarbij het weegproces voor het gehele mengsel door een tevoren 

gegeven signaal automatisch wordt gestart en tenslotte automatisch wordt beëindigd. 

Computergestuurde weeginstallaties worden beschouwd als weegautomaten. 

Bij weegautomaten is het onderstaande van toepassing: 

a. Alle afwegingen dienen automatisch plaats te vinden en automatisch te worden 

geregistreerd.  

b. In plaats van de in 2.1.5 omschreven productiestaat kan worden volstaan met een 

gedateerde afleveringsstaat, waarop zijn vermeld: 

 mortelkwaliteit en morteltype; 

 receptcode. 

De ingestelde recepten moeten op overzichtelijke wijze kunnen worden gereproduceerd. 

c. Alle door middel van het beeldscherm te presenteren gegevens dienen overzichtelijk, 

eenduidig, en in een voor de operator begrijpelijke taal te worden gesteld. 

d. Het produceren van een bepaald ingesteld recept mag slechts kunnen plaatsvinden 

indien alle te doseren hoeveelheden grondstoffen volgens dit recept automatisch op het 

beeldscherm zichtbaar zijn geworden. Deze gegevens dienen gedurende het gehele 

weegproces zichtbaar gemaakt te kunnen worden.  
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e. Het instellen van recepten dan wel wijziging ervan, dient te geschieden onder 

verantwoordelijkheid van de producent. 

2.1.7. Wijze van doseren 

Bindmiddelen en toevoegingen, respectievelijk granulaten en toevoegingen, mogen worden 

afgewogen op van elkaar onafhankelijke weegwerktuigen of op één weegwerktuig, mits de silo's 

zodanig zijn vergrendeld, dat slechts uit één silo tegelijk materiaal kan worden betrokken en de 

vereiste doseernauwkeurigheid kan worden gerealiseerd. Hulpstoffen moeten worden afgewogen 

op een onafhankelijk weegwerktuig. 

Alle grondstoffen dienen in het geijkte weegtraject te worden afgewogen. 

2.2. Mengen van de droge mortel 

Het mengen van de grondstoffen tot droge mortel dient op de productie-eenheid te geschieden op 

zodanige wijze dat een homogeen mengsel wordt verkregen.  

Op de mengtijd dient een nauwkeurige controle te worden uitgeoefend. Daartoe dient een 

signaleringssysteem aanwezig te zijn, waarmee de mengtijd automatisch op voor de operator 

duidelijke wijze wordt aangegeven. 

2.3. Transport en verpakking van de droge mortel 

Het transport van de mortel dient te geschieden in: 

 een daartoe geschikte mortelsilo, bestemd voor stationering op de bouwplaats; 

 goed gesloten zakken of bulkzakken; 

 een bulkwagen. 

De eigenschappen van de mortel mogen door de verpakking, opslag en transport niet nadelig 

worden beïnvloed. 

Het afwegen van de mortel ten behoeve van het verpakken dient vrij van weersinvloeden te 

geschieden via een weegwerktuig dat voldoet aan de wettelijke eisen. 

3. Semi fabrieksmatig vervaardigde mortel 

3.1. Vullen en afstellen van de silo’s 

3.1.1. Doseren 

Het bedrijf moet beschikken over een doelmatige installatie voor het vullen van de silo's. Voor 

levering en bij terugkomst van de silo's wordt de inhoud daarvan vastgesteld door middel van 

weging op een geijkte weegbrug. 

3.1.2. Eisen voor de weegtoestellen 

De toegepaste weegwerktuigen moeten zijn toegelaten door het Belgisch Meetinstituut dan wel 

door een in het land van productie daartoe bevoegd instituut. 

Alle weegwerktuigen, inclusief de bijbehorende registratieapparatuur, moeten voldoen aan de eisen 

van EN 45501 voor een klasse IIII-weegwerktuig. 
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Het bedrijf is verplicht de nauwkeurigheid van alle weeginstallaties ten minste eenmaal per twee jaar 

voor eigen rekening door een ter zake deskundige instantie, ter beoordeling door BE-CERT te doen 

controleren en voorts zo dikwijls als door BE-CERT noodzakelijk wordt geacht. Van deze controle 

dient een verklaring van goedkeuring ter inzage te liggen. 

3.1.3. Vervaardiging van tussenproducten 

In het geval het bedrijf zelf tussenproducten vervaardigd door menging van 2 of meer grondstoffen, 

dient de dosering van de grondstoffen in voor dat doel geschikte en geijkte weegwerktuigen te 

geschieden en moet een zodanige menging worden toegepast dat een homogeen tussenproduct 

wordt verkregen. Ten behoeve van het certificatie-instituut dient de geschiktheid van doseer- en 

menginstallaties te worden aangetoond. 

3.1.4. Eisen aan het doseerproces 

Bij het doseren van de grondstoffen ten behoeve van het mengproces is een afwijking van maximaal 

2% per grondstof toegestaan. 

3.2. Mengen op de bouwplaats 

3.2.1. Doseren 

Het toeslagmateriaal en het bindmiddel worden door doseerschroeven naar de menger 

getransporteerd. Het zand wordt door middel van een schroef met een constante, aan de menger 

gekoppelde snelheid, het bindmiddel door middel van een schroef met variabele 

instelmogelijkheden aan het bindmiddelcompartiment. 

De doseerinrichting dient ten minste 2 x per jaar te worden gecontroleerd op slijtage en op juiste 

werking volgens een interne procedure van de producent. Het resultaat van die controle en de 

verbeteringen die eventueel naar aanleiding van de controle zijn doorgevoerd dienen te worden 

geregistreerd. 

3.2.2. Instellingen 

De doseerschroef van het bindmiddel dient door de leverancier te worden ingesteld op het 

bindmiddelgehalte dat bij het morteltype hoort en dient te worden verzegeld. Het 

bindmiddelgehalte wordt op het bedrijf ingesteld en dient 1x per 40 ton mortel te worden 

gecontroleerd. Minstens 25% van deze controles gebeuren op de bouwwerf. 

De instelling van de bindmiddeldoseerschroef van meerkamersilo's wordt uitgevoerd door middel 

van de meting van de draaitijd en weging van de grondstoffen, dan wel door bepaling van het 

bindmiddelgehalte door middel van spoelen. De resultaten van elke controle dienen te worden 

geregistreerd. 

Verder dient bij elke levering te worden gecontroleerd op mortelsamenstelling en verzegeling van de 

doseerschroef. Dit vindt plaats d.m.v. registratie receptuur, morteltype, zegels en verzendadres. 

3.2.3. Mengen 

De menger van elke silo moet zodanig zijn uitgevoerd en werken dat een homogeen mengsel van 

bindmiddel, zand en water wordt verkregen. 



  Algemene bijlagen 

 

 Bepalingen voor de producent - TRA 651 – Uitgave 2.2 73 
 

BIJLAGE G: Opslag en transport van de grondstoffen 

1. Opslag grondstoffen 

1.1. Bindmiddelen 

De productie-eenheid moet beschikken over één of meer silo's voor het opslaan van onverpakt 

bindmiddel. De kwaliteit van het bindmiddel mag door het lossen uit het middel van aanvoer en door 

de opslag in de silo niet nadelig worden beïnvloed. In één en dezelfde silo of silocompartiment mag 

tegelijkertijd uitsluitend bindmiddel worden opgeslagen van dezelfde soort en dezelfde klasse. 

Bij de aansluitpunten van de aanvoerleidingen moet op duidelijke wijze op elk van deze leidingen de 

soort en klasse van het in de desbetreffende silo opgeslagen bindmiddel of een code hiervoor 

worden vermeld. 

Indien speciale cementen, zoals gekleurde cementen en metselcement, onverpakt worden 

opgeslagen, dienen de silo's te zijn voorzien van een zodanige ontstoffingsinstallatie, dat geen 

vermenging met andere bindmiddelen kan plaatsvinden. 

Indien een centrale ontstoffingsinstallatie wordt toegepast, dient deze, als de ontstoffing op één der 

silo's plaatsvindt, te worden geplaatst op de silo die het meeste wordt gebruikt. Op deze centrale 

ontstoffing mogen uitsluitend silo's voor hetzelfde soort bindmiddel (bijvoorbeeld cementen op 

basis van portlandcementklinker) zijn aangesloten. 

Verpakte bindmiddelen dienen volgens voorschrift van de leverancier te worden opgeslagen. 

1.2. Granulaten 

De productie-eenheid moet beschikken over afzonderlijke en goed gescheiden opslagplaatsen voor 

de granulaten. Er dient een afzonderlijke opslagplaats beschikbaar te zijn voor elke korrelmaat van 

elke soort granulaat. Ook partijen granulaten die duidelijk verschillen van korrelopbouw, dienen 

afzonderlijk te worden opgeslagen. De opslagplaatsen dienen te zijn voorzien van een verharde 

ondergrond en een aan de terreinomstandigheden aangepaste afwatering of drainage te bezitten. 

Indien gebruik wordt gemaakt van silo's voor de (tussen-)opslag van granulaten, dient dit op 

zodanige wijze plaats te vinden dat geen vermenging van de granulaten kan plaatsvinden. 

1.3. Hulpstoffen 

1.3.1. Vloeibare hulpstoffen 

Bij vorstgevoelige vloeibare hulpstoffen moet de productie-eenheid beschikken over een 

opslagruimte met een temperatuur van ten minste 5C, waarin alle hulpstoffen goed gescheiden van 

elkaar moeten worden opgeslagen. Indien hulpstoffen in bulk worden opgeslagen, dient ervoor te 

worden gezorgd dat deze homogeen blijven. Zo nodig moeten voorzieningen worden aangebracht 

om dit te realiseren. Op de tanks en op de vulpunten van de aanvoerleidingen moet op duidelijke 

wijze de soort hulpstof zijn aangegeven. 

1.3.2. Poedervormige hulpstoffen 

De productie-eenheid moet beschikken over een droge opslagruimte waarin alle hulpstoffen 

gescheiden moeten worden opgeslagen. 
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Indien poedervormige hulpstoffen onverpakt worden opgeslagen, dient dit te geschieden in silo's, 

waarbij de ontstoffing op zodanige wijze plaatsvindt, dat vermenging met andere poedervormige 

stoffen, inclusief bindmiddelen, wordt voorkomen. Bij de aansluitpunten van de aanvoerleidingen 

moet op duidelijke wijze op elk van deze leidingen de soort van de in de desbetreffende silo 

opgeslagen grondstof of een code hiervoor worden vermeld. 

1.4. Toevoegingen 

1.4.1. Vloeibare toevoegingen 

De productie-eenheid moet beschikken over een opslagruimte met een temperatuur van ten minste 

5C, waarin alle toevoegingen goed gescheiden van elkaar moeten worden opgeslagen. Indien 

toevoegingen in bulk worden opgeslagen, dient ervoor te worden gezorgd dat deze homogeen 

blijven. Zo nodig moeten voorzieningen worden aangebracht om dit te realiseren. Op de tanks en op 

de vulpunten van de aanvoerleidingen moet op duidelijke wijze de inhoud van de tanks zijn 

aangegeven. 

1.4.2. Poedervormige toevoegingen 

De productie-eenheid moet beschikken over een droge opslagruimte waarin alle toevoegingen 

gescheiden moeten worden opgeslagen. 

Indien poedervormige toevoegingen onverpakt worden opgeslagen, dient dit te geschieden in silo's, 

waarbij de ontstoffing op zodanige wijze plaatsvindt, dat vermenging met andere poedervormige 

stoffen, inclusief bindmiddelen, wordt voorkomen. Bij de aansluitpunten van de aanvoerleidingen 

moet op duidelijke wijze op elk van deze leidingen de soort van de in de desbetreffende silo 

opgeslagen grondstof of een code hiervoor worden vermeld. 

2. Transport grondstoffen 

2.1. Bindmiddelen 

Het transport van bindmiddelen dient via een gesloten systeem op dusdanige wijze plaats te vinden, 

dat geen verontreiniging van de bindmiddelen optreedt, de kwaliteit van het bindmiddel niet nadelig 

wordt beïnvloed en geen vermenging met andere soorten en klassen bindmiddelen, dan wel 

poedervormige toevoegingen en hulpstoffen plaatsvindt. 

Indien voor fabrieksmatig vervaardigde mortels tijdens het vullen van bindmiddelsilo's als gevolg van 

overdruk lekkage kan optreden langs de transportschroeven, dient een afsluitklep tussen 

transportschroef en weegbak te worden aangebracht. 

2.2. Granulaten 

De productie-eenheid moet kunnen beschikken over geschikte installaties voor het lossen en 

transporteren van de granulaten naar de opslagplaatsen, naar de silo's en naar de weegwerktuigen 

c.q. meer-kamer-silo. Tijdens het transport mag geen vermenging van de granulaten of vermenging 

met andere grondstoffen plaatsvinden. Ontmenging moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Indien voor fabrieksmatig vervaardigde mortels voor het transport van reeds afgewogen materiaal 

naar de menger gebruik wordt gemaakt van transportbanden en/of -schroeven dient de leegloop 

van dergelijke transportmiddelen verzekerd te zijn en dienen de banden te zijn afgedekt tegen 

weersinvloeden. 
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2.3. Hulpstoffen 

Het transport van alle hulpstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging 

van de andere grondstoffen optreedt, de kwaliteit van de hulpstoffen niet nadelig wordt beïnvloed 

en geen vermenging met andere grondstoffen plaatsvindt. 

Indien voor fabrieksmatig vervaardigde mortels tijdens het vullen van silo's met poedervormige 

hulpstoffen als gevolg van overdruk lekkage kan optreden langs transportschroeven, dienen deze 

silo's te worden voorzien van een afsluitklep tussen transportschroef en weegbak. 

Transportleidingen voor vloeibare hulpstoffen dienen tegen vorst te worden beschermd. 

2.4. Toevoegingen 

Het transport van alle toevoegingen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen 

verontreiniging van de andere grondstoffen optreedt, de kwaliteit van de toevoegingen niet nadelig 

wordt beïnvloed en geen vermenging met andere grondstoffen plaatsvindt. 

Indien voor fabrieksmatig vervaardigde morteltijdens het vullen van silo's met poedervormige 

toevoegingen als gevolg van overdruk lekkage kan optreden langs transportschroeven, dienen deze 

silo's te worden voorzien van een afsluitklep tussen transportschroef en weegbak. 

Transportleidingen voor slurries van toevoegingen dienen tegen vorst te worden beschermd. 
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