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Definities 

Metselmortel Mengsel van één of meer anorganische bindmiddel(en), granulaten, water en 
eventuele toevoegsels en hulpstoffen. 

Prestatiemortel Mortels waarvan de samenstelling en de fabricagemethode gekozen werden 
door de producent teneinde de gewenste eigenschappen te verkrijgen. 

Producent1 Maatschappij die de kwaliteit van de metselmortels, die op de markt gebracht 
worden en geproduceerd worden door één of meerdere productie-eenheden, 
volledig beheerst en de complete verantwoordelijkheid hiervoor draagt. Zij is 
verantwoordelijk voor de productiecontrole in de fabriek (FPC). 

Productie-eenheid Productie-installaties die zich bevinden op een plaats bepaald door de producent 
en de uiteindelijke kenmerken en de samenstelling van de producten bepalen. 

  

Referenties 

Opmerking: indien de benaming van de documenten geen datum vermeldt, dan wordt impliciet verwezen 
naar de meest recente versie. In elk geval gelden de relevante normen. 

Europese normen metselmortel 

EN 998-2  « Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel ».  

EN 1015  Proeven voor metselmortel - Delen 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 17 en 18. 

EN 1052-3  Metselwerkproeven – Deel 3: Aanvangsschuifsterkte. 

EN 771  Voorschriften voor metselstenen – Delen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

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

Documenten met betrekking tot de CE-markering 

Verordening (EU) Nr. 305/2011 VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde 
voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot 
intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (CPR). 

Gedelegeerde verordening Teneinde het wegnemen en vermijden van beperkingen voor het op de 
markt aanbieden van bouwproducten en met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstelling van de CPR zijn een reeks 
handelingen gedelegeerd aan de Europese Commissie.  

Position Paper2 Aanbeveling die goedgekeurd is door de Adviescommissie (‘Advisory 
Group’) of door de bevoegde Sectorgroep (‘Sector Group’) van de groep 
van aangemelde instellingen (‘Group of Notified Bodies’) in het kader 
van de CPR en voorgelegd is aan het permanent comité voor de bouw 
van de Europese Commissie (‘Standing Committee for Construction’). 

                                                      
1 Producent komt overeen met de definitie van fabrikant van CRC CE 105. 
2 Document die bij BE-CERT op aanvraag bekomen kan worden. 
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Andere 

CRC CE 105 Reglement voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van de 
FPC in het kader van de CE-markering onder AVCP 2+ door BE-CERT. 

Afkortingen 

AVCP  Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (‘Assessment and Verification 
of Constancy of Performance’). 
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1. Onderwerp en toepassingsgebied 

CRC CE 105 definieert de schikkingen die geïmplementeerd moeten worden voor de toepassing van de CE-
markering en het gebruik van deze markering door de producent in geval van conformiteitsbeoordeling in 
het kader de CE-markering onder AVCP 2+ zoals bepaald in punt 1.3 van de Gedelegeerde Verordening 
(EU) Nr. 568/2014 van de Commissie van 18 februari 2014. Naast de bepalingen van CRC CE 105 verschaft 
onderhavig reglement TRA CE 660 aanvullende en bijkomende elementen die specifiek voor metselmortel 
zijn.  

Deze twee documenten, zijnde CRC CE 105 en TRA CE 660, vormen samen een geheel. 

Zodra een producent een CE-markering onder AVCP 2+ op zijn metselmortel wenst aan te brengen, is het 
bekomen van een CE-certificaat onontbeerlijk. Dit certificaat is gebaseerd op de overeenkomstigheid van 
de FPC met het geharmoniseerde deel van de geharmoniseerde Europese norm EN 998-2 (Annex ZA). 

Metselmortels kunnen ofwel industrieel vervaardigd worden ofwel aangemaakt worden in situ (vallen 
buiten de scope van de norm). Men kan twee types industrieel vervaardigde mortels onderscheiden, met 
name: prestatiemortels (AVCP 2+) en volgens samenstelling gespecificeerde mortels (AVCP 4).  

Dit reglement heeft geen betrekking op mortels aangemaakt in situ en op volgens samenstelling 
gespecificeerde mortels. 

Dit reglement is toepasbaar op elke vorm van industriële mortels (mortels voor gewoon gebruik, 
dunbedmortels of lichtgewicht mortels) geheel of gedeeltelijk bereid in een productie-eenheid (behalve 
op volgens samenstelling gespecificeerde mortels) en hierbij niet limitatief inbegrepen, de droge 
metselmortels geleverd in zakken, silo’s of in bulk, de natte metselmortels en de halffabricaat 
metselmortels. 

 

2. Aanvullende en bijkomende elementen specifiek aan metselmortel 

Onderhavig reglement volgt de nummering van de artikels van CRC CE 105. Bij aanvullingen in een 
bestaand artikel wordt enkel het betrokken tekstdeel weergegeven. Bijkomende elementen maken het 
onderwerp uit van additionele bijkomende artikels die in het vet worden aangeduid. 

Art. 4 Aanvraag van een CE-certificaat door een nieuwe productie-eenheid 

Art. 4.1 Algemene bepalingen 

Art. 4.1.4 De producent heeft een productiecontrole in de fabriek of FPC (zie « Definities » van het CRC 
CE 105) geïmplementeerd die hem toelaat zich op continue basis te vergewissen van de 
overeenkomstigheid van zijn producten aan zijn DoP die hij heeft opgesteld, overeenkomstig 
de eisen van de CPR  en de hEN-norm EN 998-2. Het gaat om de essentiële kenmerken 
waarvoor de fabrikant een prestatie verklaart. Minstens één prestatie moet worden 
verklaard. Alle gegevens i.v.m. de FPC worden door de producent geregistreerd. De producent 
is verantwoordelijk voor de organisatie van de FPC en de daadwerkelijke toepassing ervan. De 
productiecontrole in de fabriek of FPC impliceert proeven op het eindproduct m.b.t. de 
verklaarde waarden zoals vermeld op de DoP. 

Alle gegevens met betrekking tot de FPC moeten op gepaste wijze in aanmerking genomen 
worden in het FPC -handboek. Eisen met betrekking tot de FPC zijn onder de vorm van een 
checklist in bijlage 1 van voorliggend document opgenomen.  
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Art. 4.4 Ontvankelijkheid van de overeenkomst, initieel bezoek van de fabriek en evaluatie van de FPC 

Art. 4.4.1 Zodra het aanvraagdossier volledig is en daaruit geconcludeerd kan worden dat de producent 

in aanmerking komt om een CE-certificaat aan te vragen, brengt BE-CERT de aanvrager op de 
hoogte van de ontvankelijkheid van de overeenkomst. Vervolgens stuurt BE-CERT een 
exemplaar van de overeenkomst ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van BE-
CERT terug naar de aanvrager. 

BE-CERT geeft opdracht aan de KI, door de fabrikant gekozen, om de initiële inspectie van de 
productie-eenheid en van de FPC uit te voeren zodra de aanvrager zijn financiële 
verplichtingen heeft vervuld. 

Het initieel bezoek mag uitgesteld worden indien er zich, na onderzoek van de documenten 
voorgelegd door de producent, belangrijke niet-overeenkomstigheden voordoen. In dit geval 
zal BE-CERT en/of de keuringsinstelling de redenen voor het uitstel van het initieel bezoek 
schriftelijk melden aan de producent en een plan met correctieve maatregelen vragen 
alvorens het initieel bezoek uit te voeren.  

Art. 4.4.2 Het initieel bezoek verifieert het naleven van de voorschriften van artikel 7.1 van CRC CE 105 
en van onderhavig reglement. Bijlage 1a is een hulpmiddel voor de uitvoering van dit bezoek. 

Art. 7 Keuringsbezoeken 

Algemeen: Tenminste 2 weken voor de auditdatum maakt de keuringsinstelling een auditprogramma over 
aan de productie-eenheid zodat deze in de mogelijkheid gesteld wordt de betrokken personen van zijn 
onderneming te verwittigen.  

Het begin van elk bezoek start met een openingszitting waaraan de keuringsinstelling en minstens de FPC-
verantwoordelijke van de productie-eenheid deelnemen.  

De producent wordt uitgenodigd om een algemeen overzicht te geven van de activiteiten van de 
productie-eenheid of om verslag uit te brengen over de belangrijkste wijzigingen in de productie-eenheid 
en haar FPC sinds het vorige bezoek. 

Vervolgens wordt het auditprogramma bevestigd, gewijzigd of verduidelijkt in onderling overleg met de 
producent. 

Na de openingszitting start de keuringsinstelling met de evaluatie van de FPC. 

Art. 7.1 Initieel bezoek 

Algemeen: het initieel bezoek laat toe het productieproces en de FPC te identificeren en te 
documenteren. Op deze basis evalueert BE-CERT of er aan de overeenkomstigheid met de eisen van de 
technische specificaties al dan niet voldaan wordt.  
  

Art. 7.1.5 De producent is verantwoordelijk voor het controleren van de goede werking en van de 
nauwkeurigheid van de voor de proeven gebruikte uitrusting. Deze controles worden niet 
nauwkeurig weergegeven in de norm EN 998-2. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de producent maar de eisen vermeld in de relevante proefnormen moeten minimum worden 
nageleefd.  

Art. 7.1.6 Tijdens het initieel bezoek moeten de proefresultaten van de productiecontrole voor 
metselmortels, opgenomen in de overeenkomst, beschikbaar zijn voor tenminste één 
geproduceerde batch. 
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Art. 7.1.7 De frequentie van de proeven voorzien in het kader van de FPC wordt niet nauwkeurig 
weergegeven door de norm. De producent zal er echter voor zorgen dat deze frequenties 
relevant zijn. 

Art. 7.1.8 Tijdens het initieel bezoek verifieert de keuringsinstelling de overeenkomstigheid van de FPC 
en de toepassing ervan ten opzichte van de norm EN 998-2. Deze verificatie heeft betrekking 
op de essentiële kenmerken waarvoor de fabrikant een prestatie verklaart. De resultaten van 
de typeonderzoeken (‘Type Testing’) moeten tijdens het initieel bezoek beschikbaar zijn. 

Art. 7.2 Bewakingsbezoeken 

Algemeen: het bewakingsbezoek omvat: 

 de verificatie van de documentatie van de productiecontrole in de fabriek om de 
overeenkomstigheid ten opzichte van de eisen van de technische specificatie voortdurend te 
waarborgen en 

 de identificatie van de wijzigingen sinds het laatste bezoek. 

Art. 7.2.1 De bewakingsbezoeken vinden normaal eenmaal per kalenderjaar en per productie-eenheid 
plaats. De periode tussen twee bewakingsbezoeken bedraagt (12 ± 3) maanden. 

Art. 7.2.3 Het bewakingsbezoek verifieert het naleven van de voorschriften van artikel 7.2 van CRC CE 
105 en van onderhavig reglement. Bijlage 1b is een hulpmiddel voor de uitvoering van dit 
bezoek. 

Art. 7.4 Opvolging van de bezoeken van de KI 

De fabrikant dient de oorzaken van de niet-overeenkomstigheid te achterhalen en de nodige 
corrigerende maatregelen te nemen teneinde het behoud of de herhaling van die niet-
overeenkomstigheid te voorkomen. Een termijn dient bepaald te worden tussen de fabrikant 
en de Instelling die de opmerking geformuleerd heeft m.b.t. de tenuitvoerlegging van de 
eventuele corrigerende maatregelen volgens: 

 het reglement; 

 indien er geen termijn is opgenomen in het reglement, de jurisprudentie 
opgesteld binnen het Certificatiecomité van BE-CERT; 

 als er geen jurisprudentie bestaat binnen het Certificatiecomité van BE-CERT, 
een overeenkomst tussen partijen. 

Een schriftelijk antwoord dient aan de KI gericht te worden binnen de maand na de datum 
van de slotvergadering dat het actieplan bevat met corrigerende maatregelen en/of het 
overzicht van de maatregelen die reeds geïmplementeerd werden n.a.v. de inspectie-
opmerkingen. Het plan met de correctieve maatregelen moet minimum de besliste 
maatregelen, de analyse3 van de oorzaken, de uitvoeringstermijnen evenals de 
verantwoordelijken, belast met de uitvoering ervan, beschrijven. 

Art. 7.5 Types opmerkingen die betekend kunnen worden 

Art. 7.5.4 Aandachtspunten kunnen ook worden geïdentificeerd. Dit zijn niet de niet-
overeenkomstigheden. Zij moeten ofwel als een mogelijke verbeteringspiste beschouwd 

                                                      
3 Voorbeelden: recente benoeming van een nieuwe Verantwoordelijke X die nog in opleiding is – niet 
strikte toepassing van de procedure Y wegens gebrek aan opleiding – ontbreken van de passende 
procedure … . 
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worden ofwel als een alarmsignaal. Een plan met correctieve maatregelen dient niet voor 
deze aandachtspunten opgesteld te worden. Niettemin, moeten zij het onderwerp uitmaken 
van preventieve acties.  

Art. 8 Verslagen van de keuringsinstelling 

Art. 8.1.4 Het is niet toegelaten in het verslag geklasseerde opmerkingen te vermelden die niet 
gespecificeerd werden op het document ondertekend door de vertegenwoordiger van de 
productie-eenheid op het einde van de audit. 

De verslagen worden naar de productie-eenheid en BE-CERT verstuurd binnen de 6 weken die 
volgen op de audit. 

Het actieplan wordt door de Keuringsinstelling beoordeeld. Zij stuurt haar conclusies naar de 
producent en naar BE-CERT. 

______________________ 
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 Bijlage 1: Voorbeelden van checklists te gebruiken voor de evaluatie van de FPC 

Doel van deze checklists 

 het zijn aanbevelingen en dus niet verplicht, 

 verwijzen enkel naar het initieel bezoek en de bewakingsbezoeken. 

  
Identificatie van de audit 

Bezochte productie-eenheid 
(naam en nummer) 

 

Context van de audit Initieel bezoek / bewakingsbezoek 

Datum van het bezoek  

Datum van het auditverslag  

Actieplan ontvangen op  

Naleving van de termijnen  

Keuringsinstelling  

Auditteam  

Ontmoette personen  

Referentiedocumenten CPR (inbegrepen de gedelegeerde verordeningen), CRC CE 105, TRA CE 660,  

EN 998-2 

BE-CERT Aanwezig in situ? ja/nee (*) 

(*) schrappen wat niet past 
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Bijlage 1a: Voorbeeld van checklist voor het initieel bezoek 
Deze bijlage vervangt de bijlage B van het CRC CE 105. 

  
OV= overeenkomstig   NOV = niet-overeenkomstig , AP = aandachtspunt,  type= type opmerking (A, B of C) en Nr. opmerkingsnummer 

N° 
Onderwerp  

(Procedures en de toepassing ervan worden tegelijk onderzocht) 
AP OV 

NOV 

Nr. type 

Scope 

1 Voor de metselmortels waarvoor de productiecontrole in de fabriek 
werd ingevoerd:  

 Bestaat er een procedure voor het typeonderzoek? 

 Werd een typeonderzoek van het product uitgevoerd? 

 Werd ten minste één batch van de betrokken producten 
geproduceerd en werden de procedures toegepast? 

 Zijn de resultaten geloofwaardig en vergelijkbaar met de 
resultaten van de typeonderzoeken? 

  
 

  

 Commentaar: 

Systeem, handboek voor de productiecontrole en documentatie 

2 Heeft de producent een kwaliteitssysteem ingevoerd? 

 Indien ja, werd het systeem gecertificeerd? Door wie? Is het 
certificaat nog geldig? 

 Maakt het systeem voor de productiecontrole in de fabriek 
voor de producten die het voorwerp uitmaken van de 
aanvraag, deel uit van het kwaliteitssysteem? 

    

3 Stemt de inhoud van het FPC-handboek en de aanverwante 
documenten (procedures, instructies, registraties) in voldoende mate 
overeen met de realiteit?  
Worden de nodige aanpassingen op tijd aangebracht? 
Zijn de documenten en instructies in de juiste versie beschikbaar voor 
de personen die ze moeten aanwenden? 

  
 

  

4 Werd een organogram vastgelegd en beschrijft het de 
verantwoordelijkheden van de « verantwoordelijke voor de 
productiecontrole »? 

  
 

  

5 Worden de volgende elementen duidelijk (per onderwerp en in 
chronologische volgorde) geregistreerd in de registers voor de 
productiecontrole en worden ze gevalideerd door een 
verantwoordelijke: 

 de resultaten van de controle van de laboratoriumuitrusting, 
met inbegrip van kalibratieverslagen? 

 de identificatie en de resultaten van de proefresultaten voor 
de grondstoffen? 

 de gegevens met betrekking tot de producten (type en 
markering van de mortel, identificatie van het nummer van 
de batch, geproduceerde hoeveelheid, datum van productie 
en eventueel de productiecode indien die bestaat)? 

 de monsterneming? 

 de datum en de resultaten van de proeven en van de 
controles, de vergelijking met de opgelegde criteria en, indien 
nodig, de ondernomen acties? 

  
 

  

 Commentaar: 
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N° 
Onderwerp  

(Procedures en de toepassing ervan worden tegelijk onderzocht) 
AP OV 

NOV 

Nr. type 

Opleiding 

6 Heeft het personeel voldoende kwalificaties en opleiding om de 
productie-uitrusting te doen werken en te onderhouden? 

  
 

  

7 Bestaat er een procedure voor de opleiding van het personeel en de 
registratie ervan?  

  
 

  

 Commentaar: 

Grondstoffen 

8 Worden de grondstoffen gecontroleerd en zo ja, hoe en met welke 
frequentie? 

Bevat het FPC-systeem de aanvaardbaarheidscriteria voor 
grondstoffen? 

Zijn er procedures met betrekking tot de monsterneming van deze 
grondstoffen, hun identificatiecodes, naspeurbaarheid, opslag en 
vervaldatum? 

  
 

  

9 Bestaat er een procedure voor het registreren van de gegevens en 
resultaten van de proeven alsook voor het archiveren ervan? 
Wordt die procedure correct toegepast? 

  
 

  

 Commentaar: 

Productieproces 

10 Worden op regelmatige tijdstippen of op continue basis (automatisch) 
registraties gemaakt van het productieproces? 
Hoe wordt het proces gecontroleerd en geregistreerd? 
Hoe wordt de documentatie van het productieproces georganiseerd? 

  
 

  

11 Bevat het FPC-handboek, procedures en instructies voor de fabricatie 
van metselmortels, incluis monsternemingen? 

  
 

  

 Commentaar: 

Productiecontrole/eindproduct 

12 Hoe controleert de producent de productie-uitrusting?  
Wordt de verificatie van de productie-uitrusting uitbesteed? 

  
 

  

13 Wordt het onderhoud van de productie-uitrusting op een gepaste en 
regelmatige manier uitgevoerd?  
Wordt dit gedocumenteerd? 

  
 

  

14 Worden de proeven op het eindproduct uitgevoerd op een 
representatief monster? 

  
 

  

15 Legt het FPC-systeem vast: 

 welke proeven op het eindproduct moeten uitgevoerd 
worden?  

 de frequentie van de proeven?  

 de beproevingswerkwijze?  

 de doelwaarden en de aanvaardbaarheidslimieten? 
Komen de manier, de omvang, de criteria en de frequentie van de 
productiecontrole in de fabriek overeen met het 
documentatiesysteem en de technische specificaties? 

Zijn de proefresultaten vergelijkbaar aan deze bekomen uit het 
typeonderzoek en vergelijkbaar ten opzichte van de resultaten van de 
FPC? 
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N° 
Onderwerp  

(Procedures en de toepassing ervan worden tegelijk onderzocht) 
AP OV 

NOV 

Nr. type 

16 Bestaat er een procedure die beschrijft in welke gevallen 
typeonderzoeken moeten uitgevoerd worden? 

    

17 Welke zijn de gebruikte proefmethodes? 
Worden de proeven uitgevoerd volgens de referentieproefmethodes? 
Indien dit niet het geval is, wordt een alternatieve proefmethode (met 
correlatie) gebruikt? 
Worden de proeven correct uitgevoerd volgens de procedures en 
werkwijzen? 

  
 

  

18 Welke proefuitrusting wordt er gebruikt? 
Wordt de proefuitrusting correct en continu onderhouden en 
geverifieerd (en/of gekalibreerd)? 
Zijn er correcte registraties van de verificaties en/of kalibraties?  
Werden deze beoordeeld en is er een spoor van de validering hiervan?  

  
 

  

 Commentaar: 

Behandeling, verpakking, opslag en levering 

19 Wat betreft het FPC-systeem, beschikt de producent over een systeem 
dat het fabricageproces documenteert vanaf de aankoop/levering van 
de grondstoffen, via de opslag tot aan de levering van de 
eindproducten? 

    

20 Bevat het FPC-systeem bepalingen voor de opslag, etikettering, 
markering en levering van de mortels? 
Hoe worden de producten die niet conform zijn met de verklaarde 
waarden, geïdentificeerd en worden maatregelen genomen opdat zij 
niet geleverd worden? 

  
 

  

 Commentaar: 

Beheer van de productie die niet conform is met de specificaties 

21 Past de producent een adequate procedure toe dat hem toelaat snel 
genoeg afwijkingen op te sporen zodat de producten die niet 
beantwoorden aan de eisen en die dus vóór de levering moeten 
teruggetrokken worden, op een duidelijke manier kunnen 
geïdentificeerd worden? 
Bevat het FPC-systeem procedures (met inbegrip van de identificatie 
en de te nemen maatregelen) die moeten toegepast worden in geval 
van een verschil tussen de beoogde criteria (intern of normatief) en de 
bekomen waarden (grondstoffen, proces, eindproducten,…)? 

  
 

  

 Commentaar: 

Behandeling van klachten 

22 Maakt een procedure voor klachtenbehandeling deel uit van het FPC-
systeem? 
Beschikt de producent over een klachtenregister waarin de herkomst 
en inhoud van de klacht alsook de eraan gegeven opvolging vermeld 
worden? 
Bevat het klachtenregister de aanvullende documenten die nodig zijn 
om de correcte behandeling van de klacht aan te tonen? 
Bevat het systeem gepaste maatregelen om deze afwijkingen te 
vermijden of te verbeteren? 

  
 

  

 Commentaar: 
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Bijlage 1b: Voorbeeld van checklist voor de bewakingsbezoeken 

Deze bijlage vervangt de bijlage C van het CRC CE 105. 

Deze checklist vervolledigt deze van bijlage 1a (initieel bezoek). 

 

 Vragen 

1 Voor welk product werd de productiecontrole in de fabriek ingevoerd? Werd een typeonderzoek van 
het product uitgevoerd? 

2 Werden de productie en/of de technische specificatie van de producten gewijzigd sinds het laatste 
bewakingsbezoek? 

Zo ja, heeft de producent de documentatie dienovereenkomstig aangepast? 

Zo ja, heeft de producent BE-CERT hiervan op de hoogte gebracht? 

3 Past de producent steeds een FPC toe die CE gemarkeerde producten dekt? Beschikt hij over een 
geldig certificaat? 

 Werden de vorige niet-overeenkomstigheden afgesloten ? 

 Dragen de producten wel degelijk de CE-markering overeenkomstig bijlage ZA van de norm EN 998-
2? 

Vermelden de begeleidende documenten (of de zakken) alle nodige informatie? 
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