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0 T0 Aanneming/Bouwterrein 

01 Bijzondere prestaties 

01.1 Coördinatie-opdracht veiligheid en gezondheid 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer treft op zijn verantwoordelijkheid alle nodige technische en organisatorische 
maatregelen om de veiligheid te garanderen van zijn personeel, de opdrachtgever en diens 
afgevaardigden en alle personen die de toelating hebben om op de werf rond te lopen. Elke 
persoon die de algemene veiligheidsvoorschriften overtreedt, kan van de werf worden 
weggestuurd. 
Zijn algemeen gesteld van toepassing: de voorschriften betreffende persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM's) en werkuitrustingen (art. 52 KB) en de andere bepalingen met 
betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk (art. 51 KB). 
De opdrachtgever duidt in dat verband een coördinator-ontwerp en een coördinator-uitvoering 
aan. De aannemer past zich aan de aanbevelingen van de coördinator-uitvoering en aan alle 
richtlijnen van het veiligheids- en gezondheidsplan aan zoals dat opgenomen is in het 4e deel van 
het bestek (zie ook hoofdstuk 01.4 Veiligheids- en gezondheidsplannen). 

UITVOERING/VERWERKING 

Aanleg van de werfweg en opslagplaatsen 
Bij de aanleg van de werfplaatsweg en de opslagplaatsen moet de nodige aandacht worden 
besteed aan middelen om stofvorming ten gevolge van het verkeer op de werf zoveel mogelijk te 
beperken. Indien nodig moet daarvoor een tijdelijke verharding worden voorzien. 
De werfweg en de opslagplaatsen mogen worden uitgevoerd met grofkorrelig steenachtig puin op 
voorwaarde dat deze niet vervuild zijn en geen gevaarlijke stoffen bevatten. 
De werfweg en de opslagplaatsen voor materialen worden voldoende ver van de graafplaatsen 
aangelegd, zodat elk risico op inzakking van de gegraven putten kan worden voorkomen. 
Als de werfweg niet van een verharding kan worden voorzien, moet men erop letten dat de 
voertuigen die de werf verlaten, de weg niet vervuilen. Indien nodig wordt elke vervuiling 
onmiddellijk schoongemaakt. 
De nodige maatregelen moeten worden getroffen om de verspreiding van stof ten gevolge van het 
verkeer van de voertuigen te beperken (besproeien met water, een bovenlaag met grove korrels 
voorzien). 
De aannemer ziet toe op een goed berijdbare toegang tot aan de werf, zodat er geen trottoirs 
worden beschadigd. Indien nodig installeert hij rijplaten of herstelt hij de schade aan de trottoirs 
op zijn kosten. 
 

Vervoer en opslag van bouwmaterialen 
De opslagplaats voor bouwmaterialen moet groot genoeg zijn om te vermijden dat de pallets 
boven elkaar moeten worden geplaatst. Bij de inplanting dient men rekening te houden met de 
toegankelijkheid vanaf de straat voor de toevoer van materialen en de opstelling van de kraan voor 
de hantering van de materialen op de werf. Men dient overigens te vermijden dat lasten boven de 
werknemers of boven de openbare weg worden getild. 
Indien nodig moet men de risicozone afbakenen en de noodzakelijke signalisatie plaatsen. 
De aanvoer en de opslag van zand in big bags is te verkiezen boven de aanvoer in bulk (gestort in 
bulk). Op die manier voorkomt men stofvorming, vervuiling van het zand en verlies van materialen. 
De big bags moeten worden behandeld overeenkomstig de voorschriften van de leverancier. 
 

Montage van werfmachines, hefmachines, vrachtwagens, mengtrucks en 
betonpompen 
 
Bij de montage van de machines op de werf wordt een risicoanalyse uitgevoerd in overleg met de 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=0
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=01
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=01.1
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veiligheidscoördinator en de leverancier/onderaannemer, zodat de werken in alle veiligheid 
kunnen worden uitgevoerd. 
In het kader van die analyse wordt met de volgende elementen rekening gehouden: 

 de stabiliteit van de bodem; 

 de eventuele aanwezigheid van ondergrondse leidingen of bouwwerken; 

 de stabiliteit van de graafwerken; 

 de na te leven veiligheidsafstanden ten opzichte van de funderingsput; 

 de aanwezigheid van elektrische leidingen (bovengrondse leidingen in geval van werken op 
spoorwegen of hoogspanningsleidingen) en de na te leven veiligheidsafstanden. 

Indien nodig dient contact te worden opgenomen met de eigenaar of met de beheerder van de 
nutsvoorzieningen en/of de ondergrondse bouwwerken om de juiste locatie te kennen van de 
leidingen of de bouwwerken en om de juiste werkprocedures te ontvangen. 
In voorkomend geval moet een geschikte signalisatie worden geplaatst zodat alle personen die 
betrokken zijn bij de levering van bouwmaterialen, het lossen van vrachtwagens of de behandeling 
van de materialen op de werf op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van die 
bovengrondse leidingen. 
Er wordt overigens specifiek aandacht besteed aan de ondergrondse leidingen die de stabiliteit 
kunnen verstoren van de tuigen of de machines die er worden geplaatst of die door het doorgaand 
verkeer zouden kunnen worden beschadigd. 
In geval van aanwezigheid van bovengrondse elektrische leidingen moeten de voorgeschreven 
veiligheidsafstanden worden nageleefd. 
Indien nodig wordt extra verlichting geïnstalleerd langs de werfweg en op de losplaatsen, zodat de 
bediener van de betonpomp of de kraanmachinist op een correcte manier de werkomgeving kan 
beoordelen en zijn machine in alle veiligheid kan opbouwen. 
 

Signalisatie bij inname van de openbare weg of in geval van hinder voor het 
verkeer 
 
De aannemer waakt erover om de nodige en conforme signalisatie te plaatsen, evenals de 
overeenstemmende verlichting bij inname van de openbare weg. Na het voorleggen van de 
bewijsstukken worden de kosten voor de vergunning om signalisatie te plaatsen, door de 
opdrachtgever vergoed. 
Een kopie van het signalisatieplan en van de signalisatievergunning wordt aan de 
veiligheidscoördinator bezorgd. Deze beoordeelt het signalisatieplan afhankelijk van de uitvoering 
van de werken door de verschillende betrokken partijen en moet indien nodig een tijdelijke 
verbreding van de tijdelijke inname van de openbare weg aanvragen. Hij besteedt overigens 
specifiek aandacht aan de levering van grote elementen wanneer de vrachtwagens en de kranen 
op de openbare weg blijven staan en daarbij tijdelijk het verkeer hinderen. 

               
LEVERING VAN BOUWMATERIALEN 
 
Transport via de openbare weg 
Bij de levering van bouwmaterialen moet men de nodige aandacht besteden aan het vastmaken 
van de lading, zodat deze niet verschuift of beweegt tijdens het transport en daarbij beschadigd 
raakt. 
De geleverde materialen worden bij aankomst op de werf gecontroleerd op schade zoals krassen, 
deuken, beschadigde hoeken, breuken of barsten. 
Dit geldt specifiek voor (niet-exhaustieve lijst): 

 gevelelementen van scheidingswanden en vloeren van prefabbeton; 

 materialen, blokken metselwerk, panelen, ... die zichtbaar blijven, 

 panelen voor schutting of het bekleden van muren, 

 deuren en vensters. 
  

Transport van grote elementen 
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Bij transport van grote elementen moet vooraf overleg worden gepleegd tussen de leverancier en 
de uitvoerder van de plaatsingswerken. 
Indien van toepassing organiseert de veiligheidscoördinator een voorbereidende vergadering om 
hierover de nodige akkoorden te bereiken (niet-exhaustieve lijst/schrappen wat niet past): 

 hefogen te voorzien in de prefabelementen en bevestigingspunten om de elementen tijdens 
de montage te stabiliseren; 

 heftoestellen (lengte van de arm en hefcapaciteit) en heftoebehoren die moeten worden 
voorzien; 

 toebehoren voor de verticale plaatsing van horizontaal geleverde elementen; 

 van de montageplaats voor de heftoestellen; 

 van de opslagplaats voor de eventuele tussentijdse opslag en de toebehoren voor de opslag; 

 van de bebakening van de werkzone waarin de toegang verboden is tijdens de 
montagewerkzaamheden; 

 van de toevoegingen op het signalisatieplan en eventuele omleiding van het verkeer; 

 van de tijdelijke buitendienststelling van de bovengrondse elektrische leidingen. 
De overeengekomen preventiemaatregelen worden in het coördinatiedagboek genoteerd. 
  

Transport van vers beton 
Bij het transport van vers beton moet de nodige aandacht worden besteed aan het behoud en de 
kwaliteit van het beton en de veiligheid van de werknemers op het moment van het lossen van de 
vrachtwagens. 
Het transport wordt zo uitgevoerd dat de homogeniteit van het betonmengsel niet wordt 
onderbroken. Beton met een consistentieklasse S2 of hoger moet al met een mengtruck zijn 
vervoerd. 
Het beton dat wordt gebruikt voor de fundering van de wegen met een consistentieklasse 
'vochtige aarde' of S1 en gestabiliseerd zand mogen met een vrachtwagen met een kieplaadbak 
worden geleverd. Mengsels die met cement gebonden zijn en die met een vrachtwagen met een 
kieplaadbak worden geleverd, moeten tegen uitdroging tijdens het transport worden beschermd 
door middel van een zeil dat boven de laadbak wordt aangebracht. 
De losplaatsen en de werfweg moeten een voldoende draagvermogen hebben om het gewicht van 
de mengtrucks of de vrachtwagens met kieplaadbak te dragen. De afstand ten opzichte van de 
sleuven moet voldoende groot zijn en moet minstens gelijk zijn aan de diepte van de sleuf 
(gemeten tot aan de voet van het talud). 
 
De overeenkomsten met betrekking tot de voorziene preventiemaatregelen moeten in het 
coördinatiedagboek worden opgenomen. 
 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

Wet over het welzijn 

 [ARAB]  

 [Wet 1996-08-04]  

 [KB 1998-03-27 IDPBW]  

 [KB 1998-03-27 EDPBW]  

 [KB 2001-01-25]  

 Cao van 10 februari betreffende de vermenselijking van het werk (sociale voorzieningen op de 
bouwplaats)  

 Publicaties van het NAVB (Nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het 
bouwbedrijf)  

Voorschriften en normen met betrekking tot werken op een hoogte 

 [CODE 2017-04-28], Boek IV (Werkuitrustingen), titel V (Werkuitrustingen voor tijdelijke 
werken op een hoogte).  

 normen [NBN EN 12810-1], [NBN EN 12810-2] en [NBN EN 12811 reeks] met betrekking tot de 
montage van stellingen  

 norm [NBN EN 13374:2013+A1] betreffende randbeschermingssystemen  
KB betreffende de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
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 [KB 11-3-2002]  

 [KB 16-3-2006]  

 [CODE 2017-04-28], Boek IX (collectieve bescherming en individuele uitrusting uit de codex 
over het welzijn op het werk)  

 [CODE 2017-04-28], Boek VIII (ergonomische eisen uit de codex over het welzijn op het werk)  
KB en normen met betrekking tot de veiligheid van machines 

 [KB 12-8-2008]  
KB en normen met betrekking tot de verkeersveiligheid 

 [KB 1-12-1975]  

 [MB 1999-05-07]  

 ADR dat sinds 1 januari 2009 van kracht is: Europese overeenkomst betreffende het 
internationale vervoer van gevaarlijke waren over de weg  

 [KB 4-5-2007]  
Normen voor het ontwerpen en het berekenen van bouwwerken 

 Eurocodes  

 [NBN EN 13670] en [NBN B 15-400]  
KB en normen met betrekking tot de veiligheid van producten 

 [Verordening 1907/2006/EG]  

 KB van 28 mei 2008 - Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 
houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn 
voor de mens of voor zijn 
leefmilieu.  

 [Verordening 305/2011/EU]  

 Richtlijnen voor goede praktijken in verband met de bescherming van de gezondheid van de 
werknemers in het kader van de hantering en het gebruik van kristallijn silicium en producten 
die deze stof bevatten (NePSi) en de werkbladen die in deze gids zijn opgenomen, samen met 
de preventiemaatregelen en aanvullingen gerealiseerd door het NAVB en die specifiek gericht 
zijn op de activiteiten in de bouwsector  

Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) 
Pro memorie: 
 Voor openbare besturen (overheidsopdrachten): 
De aanbestedende overheid kan kiezen om zelf het veiligheids- of gezondheidsplan op te stellen of 
kan een veiligheidscoördinator aanduiden die met die taak wordt belast. Het VGP maakt deel uit 
van het bestek en van de gunningsdocumenten.  
Coördinatiedagboek (CD) 
Verborgen ondergrondse bouwwerken worden ter plaatse gemeld en vastgelegd in een plan dat bij 
het coördinatiedagboek wordt gevoegd. 
De overeenkomsten betreffende de montageplaatsen van de mobiele kranen of de betonpompen 
worden in het coördinatiedagboek opgenomen. Voordat kranen of betonpompen op de 
bouwplaats worden geïnstalleerd, moet het dagboek worden geraadpleegd. 
Het signalisatieplan en de goedkeuring voor signalisatie worden in het coördinatiedagboek 
opgenomen. 
Postinterventiedossier (PID) 
Pro memorie: 
Alle getuigschriften van conformiteit (brandweerstand, waterdichtheid enz.) en alle fiches met de 
technische specifieke kenmerken en de veiligheidsinformatie worden samen met de levering van 
de bouwmaterialen overhandigd aan de aannemer en aan de veiligheidscoördinator voor de 
samenstelling van het postinterventiedossier. 
Overeenkomstig de bepalingen van REACH dienen de producenten of invoerders die producten op 
de Europese markt brengen die gevaarlijke stoffen bevatten, de nodige veiligheidsinstructies te 
bezorgen, die rekening houden met het beoogde gebruik van de producten. Als dit relevant is voor 
latere werken, kunnen die veiligheidsinstructies in het PID worden overgenomen. Het zijn 
voornamelijk materialen die een risico kunnen vormen bij een eventuele verbouwing, renovatie of 
afbraakwerken, die in dit dossier moeten worden opgenomen. 
Getuigschriften, erkenningen, goedkeuringen 
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De aannemer moet over alle getuigschriften, erkenningen en/of goedkeuringen beschikken die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van specifieke werken zoals (niet-exhaustieve lijst/schrappen 
wat niet past):  

 vergunning voor signalisatie;  

 zandstralingswerken;  

 asbestverwijdering;  

 werken in een hogedrukomgeving/duikwerkzaamheden;  

 saneringswerken;  

 werken in explosieve atmosferen;  

 grondwerken (OWD, BIM, OVAM/grondbank (in Vlaanderen) enz.);  

 werken op een militair domein;  

 werken aan monumenten;  

 …  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Alle kosten van dit artikel worden over alle artikelen van de film verdeeld. 
 

01.4 Veiligheids- en gezondheidsplannen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De inschrijver houdt rekening met de bepalingen van het [KB 2001-01-25]. De aannemer voegt bij 
zijn inschrijving de bewijsstukken met betrekking tot de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 
conform art. 30 van het [KB 2001-01-25], zodat de coördinator-project zich een oordeel kan 
vormen over de waarde en de overeenstemming met zijn veiligheids- en gezondheidsplan. 
Voor openbare gunningen zijn de wijzigingen vermeld in het [KB 2011-07-15] in artikel 158 en 159 
van toepassing.  
Tijdens de uitvoering worden alle wijzigingen die met de coördinator-uitvoering werden 
besproken, toegevoegd in de volgorde waarin ze zich voordoen, zodat het veiligheids- en 
gezondheidsplan op ieder moment de vordering van de werken weerspiegelt. 
  

Wettelijk kader 

Het [KB 2001-01-25] organiseert de toepassing van nieuwe concepten en verplichtingen met 
betrekking tot de veiligheid en de gezondheid op de bouwplaatsen. Op basis van hoofdstuk V van 
de [Wet 1996-08-04] heeft het nieuwe uitvoeringsbesluit de Europese richtlijn 92/57/EG van 
24/6/1992 betreffende de minimale voorschriften op het vlak van veiligheid en gezondheid voor 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen in Belgisch recht omgezet. De volledige teksten van de wet en 
van het besluit vindt u onder de rubrieken 'Voorschriften' - 'Welzijn op het werk' op de website van 
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
(http://www.meta.fgov.be). 
  
Overeenkomstig art. 30 van het besluit moet het veiligheids- en gezondheidsplan, naar 
omstandigheid, deel uitmaken van het bestek, de offerteaanvraag of de contractuele documenten 
en er als afzonderlijk deel als dusdanig getiteld worden in opgenomen. 
  
Het veiligheids- en gezondheidsplan, dat door de opdrachtgever of door de coördinator tijdens de 
ontwerpfase wordt opgesteld, waakt erover dat alle preventievoorzieningen ter bevordering van 
het welzijn van de werknemers van de aannemer, de aannemer zelf, de opdrachtgever en zijn 
afgevaardigden en van alle personen die gemachtigd zijn om zich op de werf te begeven, tijdens de 
keuzen van de bouwwerken, technieken en organisatie, tijdens de opstelling van de planning van 
de verschillende werkfasen en tijdens de raming van de uitvoeringstermijnen van de verschillende 
werken en tijdens de uitvoering van de werken zelf, worden opgevolgd. Hiertoe bevat het plan 
(VGP): 
  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=01.4
http://www.meta.fgov.be/
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 de identificatie van alle betrokken personen: de opdrachtgevers, de verantwoordelijken belast 
met het ontwerp (architect, ingenieur, aannemers, onderaannemers in hiërarchische lijn, 
preventieadviseur, aantal werknemers), de coördinator-ontwerp, de coördinator-uitvoering en 
alle andere betrokken partijen vanaf het moment dat die personen bij de werken worden 
betrokken;  

 de planning van de werken en een raming van de duur van de uitvoering van de verschillende 
werken of de verschillende samenvallende of opeenvolgende werkfasen;  

 een analyse van de risico's per fase met de interferenties en de preventiemaatregelen die aan 
de kenmerken van het bouwwerk en de risicovolle werken zijn aangepast, met inbegrip van de 
coördinatiemaatregelen;  

 een plattegrond van de werf met weergave van de inplanting van de werfketen, de 
opslagzones voor de materialen en voor de gevaarlijke producten, de machines en het 
materieel, de toevoer- en de afvoerwegen;  

 een lijst van instructies voor alle betrokken partijen;  

 een lijst van de gebruikte producten en de risico's voor derden en de werknemer;  

 de organisatie van de eerste hulp en de kennisgeving van de arbeidsongevallen;  

 de bijlagen: instructiekaarten met betrekking tot de veiligheid voor de producten, kopieën van 
de wettelijk verplichte controlecertificaten en kopieën van de verplichte adviezen.  

  

Vereenvoudigd veiligheids- en gezondheidsplan 

Het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan met vereenvoudigde inhoud is toegelaten 
wanneer twee of meerdere aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens op de werf werken en/of: 

 wanneer de veronderstelde duur van de werken de grenswaarde van 500 man-uren niet 
overschrijdt;  

 wanneer de veronderstelde duur van de werken minder dan 30 dagen bedraagt en minder dan 
20 werknemers gelijktijdig aan het werk worden gezet;  

 wanneer de activiteiten op de werf niet in de lijst van risicovolle activiteiten zijn opgenomen 
die in art. 26 §1 van het besluit is bekendgemaakt.  

  

Verplichting van kennisgeving van de bouwplaatsen 

Sinds 1 september 2011 moet de opening van een tijdelijke of een mobiele werkplaats elektrisch 
worden gemeld aan het bestuur dat bevoegd is voor de veiligheid en het werk voor de plaats waar 
de werken worden uitgevoerd. 
De verplichting tot kennisgeving is ten laste van de directie die met de uitvoering van de werken 
wordt belast, wat in de meeste gevallen de hoofdaannemer is. 
Wanneer meerdere aannemers interventies uitvoeren op de werf en er geen hoofdaannemer werd 
aangeduid, beantwoorden ze allemaal aan de definitie van 'directie van de uitvoering'. In dat geval 
is de verplichting tot kennisgeving ten laste van de eerste aannemer die werken op de werf 
uitvoert. 
De werken waarvoor de verplichting tot kennisgeving geldt, zijn: 

 ofwel alle werven waar één of meerdere werken worden uitgevoerd bedoeld in de lijst van de 
activiteiten die specifieke risico's met zich meebrengen, bedoeld in artikel 26 § 1 van het 
koninklijk besluit en zodra de totale duur van de werken meer dan vijf werkdagen bedraagt;  

 ofwel alle werven waarvan het veronderstelde volume werken meer dan 50 man-dagen 
bedraagt of wanneer de veronderstelde duur van de werken meer bedraagt dan 30 werkdagen 
en er meer dan 20 werknemers gelijktijdig aan het werk worden gezet.  

De bekendmaking van de openingsaankondiging moet ten laatste de vijftiende dag gebeuren 
voorafgaand aan de dag waarop de werken op de werf beginnen. In een eerste fase gebeurt dit bij 
voorkeur schriftelijk met de vermeldingen die in bijlage II van het koninklijk besluit zijn bepaald. 
Men kan ook gebruikmaken van het kennisgevingsformulier voor het Nationaal Actiecomité voor 
veiligheid en hygiëne in het bouwbedrijf (NAVB) of van een kopie, op voorwaarde dat alle 
verplichte vermeldingen erin zijn opgenomen. 

   

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

Wet over het welzijn 
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 [ARAB] 

 [Wet 1996-08-04] 

 [KB 1998-03-27 IDPBW] 

 [KB 1998-03-27 EDPBW] 

 [KB 2001-01-25] 

 Cao van 10 februari betreffende de vermenselijking van het werk (sociale voorzieningen op de 
bouwplaats) 

 Publicaties van het NAVB (Nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het 
bouwbedrijf) 

 
Voorschriften en normen met betrekking tot werken op een hoogte 

 [CODE 2017-04-28], titel VI (werkuitrustingen), hoofdstuk II (specifieke bepalingen), afdeling IV 
(werkuitrustingen voor tijdelijke werken op een hoogte). 

 KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke 
werkzaamheden op hoogte (overzetting van de Europese richtlijn 2001/45/EG) 

 Normen [NBN EN 12810-1], [NBN EN 12810-2] en [NBN EN 12811 reeks] met betrekking tot de 
montage van stellingen 

 Norm [NBN EN 13374:2013+A1] betreffende randbeschermingssystemen 
 
KB betreffende de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

 [KB 11-3-2002] 

 [KB 16-3-2006] 

 KB van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

 KB van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten 
 
KB en normen met betrekking tot de veiligheid van machines 

 [KB 12-8-2008] 
KB en normen met betrekking tot de verkeersveiligheid 

 [KB 1-12-1975] 

 [MB 1999-05-07] 

 ADR dat sinds 1 januari 2009 van kracht is: Europese overeenkomst betreffende het 
internationale vervoer van gevaarlijke waren over de weg 

 [KB 4-5-2007] 
Normen voor het ontwerpen en het berekenen van bouwwerken 

 Eurocodes 

 [NBN EN 13670] 
 
KB en normen met betrekking tot de veiligheid van producten 
 [Verordening 1907/2006/EG] 

 KB van 28 mei 2008 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 
houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn 
voor de mens of voor zijn leefmilieu. 

 [Verordening 305/2011/EU] 

 Richtlijnen voor goede praktijken in verband met de bescherming van de gezondheid van de 
werknemers in het kader van de hantering en het gebruik van kristallijn silicium en producten 
die deze stof bevatten (NePSi) en de werkbladen die in deze gids zijn opgenomen, samen met 
de preventiemaatregelen en aanvullingen gerealiseerd door het NAVB en die specifiek gericht 
zijn op de activiteiten in de bouwsector 

 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Alle kosten van dit artikel worden over alle artikelen van de film verdeeld. 
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02 Modaliteiten van de aanneming 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De algemene en bijzondere voorschriften die in onderhavig hoofdstuk zijn opgenomen, verklaren 
en/of vormen een aanvulling op de bepalingen die opgenomen zijn in het bestek en de wettelijke 
bepalingen en de koninklijke besluiten met betrekking tot overheidsopdrachten en opdrachten van 
werken, leveringen en diensten. 
Alle afwijkingen ten opzichte van de algemene voorschriften moeten behoorlijk worden 
gemotiveerd wegens de bijzondere kenmerken die eigen zijn aan de beschouwde opdracht. 

02.1 Verplichtingen van de aanneming 

02.11 Integraliteit van de offerte 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Bedrag van de aanneming 

De opsomming van de prestaties in de verschillende documenten evenals de beschrijvingen van 
het technische bestek mogen niet als beperkend worden beschouwd. In het kader van de 
forfaitaire prijs die hij in zijn inschrijving vermeldt, dient de aannemer alle prestaties te leveren die 
behoren bij en/of in verhouding staan met de volledige afwerking volgens de regels van het vak 
van de werken die in onderhavig aannemingsdossier zijn inbegrepen. 
De inschrijver neemt in zijn prijs alle maatregelen op die onmisbaar zijn om de werken tot een 
goed einde te brengen, rekening houdend met de omstandigheden die eigen zijn aan de locatie 
waar de opdracht wordt uitgevoerd. Daartoe moet hij zich ter plaatse vergewissen van de 
bestaande toestand. 
De aansluitingen op de nutsvoorzieningen van de regies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de werken worden niet door het bestuur ter beschikking gesteld, tenzij daarover een 
schriftelijke overeenkomst werd gesloten. Deze kosten zijn ten laste van de aannemer 
overeenkomstig de geldende voorschriften en worden verdeeld over de verschillende posten en 
zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de werf. 
 

02.12 Referentiebestek 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Door zijn offerte in te dienen erkent de aannemer kennis te hebben genomen van onderhavig 
bestek en van alle bepalingen met de titel 'algemeen' met betrekking tot de uitvoeringsposten die 
in de opdrachtdocumenten zijn opgenomen. De artikelen met de titel 'algemeen' zijn automatisch 
van toepassing voor alle uitgevoerde werken voor zover ze de volledige aanneming bestrijken. 
  

02.2 Organisatie van de werf 

02.21 Coördinatie van de werken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De hoofdaannemer garandeert een optimale coördinatie en een goede planning van de werken 
tussen zijn verschillende onderaannemers en de andere aannemers die gelijktijdig op de werf 
moeten werken. De gelijktijdige uitvoering van werken kan in geen enkel geval worden aangehaald 
als grond voor een klacht ten aanzien van de opdrachtgever. 
Zo is het van essentieel belang om op tijd de noodzaak te melden voor de interventie van andere 
aannemers, zodat er geen vertraging wordt opgelopen of zodat de aannemers elkaar niet 
hinderen. Bij meningsverschillen is alleen de beslissing van de architect en/of de coördinator-
uitvoering onherroepelijk. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.11
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.12
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.21
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Vóór het begin van de werken bezorgt de aannemer aan de architect en aan de opdrachtgever: 

 de naam van de werkleider die tot het einde van de werken op de werf aanwezig zal zijn. 

02.21.1 Planning van de werken 

02.21.1a Planning van de werken 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Een algemene planning van alle voorziene werken per fase wordt door de aannemer tijdens zijn 
inschrijving bezorgd.  
Tijdens de werken wordt de planning regelmatig aangepast door de aannemer naargelang van de 
vorderingen van de werken, de vastgestelde uitvoeringstermijnen en de eventuele 
termijnverlengingen. 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
 

02.21.2 Keuring 

02.21.2a Keuring 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Keuring van de werf 
Een kopie van het volledige aannemingsdossier en van de stedenbouwkundige vergunning zijn 
altijd op de werf aanwezig. Er wordt op de overeengekomen plaats een serie plannen aangeplakt, 
waarop alle eventuele wijzigingen en verbeteringen kunnen worden aangeduid. Na hun 
goedkeuring door de architect en/of de opdrachtgever worden deze in het werfdagboek 
genoteerd. 
Bovendien zal de aannemer het nodige personeel en materiaal (ladders ...) ter beschikking stellen 
van de architect, de opdrachtgever en de keuringsinstellingen, telkens wanneer hierom wordt 
verzocht. 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
 

02.21.3 Werfvergaderingen 

02.21.3a Werfvergaderingen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Minstens een keer per week zal er een werfvergadering plaatsvinden. De opdrachtgever, de 
architect en de aannemer komen een dag en een vast tijdstip overeen waarop die vergaderingen 
plaatsvinden. 

 Indien tijdens de werfvergadering geen specifieke problemen worden behandeld, kan de 
aannemer zich door zijn mandataris laten vertegenwoordigen.    

 Wanneer vooraf wordt gemeld dat tijdens de werfvergadering een specifiek probleem zal 
worden behandeld, moet de aannemer zich laten vertegenwoordigen door een persoon die 
over de nodige competenties in die materie beschikt.    

 De aannemer is verplicht aanwezig op de bijkomende vergaderingen die door de architect of 
de veiligheidscoördinator (uitvoering) worden georganiseerd. De dag en het tijdstip worden 
overeengekomen in overleg met de opdrachtgever, de architect en/of de 
veiligheidscoördinator.  

  
De architect stelt van iedere werfvergadering een verslag op. In dit verslag worden alle besproken 
punten opgenomen. Het wordt persoonlijk, per post of per mail aan alle betrokken personen 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.21.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.21.1a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.21.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.21.2a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.21.3
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.21.3a
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bezorgd, van wie de adressen bij het begin van de werken werden meegedeeld. Alle punten 
waarover geen voorbehoud werd gemaakt, worden beschouwd als zijnde goedgekeurd. 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

02.21.4 Keuringen en proeven 

02.21.4a Keuringen en proeven 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer laat de materialen keuren voordat met de werken wordt begonnen. Minstens 15 
dagen voor iedere levering of plaatsing (in functie van de vordering van de werken) dient de 
aannemer de lijst van de materialen die hij wil gebruiken, door de architect te laten goedkeuren. 
Daarnaast zal hij de gevraagde stalen, de technische fiches, de diverse goedkeuringen en de 
controle-attesten ter goedkeuring moeten voorleggen aan de ontwerper. 

Voorafgaande technische keuringen 

De geschiktheidsverklaringen zijn steeds in de werfkeet beschikbaar. 
De resultaten van de proeven kunnen worden meegedeeld aan de instelling die belast is met de 
uitreiking van de verklaring van geschiktheid voor gebruik. 

Technische goedkeuringsattesten 

Dit zijn de verklaringen van geschiktheid voor gebruik zoals ze in artikel 02.42.1 
Aanvaardbaarheidscriteria worden beschreven. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

  

02.24 Werken in bewoonde ruimten 

02.24.1 Faseringen van de werken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De werken worden uitgevoerd op een site die in gebruik is.  
De aannemer zal de interventiezones beperken.  
De renovatiewerken aan het sanitair in de vleugels waar de scheiding tussen de werken en de 
gebruikers moeilijk is en waar de veiligheid van de gebruikers niet kan worden verzekerd, moeten 
buiten de schoolperioden worden gepland.  
Deze interventies moeten vermeld staan in de planning die bij de inschrijving moet worden 
ingediend. 
 
Op speelplaatsen nr. 4 en nr. 9 worden er zones voor bouwplaatsinrichtingen aanbevolen.  
 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
 

02.24.2 Maatregelen om delen van gebouwen of het geheel van de 
gebouwen in dienst te houden 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De volledige site blijft tijdens de volledige duur van de werken in activiteit. 
De inschrijver treft dan ook alle maatregelen die nodig zijn om een veilige toegang tot de 
installaties van de site te waarborgen. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.21.4
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.21.4a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.24
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.24.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.24.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=02.24.2
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Hiertoe moet een plan van inrichting van de werf en een nauwkeurige planning van de werken en 
van de eventuele wijzigingen worden opgesteld en door de opdrachtgever en de veiligheids- en 
gezondheidscoördinator worden goedgekeurd. 
Het plan van inrichting wordt vóór het begin van elke fase herzien, aangepast en goedgekeurd.  
De inschrijver houdt rekening met het feit dat de verschillende activiteiten op de site behouden 
blijven, bij de keuze van alle hef- en hanteringstuigen, de opslagzones enz. 
Deze maatregelen hebben betrekking op (niet-exhaustieve lijst) 

 de toegangen tot de site (koeren en ingangen van het gebouw);  

 de nooduitgangen;  

 de binnenruimten en installaties;  

 de fysieke scheiding tussen de gebruikte delen en de delen waar werken worden uitgevoerd 
binnen dezelfde vleugel.  

 ...  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

 

02.24.3 Terbeschikkingstelling van bijkomende tijdelijke lokalen 

02.24.3a Huur van modulaire of andere lokalen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat: 

 de installatie van toilet-portacabins voor de gebruikers van de site tijdens de volledige 
bouwwerken. 

 Het afvoeren na afloop van de bouwwerken.  

 De werkingskosten tijdens de bouwwerken.  
 
Zijn voorzien: 

 Een toilet-portacabin met 4 toiletten en een urinoir in de inspringstrook van vleugel A voor de 
lagere school 

 Een toilet-portacabin met 4 toiletten en een urinoir in de inspringstrook van vleugel F voor de 
kleuterschool  

 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

forfait 
02.24.3a.01  Sanitaire modules (school 8)                                                              

02.24.3a.02  Sanitaire modules (school 9)                         

02.3 Plaatsbeschrijvingen en inventarisaties 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer dient vóór de aanvangsdatum van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving 
te laten opstellen. Wanneer de aannemer nalaat om een plaatsbeschrijving te laten opstellen en/of 
deze door de eigenaren van de gebouwen die tijdens de uitvoering van de werken zouden kunnen 
beschadigd raken, voor akkoord te laten ondertekenen, draagt hij er de volle verantwoordelijkheid 
voor. Die plaatsbeschrijving kan onder meer dienen als basis van een eventuele ABR-
verzekeringspolis of bij discussies over de aangerichte schade. 
De plaatsbeschrijvingen vormen het volledige en nauwkeurige verslag van de toestand waarin 
zowel de roerende als onroerende eigendommen zich bevinden op het moment van de inspectie. 
De plaatsbeschrijving vermeldt alle eigendommen en openbare domeinen, zelfs degene die niet 
aangrenzend zijn (toegangszone tot de bouwplaats, trottoirs,…) die rechtstreeks of onrechtstreeks 
de invloeden zouden kunnen ondergaan van de uitvoering van de werken, van de toepassing van 
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bepaalde technieken en/of allerlei activiteiten die er verband mee houden (funderingen op 
heipalen, verlaging van de grondwaterlaag enz.).  
Vóór het begin van de werken wordt een algemene plaatsbeschrijving van de site opgesteld.  
Bij het begin van elke fase stelt de aannemer een nauwkeuriger plaatsbeschrijving op voor binnen 
en buiten de belendende bouwwerken ten opzichte van de betreffende werfzone.  
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

UITVOERING/VERWERKING 

De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden door een 
onafhankelijke beëdigde expert opgesteld, die door de aannemer wordt aangeduid. 
Ten minste vijftien dagen op voorhand meldt hij per aangetekend schrijven aan de eigenaars van 
de gebouwen die moeten worden bezocht, de dag en het uur waarop de formaliteiten zullen 
worden uitgevoerd. Hij vraagt hen eventueel om zich door een adviseur of een expert te laten 
bijstaan teneinde zich te vergewissen van het contradictorische karakter van de vaststellingen. Een 
kopie van de plaatsbeschrijvingen wordt naar de opdrachtgever (of zijn afgevaardigde) en naar de 
architect verzonden. 

 Vóór het begin van de werken wordt een door alle betrokken partijen ondertekende kopie van 
de plaatsbeschrijvingen aan alle partijen en aan de opdrachtgever bezorgd.  

 Op het einde van de werken wordt een vergelijkende verifiëring uitgevoerd om de eventuele 
schade vast te stellen ten opzichte van de toestand die wordt beschreven in de 
plaatsbeschrijvingen die bij het begin van de werken werd opgesteld. De aannemer is verplicht 
om de vastgestelde schade te herstellen of te vergoeden.  

 Vóór de voorlopige oplevering stelt de aannemer de opdrachtgever in het bezit van de 
schriftelijke verklaringen van de betrokken eigenaars, waarin zij verklaren dat zij geen schade 
hebben geleden of waaruit blijkt dat de schade werd hersteld en/of vergoed.  

De plaatsbeschrijving omvat: 

 een nauwkeurige beschrijving in woorden;  

 een visuele weergave van de bestaande toestand aan de hand van (digitale) foto's of een 
video;  

 het uiteindelijke controleverslag omvat een beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van 
de originele plaatsbeschrijving, aangevuld met foto's van de eventuele schade.  

02.39 Plaatsbeschrijvingen en inventarisaties 

02.39.1 Plaatsbeschrijvingen en inventarisaties 

02.39.1a Plaatsbeschrijvingen en inventarisaties 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

02.4 Materialen 

02.42 Goedkeuringen/erkenningen en garanties van materialen 

02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 
De geschiktheidsverklaring voor het gebruik van het product en/of de toepassing ervan 
wordt in het kader van een relevant certificatiesysteem door een certificatie-instantie 
verleend. 
Het productcertificatiesysteem dat aan de volgende voorwaarden beantwoordt, wordt als 
een relevante vrijwillige certificatieprocedure beschouwd:  
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 de instelling heeft haar hoofdkantoor in een lidstaat van de Europese Unie en beantwoordt 
aan de eisen van de norm (gids ISO/IEC 65)   

 Het productcertificatiesysteem is van het niveau 5 volgens de gids [NBN EN ISO/IEC 17067]. Dit 
systeem voorziet dat minstens de volgende taken door de certificatie-instantie worden 
uitgevoerd:  

 de bemonstering van het product;  

 de bepaling van de kenmerken van het product door proef, controle en verificatie van het 
concept;  

 de beoordeling van de conformiteit van het product;  

 de beslissing over certificatie met betrekking tot toekenning, behoud, uitbreiding, opschorting 
of intrekking van het certificaat;  

 de goedkeuring voor gebruik van het certificaat of het merk;  

 de controle van de ononderbroken conformiteit van het gecertificeerde product met de 
geldende eisen. Die continue controle omvat minstens de volgende elementen:  

 proef of controle van monsters genomen op producten die in de handel werden gebracht 
en/of producten die in de fabriek worden opgeslagen;  

 inspectie van het kwaliteitscontrolesysteem van de productie;  

 controle van het productieproces vanaf de grondstoffen en de materialen tot de conformiteit 
van het afgewerkte product.  

 Fabrieksgarantie op alle producten die zijn geïmplementeerd voor een wettelijke periode van 
2 jaar of langer, als de fabrikant dit vermeldt. 
 

De beoordeling (3), de beslissing tot certificatie (4) en de goedkeuring voor gebruik (5) zijn het 
werk van de certificatie-instantie en worden nooit aan een derde uitbesteed. 
Minstens één keer per semester worden de elementen van de continue controle van de 
conformiteit met de specificatie in de fabriek door de certificatie-instantie geverifieerd. 
Het productcertificatiesysteem moet voldoende gedocumenteerd zijn opdat de vermelde eisen op 
een correcte manier kunnen worden geverifieerd. 
 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

02.42.4 Hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het gebruikte hout is afkomstig van duurzaam beheerde bossen. 
  
Met duurzaam beheerde bossen worden bossen bedoeld waarvan het duurzame beheer door een 
onafhankelijke instelling werd gecertificeerd op basis van internationaal erkende criteria. Met 
internationaal erkende criteria worden meer bepaald de principes en maatregelen bedoeld beoogd 
in punt 3 van de bijlage van het Europese Ecolabel voor kopieer- en grafisch papier (Beschikking 
2002/741/EG) of elke latere officiële versie van die principes en maatregelen.  

CONTROLES 

Conformiteitsproeven van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.  
Overeenkomstig art. 7 § 6 KB plaatsing, wordt van de producten voorzien van de volgende labels 
verondersteld dat ze beantwoorden aan de technische specificaties van het bestek: 

 de 'FSC-certificatie' van de Forest Stewardship Council (http://www.fsc.org/ ), 

 de 'PEFC-certificatie', wat staat voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes' (http://www.pefc.org/), 

 Een gelijkwaardige certificatie gerealiseerd door een onafhankelijke instelling die alle 
internationale criteria hanteert die beoogd zijn door een van de bovenstaande certificaties en 
die waarborgen dat het hout afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. 

De inschrijvers voegen bij hun offerte het certificatiebewijs en in geval van een andere certificatie 
dan de FSC- of PEFC-certificatie alle documenten en getuigschriften die aantonen dat aan de 
minimale certificatiecriteria werd voldaan. 
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Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

02.5 Bouwplaatsdocumenten 

02.51 Dagboek van de werken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het dagboek van de werken en het veiligheidscoördinatiedagboek worden tot op de dag van de 
voorlopige oplevering op de bouwplaats bewaard. 
Ze worden door de aannemer en door de veiligheids-gezondheidscoördinator verwezenlijking 
bijgehouden. De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger zijn belast met de validering ervan. 
  
Het dagboek moet worden bezorgd door de inschrijver en zijn prijs is inbegrepen in post 
04.19.1a.01 Inrichting van de werf. 

02.52 Door de uitvoerder tijdens het verloop van de werken te 
voorziene dossiers/documenten 

02.52.1 Installatieplan van de werf 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat alle maatregelen die nodig zijn voor de opstelling van een installatieplan van de 
werf volgens de geldende voorschriften en normen, de toestand van de site en haar toegangen en 
de voorschriften van de veiligheids- en gezondheidscoördinator. 
Voor elke fase wordt een specifiek installatieplan van de werf opgesteld en bijgewerkt op basis van 
de planning en de uitvoering. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

02.52.2 Tabel van het afval 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De beschrijvingen en voorschriften met betrekking tot het afvalbeheer worden in post 07. Afval, 
preventie, selectief sorteren op de bouwplaats, opslag, vervoer en verwerking van afval 
opgenomen. 

02.52.3 Transportbonnen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

In de vrachtwagen moet tijdens zijn verplaatsing een afvoerbon worden bijgehouden. De 
afvoerbonnen zijn voor elke vrachtwagen ononderbroken genummerd. 
Een kopie van de afvoerbon wordt door de opdrachtnemer bijgehouden in afwachting van de 
terugzending van het origineel, samen met het ontvangstformulier dat werd uitgereikt door de 
verantwoordelijke van het vergund verwerkingscentrum of het centrum voor technische ingraving. 
In geval van een andere bestemming wordt de exacte locatie van de opslagplaats aangeduid. 
De verzameling afvoerbonnen wordt voor een periode van vijf jaar na de toekenning van de 
definitieve oplevering ter beschikking gehouden van de aanbestedende overheid en het 
Département de la Police et des Contrôles en Leefmilieu Brussel. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
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02.52.4 Uitvoeringsplannen  
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit gedeelte omvat alle onderzoekskosten die verband houden met de voorbereiding van 
uitvoeringsplannen. 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
 

02.53 Afsluitingsdossier 

02.53.1 As-builtplannen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

In overeenstemming met de eisen van het bestek dient de aannemer de as-builtplannen aan de 
opdrachtgever te bezorgen. Die plannen vormen de grafische weergave van de technische 
installaties die werden uitgevoerd en de leidingen die werden geplaatst (gas, sanitair, verwarming, 
elektriciteit, liften, ...) over hun volledige parcours tot aan de aansluiting op de openbare 
distributieleidingen. 
De plannen worden op een schaal van 1/50 opgesteld en worden in twee exemplaren aan de 
opdrachtgever bezorgd voordat aan de voorlopige oplevering wordt begonnen. Als basis kan men 
de constructieplannen gebruiken die in het gunningsdossier beschikbaar zijn en/of de 
gedigitaliseerde plannen aan de ontwerper vragen. 
Van ambtswege terug te bezorgen na de uitvoering van de werken  

 As-builtplannen van de waterdistributie  

 As-builtplannen van de verwarmingsleidingen  

 As-builtplannen van de ondergrondse en bovengrondse afvalwaterafvoerleidingen  

 As-builtplannen van de gasdistributieleidingen  

 As-builtplannen en schema van de elektrische installatie  

 As-builtplannen en doorsneden van de leidingen, monden en andere elementen die verband 
houden met het verluchtingssysteem  

  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

02.53.2 Goedgekeurde technische fiches 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Er worden technische fiches aan de ontwerper en aan de opdrachtgever bezorgd VOORDAT de 
betreffende materialen/producten worden gebruikt.  
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

02.53.3 Opleveringen door externe technische keuringsdiensten 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Wanneer een keuring door een onafhankelijke technische keuringsinstelling vereist is, moet deze 
laatste de as-builtplannen en elk ander document dat in de bepalingen van de opdracht worden 
vermeld, goedkeuren. Het ontbreken of de non-conformiteit van die documenten leidt tot de 
weigering van de technische oplevering van de installatie en de indienststelling ervan. 
De keuze van een onafhankelijke technische keuringsinstelling (keuze en erelonen) is ten laste van 
de aanbestedende overheid, behalve indien in dat verband uitzonderingen in de technische 
bepalingen zijn opgenomen. De aanbestedende overheid deelt de resultaten van die keuringen zo 
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snel mogelijk en ten laatste binnen de 30 kalenderdagen mee. Indien de keuringsinstelling echter 
inbreuken zou vaststellen of opmerkingen formuleren over het uitgevoerde werk, zou de 
opdrachtnemer een nieuw proces-verbaal van keuring door dezelfde dienst van de EDTC (externe 
dienst voor technische controles) of door de onafhankelijke technische keuringsinstelling moeten 
laten uitvoeren, waarbij wordt verduidelijkt dat de vastgestelde anomalieën werden verholpen. 
Die nieuwe processen-verbaal en prestaties zouden dan volledig ten laste van de opdrachtnemer 
zijn. 
De installaties voor brandbeveiliging, elektriciteit, alarmsignaal enz. zullen pas na een 
bevredigende technische oplevering door de onafhankelijke technische keuringsinstelling in dienst 
worden gesteld. De voorlopige oplevering van alle werken mag slechts één maand na de 
indienststelling van die installaties plaatsvinden. 

02.53.7 Gebruiksaanwijzingen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer bezorgt aan de opdrachtgever alle gebruiksaanwijzingen van de machines en de 
installaties die werden gerealiseerd.  
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04 Voorbereiding en inrichting van de werf 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De voorbereidende werken betreffende de inrichting van de werf omvatten de administratieve en 
organisatorische maatregelen, evenals de technische middelen om de realisatie van de werken 
mogelijk te maken volgens de bepalingen opgenomen in de documenten van de opdracht, en dit in 
functie van de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de vereisten inzake veiligheid en 
hygiëne. Alle bedrijfsmiddelen, zoals materiaal, energie, water, communicatiemiddelen, transport, 
e.d., alsook de (voorlopige) aansluiting op de nutsvoorzieningen, de nodige vergunningen, 
vergoedingen of borgstellingen voor de verwezenlijking van de aanneming, zijn inbegrepen. Dit 
geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf, behalve indien de 
opdrachtdocumenten voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk in een afzonderlijke post 
zouden voorzien.  

UITVOERING/VERWERKING 

De inrichting en de organisatie van de werf gebeuren voor het begin van de werken en de daarmee 
gepaard gaande kosten zijn volledig ten laste van de aannemer. Als het bestek geen bijzondere 
voorschriften oplegt in dit verband, wordt de concrete planning aan het initiatief en de 
verantwoordelijkheid van de aannemer overgelaten. Er kan altijd een voorstel tot inrichting ter 
goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. De opdrachtnemer dient het bestuur 
minstens 24 uur op voorhand op de hoogte te brengen van het begin van de werken.    

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

De verplichtingen van de aannemer worden in de administratieve bepalingen en in de algemene en 
technische specificaties in het bestek vermeld. De aannemer moet zich vooraf ter plaatse begeven 
om zich rekenschap te geven van de situatie en om de toestand van de werf en alle elementen die 
de goede uitvoering van de werken zouden kunnen verstoren, op een correcte manier te 
evalueren. 

04.1 Inrichting van de werf 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post vult de voorschriften aan die in de administratieve bepalingen van onderhavig bestek 
zijn opgesomd, met inbegrip van alle bijkomende werken en alle maatregelen met betrekking tot 
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de administratieve organisatie met het oog op de uitvoering van de werken in overeenstemming 
met de eisen op het vlak van veiligheid, kwaliteit en leefmilieu. 
Zijn in deze post inbegrepen, alle installaties die nodig zijn voor de uitvoering van de afbraak- en 
bouwwerken vereist voor de goede uitvoering van de gevraagde werken. 
De afbraakwerken mogen enerzijds de gelijktijdig uitgevoerde werken niet verstoren en mogen 
anderzijds de aansluitingen, afwerkingen en stabiliteit van de omliggende bouwwerken niet in 
gevaar brengen. 
De aannemer dient in zijn inschrijving op een gedetailleerde manier de kosten te beschrijven die 
door de inrichting van de bouwplaats ontstaan. 

 Zijn in deze post inbegrepen, alle middelen die de aannemer moet inzetten om de werken op 
een perfecte manier uit te voeren.  

 Zijn inbegrepen, alle maatregelen die de aannemer, de ontwerper en de veiligheids- en 
gezondheidscoördinator noodzakelijk achten om een normaal verloop van de werken te 
waarborgen en in voorkomend geval te versnellen (o.m. verwarming, ventilatie, ontvochtiging 
van de bouwplaats enz.).  

 Zijn inbegrepen, alle maatregelen die de aannemer en/of de ontwerper noodzakelijk achten 
om de controle van de werken door de ontwerper en/of het studiebureau (verlichting enz.) 
mogelijk te maken. Met betrekking tot de veiligheid baseert de aannemer zich op de 
'veiligheids- en gezondheidsplannen' (VGP) van de projectcoördinator.  

  
Beschermingsmiddelen, te treffen voorzorgsmaatregelen: 
Tijdens de afbraakfase treft de aannemer alle nodige en nuttige beschermingsmaatregelen om de 
veiligheid van het personeel op de werf te garanderen. Hij stelt een planning van de afbraakwerken 
op die door de ontwerper en de stabiliteitsingenieur moet worden gevalideerd om het goede 
verloop van de werken te garanderen. 
Tijdens de heropbouwfase treft de aannemer alle nodige beschermingsmaatregelen om de 
veiligheid van het personeel op de bouwplaats te garanderen. Hij voorziet alle noodzakelijke 
middelen voor de bescherming van de gebruikte materialen om elke schade te voorkomen. Indien 
de ontwerper een ontoelaatbaar defect zou vaststellen in het materiaal en/of in de toepassing 
ervan, moet de aannemer het materiaal op zijn kosten vervangen. 
Voordat hij overgaat tot het verwijderen, afbreken of ontmantelen, laat de aannemer een grondig 
onderzoek uitvoeren van de toestand van het bouwwerk en indien nodig laat hij de nodige 
berekeningen uitvoeren om de stabiliteit en de sterkte van de af te breken of aangrenzende delen 
te kennen. De volgorde van deze interventies moet worden afgestemd op de verstevigingswerken 
aan de te behouden delen en worden goedgekeurd door een stabiliteitsingenieur. 
Er worden adequate voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat iemand wordt geraakt 
door vallend of rondvliegend puin. 
De aannemer dient zo snel mogelijk en in overeenstemming met de aanwijzingen van de 
ontwerper elke schade aan de te behouden elementen op eigen kosten te herstellen. 
De aannemer dient vóór elk afbraakwerk de nutsleidingen en de ondergrondse en bovengrondse 
leidingen te zoeken en degene die moeten worden behouden blijven, te beschermen. Eventueel de 
ontkoppeling, de aftakking en/of het afbreken van de bestaande leidingen; alle kosten die worden 
gemaakt voor de uitvoering van die werken, leveringen en administratieve stappen evenals de 
eventuele proefmaatregelen die door de gas-, elektriciteits- en/of waterdistributiemaatschappijen 
moeten worden uitgevoerd, zijn ten laste van de aannemer; 
De te verwijderen installaties moeten worden nagekeken, en als ze in werking zijn, worden 
losgekoppeld, op de gewenste plaatsen, door erkende diensten. 
De daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de aannemer. De kosten die verband houden 
met de verwijdering van de meters en van de toestellen die aan de distributiemaatschappijen 
toebehoren, zijn ten laste van de aannemer. 
  
Limieten van de afbraakwerken: 
De aannemer voorziet alle maatregelen en prestaties die nuttig zijn om de werken te beperken tot 
de werken die in de gunningsdocumenten worden omschreven. Indien de aannemer de voorziene 
omvang van de afbraakwerken overschrijdt, neemt hij alle kosten voor aanpassings- en/of 
herstellingswerken op zich met de bedoeling om het resultaat opnieuw binnen de limieten die in 
de gunningsdocumenten zijn omschreven te brengen. 
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In geval van overschrijding van de limieten van de afbraakwerken dient de aannemer de 
aanbestedende overheid daarvan binnen de drie kalenderdagen per aangetekend schrijven op de 
hoogte te brengen, met vermelding van de aard, de locatie en de omvang van de overschrijding, 
evenals de nodige inlichtingen met betrekking tot die werken. 
Die inlichtingen moeten de aanbestedende overheid en de ontwerper in staat stellen om zich een 
nauwkeurig idee te vormen van de noodzakelijke interventie en de invloed ervan op de naburige 
werken. De materialen die afkomstig zijn van die overschrijding van de limieten van de 
afbraakwerken, worden op kosten van de aannemer afgevoerd. De herstellings- en/of 
aanpassingswerken die voortvloeien uit deze overschrijding van de afbraakgrenzen zullen op 
kosten van de aannemer worden uitgevoerd na instemming van de opdrachtgever met een manier 
om de schade te herstellen, en zullen geen aanleiding geven tot een verlenging van de 
uitvoeringstermijn. 
  
Stellingen en platforms: 
De post 'inrichting van de werf' omvat de levering, de plaatsing, de huur indien nodig en het 
onderhoud van alle stellingen, stevige werkvloeren, leuningen, trappen, metalen roosters errond 
over hun volledige omtrek en alle hoogten en alle beschermingen die specifiek door de veiligheids- 
en gezondheidscoördinator uitvoering worden geëist en ten slotte de verwijdering van die 
elementen na een vooroplevering van de voltooide bouwwerken. 
De keuze van de stelling gebeurt in overeenstemming met de veiligheids- en 
gezondheidscoördinator of zijn vertegenwoordiger en moet voldoen aan de voorschriften van het 
veiligheids- en gezondheidsplan. 
  
Schoren van de bouwwerken: 
De post 'inrichting van de werf' omvat alle noodzakelijke maatregelen voor het behoud van de 
stabiliteit van alle delen van het bouwwerk dat moet behouden blijven, gesloopt of later 
gedemonteerd, alle schoor-, stut- en beschoeiingswerken evenals de tijdelijke trekstangen en 
verstijvers die nodig worden geacht. 
De gekozen oplossingen voor het behoud van de stabiliteit worden ter goedkeuring aan de 
ontwerper en/of het bureau voor stabiliteit en de veiligheids- en gezondheidscoördinator 
voorgelegd voordat ze worden ingevoerd. 
Die voorzieningen worden verwijderd naarmate de werken worden uitgevoerd. De veiligheid van 
het hele bouwwerk wordt daarbij steeds gegarandeerd. 
  
  

04.19 Inrichting van de werf 

04.19.1 Inrichting van de werf 

04.19.1a Inrichting van de werf 
 
Forfaitaire prijs. 
 

04.19.1a.01  Inrichting van de werf (school 8)    

04.19.1a.02  Inrichting van de werf (school 9)    

04.2 Voorbereidingen van de site 

04.21 Werfzones 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft alle middelen, materialen en prestaties die moeten worden gerealiseerd om de 
limieten van de constructies zichtbaar te maken en de controle mogelijk te maken door een 
afgevaardigde van het gemeentelijke bestuur, de architect en/of de opdrachtgever. Wanneer de 
aannemer anomalieën op het terrein vaststelt, raadpleegt hij de uitgereikte bouwvergunning en 
brengt hij onmiddellijk de architect en de opdrachtgever daarvan op de hoogte. Zij keuren de 
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pikettering goed en vermelden hun akkoord in het dagboek van de werken, waarna de 
funderingswerken kunnen beginnen. De pikettering van de bouwwerken op het terrein gebeurt 
onder meer met behulp van profiellatten en niveaumarkeringen. De niveaumarkeringen die dienen 
om het afgewerkte vloerniveau aan te duiden, worden zo snel mogelijk op een onuitwisbare 
manier aangebracht - en dit in overeenstemming met de architect. 
Het niveau 0.00 stemt overeen met het afgewerkte vloerniveau van het gelijkvloers van vleugel A 
volgens de aanduidingen op de plannen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

    

- Uitvoering 

De referentienormen zijn:  
[NBN ISO 4463-1]; [NBN ISO 4463-2]; [NBN ISO 4463-3] 
[NBN ISO 7077] 
[NBN ISO 7078]    
[NBN ISO 344 serie] 
[ISO 1803] 
[ISO 17123-1]  Boekdelen 1 tot 8 

04.21.1 Afbakeningen van de werfzone 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De afbakeningen van de werfzones per fase zijn in de administratieve bepalingen van onderhavige 
opdracht vermeld.  
De aannemer neemt vóór elke fase kennis van de limieten van de werffase en laat deze door de 
ontwerper goedkeuren. 
  
De wandopeningen en toegangen tussen de zones waarop de bouwplaats betrekking heeft en de 
zones die door de school worden ingenomen, worden met behulp van aangepaste materialen en 
elementen dichtgemaakt teneinde elk contact te voorkomen en de veiligheid van alle gebruikers 
en betrokken partijen op de site te garanderen. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.21.2 Vrijmaken en reinigen van de zone 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De werf wordt constant schoongemaakt en vrijgemaakt van afbraakmateriaal en restmateriaal, 
zodat deze de toegangen niet kunnen belemmeren en de veiligheid op de werf kan worden 
gegarandeerd. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.21.3 Inplantingen van de bouwwerken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Onderhavig artikel omvat de materialisatie van het tracé van de bouwwerken. 
Het tracé van de bouwwerken wordt door de aannemer opgesteld door middel van voldoende 
nivellerings- en inplantingsmarkeringen, in combinatie met een plan van die markeringen. 
Het inplantingstracé en de niveaus van de markeringen die op de plannen van de architect worden 
vermeld, worden door de aannemer gecontroleerd. 
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Het tracé, dat door betonnen palen of stoelen wordt gematerialiseerd, buiten de grondinname van 
de werken, wordt voortdurend beschermd en onderhouden. 
De aannemer dient de overeenstemming tussen de plannen - inplantingstracé en de 
markeringsniveaus die in de plannen van de ontwerper worden vermeld - en het terrein te 
controleren. Elk eventueel gebrek aan overeenstemming moet onmiddellijk aan de ontwerper 
worden gemeld en mag pas na zijn voorafgaand akkoord worden gecorrigeerd. 
De aannemer stelt op elk moment aan de ontwerper de instrumenten en het personeel ter 
beschikking die deze laatste nodig heeft om na te gaan of de bouwwerken in overeenstemming 
met de aannemingsdocumenten zijn uitgevoerd. 
Op elk niveau en op 1,00 m van het afgewerkte niveau worden ook inox blokjes (diam. 50 mm) 
geplaatst. De exacte plaats wordt in overleg met de ontwerper bepaald. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.1 Inrichting van de werf. 
  

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

Referentienormen of gelijkwaardige Europese normen: 
[NBN ISO 4463-1][NBN ISO 4463-2][NBN ISO 4463-3][NBN ISO 7077][NBN ISO 7078][NBN ISO 344 
reeks] 
 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
 

04.21.4 Herkenning van bestaande afwatering 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Onderhavig artikel omvat de verificatie ter plaatse van het afvoerniveau (kanalen en 
inspectieruimten. 
 De aannemer zorgt voor een grafisch document met alle niveaus en een fotoreportage, alsook een 
visueel inwendig onderzoek (endoscopie) van het netwerk. 
 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
  

04.22 Ontginning/winning/stronkenrooiing 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Na de gebruikelijke plaatsbeschrijving en de bescherming van de beplantingen die moeten worden 
behouden, worden alle overtollige aanplantingen (bomen, struiken, struikgewas,...) afgevoerd van 
het bouwterrein. 

UITVOERING/VERWERKING 

De bomen en struiken die moeten behouden blijven, worden beschermd volgens artikel 04.41.4 
Bescherming van de aanplantingen, grasvlakken en watervlakken (en de onderliggende artikelen). 
Behoudens andersluidende bepalingen in het bestek kan de aannemer vrij beschikken over de 
verwijderde bomen en aanplantingen. De beplantingen worden van de werf verwijderd. Het is 
verboden om ze op het bouwterrein onder de grond te stoppen of te verbranden. 
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04.22.1 Ontginning van kreupelbos en struiken 

04.22.1x Ontginning van kreupelbos en struiken 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat het hakken en afvoeren van hagen, met inbegrip van de wortels en omheiningen, 
om de toegang tot de bouwplaats voor de bouw van de nieuwe sanitaire blok te kunnen 
aanleggen. 

- Locatie 

 Inspringstrook achteraan op speelplaats 4  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

 Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.3 Toegangswegen, parkeerplaatsen en tijdelijke 
opslagruimten 

04.39 Toegangswegen, parkeerplaatsen en tijdelijke opslagruimten 

04.39.1 Toegangswegen, parkeerplaatsen en tijdelijke opslagruimten 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer legt een gemakkelijke, veilige en stevige toegangsweg naar de werf aan. Alle kosten 
die zouden kunnen voortvloeien uit de graaf- en andere werken, zijn volledig ten laste van de 
aannemer. De aannemer wordt verondersteld het soort bodem en de staat van het terrein te 
kennen en rekening te houden met alle moeilijkheden waarmee hij op dat vlak zou kunnen worden 
geconfronteerd. Hij mag in dit verband geen enkel argument aanvoeren om een vertraging in de 
uitvoering te verantwoorden. Indien geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn, wordt een ruimte 
voorbehouden en ingericht die als voorlopig parkeerterrein kan dienstdoen. Naast het onderhoud 
van alle tijdelijke of bestaande wegen die door hem of door zijn onderaannemers worden gebruikt, 
dient de aannemer ook alle nodige maatregelen te treffen om de openbare wegen net te houden. 
Alle eventuele schade wordt op kosten van de aannemer hersteld. 
Voor het gebruik van het gebouw moet ook een bruikbare permanente toegang worden 
gegarandeerd voor de voertuigen van de brandweerdiensten in overeenstemming met het 
koninklijk besluit [KB 1994-07-07]. 
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.4 Beschermingsmaatregelen 

04.41 Beschermingsmaatregelen in situ binnen/buiten 

04.41.3 Beschermingen van openbare voorzieningen en wegen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De openbare wegen en de trottoirs moeten op een doeltreffende manier tegen iedere eventuele 
schade worden beschermd. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden 
geplaatst; ze mogen ook het verkeer niet belemmeren. In dit verband en met betrekking tot de 
eigenlijke werken dient de aannemer alle geldende politievoorschriften na te leven. Bij eventuele 
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schade herstelt de aannemer de wegen in hun oorspronkelijke staat voordat de voorlopige 
oplevering wordt uitgevoerd. De kosten die inherent zijn aan eventuele herstellingen die na de 
oplevering nodig zouden blijken, worden aan de aannemer doorgerekend. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.41.4 Beschermingen van de beplantingen, grasvlakten en 
watervlakken 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer dient de beplantingen (bomen, kreupelhout, hagen, struiken enz.), grasvlakken en 
bestaande watervlakken waarvan de verwijdering niet uitdrukkelijk is voorzien, op een 
doeltreffende manier tegen elk risico op schade of vernietiging te beschermen. Alleen de 
uitdrukkelijk vermelde elementen worden verwijderd. 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.1 Inrichting van de werf. 

UITVOERING/VERWERKING 

De verschillende elementen worden beschermd en deze bescherming blijft tijdens de volledige 
duur van de werken behouden. Na afloop van de werken worden de beschermingsmiddelen 
verwijderd en buiten de bouwplaats afgevoerd. De elementen die tijdens de beschermingsperiode 
toch zouden beschadigd zijn, worden op kosten van de aannemer opnieuw aangeplant. De nieuwe 
elementen zijn van dezelfde soort en hebben identieke afmetingen als die van de beschadigde 
elementen. 
 
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.41.5 Beschermingen van de omgeving en voorkomen van hinder 

04.41.5a Orde en netheid 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De hoofdaannemer organiseert een geordende en schone werf, die hij tijdens de volledige duur 
van de werken regelmatig onderhoudt. Netheid op de werf vormt een eerste preventieve 
maatregel inzake de veiligheid en het voorkomen van arbeidsongevallen. Dit artikel is van 
toepassing op alle werkzaamheden die in deze beschrijving zijn opgenomen. 
  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Regelmatige uitgraving en reiniging van de bouwplaats 
Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor: 

 de wekelijkse schoonmaak van de bouwplaats en van de werfketen;  

 de regelmatige afvoer uit de bouwplaats van alle materialen die niet werden gebruikt en het 
afval dat afkomstig is van de werken die door hem en/of zijn onderaannemers werden 
uitgevoerd;  

 de te treffen maatregelen om de toegangswegen naar de bouwplaats (wegen, riolering) 
schoon te houden; alle garanties die door de gemeentelijke overheden worden opgelegd met 
betrekking tot het openbare domein zijn ten laste van de aannemer.    

Algemene schoonmaak vóór de voorlopige oplevering 
Op het einde van de werken en voordat kan worden overgegaan tot de voorlopige oplevering van 
de werken dient de aannemer een grote schoonmaak uit te voeren van de volledige bouwplaats en 
dit zowel binnen als buiten de gebouwen die hij tijdens de duur van de werken heeft gebouwd, 
uitgerust of gebruikt en die door hemzelf of door zijn onderaannemers zouden zijn vervuild. Deze 
grote schoonmaak omvat onder meer het wassen van de ramen en de beglazingen, de deuren, de 
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vloeren, de vensterbanken, de sanitaire toestellen enz. De reiniging gebeurt met behulp van 
geschikte schoonmaakproducten en indien nodig door gespecialiseerd personeel. 

BIJZONDERE CONTROLES 

Als de aannemer binnen de acht dagen geen gevolg heeft gegeven aan een schriftelijk betekende 
ingebrekestelling, behouden de architect en de opdrachtgever zich het recht voor om de 
bouwplaats door derden te laten reinigen en de daar achtergelaten materialen af te voeren. De 
kosten die daarmee gepaard gaan, worden volledig afgetrokken van de maandelijkse 
vorderingsstaat of de eindafrekening van de aannemer.  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.41.5b Voorkomen van geluidshinder 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft het lawaai van de werf en van elk materieel, apparatuur of toebehoren van de 
werf, die van nature uit een hoog geluidsniveau voortbrengen en die minder lawaai zouden 
kunnen maken wanneer van de beste beschikbare technologieën gebruik wordt gemaakt. Hiermee 
worden de uitrustingen van de volgende lijst beoogd: 

 radioapparatuur en apparatuur die muziek uitzendt;  

 compressor;  

 pomp;  

 stroomaggregaat;  

 extractieventilator;  

 ventilator;  

 HVAC;  

 zaagtafel;  

 transportband;  

 betonbewerkingsapparaat;  

 plooimachine en snijmachine voor betonstangen;  

 kolomboormachine;  

 Materiaal uitgerust met een verbrandings- of een elektrische motor en dat langer dan 24 uur 
op een vast punt is opgesteld.  

  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Principe 
Onverminderd strengere voorwaarden die in de milieuvergunning of in het kader van een 
voorafgaande verklaring zijn vastgelegd, bepaalt onderhavig artikel de voorwaarden voor het 
lawaai en de trillingen die door de werken worden voortgebracht. 
De metingen van de geluidsbronnen worden uitgevoerd met het materieel afhankelijk van de 
methode en in de omstandigheden die werden gedefinieerd door het besluit [BBHR 2002-11-21] 
dat de methode vastlegt voor de controlemethode en de voorwaarden voor geluidsmetingen.  
Het materieel en de uitrustingen die op de bouwplaats worden gebruikt, moeten zich in een goede 
werkingsstaat bevinden en moeten met de originele akoestische en trillingsbeschermingen 
uitgerust zijn, waarmee de emissie en de verspreiding van geluid en trillingen kunnen worden 
beperkt. 
De werf wordt niet alleen op technisch, maar ook op organisatorisch en gedragsniveau zo beheerd 
dat geluids- en trillingshinder zoveel mogelijk wordt beperkt. 
De exploitant van de werf treft elke maatregel die overeenstemt met de beste beschikbare 
technologieën die economisch aanvaardbaar zijn. 
Het geluid van alle uitrustingen op de werf mag niet meer bedragen dan de grenswaarden die in de 
volgende tabel worden vermeld: 
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Lsp, werf in dB(A) 
  

Uurschijven 
  

Van maandag tot vrijdag 
  

Zaterdag, zondag en feestdag 
  

07.00 - 19.00 u 
  

60 
  

42 
  

19.00 - 07.00 u 
  

42 
  

42 
  

  
Activiteiten die onvermijdelijk lawaai voortbrengen, zijn verboden van 19.00 u tot 07.00 u en 
tijdens zon- en feestdagen.  
De nodige maatregelen worden getroffen opdat de trillingen die inherent zijn aan de exploitatie 
van de werf de volgende waarden respecteren: 

 Op elk uur de waarden vermeld in de norm DIN 4150-3 betreffende schade aan gebouwen 
veroorzaakt door trillingen of elke andere gelijkwaardige norm.  

 Tussen 19.00 u en 07.00 u de waarden vermeld in de norm DIN 4150-2 met betrekking tot de 
blootstelling van personen aan trillingen in woningen of elke andere gelijkwaardige norm.   

  
Afwijkingen 
Een afwijking op de bepalingen die in de tabel hierboven worden vermeld, kan in uitzonderlijke 
omstandigheden worden toegekend, en dan meer bepaald wanneer de werken: 
- om technische of veiligheidsredenen niet mogen worden onderbroken, 
Of 
- ver van bewoonde gebieden worden uitgevoerd. 
De aanvraag tot afwijking moet minstens 10 werkdagen vóór het begin van de werken die het 
voorwerp uitmaken van de afwijking, worden ingediend. De aanvraag wordt per aangetekend 
schrijven via de post of door een drager tegen een indieningsbewijs bij de bevoegde autoriteit 
ingediend. De aanvraag bevat minstens de volgende inlichtingen: 
1°    Naam/firmanaam van de aanvrager; 
2°    Naam van de werfverantwoordelijke en zijn telefoonnummer; 
3°    Adres van de werf of lokalisatie op een plan; 
4°    Referenties van dossiers, vergunningen, milieuvergunning of voorafgaande aangifte met 
betrekking tot de werf; 
5°    Soort werf volgens onderhavig besluit; 
6°    Aard van de werken die een afwijking van de werkregeling vereisen; 
7°    Motivering van de aanvraag; 
8°    Gewenste werkuren. 
  
Informatie 
Voor de werven waarvoor al dan niet een afwijking werd toegestaan, moet de exploitant van de 
werf de bewoners van het betreffende gebouw en van de bewoonde gebouwen rond en/of recht 
tegenover de werf op de hoogte brengen van de werkuren, de duur en de aard van de werken en 
dit minstens twee dagen vóór het begin van de werken. Deze informatie wordt ook verspreid via 
affiches die in het Frans en in het Nederlands zijn opgesteld en die conform het als bijlage 
meegegeven model zijn. De affiche is minstens 42 cm hoog en 30 cm breed en meet maximaal 2,15 
m x 2 m. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
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04.41.5c Voorkomen van hinder ten gevolge van stof 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Tijdens de uitvoering van werken die stof kunnen voortbrengen, treft de aannemer alle nodige 
maatregelen om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Die maatregelen 
kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het plaatsen van beschermzeilen. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

 Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
 

04.41.6 Bescherming voor behoud van activiteiten in gebruikte sites 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft:  

 Alle vereiste maatregelen om de werfzone af te bakenen van de rest van de site en van zijn 
bewoners tijdens de periode van de werken en naargelang de fase van de aangevatte werken.  

 De beschermingsmaatregelen (netten, zeilen ...) van de personen en derden die de site tijdens 
de duur van de werken bezetten. 
   

Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.5 Werfuitrustingen 

04.51 Tijdelijke aansluitingen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Alle formaliteiten en alle kosten voor de aansluiting, de huur, het verbruik en het onderhoud van 
de verschillende tijdelijke aansluitingen zullen tijdens de volledige duur van de werken volledig ten 
laste van de aannemer zijn. 

 De tijdelijke aansluiting op het stroomnet  

 De tijdelijke aansluiting op het waterdistributienet  

 De tijdelijke aansluiting op het afwateringsnet  

 De tijdelijke aansluiting op het telefoonnet    
  
Opgelet 
- De definitieve aansluitingen zijn voorzien in de aanneming van de respectievelijke posten  
 - Wat de toevoer van water en elektriciteit naar de bouwplaats betreft, is het mogelijk dat de 
aannemer wordt verplicht om de aansluitingen te behouden wanneer andere aannemers hem 
opvolgen. In dat geval heeft hij recht op een vergoeding voor de immobilisatie en het gebruik van 
zijn materieel. Het bedrag daarvan zal ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.  

UITVOERING/VERWERKING 

Wat de voorlopige aansluitingen betreft, dient de aannemer op eigen initiatief tijdig met de 
respectievelijke distributiemaatschappijen contact op te nemen, zodat het begin en het verloop 
van de werken geen vertraging oplopen. 

CONTROLES 

De aannemer waakt over de conformiteit van de installaties met de reglementen van de 
distributiemaatschappijen en meer bepaald over de conformiteit van de elektriciteitsinstallatie met 
de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=04.41.5c
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=04.41.6
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=04.5
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=04.51


 DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – architectuur en naaste 
omgeving 

 

 Pagina 36 van 275 
 
 
 
 
 

  

04.51.1 Voorlopige aansluitingen 

04.51.1a Voorlopige aansluitingen - stroomtoevoer 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De hoofdaannemer is belast met de bevoorrading elektrische stroom, zodat de werken kunnen 
worden uitgevoerd. Hij zet alle nodige stappen met het oog op het verkrijgen van een voorlopige 
aansluiting op het elektriciteitsnet. Hij levert de goedgekeurde werfborden en de 
aansluitingskabels. De aannemer ziet erop toe dat de tijdelijke oplevering en het elektrische 
materieel dat zal worden gebruikt, voldoen aan de voorschriften van de distributiemaatschappijen 
en het [AREI]. Op de installaties zijn de wet betreffende het welzijn op het werk [Wet 1996-08-04], 
de codex van het welzijn op het werk [KB 1998-03-27 Welzijn] en het Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming [ARAB] van toepassing. Alle kosten voor de aansluiting en het verbruik zijn ten 
laste van de aannemer. 

Opgelet 
Wanneer bepaalde elektrische installaties moeten worden vernieuwd en het bestek voorziet dat 
bepaalde delen (verlichting, signalisatie enz.) in dienst moeten blijven tijdens de uitvoering van de 
werken, dan treft de aannemer alle nodige maatregelen opdat de voorlopige installaties voldoen 
aan de voorschriften van de recentste editie van het [AREI]. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

ALGEMEEN 
De aannemer dient zijn aanvraag in om de werf aan te sluiten met een formulier dat aan de 
elektriciteitsdistributiemaatschappij is gericht. Al het materieel, met uitzondering van de meters en 
hun beschermingen, worden door de aannemer geleverd en geplaatst. De aannemer houdt 
rekening met het feit dat de elektriciteit op de werf pas zal worden aangesloten wanneer het 
proces-verbaal van oplevering van de elektrische schakelborden door een aangemelde instelling zal 
zijn overhandigd. Wanneer een kabelaansluiting ondergronds moet worden uitgevoerd, dient hij 
daarover vooraf met de distributiemaatschappij overleg te plegen. Om een tijdelijke aansluiting te 
verkrijgen, moet de aanvrager minstens over de volgende elementen beschikken: 

 een ruimte voor de installatie van de meters en hun beschermingen; 

 de bovengrondse voedingskabel; 

 de aarding. 
Aansluitingskabel 
De aansluitingskabel wordt door de aannemer geleverd en geplaatst. De aansluiting op het net 
wordt door de stroomverdeler uitgevoerd. De distributiemaatschappij moet tijdig op de hoogte 
worden gebracht wanneer de openbare weg moet worden gekruist. Als de kabel voor de 
voorlopige verbinding ook moet dienen als definitieve verbinding, dan zal deze moeten worden 
geplaatst overeenkomstig de voorschriften met betrekking tot de definitieve aansluiting. 
  
(ofwel) Met een voorlopige kabel  
De aansluiting met een tijdelijke kabel mag alleen bij een bovengronds net worden uitgevoerd. De 
aansluitingskabel is in overeenstemming met de geldende normen. De doorsnede van de kabel 
wordt bepaald afhankelijk van het vereiste vermogen (minimale doorsnede van de geleiders: 4 x 10 
+ 10 mm² koper). Het is verboden om een groen-gele beschermingskabel te gebruiken. Bovendien 
moet deze aan beide uiteinden beschermd zijn. Een tijdelijke kabel mag in geen geval over een 
openbare weg worden gelegd. 
  
(ofwel) Met een definitieve kabel  
Ondergronds net: een EVAVB-aansluitingskabel met koperen geleiders van minstens 4 x 10 mm² 
(afhankelijk van het gevraagde vermogen) wordt onder de grond geplaatst. Lengte: vanaf de 
definitieve opstellingsplaats van de meter + 1 m tot aan de rand van de weg, plus 1 meter.  
Bovengronds net: een EVAVB-aansluitingskabel met koperen geleiders van minstens 4 x 10 mm² 
(afhankelijk van het gevraagde vermogen) wordt onder de grond geplaatst. Lengte: vanaf de 
definitieve opstellingsplaats van de meter + 1 m tot aan de voet van de aansluitingspaal plus 10 m 
opgerold. (Voor een houten paal: 11 m). 
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INRICHTING VAN DE METERGROEP 

 In een gesloten gebouw: Wanneer de metergroep en het hoofdverdeelbord in een gebouw 
zijn geplaatst, gelden de voorschriften in verband met een definitieve aansluiting (zie verder). 
Het lokaal waar de meters zijn opgesteld, moet kunnen worden vergrendeld. 

 Buiten of in een toegankelijk gebouw: De metergroep en eventueel het hoofdverdeelbord 
worden in een werfkast geplaatst. Wanneer de aansluiting gebeurt met een definitieve kabel, 
zal die kast in de mate van het mogelijke worden opgesteld op de plaats waar de definitieve 
meter is voorzien. 

Werfkast 

 Deze bestaat uit een deel 'aansluiting' met de meter en zijn beveiligingen en een deel 
'verdeling' in dezelfde kast of in een andere kast. Die kasten kunnen samen of apart worden 
geplaatst. De kast met de hoofdbeveiliging moet echter zo dicht mogelijk bij de aansluiting op 
het openbare net worden opgesteld. De meter en zijn beveiligingen worden door de 
distributiemaatschappij geplaatst. Wanneer de meterkast door de aanvrager wordt geleverd, 
moet ze kunnen worden verzegeld. 

 Minimale binnenafmetingen van het deel 'aansluiting' (l x d x h): 400 x 250 x 800 mm. 

 De werfkast is gemaakt van een onvervormbaar en zelfdovend materiaal (het gebruik van hout 
is niet toegelaten). De beschermingsgraad volgens [NBN EN 50102] tegen de binnendringing 
van vast en vloeibare voorwerpen bedraagt:  

o minimaal IP 21 (wanneer de deur open staat); 
o minimaal IP 30-7 (wanneer de kast binnen is opgesteld); 
o minimaal IP 34-7 (wanneer de kast buiten is opgesteld). 

 De mechanische beveiliging van het deksel is RC3 en de kast moet dubbel geïsoleerd zijn. Ze 
mag in geen geval worden doorkruist door metalen elementen zoals aardingsbouten enz. De 
doorvoeren moeten worden voorzien van kunststof wartels die aan de diameter van de kabels 
zijn aangepast. Doorboringen die niet worden gebruikt, moeten met doppen van synthetisch 
materiaal worden dichtgemaakt. 

  

 De kast of het deel van de kast dat voor de metergroep bestemd is, moet een driefasige meter 
en zijn beveiliging kunnen bevatten. Deze bestaat uit een automatische uitschakelautomaat bij 
belasting of zekeringen. Die kast of dit deel van de kast moet kunnen worden verzegeld. Ze zal 
ook van een veiligheidsslot worden voorzien, mocht dat nodig blijken. 

  

 Opdat de meetwaarden gemakkelijk kunnen worden afgelezen, bevindt de kWh-meter zich op 
ooghoogte. Op die hoogte is het deksel of de deur van de kast voorzien van een kijkgat van 
minstens 20 x 12 cm (h x b). 

 Aan de buitenkant van de werfkast zijn minstens de volgende elementen aangebracht:  
o een gele driehoek met daarrond een zwarte cirkel en in het midden een zwarte bliksemflits; 
o de aanduiding van de spanning in de kast (230 V of 3N/400 V) 

VERDEELKAST, beveiligingen en aansluitingspunten 

 In de verdeelkast zit een hoofddifferentieelschakelaar, waarvan de gevoeligheid wordt 
bepaald door de aardweerstand (zie hieronder), maar die nooit meer dan 300 mA zal 
bedragen. 

 Eén of meerdere eenfasige elektrische stopcontacten met een aardingspen conform de 
geldende normen. Eventueel één of meerdere driefasige elektrische stopcontacten met een 
aardingspen (industrieel type). 

  

 De elektrische stopcontacten voor de aansluiting van de toestellen moeten een 
beschermingsgraad van minstens IP 34 hebben. Ze kunnen op de wanden van de kast worden 
geplaatst, op voorwaarde dat hun bevestigingsmiddelen de dubbele isolatie niet beschadigen.  

  

 Voor elke kring zal dezelfde aanduiding op de stroomverbreker en het overeenstemmende 
stopcontact worden geplaatst. De elektrische stopcontacten worden beveiligd door 
automatische zekeringen die aan de nominale stroomsterkte zijn aangepast.  

 De eenfasige stopcontacten kunnen per twee op één automatische zekering worden 
aangesloten. Driefasige stopcontacten worden elk van hun eigen automatische zekering 
voorzien. 
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Aarding 
De aarding bestaat uit één of meerdere aardelektroden en een aardgeleider. Voor de 
aardelektrode mag men eventueel de bestaande aardingslus of reglementaire aardingsrails 
gebruiken. De aardingsweerstand bepaalt de gevoeligheid van de differentieelschakelaar. Daarbij 
wordt de volgende formule gebruikt: R = U/I, waarbij 
R = aardingsweerstand (ohm) 
U = absolute conventionele limietspanning (25 V) 
I = gevoeligheid van de hoofddifferentieelschakelaar    Gebruikelijke waarden: 30, 100 en 300 mA. 
De aardingsstang is met een geel-groene VOB-draad met de aardingsrail verbonden (minimale 
doorsnede van de aardgeleider: 16 mm²). 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.51.1b Voorlopige aansluitingen - watertoevoer 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer doet het nodig om de werf van water te voorzien. Alle kosten die verband houden 
met de voorlopige aansluitingen en het verbruik en/of de eventuele installatie van waterputten 
zijn volledig ten laste van de aannemer. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De kwaliteit van het water beantwoordt aan de minimale voorschriften met betrekking tot het 
aanmaakwater voor beton en mortel volgens [NBN EN 1008].  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De aannemer mag bestaande installaties of het vulwater van de regenwaterputten en de septische 
putten gebruiken op voorwaarde dat dit beantwoordt aan de hierboven beschreven 
kwaliteitseisen, of hij voorziet een aansluiting op het openbare waternet of hij kan de 
watertoevoer met zijn eigen middelen voorzien (dit wil zeggen met watertanks). 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.51.1c Voorlopige aansluitingen - waterafvoer 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer wordt belast met alle noodzakelijke maatregelen met het oog op de afvoer van het 
water zonder dat hij daarvoor rekent op het geplande waterafvoernet in het kader van de bouw 
van de gebouwen. De aannemer voorziet een voorlopig waterafvoernet om de afvoer van het 
water uit de bestaande rioleringsnetten te voorzien die voorlopig of definitief zouden worden 
afgesloten. Alle graafwerken, alle leveringen en de aansluitingskosten zijn hierin inbegrepen. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Het voorlopige waterafvoersysteem wordt gerealiseerd met behulp van buizen waarvan het type 
en de afmetingen overeenstemmen met de te realiseren afvoer. De nodige toebehoren en 
verbindingsonderdelen zijn ook voorzien. 
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UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De aannemer dient vooraf de noodzakelijke vergunningsaanvragen in en betaalt de eventuele 
belastingen aan de betreffende diensten en autoriteiten. Tijdens de volledige duur van het gebruik 
wordt het voorlopige waterafvoernet onderhouden. Zodra het niet meer nuttig is wordt dit 
waterafvoernet na goedkeuring van het bestuur afgebroken. De afgebroken waterafvoernetten 
blijven eigendom van de aannemer. Dit artikel omvat alle nodige wederaanvullingen en 
graafwerken. Het tracé van de voorlopige leiding wordt 

 aangeduid op het plan,  

 ter plaatse door het bestuur aangeduid  

 of door de aannemer gekozen, die zijn voorstel daarna aan het bestuur voorlegt.  
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.52 Bouwplaatsverlichtingen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer treft alle nodige maatregelen om de werf vanaf de ingang te verlichten. 
De getroffen maatregelen zijn conform de geldende voorschriften en vermijden elke hinder voor 
de buren. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
  

04.53 Bebakeningen en signalisaties op de werf 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Er worden een heldere signalisatie en bebakening aangebracht vanaf de toegang tot de werf langs 
de weg, en dit tot aan de werfzone, volgens de geldende normen en voorschriften en in 
overeenstemming met het veiligheids- en gezondheidsplan. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.55 Omheiningen/voorlopige hekken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer zorgt ervoor dat derden geen toegang kunnen krijgen tot de werf door de bouw van 
een stevige omheining. Op de grens van het terrein en het openbare domein bouwt de aannemer 
een voorlopige omheining en brengt er alle nodige en voldoende signalisatie op aan, teneinde de 
toegang te verbieden voor onbevoegde personen en de veiligheid van het verkeer te garanderen. 
Die omheining blijft behouden tot het einde van de bouwwerken en na de voorlopige oplevering. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
 

MATERIALEN 

De voorlopige omheining is minstens 1,80 m hoog. In de omheining worden vergrendelbare 
toegangen voorzien. 
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De keuze van de aard van de omheining wordt aan de aannemer overgelaten.  

UITVOERING/VERWERKING 

De inplanting, de materialen, de afmetingen en de uitrusting moeten aan de geldende 
gemeenschappelijke voorschriften voldoen. De aannemer wordt belast met de 
vergunningsaanvraag en de betaling van de bijbehorende taksen. De omheining wordt goed 
onderhouden en hersteld wanneer dat nodig blijkt. 
De signalisatie, de verlichting en de beschermingen zullen moeten worden geïnstalleerd 
overeenkomstig de voorschriften van het ministerieel besluit [MB 1999-05-07]. 
Er worden vergrendelbare toegangen in de omheining ingericht. Deze kunnen worden afgesloten 
met hekken met hangsloten en stevige sloten. De aannemer waakt er echter over dat de 
opdrachtgever en de architect altijd toegang hebben tot de bouwplaats, zelfs buiten de werkuren. 
Van alle vergrendelde delen worden de sleutels aan de architect en aan de opdrachtgever bezorgd. 
De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt slechts verwijderd zodra de vordering 
van de werken dit mogelijk maakt en met instemming van het bestuur. 

04.56 Werfborden 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat de levering en de plaatsing van de werfborden. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

MATERIALEN 

Het bord is gemaakt van waterbestendig multiplex of een vergelijkbaar materiaal dat bestand is 
tegen de weersinvloeden, met witte kleur, met een dikte van 1,8 cm. 

 Dragende structuur: Afgeschuinde SRN of stevige metalen constructie  

 Belettering: onveranderlijke zwarte letters op een witte achtergrond, geschilderd of 
zelfklevend.  

  
Op de informatieborden worden de volgende gegevens in het Frans en het Nederlands vermeld: 
  

 logo, naam en adres van de aanbestedende overheid  

 opdrachtgever: naam, adres en telefoon/e-mail 

 Subsidiërende overheid: naam, adres en telefoon/e-mail  

 project: benaming van het project  

 ontwerper(s): naam en adres van de ontwerper(s)   

 stabiliteit/speciale technieken: naam en adres van de betrokken studiebureaus  

 aannemer: naam, adres en telefoon/faxnummer van de hoofdaannemer  

 veiligheidscoördinator: naam, adres en telefoonnummer.  

 uitvoeringstermijn: begindatum en vermoedelijke einddatum van de werken  
 

04.6 Werflokalen en -uitrustingen 

04.62 Werfketen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Afhankelijk van de omvang van de werken voorziet de aannemer voor de volledige duur van de 
werken minstens de volgende bouwketen, evenals hun inrichting: 
een ruimte die beschut is tegen vocht voor het opbergen van het materieel en het opslaan van 
cement enz.; 
een lokaal voor het personeel, evenals de nodige sanitaire uitrustingen; 
een verwarmd kantoor/vergaderzaal. 
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De werken omvatten eveneens de inrichting, het onderhoud, de verwijdering en de herstelling van 
het terrein 

MATERIALEN 

Naar keuze van de aannemer en volgens de behoeften van de bouwplaats. Alle keten en lokalen 
hebben een stevige en gebruiksvriendelijke constructie. Alle lokalen zijn afsluitbaar en zijn 
uitgerust met het nodige meubilair (kasten, tafels, stoelen enz.) afhankelijk van hun voorlopige 
bestemming. De nodige aansluitingen en afvoeren worden ook voorzien. Deze beantwoorden aan 
de voorschriften van het [ARAB]. 

UITVOERING/VERWERKING 

De aannemer bezorgt aan de aanbestedende overheid een schematische schets van de inplanting 
van de werfketen. De werfketen en -lokalen zijn gemakkelijk toegankelijk en praktisch. De keten en 
lokalen waarvoor er geen andere plaats is dan de openbare weg, moeten beantwoorden aan de 
geldende gemeentelijke voorschriften en politiereglementen. Ze worden tijdens de volledige duur 
van hun gebruik onderhouden, verwarmd en verlicht. 

04.62.1 Werfketen voor vergaderingen/kantoren 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer richt voor de volledige duur van de werken tot de volledige afwerking van alle 
gebouwen een verwarmd vergader-/administratief lokaal in. 
De werfkeet is geschikt om er werfvergaderingen te houden in aanwezigheid van minstens zes 
personen. Hiertoe heeft ze de vereiste afmetingen en is ze uitgerust met geschikte uitrustingen en 
meubilair. De keet wordt regelmatig onderhouden en gereinigd (geen maaltijdresten enz.). 
Minimaal meubilair: een tafel voor zes personen, zes stoelen, een afsluitbare kast om er 
werfdagboeken in op te bergen, een volledig technisch dossier, de certificaten, de 
vorderingsstaten, de stalen, … De uitvoeringsplannen zullen aan de muren worden gehangen. 
Minimale voorziening: verwarming, verlichting, stromend water en waterafvoer. De keet moet 
tijdens de winter voldoende kunnen worden verwarmd. Ze is voldoende beschermd tegen wind en 
stof. 
In dit lokaal worden een hele reeks gunningsdocumenten, alle werfdagboeken, aantekeningen, 
processen-verbaal, meetstaten, materiaallijsten en alle nodige middelen voor het toezicht van de 
werken ter beschikking gehouden van de architect en van de keuringsinstellingen. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.62.2 Werfketen voor het personeel/kleedruimten 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer stelt aan zijn werknemers lokalen ter beschikking waar ze tegen het weer beschut 
zijn, waar ze hun kleren kunnen opbergen en waar ze zich kunnen verzorgen en kunnen eten. 
De lokalen beantwoorden aan de voorschriften van het [ARAB], de wet betreffende het welzijn op 
het werk [wet van 1996-08-04] en van de codex over het welzijn op het werk [KB 1998-03-27 
Welzijn]. 
De keet wordt voldoende beschut tegen wind en stof en wordt goed verlicht. 
Ze wordt regelmatig schoongemaakt en tijdens de winter behoorlijk verwarmd. 
Er wordt geschikt meubilair geïnstalleerd. 
De keet mag niet worden gebruikt als voorlopige opslagruimte voor materialen en 
gereedschappen. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 
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04.62.4 Keten/bouwplaatsvoorzieningen voor gebruik als toilet 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aannemer is verantwoordelijk voor de levering, de aansluiting en het onderhoud van de 
toiletten op de werf ten behoeve van het personeel en voor de water- en de stroomvoorziening en 
de afvoer voor de werken. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.62.5 Werfketen voor de tijdelijke opslag van 
materieel/bouwmaterialen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De materialen worden onder volledige verantwoordelijkheid van de aannemer opgeslagen. Alle 
materialen die gevoelig zijn voor vocht, worden op een droge plaats opgeslagen. De aannemer is er 
bijgevolg verantwoordelijk voor om voldoende en voldoende grote lokalen voor een voorlopige 
opslag te voorzien. De keet die voorbehouden is voor de materialen, wordt tegen wind, stof en 
vocht beschut. De aannemer dient de opslaglokalen te vergrendelen en de opgeborgen 
voorwerpen te beschutten en te beschermen tegen warmte, koude, vocht en elk risico op brand. 
De aannemer is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van diefstal van materieel of 
materialen. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

04.7 Schoonmaak op het einde van de werken en 
herstellingen in de oorspronkelijke toestand 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Op het einde van de werken en voordat de voorlopige oplevering van de werken kan worden 
uitgevoerd, dient de aannemer een volledige schoonmaak (indien nodig door een gespecialiseerde 
onderneming) uit te voeren van de volledige werf, de goten, het dak, de gevels ... waar de werken 
werden uitgevoerd en dit zo vaak als nodig wordt geacht door de ontwerper om een onberispelijk 
resultaat te verkrijgen. 
Hij dient daarbij alle puin en alle mogelijke voorwerpen af te voeren die er zich nog zouden kunnen 
bevinden, zowel in het gebouw zelf als op de volledige werf, tenzij daarover andere bepalingen 
werden overeengekomen (bestek, recupereerbare elementen die eigendom blijven van de 
opdrachtgever op zijn vraag). In dit verband is het verboden om gelijk welk puin op de site in te 
graven. 
Alle geschikte middelen zijn in deze post opgenomen voor de perfecte schoonmaak, met inbegrip 
van de herstelling van de bouwwerken in hun oorspronkelijke staat. 
  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.19.1a.01 Inrichting van de 
werf. 

06 Stabilisatie- en afbraakwerken 

06.2 Afbraak-/sloopwerken (voor afvoer) 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Voorschriften met betrekking tot voorzorgsmaatregelen en veiligheid 
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 De uitvoering van alle sloop- en ondersteuningswerken gebeurt onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer voert de afbraakwerken op zijn kosten, 
risico's en gevaren uit met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen die in dit verband 
worden opgelegd. Alle schade die ten gevolge van de uitvoering van de sloopwerken aan de 
naburige gebouwen of aan de openbare weg wordt veroorzaakt, wordt door hemzelf en op 
zijn kosten hersteld of vergoed voordat de voorlopige oplevering wordt uitgevoerd. 

 De aannemer mag pas met zijn werken beginnen nadat hij van de werfdirectie een bijgewerkt 
uittreksel uit de asbestinventaris heeft ontvangen. Indien twijfelachtig materiaal wordt 
ontdekt dat niet in die inventaris is opgenomen (vloerbedekking, lijm, isolatiemateriaal, muur- 
of plafondplaten ...), brengt hij de werfdirectie daarvan op de hoogte. Er wordt dan beslist of 
het opportuun is om een analyse van het monster uit te voeren om op basis daarvan te 
bepalen of er al dan niet asbest aanwezig is. Indien asbest aanwezig blijkt dat niet in de 
inventaris is opgenomen, wordt de aannemer vergoed voor de kosten die met de verwijdering 
ervan gepaard gaat.    

 Tijdens de uitvoering van de werken treft hij alle nodige maatregelen om te vermijden dat 
ondergrondse leidingen (elektriciteit, gas, water, telefoon, kabeldistributie enz.) worden 
beschadigd door vallend afbraakmateriaal, de installatie van werkuitrustingen of stellingen of 
gelijk welke andere handeling. De aannemer draagt alle kosten voor de werken, leveringen en 
proefmetingen die noodzakelijk worden geacht en die door de distributiemaatschappijen 
worden uitgevoerd. 

 Men dient rekening te houden met de eventuele noodzaak om overtollig oppervlaktewater 
weg te pompen en af te voeren. De aannemer mag in dit verband op geen enkele manier 
overmacht inroepen ten gevolge van nalatigheid van zijnentwege. 

 Tijdens de afbraakwerken voert de aannemer alle nodige schorings- en ondersteuningswerken 
uit om de integriteit van de naburige constructies te garanderen en zijn eigen werken veilig te 
stellen. De aannemer dient zonder extra kosten alle versterkingen en/of verbeteringen aan te 
brengen die de werfdirectie of de keuringsinstellingen hem zouden kunnen opleggen. De 
schorings- en ondersteuningsmiddelen worden op een doordachte manier ontworpen en 
worden ter goedkeuring aan de werfdirectie voorgelegd voordat met de afbraakwerken wordt 
begonnen.   

 Als er geen gezondheids- en veiligheidsplan bij het aanbestedingsdossier gevoegd is, volgt de 
aannemer de instructies die hem door de opdrachtgever en/of de coördinator-uitvoering 
worden gegeven.    

Afbraakmaterialen - Afvoer van het puin 
De afvoer van het puin wordt verzekerd en betaald in overeenstemming met de artikelen 07 Afval: 
preventie, selectieve sortering op de werf, opslag, transport en behandeling van afval en 
onderliggend puin. 

06.21 Afbraak van volledige gebouwen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De post 'afbraak van hele gebouwen' omvat de volledige afbraak van alle materialen en puin van 
alle constructies in de boven- en de onderbouw die door de plannen worden aangeduid, met 
inbegrip van de funderingen die niet meer zullen worden hergebruikt, met uitsluitsel van degene 
die krachtens uitdrukkelijke voorschriften in de bodem kunnen worden gelaten. In 
overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek moeten de 
eenheidsprijzen die in deze post zijn opgenomen, altijd hetzij volgens uitsplitsing in de 
samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, de volgende elementen omvatten: 

 De beschermingsmaatregelen die nodig zijn voor de werken, die een risico vertonen dat er 
asbestvezels vrijkomen [KB 2006-03-16]. 

 De veiligheidsmaatregelen die verplicht moeten worden getroffen aan de straatzijde, conform 
de geldende gemeentelijke voorschriften. Alle kosten die daaruit voortvloeien, zijn ten laste 
van de aannemer; 

 de maatregelen tegen de hinder ten gevolge van het stof, zoals de regelmatige besproeiing 
van de werf met een waterstraal, teneinde zoveel mogelijk de vorming van stof tegen te gaan; 
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 de maatregelen die moeten worden getroffen om de ondergrondse en de bovengrondse 
leidingen te beschermen: in voorkomend geval de ontkoppeling, de aftakking en/of het 
afbreken van de bestaande leidingen; alle kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van 
die werken, leveringen en administratieve stappen evenals de eventuele proefmaatregelen die 
door de gas-, elektriciteits- en/of waterdistributiemaatschappijen moeten worden uitgevoerd, 
zijn ten laste van de aannemer; 

 de uitvoering van de eigenlijke sloopwerken, dit wil zeggen van de volledige gebouwen, met 
inbegrip van de daken, de muren en de vloeren, het timmerwerk, het schrijnwerk en de 
beglazingen, de goten, de technische installaties ...;     

 de eventuele huur van gespecialiseerd materieel, vrachtwagens en/of containers, evenals alle 
bijbehorende taksen; 

 het behoorlijke schoorwerk met alle geschikte middelen (stellingen, zware L-profielen 
verankerd in steunblokken van beton die in de grond gegoten zijn enz.) die nodig worden 
geacht om scheuren, verzakkingen en/of de gedeeltelijke instorting van aangrenzende 
elementen te voorkomen; 

 de nodige versterkingen en afdichtingen om aan de aangrenzende behouden gebouwen aan te 
brengen. Indien nodig gebruikt de aannemer ook duurzame versterkingen. 

 de eventuele herstellingen aan de aangrenzende en/of behouden bouwwerken: dit wil zeggen 
de levering en de plaatsing van vergelijkbare materialen teneinde de littekens te doen 
verdwijnen die door de sloopwerken werden veroorzaakt; 

 de afdichtings- en aanpassingswerken van de afvoerleidingen ter hoogte van de aansluitingen 
op de goot; 

 Desgevallend het aanaarden en verdichten van de kuilen en het puin overeenkomstig de 
bepalingen van dit bijzonder lastenboek. 

- Belangrijke opmerkingen 

De afvoer van alle materialen en puin naar erkende storten moet worden uitgevoerd volgens de 
voorschriften van de artikelen 07 - Afval en onderliggende afvalstoffen. 

UITVOERING/VERWERKING 

 Voordat hij met de eigenlijke afbraakwerken begint, laat de aannemer al het aanwezige asbest 
en alle materialen die asbest zouden kunnen bevatten, in overeenstemming met de richtlijnen 
van de wet [KB 2006-03-16] verwijderen door een onderneming die gespecialiseerd is in de 
verwijdering van asbest. Er wordt volgens de richtlijnen van de wet [KB 2006-03-16] een 
inventaris opgesteld van de producten die asbest bevatten. De afbraak van de elementen van 
cementasbest gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. 

 De aannemer voert zorgvuldig de sloopwerken uit in overeenstemming met het werkplan dat 
hij opgesteld heeft en dat door de werfdirectie werd goedgekeurd. Minstens twee weken voor 
het begin van de werken legt de aannemer een werkplan ter goedkeuring aan de werfdirectie 
voor. Deze laatste behoudt zich het recht voor om correcties aan te brengen, waarmee de 
aannemer rekening moet houden. De sloopwerken beginnen in principe op het dak en gaan 
van boven naar beneden. 

 De aannemer wordt verantwoordelijk gesteld voor alle schade die ontstaat door de 
sloopwerken aan de naburige gebouwen, aan de leidingen van de regies en aan de elementen 
van de onmiddellijke omgeving. Alle schade die door de werken van de aannemer wordt 
veroorzaakt, wordt op zijn kosten hersteld en gerepareerd. 

 Tijdens de uitvoering van de werken treft hij alle nodige maatregelen om te vermijden dat 
ondergrondse leidingen (elektriciteit, gas, water, telefoon, kabeldistributie enz.) worden 
beschadigd door vallend afbraakmateriaal, de installatie van werkuitrustingen of gelijk welke 
andere manipulatie. 

 De massieven worden met behulp van de geschikte middelen gesloopt. Bij gebruik van 
explosieven moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd en moeten de geldende 
voorschriften worden nageleefd. 

 De sloopwerken worden uitgevoerd voor zoverre ze nodig zijn voor de uitvoering van nieuwe 
werken. Behoudens andersluidende bepalingen op de plannen en/of in het bestek omvatten 
die werken altijd het slopen van de constructies ter hoogte van de funderingsmassieven, 
putten of funderingspalen die moeten worden gerealiseerd (met uitzondering van de 
funderingswerken die moeten behouden blijven). 
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 Tijdens het slopen moeten de funderingen, kelders, putten enz. voldoende worden 
vrijgemaakt zodat de werfdirectie de nodige controles kan uitvoeren. De waterputten en de 
beerputten moeten eerst volledig worden leeggemaakt voordat ze worden gesloopt of gevuld. 
Het vullen van de putten zal desgevallend enkel gebeuren met behulp van aangestampte 
aarde of steen en/of puin van verbrijzeld beton. 

 De stookolietanks worden verwijderd en gereinigd. 

 De aannemer wordt belast met de afvoer van al het puin en afbraakmaterialen naar een 
officieel erkend stort in overeenstemming met de voorschriften van het hoofdstuk over het 
afval (07 Afval: preventie, selectieve sortering op de bouwplaats, opslag, transport en 
behandeling van het afval). Hij bezorgt de certificaten daarvan aan de werfdirectie. Het afval, 
het puin en het sloopmateriaal mogen in geen geval op de bouwplaats worden achtergelaten 
of ingegraven. 

 Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen in het bestek blijven alle sloopmaterialen 
eigendom van de aannemer. De opdrachtgever behoudt zich evenwel het recht voor om zich 
bepaalde sloopelementen toe te eigenen. Die materialen worden door de aannemer vervoerd 
en in de opslagplaatsen van de opdrachtgever gelost op de plaats die deze laatste heeft 
aangeduid. 

 Ieder voorwerp van wetenschappelijke of historische waarde dat tijdens de sloopwerken of 
grondwerken of tijdens de uitvoering van werken wordt ontdekt, is eigendom van de 
opdrachtgever, die zich het recht voorbehoudt om aan de aannemer specifieke voorschriften 
op te leggen om ze te beschermen en af te voeren. Alle ontdekkingen van waarde - dit wil 
zeggen alle vaste of afzonderlijke elementen die tijdens de bouw- of de sloopwerken zouden 
kunnen verschijnen, worden onherroepelijk gemeld aan de opdrachtgever, die er automatisch 
eigenaar van wordt. De aannemer bezorgt intacte gevonden voorwerpen aan de 
opdrachtgever. 

06.21.2 Afbraak van gebouwen met belending 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 
Een gebouw dat aan een ander gebouw grenst, wordt volledig afgebroken, met inbegrip 
van de volledige fundering en de bestaande riolering binnen en buiten volgens de 
voorschriften omschreven in de algemene bepalingen van de afbraakwerken die hierboven 
worden beschreven. 

UITVOERING/VERWERKING 

De schade veroorzaakt door de afbraakwerken moet worden hersteld. De herstellingen worden 
met identieke (gerecupereerde) materialen zo uitgevoerd zodat ze onzichtbaar zijn. 
Alle gaten en openingen, die al dan niet toe te schrijven zijn aan de afbraakwerken, in de 
belendende gevels die behouden blijven (onder meer ten gevolge van de verwijdering van 
balklagen, T-balken enz.) worden in overleg met de werfdirectie zorgvuldig gemetseld met behulp 
van identieke of met de bestaande onderlaag verenigbare materialen. De losgekomen elementen 
van het metselwerk worden in overleg met de werfdirectie verwijderd en vervangen met identieke 
of met de bestaande onderlaag verenigbare materialen. Ter hoogte van de herstellingen in het 
metselwerk wordt niet-hechtende mortel verwijderd. 
Alle delen van de belendende bouwwerken die zouden zijn blootgelegd ten gevolge van de 
afbraakwerken en die aan de weersinvloeden worden blootgesteld, worden op een doeltreffende 
manier beschermd. 
De aannemer schoort op een geschikte manier de gemene muren die daarbij zijn vrijgekomen, op 
de nodige plaatsen en tot op een voldoende hoogte. Die schoren blijven behouden tot de muren 
door de nieuwe bouwwerken worden ondersteund. De aannemer legt de uitvoerings- en de 
schoringswijze ter goedkeuring aan de werfdirectie voor. 
Naar omstandigheid behoudt de aannemer de intacte dragende muren/gevelmuren en bedekt ze 
in voorkomend geval met muurbedekkingen. 
Behoudens een andersluidende bepaling van de werfdirectie of van het bestek, worden alle 
gemetselde constructies die ten opzichte van de gemene muren uitsteken, verwijderd, zodat de 
muren volledig vlak zijn. Alle bepleisteringen en andere materialen die waterinfiltratie in de muren 
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zouden kunnen veroorzaken, moeten zorgvuldig worden verwijderd. De openingen in de muren 
worden dichtgemetseld, afhankelijk van het type en over de volledige dikte van de muur. 
  
De volgende materialen worden zorgvuldig afgebroken, opgeslagen en beschermd, zodat ze 
kunnen worden hergebruikt: 

 beige gevelstenen;  

 bruine gevelstenen onderbouw;  

 keramische dakpannen;  

 radiatoren;  

 prefabbeton elementen.  

06.21.2y Afbraak van het sanitaire gebouw (vleugel D) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het 'sanitaire' gebouw wordt volledig afgebroken, met inbegrip van de volledige fundering en de 
bestaande riolering binnen en buiten het gebouw volgens de voorschriften omschreven in de 
algemene bepalingen van de afbraakwerken die hierboven worden beschreven. 
Alle technieken worden aan beide kanten van het gebouw in wacht geplaatst.  
Indien vleugel B en C via vleugel E zouden worden gevoed, treft de aannemer alle nodige 
maatregelen om de goede werking van alle technieken in alle vleugels te garanderen tijdens deze 
fasering van de werken. Deze interventie is in deze post inbegrepen.  
  
De gevelstenen en de elementen in prefab beton zullen worden behouden om de gevels te 
herstellen op de afgebroken plaatsen. 

- Ligging 

Sanitair gebouw in vleugel D (tussen de assen I en J en 12 en 13) 
=> afmetingen: 3.075 x 465 cm - H = 375 cm 

06.21.2y.01  Af te breken sanitair gebouw TP 1,000 fft 

06.22 Afbreken van voorzieningen 

06.22.1 Afbreken van technische voorzieningen - vloeistoffen 

06.22.1a Afbreken van ondergrondse rioleringen  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft het afbreken en het afvoeren van de bestaande rioolleidingen en inspectieputten 
die niet behouden blijven. 

- Locatie 

 Speelplaats 4  

 Speelplaats 5   

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De aannemer breekt de waterafvoernetten die niet behouden blijven (leidingen en 
inspectieputten) af en voert ze af. 
Zo nodig voorziet hij de tijdelijke aansluitingen van de bestaande gebouwen op de riolering tot op 
het moment dat het nieuwe geplande net kan worden aangesloten.  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Inspectieput: per stuk. 
Riolering: per lineaire meter 

 
06.22.1a.01  Afbraak van inspectieputten   

06.22.1a.02  Afbraak van leidingen    
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06.22.1b Afbraak van sanitaire toestellen en voorzieningen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de demontage en afvoer van wc’s (incl. stortbakken, houten scheidingswanden, 
...) en bestaande lavabo’s; inclusief bovengrondse afvoeren. 

- Locatie 

 School 8: de 3 sanitaire blokken van de kleuterschool en de sanitaire blok van vleugel E 

 Speelplaats 9: sanitair vleugel A, vleugel B en sportzaal 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De aannemer breekt alle bovengrondse sanitaire voorzieningen af en voert ze af. 
Hij voorziet alle beschermingsmaatregelen tijdens de demontagewerken. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

PM - inbegrepen in post special technieken. 
 

06.22.1b.01  Afbraak van de wc’s    PM 

06.22.1b.02  Afbraak van de lavabo’s    PM 

 
06.23 Afbraak van sluit- en afwerkingselementen 

06.23.9 Afbraak van sluit- en afwerkingselementen binnen en buiten 

06.23.9c Afbraak van niet dragende scheidingswanden en metselwerk 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat de afbraak en de afvoer van de niet-dragende scheidingswanden, zonder 
onderscheid te maken tussen de aard en de dikte van de scheidingswand, met inbegrip van alle 
afwerkingen (muurtegels), schrijnwerk (deuren, beglaasde geheel ...) en technische afwerkingen 
(radiatoren, wastafels ...). 
  
De voorschriften 'algemene bepalingen met betrekking tot afbraakwerken' zijn op deze post van 
toepassing. 

- Ligging 

Sanitaire Vleugel E   

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH / m² 
  

06.23.9c.01  Afbraak van niet dragende scheidingswanden en metselwerk    

06.23.9e Afbraak van binnenschrijnwerk 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat de afbraak en de afvoer van het binnenschrijnwerk, met inbegrip van alle 
bijbehorende elementen. 
  

 Deuren: Omvat de afbraak en de afvoer van de deurblokken die niet behouden blijven (met 
inbegrip van de omlijstingen). De afmetingen zijn in de grafische documenten vermeld.   
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- Ligging 

Deurblok tussen oude sanitaire blok en vleugel B/D/E 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Post pro memorie.  
De kostprijs van dit artikel is in post 06.21.2y.01 
  

06.23.9e.01  Afbraak van dubbele deurblokken PM 

06.23.9f Afbraak van de vloercomplexen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat de afbraak en de afvoer van alle vloercomplexen, zonder onderscheid van 
materialen.  
De vloercomplexen bestaan uit de volgende lagen: Complex met tegels, houten vloerplanken of 
linoleum op egaline + onderlaag van baksteen van +/- 5 cm op zandlaag. 
   
De voorschriften 'algemene bepalingen met betrekking tot afbraakwerken' zijn op deze post van 
toepassing.   

- Ligging 

Sanitaire vleugels E / F 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De aannemer voert de hele afbraak van het vloercomplex uit tot op een diepte van 25 cm ten 
opzichte van het afgewerkte niveau. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
De eenheidsprijs omvat: 

 alle noodzakelijke beschermingsmaatregelen;   

 Het afbreken van de grondcomplexen, inclusief de verhogingen, de traptreden en plinten.  

 de afbraak van de technieken die in de vloer aanwezig zijn en die niet zouden behouden 
blijven;  

 de afvoer van alle elementen afkomstig van de afbraakwerken;   

 alle bijkomende werkzaamheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van deze post.   
06.23.9f.01  Afbraak van de vloercomplexen 

06.23.9h Afkappen van niet-hechtend pleisterwerk 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft het afkappen en het afvoeren van muur- en plafondbepleistering die niet meer 
aan de ondergronden is gehecht.  
De voorschriften 'algemene bepalingen met betrekking tot afbraakwerken' zijn op deze post van 
toepassing. 

- Ligging 

Alle muren en plafonds van de lokalen die moeten worden gerenoveerd. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De ontwerper en de aannemer bakenen de interventiezones in elk lokaal af voordat met de 
afkapwerken wordt begonnen.  
De niet-hechtende zones aan de muren en de plafonds worden verwijderd. 
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De barsten worden met een universeel mes geopend. Ze worden verbreed, waarbij erop wordt 
gelet om alle resten van onstabiel pleister te verwijderen.  
Alle oppervlakken worden gereinigd voordat met de pleisterwerken wordt begonnen. 
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Post pro memorie.  
De kostprijs van dit artikel is in post 51.54.1x inbegrepen. Renovatiepleister. 

06.23.9h.01  Afkappen van niet-hechtende bepleistering    

06.23.9i Afbraak van de bekledingen van de binnenmuren 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat de afbraak en de afvoer van alle bekledingen van de binnenmuren die niet 
behouden blijven: 
bestaande bekledingen: 

 faience muurbekledingen;   

 muurbekledingen van massief hout.  
De voorschriften 'algemene bepalingen met betrekking tot afbraakwerken' zijn op deze post van 
toepassing. 

- Ligging 

School 8 : sanitaire vleugel E /  vleugel F 
School 9 : sanitaire vleugel A /  vleugel B / sportzaal 
 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De ontwerper en de aannemer bakenen de interventiezones in elk lokaal af voordat met de 
afbraakwerken wordt begonnen. 
De ondergrond wordt vrijgemaakt van alle lijmresten, bevestigingen enz.  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
Eenheidsprijs omvattende (zonder onderscheid van materialen): 

 Bescherming van de interventiezones  

 Afbraak en afvoer van de muurbekledingen, met inbegrip van de lijmresten en de 
bevestigingen.  

 Reiniging van de muren na het afkappen  

 alle bijkomende werkzaamheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van het geheel   
06.23.9i.01  Afbraak van de bekledingen van de binnenmuren    

06.26 Afbraak van voorzieningen en bouwwerken buiten (naaste 
omgeving) 

06.26.1 Afbraak van buitenvloerbedekkingen 

06.26.1a Afbraak van buitenvloerbedekkingen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Post pro memorie. De demontagewerken van de vloerbedekkingen zijn voor rekening van de 
aanbestedende overheid.  
De kosten voor het uitgraven van de rioleringen worden opgenomen in de posten voor het plaatsen 
van nieuwe leidingen.  
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METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Por memories 
06.26.1a.01  Afbraak van de vloerbedekkingen    

 
06.4 Demontage/ontmanteling van elementen voor 

recuperatie, opslag op de bouwplaats en nieuwe 
plaatsing achteraf 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit deel gaat over de afbraak/ het demonteren van bouwelementen voor de recuperatie en de 
opslag op de werf.  

UITVOERING/VERWERKING 

De aannemer waakt erover dat de gedeelten van het gebouw die niet moeten worden ontmanteld, 
voldoende beschermd zijn en niet kunnen worden beschadigd. Hij voorziet hiervoor alle nodige 
stellingen, beschermingen, schoren en steunen. Al die werken worden op een voorzichtige manier 
uitgevoerd. De schade die aan de te behouden gedeelten van het gebouw wordt aangebracht, 
wordt door de aannemer op zijn kosten hersteld. 

06.47 Ontmanteling van voorzieningen en bouwwerken buiten 
(naaste omgeving) 

06.47.5 Ontmanteling van meubilair en voorzieningen buiten 

06.47.5z Ontmanteling van de gemetselde omheiningen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de afbraak van de gemetselde leuningen.   

- Ligging 

Omheiningen van speelplaats 4  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De aannemer voert de afbraakwerken van de gemetselde omheiningen uit en recupereert daarbij: 

 de sierstenen  

 de prefab betonelementen   
Alle gerecupereerde materialen worden achteraf teruggeplaatst.  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH / m³ 
 

06.47.5z.01  Gemetselde omheiningen     

07 Afval: preventie, selectief sorteren op de bouwplaats, 
opslag, vervoer en verwerking van afval 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het afvalbeheer omvat alle of een deel van de volgende operaties: 

 de preventie van afval;  
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 het transport en de interne hantering op de bouwplaats;  

 het selectief sorteren op de bouwplaats;  

 de tijdelijke opslag op de bouwplaats;  

 het beheer en het onderhoud van de zone die voorbehouden is voor de opslag en de 
behandeling op de bouwplaats;  

 de conditionering;  

 het laden en het transport;  

 het lossen op de plaats van bestemming;  

 het bijhouden van de documenten op de bouwplaats;  

 de nodige door de wetgever vereiste vergunningen.  
Alle kosten die uit dit artikel voortvloeien, zijn inbegrepen in post 04.1 Inrichting van de 
bouwplaats 

UITVOERING/VERWERKING 

De aannemer voert het bouw- en het afbraakafval af naarmate de werken vorderen, behoudens 
andersluidende bepaling in het bestek.  
Het afval wordt naar erkende installaties gebracht of worden na de behandeling op de bouwplaats 
gebruikt. Elke installatie voor afvalbewerking op de bouwplaats is in overeenstemming met de 
geldende normen. 
In geen enkel geval worden de afbraakmaterialen, het puin, het afval of het afvalmateriaal op de 
werf achtergelaten, ingegraven of verbrand.  
Huishoudelijk afval en afvalwater dat wordt voortgebracht door de personen die op de bouwplaats 
werken, zijn ten laste van de opdrachtnemer en moeten volgens de plaatselijke regels op een 
andere manier dan bouw- en afbraakafval worden beheerd. 
Het gevaarlijk afval wordt door een door het ministerie van het Brussels gewest erkende 
afvalophaler of vervoerder afgevoerd in overeenstemming met de voorschriften die van kracht zijn 
in het Brussels gewest betreffende gevaarlijk afval. 
 
De aannemer zorgt voor de afvoer van asbest. Evacuatie naar aangewezen gebieden. 
 
Vóór het begin van de werken duidt de aannemer een afvalcoördinator aan, van wie hij de naam 
aan de aanbestedende overheid bezorgt. De afvalcoördinator verzekert meer bepaald de 
etikettering van de houders, de naleving van de instructies betreffende sortering en tijdelijke 
opslag, de netheid van de bouwplaats en het behoorlijk bijhouden van de documenten. 

1 T1 Grondwerken/funderingen 
REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

Algemeen gesteld dienen de activiteiten met betrekking tot de grondwerken en de funderingen te 
voldoen aan de inhoud van [NBN EN 1997-1]. 
De afvoer en het beheer van het afval dat ontstaan is ten gevolge van de afbraak-, renovatie- of 
bouwwerken, maken het voorwerp uit van één of meerdere specifieke posten, die gedetailleerd 
worden in rubriek 07: preventie, selectief sorteren op de bouwplaats, opslag, vervoer en 
verwerking van afval. 

11 Grondwerken en bouwputten 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

    Grondwerken en bouwputten - algemeen  
Deze post betreft alle funderingswerken die nodig zijn voor de realisatie van bouwputten en 
sleuven tot op de gewenste diepte, evenals alle aanvullingen rond de funderingen en/of de kelders 
van de gebouwen die moeten worden opgetrokken. In overeenstemming met de algemene en/of 
specifieke bepalingen van het bestek moeten de eenheidsprijzen die in deze post zijn opgenomen, 
altijd hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, de 
volgende elementen omvatten: 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=11
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het precieze tracé en de controle van de zones die moeten worden uitgegraven en de diepte van 
de putten en/of de funderingssleuven; 
het vervoer ter plaatse en de installatie van het nodige materieel, graafmachines, pompinstallaties 
enz...; 
de eigenlijke bouwputten, volgens de methode die door de aannemer werd gekozen - en dit zowel 
de machinale als de manuele methoden; 
het slopen en het afvoeren van de obstakels of massieven met een volume van minder dan 0,5 m³ 
(zie ondertitel 11.21 Verwijdering van ondergrondse massieven); 
het intact houden en eventueel de verplaatsing of het terugplaatsen van de leidingen en de kabels 
die worden aangetroffen; 
de behoudsmaatregelen van de bouwputten en de sleuven teneinde iedere afbrokkeling te 
voorkomen met behulp van steunen en schoren; 
het droog houden van de bouwputten en de sleuven door ze zowel tegen grondwater als tegen het 
hemelwater te beschermen; 
de levering, de uitspreiding in lagen en het aanstampen van alle aanaardingen en ophogingen. 

Opgelet  
De grondwerken die afzonderlijk zijn voorzien in deel 9 T9 Directe omgeving - zijn niet inbegrepen 
in deze post. Wat de graaf- en de aanaardingswerken betreft voor de sleuven en/of de 
bouwputten van de ondergrondse rioleringselementen (kanalen, inspectieputten ...), deze zijn in 
de eenheidsprijzen van die elementen inbegrepen (zie rubriek 17 Overige ondergrondse 
elementen). 

UITVOERING/VERWERKING 

  

Aard van het terrein 
Door het indienen van zijn offerte wordt de aannemer verondersteld kennis te hebben genomen 
van het terrein en van de aard van de bodem, zodat dit geen argument kan vormen om andere 
afrekeningen te vragen dan de toeslagen, extra werken en/of veronderstelde hoeveelheden die in 
het bestek en/of de samenvattende meetstaat uitdrukkelijk worden toegekend. 

Bodemstudie - stabiliteitsstudie 
De verslagen van de boringen en de diagrammen worden bij de aanbestedingsdocumenten 
gevoegd. 
Wanneer tijdens de werken blijkt dat de bodem niet de veronderstelde kwaliteiten of de 
kwaliteiten die door het onderzoek naar voren waren gekomen, biedt, wordt een afrekening 
opgesteld voor de werken in meer of in min die daaruit voortvloeien, conform de eenheidsprijzen 
die in de offerte worden vermeld. 

Uitvoeringswijze - planning 
• De aannemer moet de ondergrondse installaties met de vereiste nauwkeurigheid lokaliseren (op 
basis van de beschikbare uitvoeringsmiddelen). 
• Afhankelijk van de aard van het terrein en van de noodzakelijkheden worden de grondwerken 
met de machine of manueel uitgevoerd. 
• Behoudens concrete aanduidingen op de plannen en/of het bestek en op voorwaarde dat alle 
voorschriften van onderhavig bestek worden gerespecteerd en geen enkele schade wordt 
aangericht aan de werken die worden uitgevoerd en/of aan de bestaande gebouwen, wordt de 
uitvoeringswijze aan de vrije keuze van de aannemer gelaten, die er de volle verantwoordelijkheid 
voor draagt. 

Beschermingsmaatregelen - stutwerken - schoorwerken 
Vóór het begin van de grondwerken vraagt de aannemer schriftelijk bij de gemeente de nodige 
inlichtingen aan zodat hij een duidelijk zicht heeft op het tracé van de ondergrondse leidingen 
en/of een antwoord op de vraag of deze een risico vormen voor de voorziene werken. De 
verplichtingen van de aannemer met betrekking tot de elektrische kabels worden in het [AREI] 
(artikel 192.02) en het [ARAB] (artikel 260 bis) geformuleerd. Dit betreft meer bepaald de 
preventieve maatregelen die moeten worden getroffen wanneer werken moeten worden 
uitgevoerd in de nabijheid van een ondergrondse elektrische kabel. Wanneer tijdens de uitvoering 
van de werken schade wordt veroorzaakt aan een ondergrondse kabel, kan de aannemer daarvoor 
aansprakelijk worden gesteld. 
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De werken mogen geen schade berokkenen aan de andere werken die in de bestaande gebouwen 
aan de gang zijn. De bodems van de bouwputten en de sleuven worden beschermd tegen elke 
schade die door water of vorst zou kunnen worden aangericht. Alle kosten ten gevolge van de 
schade zijn ten laste van de aannemer. 
De aannemer treft alle maatregelen die nodig zijn (aanbermingen, steunwanden, schoren) om 
afbrokkeling tijdens de werken te voorkomen. Wanneer de grondwerken de stabiliteit van 
bepaalde constructies dreigen aan te tasten, mogen deze werken pas beginnen wanneer de 
gebouwen stevig worden ondersteund en geschoord en/of wanneer de eventuele 
ondermetselingen met metselwerk of beton voldoende uitgehard zijn. 

Afmetingen - Diepteniveaus - Bodemoppervlak  
De uitgravingen voor de funderingsputten en de sleuven worden altijd geteld vanaf rechte wanden 
en worden in de mate van het mogelijke met verticale wanden uitgevoerd. Wanneer echter 
afkalvingen te vrezen vallen tijdens de werken, mogen de wanden worden aangebermd. 
Opgelet: deze bouwwerken worden niet geteld in het volume van de uitgegraven aarde, waarvan 
de forfaitaire hoeveelheid volgens vooraf vastgelegde regels wordt berekend. 
De afmetingen van de sleuven en van de funderingsputten zijn groot genoeg, zodat de 
funderingswerken zonder belemmeringen kunnen worden uitgevoerd, d.w.z. dat men een 
werkruimte moet voorzien voor de plaatsing van de bekistingen en de wapeningen en voor de 
eventuele cementeringen, pleisterwerken of isolatiewerken op de gemetselde muren. Aan de 
onderkant bedraagt de werkruimte tussen de wanden van de bouwputten en die van het 
bouwwerk minstens 50 cm. De werkruimte tussen de wand van de sleuven en het ondergrondse 
metselwerk bedraagt minstens 20 cm (zie hiervoor ook het bestek). 
De bodem van alle sleuven en alle funderingsputten wordt horizontaal uitgevoerd tot op het 
niveau dat door de ontwerper wordt voorgeschreven. De onderkant van de funderingen bevindt 
zich minstens op een vorstvrije diepte van 80 cm en op een stevige grond. Alle bouwputten 
beantwoorden bovendien aan de richtlijnen van de ingenieur stabiliteit en de eventuele 
gemeentelijke bouwreglementen.  
Wanneer de grondwerken op mechanische wijze worden uitgevoerd, moet erop worden gelet om 
de bodem van de put of van de sleuf te bewegen. Het is aanbevolen om niet tot op de voorziene 
diepte te graven, maar om de uitgraving manueel met de schop af te werken. 
In elk geval moet de bodem plat en genivelleerd zijn. Hij wordt vrijgemaakt van alle organische 
resten en materialen, resten van ijzer en andere vaste materialen die harde plaatsen of 
verzakkingen zouden kunnen veroorzaken; wanneer er stukken rots uitsteken, moeten ze worden 
gelijkgemaakt. 
In geen geval mag de aannemer beginnen met de uitvoering van de funderingen of het aanaarden 
van de bouwputten zonder dat de ontwerper de juiste diepte heeft kunnen vaststellen. Die 
vaststelling wordt in het werfdagboek genoteerd. 

Verrekeningen 
De afmetingen en de diepte van de sleuven en/of de funderingsputten worden in principe op de 
plannen, in het bestek en/of de gedetailleerde meetstaat vermeld. In dit geval wordt geen enkele 
wijziging of verrekening toegestaan zonder het voorafgaande akkoord en de concrete 
aanduidingen van de ontwerper of van het aangeduide studiebureau. 
In elke fase van de grondwerken kan de aard van het blootgelegde terrein de ontwerper er 
evenwel toe verplichten om te eisen dat de sleuven en/of de funderingsputten meer of minder 
diep worden gegraven in vergelijking met de aanvankelijk gegeven aanwijzingen. De extra of 
minder werken die daaruit voortvloeien, worden in de diepte (niet in de breedte) verrekend in de 
eenheidsprijs die in de offerte is voorzien. 
Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de ontwerper is het verboden om diepere bouwputten te 
graven dan voorzien. Indien dit echter het geval is en/of indien de graafwerken schade opliepen 
ingevolge de werken van de aannemer, dan heeft de ontwerper het recht om aanaardingen op te 
leggen, zonder dat de aannemer kan worden vergoed voor alle grondwerken, uitgraafwerken, 
aanaardingswerken, funderingswerken en andere werken die hieruit kunnen voortvloeien. 

Massieven - onvoorzien hindernissen 
Tijdens de grondwerken en de graafwerken, verwijdert de aannemer alle hinderlijke hindernissen 
(oude funderings- en metselmassieven, rioleringsleidingen die niet meer worden gebruikt, 
inspectieputten voor de waterafvoer en alle hindernissen zoals ingegraven puin, boomstronken 
enz.). 
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Als de aannemer tijdens zijn werken hindernissen of ernstige fouten in de bodem aantreft die 
dreigen de stabiliteit en/of het gebruik van de constructie in gevaar te brengen (bv. oude tanks, 
lagen met een zwak draagvermogen of welke vorm dan ook van verontreiniging), brengt hij de 
ontwerper en/of het studiebureau daarvan onmiddellijk op de hoogte, zodat zij de nodige 
instructies kunnen geven met betrekking tot de verwijdering van die hindernissen, de oplossing 
van het probleem of de sanering. De werken die naar aanleiding van die instructies moeten 
worden uitgevoerd, worden verrekend volgens de overeen te komen prijs. 
Als de aannemer tijdens de grondwerken op massieven of hindernissen met een volume kleiner 
dan 0,5 m³ stoot (ongeacht of het bestaan ervan al dan niet had kunnen worden voorzien vóór de 
aanvang van de werken), worden die elementen verwijderd zonder dat daarvoor een prijstoeslag 
wordt aangerekend. 
Voor de massieven of hindernissen met een volume van meer dan 0,5 m³, vermeldt de aannemer 
in zijn inschrijving een specifieke eenheidsprijs die rekening houdt met de diepte (zie 11.21 
Verwijdering van ondergrondse massieven). 
Wat de berekening betreft van de eventuele bijslagen die worden toegekend voor de verwijdering 
van de massieven, mogen deze pas worden geteld na contradictoire opmeting van de 
hoeveelheden. 

Niveau van de grondwaterlaag - bemaling 
De werken worden uitsluitend in droge bouwputten uitgevoerd. De afvoer van oppervlaktewater 
en de eventuele verlaging van de grondwaterlaag worden alleen stopgezet wanneer het 
gerealiseerde bouwwerk voldoende tegendruk biedt en met het akkoord van de ontwerper. 
Het droogmaken van de putten en de sleuven wordt gedetailleerd beschreven onder titel 11.5 
Droogmaken van de bouwputten door verlaging van de grondwaterstand. 

Afvoer van aarde - Opslag van aarde 
Het bestek duidt de zone van de werf aan waar de aarde moet worden teruggebracht en waar die 
aarde tijdelijk kan worden opgeslagen in afwachting van de bemonstering of het zeven. 
Indien blijkt dat de afgegraven aarde niet onmiddellijk opnieuw kan worden gebruikt, worden de 
nodige maatregelen getroffen met betrekking tot de afvoer naar saneringscentra of tijdelijke 
opslagzones - cf. rubriek 07 Afval: preventie, selectieve sortering op de werf, opslag, transport en 
behandeling van het afval. 
Behoudens andersluidende vermelding in het bestek wordt alle ongeschikte of overtollige aarde 
(met uitzondering van de hoeveelheden die nodig zijn voor de aanaarding) automatisch eigendom 
van de aannemer, die er naar eigen goeddunken kan over beschikken op voorwaarde dat daarbij 
de bovenvermelde wettelijke bepalingen worden nageleefd. 
De aarde die nodig is voor de aanaardingen en/of verhogingen zullen zorgvuldig moeten worden 
geselecteerd naargelang hun aard en hun zuiverheidsgraad (bijv. bouwgrond). De opslag van die 
aarde op het bouwterrein gebeurt in overleg met de aanbestedende overheid en de ontwerper op 
een plaats die maximaal op 25 m afstand ligt in de periferie van het gebouw dat moet worden 
opgericht.  
Afhankelijk van de vordering van de werken wordt de overtollige aarde afgevoerd van het 
bouwterrein. Indien blijkt dat een te grote hoeveelheid aarde werd afgevoerd, wordt deze door en 
op kosten van de aannemer teruggebracht. 

Veiligheid 

 Overeenkomstig rubriek 01 Bijzondere prestaties, die werd opgesteld door de coördinator-
ontwerp en die bij het bestek werd bijgevoegd. Alle richtlijnen in dit verband en de concrete 
aanduidingen die door de coördinator-uitvoering worden gegeven, moeten tot op de letter worden 
nageleefd.  
De toegangen tot de bouwputten moeten behoorlijk worden ingericht en in een goede staat 
worden behouden. Ze bieden alle veiligheidsgaranties. 
De installatie van de graafmachines zal moeten gebeuren overeenkomstig de voorschriften van 
[ARAB], de aanbevelingen van het NAVB (Nationaal Actiecomité voor veiligheid en hygiëne in het 
bouwbedrijf - zie http://cnac.constructiv.be/) en van het veiligheids- en gezondheidsplan. 
Voor de uitvoering van de uitgravingen van de bouwputten en de sleuven die moeten worden 
gestut - en dan in het bijzonder de bouwputten en de sleuven tegen een bestaand gebouw - 
bezorgt de aannemer vooraf aan de ontwerper zijn ontwerp van stutting en bekisting, evenals zijn 
uitvoeringsprogramma. Hij houdt daarbij rekening met de aard van het terrein, de openingsduur 
van de sleuven, de helling van de stratificatielagen, de variabele omstandigheden afhankelijk van 

http://cnac.constructiv.be/
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de weersomstandigheden en de schommelingen van de grondwaterlaag, zonder de diepte van de 
sleuven en de eventuele overbelasting van de boorden te vergeten. De schoren die bedoeld zijn 
om de lasten te verdelen, moeten op stevig verankerde steunplaten rusten, zodat ze niet kunnen 
wegglijden of wegzakken. 
Indien de ontwerper, het studiebureau en/of de coördinator-uitvoering dat wensen, dient de 
aannemer extra veiligheidsmaatregelen te treffen, geschikte middelen te gebruiken en/of zijn 
uitvoeringsplanning te herzien zonder dat hij dit kan aangrijpen om vergoedingen te eisen. 

CONTROLES 

 De aannemer waarschuwt de ontwerper en/of de ingenieur tijdig, zodat de uitgravingen worden 

gekeurd en zodat hij geen werken uitvoert die de visuele keuring door de ontwerper zouden 
kunnen hinderen. De afmetingen van de funderingsputten en van de sleuven moeten het mogelijk 
maken om de werken gemakkelijk uit te voeren en ze te keuren. 
De ontwerper en/of de ingenieur stabiliteit controleert de diepte, de bodem en de afmetingen van 
de bouwputten en de sleuven voordat de aannemer het beton begint te storten voor de 
funderingen en de aanvulling.  
Wanneer de ontwerper of de ingenieur meent dat de eventuele fouten in de grondwerken van die 
aard zijn dat ze de stabiliteit en de sterkte van de op te richten constructies in gevaar brengen, 
dient de aannemer op zijn kosten alle extra grondwerken, funderingswerken, metselwerken en 
andere uit te voeren die nodig blijken. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

  

11.1 Graafwerken en aanverwante werken 

11.11 Algemene graafwerken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De afgravingen en/of ophogingen hebben als voorwerp de realisatie van een nieuw profiel van de 
grondlaag, onder de bestaande niveaus. In functie van de eisen - onder meer met betrekking tot de 
recuperatie van de graskluiten, teelaarde, ... worden die werken in één keer of in meerdere fasen 
per laag uitgevoerd. Alle specificaties in dit verband worden in het bestek vermeld. 

UITVOERING/VERWERKING 

In de mate dat het bestek en/of de samenvattende meetstaat niet in het bijzonder het vellen van 
bomen, het verwijderen van aanplantingen, eventuele beschermingswerken of bijzondere 
sloopwerken vermelden, wordt het terrein eerst vrijgemaakt van alle afval, puin en andere 
beplantingen die zich nog op het terrein bevinden. Die voorbereidende werken, evenals het 
afvoeren van het puin buiten het bouwterrein, worden integraal in de eenheidsprijs inbegrepen. 
Alle behandelingen en het vervoer zijn een last voor de aannemer. Verwijzing naar rubriek 7 van 
Deel 0 
  

11.11.2 Gewone graafwerken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Artikel pro memorie. Alle nodige graafwerken zijn: 

 inbegrepen in het deel stabiliteit met betrekking tot de graafwerken die noodzakelijk zijn voor 
de nieuwe bouwwerken;  

 inbegrepen in de posten die verband houden met de waterafvoer;  

 inbegrepen in de posten die verband houden met de doorvoering van de ondergrondse 
technieken  

NB: De afgravingen die verband houden met de speelplaatsen buiten zijn beschreven en 
opgenomen in het deel met betrekking tot de omgeving. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=11.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=11.11
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=11.11.2
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11.3 Aanaardingen en aanverwante werken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De afvoer en het beheer van het afval dat ontstaan is ten gevolge van de afbraak-, renovatie- of 
bouwwerken, maken het voorwerp uit van één of meerdere specifieke posten, die gedetailleerd 
worden in Deel 0 in de rubriek 07-Afval: preventie, selectief sorteren op de bouwplaats, opslag, 
vervoer en verwerking van afval. 
De aanaarding omvat alle perifere opvullingen en/of ophogingen van de zone rond of tussen de 
gerealiseerde funderingen; dit wil zeggen het herstellen van het profiel van het terrein 
overeenkomstig de uitvoeringsplannen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke 
bepalingen van het bestek dienen de onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens 
uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, de volgende elementen te 
omvatten: 
de levering en/of de voorbereiding van de uitgegraven aarde om als aanvullingsmateriaal te 
worden gebruikt; 
het spreiden van de aanvullingsmaterialen in correct opeenvolgende lagen (bv. laatste laag 
teelaarde); 
het verdichten (trillen, rollen ...) van het aanaardingsmateriaal. 
Opgelet  
De aanaardingen/verhogingen inbegrepen in de vorige grondwerken (mechanische nivellering) 
maken automatisch deel uit van deze posten.  
De inrichtingswerken van de naaste omgeving maken geen deel uit van dit artikel. 
De wederaanvullingen van sleuven voor rioleringsleidingen en de putten voor de 
rioleringselementen zijn in de respectievelijke eenheidsprijzen van deze elementen inbegrepen. 

MATERIALEN 

In de voor wederaanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, 
afbraakmaterialen, graszoden, stronken, bevroren materiaal of andere afvalstoffen voorkomen. 
Overeenkomstig de bedingen van dit bijzonder lastenboek zullen de aanaardingen worden gedaan 
met werfaarde.  

 
UITVOERING/VERWERKING 

Timing - Uitvoeringsmethode 

 De wederaanvullingen worden pas uitgevoerd nadat de ontwerper alle bouwwerken en 
ondergrondse leidingen heeft gecontroleerd en zijn schriftelijke toelating in het werfboek of 
werfverslag heeft  gegeven tot het starten van de wederaanvullingen. 

 De wederaanvullingen tegen metselwerk of beton mogen slechts worden uitgevoerd nadat de 
bepleisteringen en cementeringen op de ondergrondse constructies aangebracht zijn en 
voldoende verhard zijn.  

 Voorbereidende werken  
Op de plaatsen van de wederaanvullingen wordt de bodem gezuiverd van alle stoffen die de 
binding van de aangevoerde grond aan de reeds aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen 
brengen, zoals wortels, boomstronken, hagen en ander afval. 

Spreiding - Verdichting  
De wederaanvullingen gebeuren volgens noodzaak handmatig of machinaal. In functie van het 
wederaanvullingsmateriaal en het spreidingsmaterieel worden de wederaanvullingen met de 
grootste zorg uitgevoerd in horizontale lagen van maximaal 20 tot 30 cm en mechanisch tot op de 
voorgeschreven draagkracht aangedamd. 
Alle bepalingen worden genomen om de aanaardingen voldoende te verdichten, dit wil zeggen om 
ze aan te stampen tot het geheel voldoende gestabiliseerd is en een horizontaal plan volgens de 
hoogtes vermeld op de plannen. Elke gespreide laag wordt afzonderlijk verdicht, zodat de 
verdichting eenvormig gebeurt. De verdichting of het draagvermogen dat voor elke 
aanaardingslaag moet worden verkregen, wordt in de gunningsdocumenten vermeld. Het 
beoordelingscriterium voor de verdichting of het draagvermogen van de aanaarding wordt in de 
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gunningsdocumenten vermeld en wordt in gemeenschappelijk akkoord uit de volgende criteria 
bepaald: samendrukbaarheidscoëfficiënt M1 
 
De aannemer ziet erop toe dat de delen waarvan het draagvermogen te zwak is ten gevolge van 
een onvoldoende trilling of wegens een bewerking door een aanaarding met zand worden 
vervangen. Die werken en leveringen mogen niet worden geteld wanneer ze voortvloeien uit een 
verkeerde uitvoeringsmethode, een fout bij het uitgraven of te diepe bouwputten. In die gevallen 
zijn die werken ten laste van de aannemer. 

CONTROLES 

De verdichting kan worden gecontroleerd door een peiling uit te voeren op een willekeurig 
gekozen plaats. Als er reden is om een voorgeschreven compressiemodule M1 te bereiken, wordt 
deze gecontroleerd op de bodem van de bouwputten/funderingssleuven door op een willekeurige 
plaats op de bodem een plaatproef uit te voeren. 
De geometrische kenmerken worden gecontroleerd tijdens en na uitvoering door topografische 
meting van de behaalde aanaardingsniveaus. 

11.31 Aanaardingen 

11.31.1 Aanaardingen 

11.31.1x Aanaardingen met aarde en grondstoffen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Artikel pro memorie. De vereiste aanaardingen zijn: 
  

 inbegrepen in het deel stabiliteit voor wat betreft de vereiste aanaarding voor de nieuwbouw   

 inbegrepen in de posten die verband houden met de waterafvoer  

 inbegrepen in de posten die verband houden met de doorvoering van de ondergrondse 
technieken  

11.6 Bijkomende werken 

11.61 Aardingslussen 

11.61.1 Aardingslussen 

11.61.1a Aardingslussen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Voor elk nieuw gebouw waarvan de bouwputten een diepte van minstens 60 cm hebben bereikt, 
moet de aardingselektrode minstens bestaan uit een aardingslus die op de bodem van de 
funderingssleuf van de buitenmuren is geplaatst. Zie ook artikel 72.25.1a Aarding - gebouw - 
aardingslus. Die werken worden op hetzelfde moment als de funderingen uitgevoerd. 

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

 
De aardingslus bestaat uit een niet geïsoleerde, gestripte of verlode koperen geleider met een 
ronde doorsnede van 35 mm². Die koperen geleider kan een massieve geleider of een kabel van 
een commercieel model zijn bestaande uit maximaal 7 kleine draden. Het is verboden om een 
flexibele geleider te gebruiken - d.w.z. een geleider bestaande uit meerdere koperen draden - of 
een flexibele kabelvoering.  
Ondergrondse gas- en waterleidingen mogen nooit als aardingselektrode worden gebruikt. 
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UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De plaatsing zal verlopen overeenkomstig art. 69 van het [AREI], waarbij de dispersieweerstand 
van de aardingselektrode minder dan 100 ohm moet bedragen. De aardingslus wordt altijd op een 
niet doorwoelde bodem geplaatst, en bij voorkeur aan het buitenste uiteinde van de 
funderingssleuf. Ze mag in geen geval het draagvermogen van de funderingen beïnvloeden. 
Aangezien ze in geen geval in contact mag komen met het materiaal van de funderingsmuren 
(mortel, beton, wapeningen), wordt de aardingslus bedekt met een 5 cm dikke laag zuiver zand of 
afwerkingsbeton. Die laatste laag mag pas worden aangebracht nadat de aardingslus werd 
geïnspecteerd. 
Teneinde de aardingslus op de bodem van de sleuf op zijn plaats te houden, gebruikt men 
uitsluitend bevestigingsmiddelen (haken, krammen ...) van koper of een niet corrosief materiaal 
ten opzichte van het metaal van de geleider waarvan de aardingslus is gemaakt. Voor funderingen 
op palen, putten of algemene funderingsplaten wordt de aardingslus rond de putten of de palen of 
aan de omtrek van de funderingsplaat geplaatst. 
De aardingslus is in de mate van het mogelijke uit één stuk gemaakt. Er mag onder de funderingen 
geen enkele aansluiting worden uitgevoerd. In uitzonderlijke gevallen is die assemblage zichtbaar, 
dit wil zeggen dat ze buiten de perimeter wordt uitgevoerd, in een inspectieput of tegen een muur, 
op een plaats die met de ontwerper werd overeengekomen. Die zichtbare assemblages worden 
uitgevoerd met schroeven en zijn voorzien van testklemmen, zodat ze kunnen worden 
gecontroleerd. 
In de nabijheid van de meter of van het verdeelbord worden de twee uiteinden van de lus in 
soepele pvc-buizen geleid tot boven het vloerniveau, zodat ze geen contact maken met het beton. 
Beide uiteinden van de lus komen uit in de nabijheid van het meterlokaal en steken een meter 
boven de vloer uit. In geen geval mogen beide uiteinden van de lus elkaar raken in het deel tussen 
de sleuf en het vloerniveau. 
Ze worden verbonden met een aansluitingselement dat kan worden losgekoppeld (klem of rail) op 
een plaats die altijd bereikbaar is met het oog op inspecties. 

BIJZONDERE CONTROLES 

VH/m² 
Voordat de funderingswerken worden uitgevoerd, moet de dispersieweerstand van de aardingslus 
worden gecontroleerd. Deze moet minder dan 100 Ohm bedragen. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH / m² 
 

11.61.1a.01  Aardingslus     

12 Onderfunderingen en rechtstreekse funderingen 
UITVOERING/VERWERKING 

Alle richtlijnen met betrekking tot de veiligheid die door de coördinator-uitvoering werden 
opgesteld, worden nauwgezet nageleefd. Artikel 01.1 Opdracht van veiligheids- en 
gezondheidscoördinatie beschrijft de algemene voorschriften op het vlak van de veiligheid en 
artikel 01.4 Veiligheids- en gezondheidsplannen beschrijft de veiligheids- en gezondheidsplannen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

REFERENTIENORMEN EN EUROPESE NORMEN 
De ontwerper en de aannemer die belast is met de werken, baseren zich op de volgende 
documenten: 
de norm [NBN EN 1997-1] Eurocode 7, rubriek 6 betreffende ondiepe funderingen 
[TV 147] heeft betrekking op funderingen van huizen. Dit is een praktische gids voor het ontwerp 
en de uitvoering van de funderingen van kleine en middelgrote bouwwerken. 
Het beton moet met behulp van de volgende twee normen worden gespecificeerd: 
[NBN EN 206:2013+A1] en [NBN B 15-001]. 
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De berekening van de betonnen structuren moeten conform de voorschriften van Eurocode 2 zijn, 
zoals ze worden beschreven in [NBN EN 1992-1-1]. 
Het thermische ontwerp van de funderingen moet worden uitgevoerd met behulp van de norm 
[NBN EN ISO 13793] om opstuwingen ten gevolge van de vorst te voorkomen. 

- Uitvoering 

REFERENTIENORMEN EN EUROPESE NORMEN 
De ontwerper en de aannemer die belast is met de werken, baseren zich op de volgende 
documenten: 
de norm [NBN EN 1997-1] Eurocode 7, rubriek 6 betreffende ondiepe funderingen 
[TV 147] heeft betrekking op funderingen van huizen. Dit is een praktische gids voor het ontwerp 
en de uitvoering van de funderingen van kleine en middelgrote bouwwerken. 
Het materiaal moet met behulp van de volgende twee normen worden gespecificeerd: 
[NBN EN 206:2013+A1] en [NBN B 15-001]. 
De berekening van de betonnen structuren moeten conform de voorschriften van Eurocode 2 zijn, 
zoals ze worden beschreven in [NBN EN 1992-1-1]. 
Het thermische ontwerp van de funderingen moet worden uitgevoerd met behulp van de norm 
[NBN EN ISO 13793] om opstuwingen ten gevolge van de vorst te voorkomen. 

12.2 Afwerklagen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De afwerklaag is een laag die over de bodem of op de bodem van de bekisting wordt gespreid met 
de bedoeling om een vlak werkvlak te creëren dat niet uit aarde bestaat. Deze laag beschermt ook 
de bodem en biedt de werknemers de mogelijkheid om 'net' te werken. 

- Belangrijke opmerkingen 

Deze laag is meestal dun en is niet structureel. 

MATERIALEN 

Van beton, hol beton, mager beton of gestabiliseerd zand. 

12.21 Betonnen afwerklagen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering, de storting en de spreiding van een 5 cm dikke laag afwerkbeton als 
afwerklaag of egalisatielaag voor de sanitaire vides, de werkruimte onder het beton van de 
funderingen en onder de vloerplaten. 

MATERIALEN 

 De kwaliteit van het beton zal voldoen aan de normen [NBN B 15-001] en [NBN EN 
206:2013+A1] (zie 22 Bovenstructuren in beton).  

 Het gebruik van additieven zal ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de ontwerper 
en/of de stabiliteitsingenieur.  

 Wat de granulaten betreft: gebruik van granulaten voor beton zoals vermeld in de norm [NBN 
EN 12620+A1].  

 Dikte van de laag (cm): 5 cm  

UITVOERING/VERWERKING 

De bodem wordt voldoende getrild en net afgewerkt voordat het beton kan worden gestort. Het 
beton wordt gestort, gespreid en geëgaliseerd met behulp van een regel die op een dikte van 
minstens 5 cm moet worden genivelleerd. Wanneer het als egalisatie- en afwerkingslaag wordt 
gebruikt onder de betonnen platen enz. spreekt het voor zich dat het afwerkbeton perfect 
waterpas moet liggen. Het gestorte beton is vrij van aarde, is bevochtigd en beschermd tegen 
afkalving ten gevolge van regen- of hagelbuien. Indien nodig zullen de eventuele aanvullingen met 
beton zorgvuldig worden uitgevoerd. 
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De betonnen afwerklaag moet onder alle platen van gewapend beton worden voorzien die in 
contact komen met aarde en wordt gegoten of gespreid over een PE-folie die in dit artikel wordt 
voorzien. 
  

12.21.1 Betonnen afwerklagen 

12.21.1c Afwerklagen van mager beton 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Sanitaire vleugel E / vleugel F 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De aannemer stort een nivelleringslaag van mager beton op de volle grond in alle lokalen waar 
nieuwe vloercomplexen worden uitgevoerd. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
12.21.1c.01  Afwerklaag van mager beton: 5 cm    

15 Afdichtingen en isolaties 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Onderhavig hoofdstuk behandelt de specifieke isolaties en afdichtingen voor ondergrondse muren 
en muren onder de vloerplaat. 

- Belangrijke opmerkingen 

De funderingen vormen de grondslag van het gebouw. Die basis is het laagste gedeelte, dat 
daardoor het meest wordt blootgesteld aan regenstroom en schade ten gevolge van water. Het is 
belangrijk om te vermijden dat de funderingen worden geïmpregneerd en daardoor opstijgend 
vocht helpen vormen. 
Bovendien vormen niet behandelde funderingen een thermisch zwakke zone. Ze kunnen dan ook 
een aanzienlijke bron van thermische bruggen creëren waarlangs de warmte ontsnapt. 
De twee belangrijkste natuurlijke oorzaken van een hoog vochtniveau in de ondergrond/vloer - als 
we condensatieproblemen even buiten beschouwing laten - zijn infiltratie van water en opstijgend 
vocht. 
Waterinfiltratie ten gevolge van hydrostatische druk, waarbij het water infiltreert onder invloed 
van de druk van de bodem tegen de funderingen, kan toe te schrijven zijn aan een verkeerde 
uitvoering van de werken of het ontbreken van waterdichte barrières. 
Opstijgend vocht verschijnt wanneer water in de capillariteiten van de muur opstijgt en daarbij de 
funderingen doordrenkt en doorheen de muren dringt. Dit verschijnsel kan meerdere 
pathologische of natuurlijke oorzaken hebben: niet alleen langzame lekken, problemen met 
leidingen en waterafvoer, slijtage van pakkingen, maar ook gewoonweg het rechtstreekse contact 
met de grond. 

MATERIALEN 

Wanneer het materiaal niet in het bestek wordt gespecificeerd, kiest de aannemer van de 
hieronder vermelde producten in de mate dat ze met de voorschriften van de fabrikant 
verenigbaar zijn, de wijze van toepassing en de gebruikte materialen. 

UITVOERING/VERWERKING 

Alle richtlijnen met betrekking tot de veiligheid die door de coördinator-uitvoering werden 
opgesteld, worden nauwgezet nageleefd. Artikel 01.1 Opdracht van veiligheids- en 
gezondheidscoördinatie beschrijft de algemene voorschriften op het vlak van de veiligheid en 
artikel 01.4 Veiligheids- en gezondheidsplannen beschrijft de veiligheids- en gezondheidsplannen. 
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15.1 Waterdicht maken met vloeibare materialen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Onderhavige titel betreft de werken van waterdicht maken met vloeibare materialen om elke 
infiltering van water (of vloeibaar materiaal) van buitenaf of van het ondergrondse bouwwerk dat 
de structuur van het bouwwerk zou kunnen aantasten, te voorkomen. 

MATERIALEN 

Dit betreft voornamelijk halfstijve folies of soepele membranen. 

UITVOERING/VERWERKING 

In het geval van een ondergronds bouwwerk dient men er vooral op toe te zien dat de afdichting 
niet wordt onderbroken en dient men de nodige aandacht te besteden aan de positionering van de 
waterdichte membranen. 
De aanaarding moet worden voorzien zodat het beschermingssysteem van de muren en de 
desbetreffende membranen nooit wordt beschadigd.  
De membranen worden in de mate van het mogelijke in één enkel stuk geplaatst. Onvermijdelijke 
voegen worden uitgevoerd met een overlapping van minstens 30 cm. 

15.11 Afdichtingsmembranen en folies 

15.11.1 Soepele membranen - Membranen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Onverminderd de concrete richtlijnen in het bestek of bijgevoegde uitvoeringsdetails dient de 
aannemer ervoor te zorgen dat absoluut geen water van buitenaf of vanuit de onderbouw in de 
bovenbouw kan infiltreren. 
Soepele afdichtingsmembranen onder vloerplaten op volle grond bestaan uit één of meerdere 
afdichtingslagen die tussen de grond en/of in de grondstructuur worden geplaatst. De werken 
omvatten:   

 de voorbereiding van de ondergrond;  

 de levering en de plaatsing van de materialen, inclusief de eventuele scheidingslagen;  

 de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren;  

 de eventuele beschermingsmaatregelen.  

MATERIALEN 

De afdichtingsmaterialen zijn geschikt voor de afdichting van horizontale oppervlakken. In principe 
betreft dit dunne membranen met een gelijkmatige dikte, uitgevoerd in een onbederfelijk 
waterdicht synthetisch materiaal of afdichtingsmembranen die in overeenstemming met het 
bestek werden voorgeschreven. De membranen mogen niet worden verlijmd en ook niet worden 
gescheurd en zijn bij voorkeur uit één stuk gemaakt. Ze worden op een bewaarde plaats 
opgeslagen. 

UITVOERING/VERWERKING 

Voordat hij de afdichting aanbrengt, gaat de aannemer na of de ondergrond en de funderingen 
met de plattegronden en met de voorschriften overeenstemmen en of ze de onberispelijke 
uitvoering van de werken mogelijk maken. Als dat niet het geval is, verwittigt hij onmiddellijk de 
ontwerper. 
De aannemer plaatst de afdichtingsmembranen op de juiste plaats in de structuur van de 
vloerplaat. Hij treft de nodige maatregelen om te voorkomen dat de membranen beschadigd 
raken. De raakvlakken zijn zuiver en vlak zodat perforaties worden voorkomen. 
Afhankelijk van het gebruikte materiaal en de toepassingsvereisten worden de voegen waterdicht 
gemaakt. Ter hoogte van alle onderbrekingen in de vloer, de muren en de verticale 
structuurelementen worden de afdichtingsmembranen met een opstand van minstens 15 cm 
geplaatst, zodat de afdichting nergens wordt onderbroken. De rollen worden zorgvuldig 
behandeld, zodat ze niet beschadigd raken. Wanneer de temperatuur minder dan ongeveer 5 °C 
bedraagt, is het bovendien aanbevolen om ze voorzichtig te manipuleren. 
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De banen worden zo geplaatst, dat elke spanning wordt vermeden, op een ondergrond die aan de 
volgende voorwaarden beantwoordt: 

 de ondergrond moet droog zijn;  

 hij moet voldoende vlak en aangestampt zijn;  

 er mogen geen vreemde lichamen en materialen op liggen (vet, grind, olie ...);  

 hij moet mechanisch en chemisch verenigbaar zijn met de afdichting.  
De membranen worden in de mate van het mogelijke in één enkel stuk geplaatst. Onvermijdelijke 
voegen worden uitgevoerd met een overlapping van minstens 30 cm of worden twee keer 
geplooid. Hiertoe wordt het eerste membraan dubbel geplooid, wordt het tweede erboven 
geplaatst en wordt het geheel daarna nog eens over een breedte van 15 cm geplooid. 
De membranen worden met een voldoende opstand tegen de muren geplaatst. De membranen 
worden haaks tegen het opstaande metselwerk geplooid tot minstens 2 cm boven het afgewerkte 
niveau van de vloer. 
De aannemer treft alle nodige maatregelen om te voorkomen dat de membranen beschadigd 
raken. De beschadigde delen worden met een apart stuk hersteld, telkens met een overlapping van 
30 cm. 

CONTROLES 

De ontwerper controleert de plaatsing van de dichtingsmembranen en de goede uitvoering van de 
aansluitings- en overlappingsdetails.  

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[TV 211] 

- Uitvoering 

[TV 211] 

15.11.1a Afdichtingslagen met membranen/PE 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Onder de funderingen van de nieuwe gebouwen te plaatsen 
Onder de vloerplaten van de te renoveren gebouwen te plaatsen 
Als waterkering te plaatsen ter hoogte van de buitenmuren op terreinniveau. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De dichtingslaag bestaat uit een waterdichte polyethyleenfolie. De folies mogen niet worden 
verlijmd of gescheurd. 

Specificaties 
Dikte: minstens 0,2 mm 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De folies worden op een laag afwerkbeton geplaatst met een overlapping van minstens 30 cm. Ze 
worden tegen de muren omhoog geleid tot op een hoogte van minstens 2 cm boven het 
afgewerkte vloerniveau. De overlappingen worden zorgvuldig geassembleerd met een 
lijmtechniek over de volledige breedte van de voeg en samengedrukt. De beschadigde delen 
worden hersteld door middel van een extra stuk folie, steeds met een overlapping van ten minste 
30 cm. 

METINGSWIJZE 

Pro memorie. De prijs is inbegrepen in de betreffende artikelen. 
15.11.1a.01  Afdichtingsmembranen van PE PM   
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15.4 Isolatie 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Onderhavige titel betreft de isolatie onder de vloerplaten en het isolatiemateriaal onder de 
zwevende dekvloer. 

MATERIALEN 

De isolerende materialen tasten de andere elementen van het bouwwerk niet aan. Bovendien zijn 
ze onontvlambaar. Om scheurvorming in de dekvloer of in de tegelvloer te voorkomen, wordt 
gebruikgemaakt van isolatiematerialen die voldoende stijf zijn en die drukbestendig zijn. 
Het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt, beschikt over een verklaring van geschiktheid voor het 
gebruik dat in artikel 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria wordt beschreven, die geschikt is voor het 
voorziene gebruik. 

UITVOERING/VERWERKING 

 De werkzone is vlak en waterpas.  

 Voordat de isolatie wordt geplaatst, wordt een polyethyleenfolie van minstens 0,2 mm dik op 
de werkzone aangebracht.  

 De isolatie-elementen moeten volledig worden ondersteund; indien nodig worden ze op een 
dunne laag rivierzand aangebracht.  

 Wanneer de dekvloer of de vloerplaat op het thermische isolatiemateriaal wordt aangebracht, 
moet dit altijd voldoende gewapend zijn.  

 Beschadigd isolatiemateriaal mag niet worden geplaatst. Grote vervormingen van de 
isolerende laag moeten worden vermeden. Als de isolatie uit meerdere lagen bestaat, worden 
de voegen afwisselend aangebracht.    

Onder voorbehoud van de concrete richtlijnen in het bestek of de bijgevoegde uitvoeringsdetails 
waakt de aannemer erover dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt, ook ter hoogte van de 
bouwknopen. 

15.41 Isolatie met platen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de thermische isolatiematerialen die onder de dragende vloer worden geplaatst 
volgens de voorschriften van element 32.41 Isolatie met platen. 
De werken omvatten meer bepaald: 

 de plaatsing van de voorgeschreven isolatieplaten, evenals de voorbereiding van de 
voorgeschreven afdichtingsmembranen en de vullingen;  

 de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren;  

 de eventuele uitsparingen voor de leidingen, doorvoeren enz.  

MATERIALEN 

De vloerisolatie bestaat uit nauw aansluitende duurzame isolatieplaten die heel stabiel zijn. 

UITVOERING/VERWERKING 

De isolatieplaten zullen worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. Ze 
worden los van elkaar op een 5 cm dikke laag afwerkingsbeton geplaatst. 
Afhankelijk van de aard van de platen worden ze koud of met messing en groef naast elkaar 
geplaatst. De boorden en de tussenruimten worden gevuld met een vullingsproduct voor voegen 
en isolerend schuim.     
Na het plaatsen van de platen worden de nodige beschermingsmaatregelen voorzien, evenals 
bevestigingsmiddelen om de platen op hun plaats te houden.  

CONTROLES 

De ontwerper en de EPB-verantwoordelijke worden op de hoogte gebracht van de plaatsing van de 
isolatie en moeten de mogelijkheid krijgen om de plaatsing te controleren voordat het beton wordt 
gestort. De ontwerper en de EPB-verantwoordelijke controleren de plaatsing van de thermische 
isolatie en controleren de goede uitvoering van de aansluitings- en overlappingswerken. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=15.4
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15.41.1 Isolatie met platen - synthetische materialen  

15.41.1a Isolatie met platen - geëxtrudeerd polystyreen (XPS) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de thermische isolatie van de vloerplaten op volle grond met panelen in 
geëxtrudeerd polystyreen (XPS). 

- Ligging 

Sanitaire vleugels E & F 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Isolatie op basis van geëxtrudeerd polystyreen (XPS) moet conform de eisen op het vlak van 
afmetingen en dimensionele stabiliteit zijn die in de norm [NBN EN 13164+A1] worden beschreven. 
Specificaties 

 De isolatiedikte wordt gecreëerd met een 80 mm dikke laag platen.  

 Afmetingen van de platen: naar keuze van de aannemer  

 Thermische geleidbaarheid (volgens [NBN EN 12667] : waarde l = 0,04 W/mK  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
Netto oppervlakte, gemeten tussen de muurvlakken. Openingen groter dan 0,5 m² worden 
afgetrokken. De isolatie rondom mag niet afzonderlijk worden berekend. 
Onderscheid op basis van de dikte. 

15.41.1a.01  Vloerisolatie met XPS-platen van 8 cm    

15.41.1b Isolatie uit platen - geëxpandeerd polystyreen (EPS/EPS HD) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de thermische isolatie van de ondergrondse muren door middel van hoge 
densiteit geëxpandeerd polystyreen (EPS HD). 

- Ligging 

Ondergrondse muren van de nieuw sanitaire gebouw. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Isolatie op basis van hoge dichtheid geëxtrudeerd polystyreen (EPS HD) moet conform de eisen op 
het vlak van afmetingen en dimensionele stabiliteit zijn die in de norm [NBN EN 2012+A2] worden 
beschreven. 
  
Specificaties 

 De gecreëerde isolatiedikte: 18 cm in 1 of 2 lagen  

 Paneelafmetingen: naar keuze van de aannemer.  

 Thermische geleidbaarheid (volgens [NBN EN 12667] of volgens [NBN EN 12939] voor dikke 
producten): 0,038 W/mK  

 Dichtheid: ong. 25 kg/m³  

 Samendrukspanning per 10 % vervorming: 150 kPa  

 Waterdampdoorlatendheidscoëff.: 60  
Specifieke toepassingen (en dan meer bepaald de bevestiging van het isolatiemateriaal): het 
materiaal moet beantwoorden aan de aanvaardbaarheidscriteria van de producten die in artikel 
02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria worden omschreven. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=15.41.1
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UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Plaatsing met synthetische bevestigingen met aangepaste hechtingsmiddelen. 
Uitvoering volgens de specificaties van de fabrikant. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
Netto oppervlakte, gemeten tussen de muurvlakken. Openingen groter dan 0,5 m² worden 
afgetrokken. De isolatie rondom mag niet afzonderlijk worden berekend. 
Onderscheid op basis van de dikte. 

15.41.1b.01  Isolatiemateriaal op basis van EPS HD - 18 cm    

15.43 Te spuiten isolatiemateriaal 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft alle leveringen en werken met het oog op het aanbrengen van gespoten 
isolatiemateriaal in situ, zonder voegen. 
Afhankelijk van de uit te voeren aanbrenging, gebeurt het spuiten als volgt: 

 binnen;  

 op een nieuwe ondergrond.  
  
Het werk omvat meer bepaald: 

 de noodzakelijke maatregelen voor de voorbereiding van de bouwplaats;  

 de voorafgaande controle van de ondergrond;  

 de voorbereiding van de ondergronden;  

 de tussenprimer tussen de ondergrond en het te spuiten product;  

 de voorlopige beschermingsmaatregelen op de bouwplaats;  

 de levering en de plaatsing van de thermische isolatie;  

 de  levering en het aanbrengen van alle materialen, producten en onderdelen die nodig zijn 
voor de uitvoering van de isolatie volgens zijn indicatie en de bijzondere voorgeschreven 
prestaties;  

 de reiniging van de bouwplaats;  

 de veiligheidsmaatregelen.  

 De afvoer en het beheer van het afval dat ontstaan is ten gevolge van de afbraak-, renovatie- 
of bouwwerken, maken het voorwerp uit van één of meerdere specifieke posten, die 
gedetailleerd worden in rubriek 07: preventie, selectief sorteren op de bouwplaats, opslag, 
vervoer en verwerking van afval.  

UITVOERING/VERWERKING 

 Vóór de aanvang van de werken controleert de aannemer de toegankelijkheid van de locatie 
en dan meer bepaald de parkeermogelijkheden voor voertuigen, de afstand tussen de 
parkeerplaatsen en de werkzone, de configuratie van de wandopeningen om toegang te 
krijgen tot de bouwplaats enz.  

 Bij de indiening van zijn prijzen houdt hij rekening met de verschillende beperkingen.  

 De aannemer plaatst de isolatie overeenkomstig de aanwijzingen voor de samenstelling van 
het complex.  

 Voordat hij de isolatie aanbrengt, controleert de aannemer of de dragende structuur en de 
ondergrond voor het spuiten overeenstemmen met de plannen en de voorschriften en of ze 
een perfecte uitvoering van de werken toelaten. Indien dat niet het geval is, brengt hij de 
projectleider hiervan meteen op de hoogte, opdat deze de nodige maatregelen zou kunnen 
treffen en, nadien, geen aanpassingen hoeft te doen.  

 De basis die moet worden geïsoleerd, moet sterk, schoon en vrij van stof, vocht, olie of vetten 
zijn, die de hechting zouden kunnen beletten. In voorkomend geval worden de ondergronden 
schoongemaakt door vegen, krabben, schuren of elk ander middel waarmee de deeltjes die de 
hechting beperken, kunnen worden weggewerkt.  
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 Alle metalen elementen die in contact zouden kunnen komen met het gesproeide 
isolatiemateriaal, worden op een doeltreffende manier tegen corrosie beschermd.  

 De gesproeide isolatie wordt in principe uitgevoerd na de volledige installatie van de 
verschillende netten (verwarming, sanitair, ventilatie, elektriciteit ...).  

 De aannemer controleert de goede bevestiging van de kanalen, leidingen, apparatuur ... zodat 
ze tijdens het sproeien zeker op hun plaats blijven zitten. Hij brengt de betreffende aannemer 
en de werfdirectie op de hoogte van eventuele correcties die moeten worden uitgevoerd 
voordat hij zijn interventie kan uitvoeren.  

 De isolatie wordt rechtstreeks op de plaatsingszone aangebracht, indien nodig in meerdere 
lagen, afhankelijk van de aanbevolen dikte. Het isolatiemateriaal wordt in totale hechting 
aangebracht tot op het volledige oppervlak een gelijke dikte wordt verkregen. Indien nodig 
wordt een tussenprimer op de ondergrond aangebracht, zodat men op een volledige hechting 
kan rekenen.  

 Onregelmatigheden worden genivelleerd op de plaatsen waar dat nodig blijkt.  

 Nadat het isolatiemateriaal werd gespoten en voordat de afwerking wordt uitgevoerd, worden 
de ontwerper en de EPB-verantwoordelijke op de werf uitgenodigd om er het aanbrengen van 
de isolatie en de uitvoering van de details te controleren.  

 De bescherming van het gespoten isolatiemateriaal tegen elke schade en de geschikte 
ventilatie van de lokalen wordt tijdens de volledige duur van de hardings-/drogingsperiode 
gegarandeerd.  

  
Voor de werken die binnen moeten worden uitgevoerd: 

 De prestaties worden in een regen- en winddicht gebouw uitgevoerd.  

 De aanbrenger let met name op de tijdelijke afsluiting van de toegangen tot de ruimten die 
moeten worden geïsoleerd van de andere betrokkenen op de werf, zodat tocht kan worden 
voorkomen.  

 De aannemer plaatst alle nodige beschermingen (plastic folie die met nieten of met lijm op 
haar plaats wordt gehouden ...) tegen de wolkvorming ten gevolge van de verstuiving en dit op 
alle oppervlakken die in contact zouden kunnen komen met deze laatste.  

 De vensters en de ramen worden volledig afgedekt.  

 Bepleisterde oppervlakken, platen, voorzieningen (radiatoren ...) worden volledig beschermd.  
  
Beschermingen:  

 De aannemer plaatst ook alle nodige en geschikte beschermingen voor de toegang tot de werf 
en de werkzone.  

 De aannemer die de oppervlakken niet voldoende heeft beschermd, verwijdert op zijn kosten 
de resten en de niet gewenste spatten met alle geschikte middelen, zonder daarbij de 
oppervlakken te beschadigen.  

 Op het einde van de werken verwijdert de aannemer de verschillende aangebrachte 
beschermingen en voert ze af.  

CONTROLES 

De ontwerper en de EPB-verantwoordelijke worden op de hoogte gebracht van de plaatsing van de 
isolatie en moeten de mogelijkheid krijgen om de plaatsing te controleren voordat de dekvloer 
wordt gegoten. De ontwerper en de EPB-verantwoordelijke controleren de plaatsing van de 
thermische isolatie en controleren de goede uitvoering van de aansluitings- en 
overlappingswerken. 

15.43.1 Spuitisolatie - synthetische materialen 

15.43.1b Spuitisolatie - polyisocyanuraat (PIR) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de levering en het aanbrengen van een thermische isolatie door middel van 
polyisocyanuraatschuim (PIR) met gesloten cellen, die hechtend op de vloer wordt gespoten, de 
voorbereiding van de ondergrond, de bescherming van de andere oppervlakken, de controle van 
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de geschiktheid van het gebruikte product en de plaatsing van het water- en waterdampdichte 
membraan. 

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De spuitisolatie beantwoordt aan de aanvaardbaarheidscriteria van de producten die in element 
02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria worden gedefinieerd 

 Dikte: 10 cm  
Tolerantie: 

 Volumieke massa: 35  kg/m³, volgens [NBN EN 1602].  

 Opgegeven lambdawaarde: 0,026 W/mK, volgens [NBN EN ISO 10456].  

 Waterabsorptie door gedeeltelijke onderdompeling: ≤ 300  

 Druksterkte: ≥ 150 kPa, volgens  [NBN EN 826].  

 Statische belasting verdeeld over 7 dagen 40 kPa 70 °C: ≤ 5 %, volgens [NBN EN 1605].  

- Afwerkingen 

De zettingsvoegen in de dragende structuur worden in de isolatie doorgetrokken. 
Indien nodig, en na verharding van de bovenlaag wordt het schuim geschaafd, geschuurd en 
geborsteld zodat een vlak oppervlak wordt verkregen (tolerantie vlakheid: 1 cm).  
De waarde van de druksterkte overeenkomstig de norm [NBN EN 826] stemt overeen met een 
geschaafde isolatie. 
Een water- en waterdampdicht membraan met een minimale dikte van 0,2 mm van polyethyleen 
of een gelijkwaardig materiaal wordt over het schuim aangebracht om elke overdracht van vocht 
tussen het isolatiemateriaal en de dekvloer te voorkomen. Dit membraan is in deze post 
inbegrepen. 
De plaatsing van dit membraan gebeurt door de dekvloerspecialist, overeenkomstig de [TV 179], 
[TV 189]. 
Hoge geconcentreerde en plaatselijke belastingen zijn niet toegelaten. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

 Het werk wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant en overeenkomstig de 
normen [TV 179], [TV 189], [WTCB Dossier (2013/4.10)]  

 De ondergrond moet 28 dagen kunnen drogen hebben en mag geen vochtige zones bevatten, 
zodat een goede hechting en een goede polymerisatie van het isolatiemateriaal worden 
verkregen.  

 De isolatie wordt in meerdere lagen gespoten.  

 Bij schade tijdens het schaven van het isolatiemateriaal dient een nieuwe isolatielaag over de 
beschadigde zones te worden gespoten.  

 Het gebouw is leeg en schoon. De vloer is droog op de oppervlakte en vrij van stof, vet en niet-
hechtende deeltjes, zodat de hechting van het product op de vloer kan worden gegarandeerd.  

 Voordat met het aanbrengen wordt begonnen, worden de elementen van het bouwwerk die 
zouden kunnen worden bespat, beschermd. De vensters en de ramen worden volledig met 
een plastic folie afgedekt die met nieten of lijm op haar plaats wordt gehouden.  

 Het gebouw is regen- en winddicht.  

 De isolatielaag over de leidingen moet minstens 30 mm dik zijn.  

 De leidingen en andere voorzieningen worden door de overeenstemmende vakman vastgezet 
voordat de isolatie wordt gespoten.  

 Het spuiten, het schaven, het schuren en het borstelen worden met afzonderlijke 
beschermingen uitgevoerd.  

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

Als het isolatiemateriaal niet in de EPBD-database is opgenomen, legt de aannemer een ATG of een 
CE-markering voor.  
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- Materiaal 

[NBN EN 14315-1] 
[NBN EN 1602] 
[NBN EN ISO 10456] 
[NBN EN 1604] 
[NBN EN ISO 29767] 
[NBN EN 826] 
[NBN EN 1605] 
[NBN EN ISO 4590] 
[TV 189] 
[NBN EN 13501-1] 

- Uitvoering 

[TV 179] 
[TV 189] 
[WTCB Dossier (2013/4.10)] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
Netto uit te voeren oppervlakte, met onderscheid op basis van dikte.  
Uitsparingen van minder dan 0,5 m² niet afgetrokken. 

15.43.1b.01  Gespoten vloerisolatiemateriaal van PIR - 10 cm    

17 Overige ondergrondse elementen 

17.1 Waterafvoerleidingen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alle ingegraven elementen voor het verzamelen, afvoeren naar de openbare 
riolering en/of het voorafgaandelijk behandelen van huishoudelijk afvalwater, fecaal water en 
regenwater, afkomstig van de diverse standleidingen, afvoerleidingen, drainageleidingen, alsook 
de behandelingsputten van een gebouw of gebouwencomplex.  

MATERIALEN 

Referentienormen of gelijkwaardige Europese normen 
[TV 200] 
[NBN EN 752] 
[NBN EN 476] 
[NBN EN 1610] 
  
Opmerking ter attentie van de ontwerper 
TV 200 zal door een nieuwe TV worden vervangen. 

Modaliteiten van de aanneming 
Het waterafvoerplan (met vermelding van de aard van het afvalwater, de diameter van de 
leidingen, de behandelingstoestellen enz.) wordt in principe door de ontwerper opgesteld en 
maakt deel uit van de gunningsdocumenten. Ingeval van tegenstrijdigheden of ontbrekende 
gegevens in de aanbestedingsdocumenten licht de aannemer de ontwerper daarvan tijdig in. 
Voordat hij met de werken begint, verzamelt de aannemer zelf de nodige inlichtingen met 
betrekking tot de opstelling en de juiste niveaus van de openbare riolering en past er met 
goedkeuring van de ontwerper het tracé van de waterafvoerleidingen aan aan. 
Daarbij moet met de volgende bepalingen rekening worden gehouden: 
de volledige installatie zal worden uitgevoerd overeenkomstig de vigerende richtlijnen, die vermeld 
staan in het technisch reglement van de diensten voor het openbaar rioleringsnet. 
naar omstandigheid bestaan de verzamelwaterafvoerleidingen en hun hoofdaansluitingen op de 
openbare riolering uit één of twee eenheden per gebouw (scheiding van het fecale water en het 
regen- en afvalwater). 
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Het waterafvoernet wordt meestal zo ontworpen dat fecaal water naar een septische put wordt 
afgevoerd, terwijl afval- en regenwater naar de hoofdriolering achter de septische put worden 
gevoerd. 
Het waterafvoernet wordt over zijn volledige lengte door verticale leidingen verlucht. Deze worden 
gepositioneerd in overleg met de ontwerper. 
Ter hoogte van de richtingveranderingen moeten voldoende inspectieputten (reinigingsopeningen) 
worden geïnstalleerd. 

Bouwputten - Beschermingsmaatregelen  
De afmetingen van de uitgravingen zijn zodanig dat een vlotte en onberispelijke plaatsing van de 
rioleringselementen mogelijk is. De aannemer voert de nodige schorings- en stutwerken uit om het 
inkalven van de bouwputten te voorkomen. De putten en/of de sleuven mogen pas na goedkeuring 
door de ontwerper worden aangevuld. 
De aannemer blijft tot op het moment van de voorlopige oplevering verantwoordelijk voor de 
verwijdering van alle slijk, cementresten enz... die om voor het even welke reden in de buizen 
en/of de putten aanwezig zouden kunnen zijn. 

As-builtplannen 
Voor de voorlopige oplevering levert de aannemer aan de opdrachtgever een tekening van het 
rioleringsstelsel zoals het is uitgevoerd. Die plannen bevatten de juiste ligging, de hoogtepeilen en 
de hellingen van alle leidingen, verzamelputten en aflopen. 

UITVOERING/VERWERKING 

Veiligheid 

Overeenkomstig titel 04.3 Toegangswegen, parkeerplaatsen en tijdelijke opslagzones (coördinatie 
veiligheid/infrastructuur), opgesteld door de coördinator-ontwerp en bij het bestek gevoegd. Alle 
richtlijnen met betrekking tot de veiligheid die door de coördinator-uitvoering werden opgesteld, 
worden nauwgezet nageleefd. 

17.11 Waterafvoernetten buiten 

17.11.1 Waterafvoernetten buiten met vrij verval 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft alle ingegraven afvoerleidingen die bestemd zijn voor de afvoer van afvalwater 
en regenwater, dat afkomstig is van leidingen, toestellen en putten. In overeenstemming met de 
algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek moeten de eenheidsprijzen die in deze post 
zijn opgenomen, altijd hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun 
globaliteit, de volgende elementen omvatten: 

 de bouwputten, de schoor- en stutwerken, de funderingen; 

 de leidingen, de toebehoren (bochten, T-stukken, Y-stukken, verloopstukken, aansluitstukken, 
eindinspectiestukken met schroefdop, verluchtingen, dichtings- en uitzettingsmoffen, 
bevestigingsmiddelen,...); 

 de koppelstukken en verbindingen met de putten en de toestellen; 

 de muurdoorgangen en inkokeringen; 

 de dichtheidscontroles, de wederaanvullingen; 

 het afvoeren, vervoeren en storten van de overtollige grond buiten de bouwplaats, alle 
werken voor het voorlopig afvoeren van het oppervlaktewater; 

 Een fotografisch rapport van het niveau van de riolen voordat de loopgraven worden gesloten. 

 de as-builtplannen van het rioleringsstelsel; 
Opgelet: Regenwaterputten, verzamelputten, afscheidingstoestellen, ... worden als afzonderlijke 
posten beschouwd. 

UITVOERING/VERWERKING 

Leidingen - Bochten  
De aard van de waterafvoerleidingen wordt op basis van hun toepassingsgebied in het bestek 
gespecificeerd. 
De leidingen zijn bestand tegen corrosie, oplosmiddelen en wasproducten en tegen temperaturen 
tussen 65 en 95 °C. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.11
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.11.1
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Alle buizen en toebehoren die nodig zijn voor een goede uitvoering, zijn onderling compatibel. Het 
gamma van de fabrikant voorziet hiervoor alle bochten en alle verloopstukken, inspectie-
elementen, sifons ... 
De diameters van de buizen stemmen overeen met de aanduidingen op de waterafvoerplannen 
en/of worden berekend op basis van de verwachte maximale debietwaarden.  Zie voor de bepaling 
van de afmetingen onder meer [TV 200]: Qe = 0,087 x 1/n x D 8/3 x 11/2 lmin. 
Alle richtingveranderingen worden uitgevoerd met behulp van geschikte bochten en volgens de 
aanduidingen op de plannen. De aansluitingen van de verticale en de horizontale leidingen worden 
onder een hoek van maximaal 45° uitgevoerd. Wanneer de hoek tussen twee aan te sluiten 
leidingen meer dan 45° bedraagt, worden voor de aansluiting twee opeenvolgende bochten 
gebruikt met telkens een hoek kleiner dan 45°. 
Ter hoogte van de aansluiting van de verticale leidingen op het waterafvoernet voorziet de 
aannemer twee verloopaansluitingen van 45°, terwijl hij de afvoerleiding tot op 5/... cm boven de 
vloer leidt. Op de plaatsen die op de plannen worden aangeduid, worden sifons geplaatst 
bestaande uit 4 bochten van 45°. 

Montage - Assemblages - Aansluitingen 
De montage- en assemblagewerken worden door een gekwalificeerde en competente vakman 
uitgevoerd. 
In de mate van het mogelijke worden rechte buizen van één stuk gebruikt. De plaatsing van de 
leidingen met vaste of afneembare moffen begint stroomafwaarts, waarbij het vrouwelijke 
uiteinde stroomopwaarts wordt gericht. 
Wanneer de buizen op maat moeten worden gemaakt, worden ze loodrecht gezaagd; opdat de 
buis in de assemblage zou kunnen worden geschoven, wordt de gezaagde kant indien nodig 
ontbraamd en afgeschuind. Alvorens de buizen te assembleren, moeten het mannelijk en het 
vrouwelijk deel zorgvuldig worden gereinigd en geassembleerd overeenkomstig de voorschriften 
van de fabrikant. Alle beschadigde buizen worden vervangen. 
De aannemer voert alle aansluitingen op de leidingen, toestellen en inspectieputten uit. De 
uiteinden van de aftakkingen, de overlopen van de inspectieputten enz. moeten zorgvuldig op de 
afvoer worden aangesloten en indien nodig moet ter hoogte van het metselwerk de afdichting 
worden gerealiseerd. Als er een sterke waterdruk is, dan moet de dichtheid worden uitgevoerd 
overeenkomstig een werktekening die ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de 
ontwerper. 
In het gebouw worden de buizen tot in het vlak van de betonnen balken of de keldermuren geleid, 
waar ze op een mof eindigen. Tijdens de volledige duur van de werken worden die moffen met een 
dop afgesloten. 
Buiten worden de open buizen ook dichtgemaakt, zodat er geen vuil, aarde enz. kan in 
doordringen. 
Voor de aansluiting van de toestellen in de toiletten verzamelt de aannemer alle nodige 
inlichtingen bij de ontwerper en/of de aannemer sanitair om de juiste afstand ten opzichte van de 
muur te bepalen. 
Verticaal geplaatste of opgehangen buizen moeten met behulp van geschikte 
bevestigingsmaterialen worden vastgemaakt in overeenstemming met de voorschriften van de 
fabrikant. De bevestigingswijze is stevig genoeg om het gewicht van de horizontale leidingen te 
dragen wanneer deze gevuld zijn. In principe mag de afstand tussen de beugels niet meer dan 200 
cm bedragen, terwijl de afstand ten opzichte van de aansluitingen minder dan 30 cm bedraagt. Alle 
haken en beugels zijn in gegalvaniseerd staal uitgevoerd. 

Doorvoeringen 
De assemblages of de verbindingen van de buizen mogen zich nooit ter hoogte van de 
doorvoeringen van de muren bevinden. 
De doorvoeringen worden zo ontworpen dat ze niet worden beïnvloed door de zetting van muren 
en vloeren. Voor de doorvoeringen van de muren en de vloerplaten worden de leidingen 
afzonderlijk geplaatst, ofwel met behulp van een verdeelbalk, ofwel met andere systemen die een 
vrije ruimte van minstens 5 cm naast de buis laten (soepele assemblages, isolatiebuizen of buizen 
van vezelcement met een geschikte diameter ...). In dit bouwwerk zijn alle noodzakelijke 
aanpassingen inbegrepen, evenals de realisatie van de doorboringen, de aansluiting van de 
pakkingen tussen de buis en de opening in de muur met behulp van een isolatiemateriaal, of 
mortel die soepel blijft. 
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Tracé van de leidingen - Sleuven - Helling 
Het tracé van de leidingen zal zorgvuldig worden gepiketteerd door de aannemer, overeenkomstig 
de aanduidingen op de afvoerplannen en/of de algemene plannen. De plaatsing van de buizen 
tussen twee inspectieputten of toestellen gebeurt met rechtlijnige onderdelen. 
De breedte van de sleuven is minstens gelijk aan de buitendiameter van de buizen, vermeerderd 
met 20/... cm. Indien nodig worden de wanden geschoord, zodat verzakkingen worden 
voorkomen. Na de graafwerken wordt de bodem van de sleuf geëffend en worden alle stompe 
voorwerpen eruit verwijderd. 
De exacte niveaus van de waterafvoerleidingen worden aangeduid afhankelijk van de 
voorgeschreven helling, beginnend met het laagste punt. 
De waterafvoerleidingen worden met een minimale en constante helling geplaatst. De diameter 
van de buizen wordt berekend op basis van de helling en van het volume dat moet worden 
afgevoerd, rekening houdend met een minimale stromingssnelheid van 0,60 m/s en een maximale 
snelheid van 2,50 m/s. Als indicatieve waarden voor de hellingen kan men rekening houden met 
ongeveer 0,5 cm/m voor regenwater, 1 cm/m voor afvalwater en 2 cm/m voor fecaal water. Zie 
ook de indicatieve waarden 'maatvoering van de waterafvoerleidingen' in de tabel hieronder: 

MAXIMUMDEBIET (liter/s)     op basis van de diameter van de buizen en van de helling 
  

Helling 
  

110 
mm 
  

125 
mm 
  

160 
mm 
  

200 
mm 
  

250 
mm 
  

315 
mm 
  

400 
mm 
  

500 
mm 
  

630 
mm 
  

0,5 
cm/m 
  

5 
  

7,2 
  

14 
  

25 
  

45 
  

80 
  

150 
  

270 
  

520 
  

1,0 
cm/m 
  

7,2 
  

10 
  

20 
  

35 
  

65 
  

115 
  

220 
  

380 
  

750 
  

2,0 
cm/m 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ondergrond - Aanaarding 
De leidingen worden over hun volledige lengte door een geschikte basis ondersteund. Ter hoogte 
van de aansluitingen van de buizen worden tijdelijke uitsparingen gemaakt in het funderingsbed 
zodat de aansluitingen over de totale omtrek van de leidingen kunnen worden gegarandeerd, hun 
waterdichtheid kan worden gecontroleerd en er eventueel aansluitingen of kragen kunnen worden 
geplaatst. 
Er wordt ofwel een voorgevormde fundering uitgevoerd, ofwel worden de buizen onder een hoek 
van 45° tot op halve hoogte zijdelings ondersteund. De buizen zullen worden gefundeerd 
overeenkomstig STS 35.45 op een laag gestabiliseerd zand 

  met een dikte van 10 cm, plus 1/10 van de diameter van de buis. Het mengsel voor 
het gestabiliseerde zand bestaat uit 100 kg cement van de sterkteklasse >2,5 per m³ 
zand. Het ruwe zand beantwoordt aan   .   

De ondergrondse waterafvoerleidingen mogen pas worden aangeaard nadat de ontwerper er zijn 
akkoord voor heeft verleend en na de uitvoering van dichtheidscontroleproeven van de voegen 
(zie controle). 
De sleuven worden aangeaard tot boven de buizen en verdicht in lagen van maximaal 20 cm, met 
een constant niveauverschil van 10 tot maximaal 30 mm per meter. Aanaarding: Met schoon zand 

(zand voor mager beton te verdichten volgens [NBN EN 13242+A1]) 

CONTROLES 

Uitvoering 
Voordat met de wederaanvullingen wordt begonnen, wordt het waterafvoernet aan een 
dichtheidscontrole onderworpen. Hiertoe wordt het net in verschillende delen onderverdeeld, die 
elk gedurende minstens 24 u onder druk worden geplaatst van een waterkolom tussen elke 
inspectieput. De waterlekken worden gemeten drie uur na het begin van de proef en mogen niet 
meer bedragen dan 1 ‰ van het totale volume in het deel waarop de test wordt uitgevoerd. 
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REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 1295-1] 
[NBN EN 681 reeks] 
[TV 200] 

17.11.1f Waterafvoerleidingen van kunststof/PEHD 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de uitvoering van het ondergrondse waterafvoertracé.  
Dit bestaat uit: 

 netten voor afvalwater;   

 netten voor fecaal water;  

 netten voor regenwater.  

- Ligging 

Theoretisch tracé dat op de plannen wordt vermeld. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Deze post betreft de waterafvoerleidingen van harde polyethyleen, hoge dichtheid, voor een lage 
druk (reeks 12,5/16), volgens [NBN EN 1519-1] en [NBN EN 12666-1+A1]. De toebehoren (T-
stukken, bochten enz.) hebben dezelfde herkomst en hebben dezelfde wanddikte als de buizen. 
Tot een diameter van 160 mm worden de onderdelen gepoedercoat. Uitsluitend afhankelijk van de 
noodzakelijkheden worden demonteerbare assemblages (schroefdraad en/of beugels) gebruikt, 
zodat ze ook kunnen worden gedemonteerd. De assemblages van de buizen en de toebehoren 
(voor alle diameters van 40 tot 315 mm) worden door lassen uitgevoerd. 
  

Specificaties 
Binnendiameters: DN 200 mm  

- Aanvullende voorschriften 

Voor de leidingen met de overeenstemmende toebehoren en aansluitingen werd een verklaring 
van geschiktheid voor gebruik uitgereikt volgens de voorschriften van element 02.42.1 
Aanvaardbaarheidscriteria. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Diepte: zie plannen 
Helling: minstens 2 cm/m (fecaal water) en 2 cm/m (afvalwater en regenwater) 
Basis:  gestabiliseerd zand  
Wederaanvulling:  zand voor mager beton te verdichten volgens [NBN EN 13242+A1] 
 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

Extractievoorziening onder de vloerplaat: Er wordt in de laag steenslag onder de vloerplaat een net 
van leidingen geplaatst. Aan de binnenuiteinden van de wachtbuizen (in het midden van de 
laag/lagen steenslag) wordt een geperforeerde eindplaat geplaatst zodat er geen steenslag in de 
leiding kan doordringen. De leiding eindigt in haar buitenuiteinde (op het buitenvlak van de gevel 
tenzij een verduidelijking wordt gegeven in het bouwdossier) door een aansluiting met een voeg 
die door een beschermende dop is dichtgemaakt. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

[TV 211] 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.11.1f
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METINGSWIJZE 
- meetcode: 

 VH / m 

 Netto te plaatsen lengte van de leidingen volgens de binnendiameters, gemeten volgens de 
aslijn en tot de binnenkant van de controleputten of toestellen. De leidingen, de toebehoren 
en de inspectieputten zijn in deze put inbegrepen en worden over de eenheidsprijs van de 
leidingen gespreid.  

17.11.1f.01  Pvc-leidingen diam. 110mm    

17.11.1f.02  Pvc-leidingen diam. 200 mm    

17.2 Afwaterings-, infiltratie- en keersystemen van het 
regenwater 

17.21 Afvoerbuizen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft ondergrondse draineringssystemen bestemd voor het permanent opvangen en 
afvoeren van grondwater en/of oppervlaktewater. In de eenheidsprijs zijn altijd de volgende 
elementen inbegrepen: het oppompen van water, de bouwputten, de schoor- en stutwerken, de 
buizen en toebehoren, alle aansluitingen, de filter, het draineermassief, de wederaanvullingen en 
de as-builtplannen van het draineersysteem. 
De afvoer en het beheer van het afval dat ontstaan is ten gevolge van de afbraak-, renovatie- of 
bouwwerken, maken het voorwerp uit van één of meerdere specifieke posten, die gedetailleerd 
worden in Deel 0 in de rubriek 07-Afval: preventie, selectief sorteren op de bouwplaats, opslag, 
vervoer en verwerking van afval. 

MATERIALEN 

De aannemer legt het systeem dat hij voorstelt, ter goedkeuring aan de ontwerper voor. 

UITVOERING/VERWERKING 

Het draineersysteem bestaat uit leidingen die volledig omringd zijn met een filter met granulaire of 
vezelstructuur en die met een draineermassief zijn bedekt. De gebruikte geotextielen 
beantwoorden aan [NBN EN 13252]. 
Het is aangeraden om het draineermassief te omringen met een geotextiel om 
verstoppingsproblemen in het draineermassief en in de afvoer te voorkomen. 
Na het graafwerk wordt de bodem van de sleuf geëffend; indien nodig worden de wanden gestut 
om verzakkingen te voorkomen. De buizen worden met een helling van minstens 5 mm per meter 
gelegd en beginnen bij het laagst gelegen punt. Ze rusten op een zandbed van minstens 15 cm 
onder de buis. De eventuele filter met granulaire structuur wordt uitgevoerd naarmate de 
plaatsing van de buizen vordert. 
Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens [NBN EN 13242+A1]. 
 
De aannemer voert de verschillende aansluitingen uit, evenals de aansluiting op het rioolstelsel en 
de collectoren. 
Voor de voorlopige oplevering levert de aannemer aan de opdrachtgever een plan van het 
afvoerstelsel zoals het is uitgevoerd. Dit plan duidt de positionering en de niveaus van de 
verschillende leidingen aan. Die aanduidingen kunnen ook op het uitvoeringsplan van de 
rioleringen voorkomen. 

17.21.1 Ondergrondse draineerbuizen 

17.21.1h Draineerbuizen van kunststof/pvc omhuld met geotextiel 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Onderhavig werk betreft ondergrondse draineringssystemen bestemd voor het permanent 
opvangen en afvoeren van grondwater en/of oppervlaktewater en omvat meer bepaald: 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.21
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.21.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.21.1h
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 de grondwerken en de voorbereiding van de drainerende sleuf;  

 de afvoer van de aarde;  

 de levering en de plaatsing van het drainerend complex: buizen, drainerende materialen, 
geotextielmembraan;  

 de levering en de plaatsing van ruimputten om de 14 m;  

 de aansluiting van de draineerbuizen op de afvoervoorziening voor het opgevangen water;  

 de aansluiting om de pastillemembranen;  

 de levering en de plaatsing van de drainerende materialen voor het vullen van de sleuf tot op 
het afgewerkte terreinniveau.  

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Buizen 

 De te plaatsen draineerbuizen zijn geperforeerde kunststof buizen. Tijdens de fabricage 
worden ze met een filterend materiaal omhuld.  

 De doorboringen worden over het volledige bovenvlak van de buis verdeeld.  

 Het product draagt het 'BENOR'-label of de 'CE'-markering.  

 Binnendiameter: 90 mm.  

 Aansluiting met moffen.  
Drainerend materiaal 

 Het drainerend materiaal dat moet worden geplaatst vanaf de bodem van de kuil tot op het 
afgewerkte terreinniveau - 40 cm van gerold grind vrij van kalk met een granulometrie van de 
ene tot de andere laag kan verschillen.  

Drainerend membraan 

 Het non-woven drainerend geotextiel en zijn plaatsing zijn conform NBN B29-001 aangevuld 
door NBN EN 918 en NBN EN ISO 12236. Het product wordt geleverd met het 
conformiteitsmerk dat door een aangemelde instelling wordt toegekend.  

Drainerende kuil 

 Rond het gebouw wordt een sleuf gemaakt met een bodembreedte van 40 cm.  

 De bodem van de drainerende sleuf bevindt zich op het bovenniveau van de funderingsplaten 
(zie plannen).  

 Tussen de aarde en het drainerend materiaal wordt een non-woven geotextiel aangebracht.  

 De draineerbuizen worden met een helling van minstens 0,5 % geplaatst.  

 De geul wordt ten slotte gevuld met drainerende materialen van 60 cm hoog  

 De drainerende kuil wordt over de volledige oppervlakte met een non-woven geotextiel 
bedekt, met een overlapping van minstens 50 cm.  

Ruimput 

 Put met een ronde doorsnede van ± 40 cm diameter voorzien van een deksel.  

 De putten worden maximaal om de 14 m gespreid en hun deksels komen aan de oppervlakte 
uit.  

- Aanvullende voorschriften 

 De draineerbuizen zijn conform de bepalingen van STS 35.72 voor gebruik in 
draineersystemen.  

 Het drainerend massief bestaat uit draineerzand volgens NBN 589-110 en wordt perfect 
bedekt met een filterend vilt dat voorkomt dat de perifere draineerelementen verstopt raken.  

 Draineervilt bestaande uit een non-woven stof op basis van ononderbroken synthetische 
draden, die aan de voorschriften van NBN EN 13252 voldoet.  

 Fundering op gestabiliseerd zand of betonnen cunet 10 cm diep.  
De aannemer legt het systeem dat hij voorstelt, ter goedkeuring aan de ontwerper voor. 
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UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de normen van STS 35. 
Na het graafwerk wordt de bodem van de sleuf geëffend. Indien nodig worden de wanden 
geschoord, zodat verzakkingen worden voorkomen. 
De buizen worden met een helling van minstens 5 mm/m geplaatst en beginnen bij het laagst 
gelegen punt. 
De buizen rusten op een zandbed van minstens 15 cm onder de buis. 
De filter met granulaire structuur wordt uitgevoerd naarmate de plaatsing van de buizen vordert. 
De aannemer voert alle aansluitingen tussen de buizen en de inspectieput uit. 
Vóór de voorlopige oplevering van de werken bezorgt de aannemer aan de ontwerper en aan de 
BH een plan van het draineersysteem zoals hij het heeft uitgevoerd. 
Uitvoering volgens de voorschriften van TV 147. 
De aannemer stelt de types en de kwaliteit van de leidingen voor. Deze moeten aan de Europese 
en de Belgische normen voldoen. 
De technische goedkeuringen en fiches moeten ter goedkeuring aan de ontwerper worden 
voorgelegd. 
In de bijgevoegde documenten worden de referenties van de prijslijst van de inschrijver vermeld. 
Toepassing volgens de voorschriften van de fabrikant. 
De aannemer houdt rekening met de aanbevelingen van het WTCB. 
De buizen en de aansluitingen zijn gemaakt van stijve polyvinylchloride zonder toevoeging van 
weekmakers. 
Ze dragen het onuitwisbare 'BENOR'-label of 'CE'-markering. Hetzelfde geldt voor de aansluitingen. 
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

  
Draineerbuizen van pvc : VH/m 
Ruimputten : VH/pc 
Onder meer de volgende elementen zijn in de eenheidsprijs inbegrepen (niet-exhaustieve 

opsomming): 

 vorming van de sleuf door graafwerk of wederaanvullingen;  

 levering en plaatsing van het geotextiel en drainerende materialen;  

 levering en plaatsing van de draineerbuizen, ruimput ... met inbegrip van alle aansluitingen;  

 andere leveringen en werk;  

  elke opslag, vervoer, hantering ...;  

 kosten van elke machine en elk gereedschap;  

 elke suggestie die onmisbaar is voor de goede uitvoering van het werk.  
17.21.1h.01  Draineerbuizen van pvc    

17.21.1h.02  ruimputten    

17.22 Draineersystemen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de werken met het oog op de drainering van het terrein tegen of in de nabijheid 
van het gebouw. 
Het werk omvat meer bepaald: 

 de grondwerken; 

 de plaatsing van de filterende en drainerende elementen afhankelijk van de gekozen 
toepassing; 

 de aansluiting van het draineersysteem op zijn afvoer; 

 de eventuele vastzetting. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.22
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17.22.3 Drainerende lagen 

17.22.3a Drainerende lagen - geocomposiet voor drainering en filtering 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Onderhavig werk betreft de verticale drainering met behulp van een pastillemembraan (noppen). 
Pastillemembranen zijn stijve membranen die voorzien zijn van een groot aantal pastilles waarvan 
de waterafvoerende kenmerken bijdragen tot de verlaging van de hydrostatische druk van het 
grondwater op de constructies die zich volledig of gedeeltelijk onder de grondwaterlaag bevinden. 
Op die manier beperken de membranen de risico's op insijpelend water in die constructies. 
Deze opdracht omvat alle werken en leveringen voor de plaatsing van de pastillemembranen, met 
inbegrip van de bevestigingsmiddelen, de afdichtingsprofielen en de aansluiting op het geotextiel 
van het drainagemassief. 
  

- Ligging 

Ondergronds metselwerk van de nieuw sanitaire gebouw. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

  
Het pastillemembraan is vervaardigd in onvervormbare polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), 
en aan de buitenkant bekleed met een geotextiel.  
Het pastillemembraan dat wordt gebruikt, vertoont een druksterkte van minstens 220 KN/m².  
Het membraan is voorzien van hoge pastilles, tegenpastilles en verticale afdichtings- en 
draineergroeven die de pastilles met elkaar verbinden ter hoogte van de zijdelingse overlappingen 
van de banen. 
  

 Dikte: minstens 0,6 mm  

 Hoogte van de pastilles: ongeveer 9 mm  

 Afstand tussen de pastilles: ongeveer 2,5 cm  

 Geotextiel: non-woven filterend membraan van polypropyleen  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De pastillemembranen worden aan de buitenkant van de ondergrondse muren geplaatst, waarbij 
de pastilles naar de constructie worden gericht. Het filterende membraan wordt naar de grond 
gericht. 
Plaatsing volgens de voorschriften van de fabrikant, waarbij het aantal horizontale en verticale 
voegen zoveel mogelijk wordt beperkt. 
De verticale voegen worden uitgevoerd met een overlapping van minstens 35 cm; de horizontale 
voegen worden uitgevoerd met een waterdichte overlapping van minstens 20 cm. 
Het bovenste gedeelte van het pastillemembraan en van het filterende membraan bevindt zich op 
de definitieve hoogte van het terrein. 
De afwerking van het bovenste gedeelte wordt uitgevoerd met behulp van een geschikt profiel in 
overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant. 
Onderaan de ondergrondse muren wordt het filterende membraan van het pastillemembraan 
losgemaakt om het geotextiel van het waterafvoerende massief te bedekken. Die overlapping 
bedraagt minstens 50 cm. 
De bouwput wordt in goede staat gehouden tot na de uitvoering en de keuring van de werken en 
tot na de aansluiting van de waterafvoer ter hoogte van de grondslag van de funderingen. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m²  Netto oppervlakte van aangebracht geocomposiet, openingen van meer dan 0,5 m² 
afgetrokken. 

17.22.3a.01  Drainerende lagen - Geocomposiet    
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17.24 Regenwaterputten 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft ondergrondse vergaarbakken voor regenwater, geprefabriceerd of ter plaatse 
gevormd, en bestaande uit één of meerdere elementen. 
De afvoer en het beheer van het afval dat ontstaan is ten gevolge van de afbraak-, renovatie- of 
bouwwerken, maken het voorwerp uit van één of meerdere specifieke posten, die gedetailleerd 
worden in Deel 0 in de rubriek 07-Afval: preventie, selectief sorteren op de bouwplaats, opslag, 
vervoer en verwerking van afval. 
Het werk omvat meer bepaald: 

 de bouwputten;  

 indien nodig de verlaging van de grondwaterlaag en de afvoer van oppervlaktewater;  

 funderingen behalve funderingsplaten;  

 de levering en de plaatsing van de regenwaterputten;  

 de aansluiting van de toevoer- en de overloopleidingen;  

 het mangat;  

 de wederaanvullingen.  

UITVOERING/VERWERKING 

Bouwputten - Fundering - Peilen 

Alle werken worden in het droge uitgevoerd. De afmetingen van de bouwputten zijn zodanig dat 
een vlotte en onberispelijke plaatsing van de putten mogelijk is. De aannemer voert de nodige 
schorings- en stutwerken uit om inkalven van de uitgravingen te voorkomen. 
De ontwerper duidt voor de plaatsing de juiste plaats en het juiste peil aan. Het aanzetpeil, het 
bodemniveau en het topniveau van de putten worden bepaald in functie van de helling van het 
rioleringsstelsel en het niveau van de putdeksels ten opzichte van het afgewerkte vloerniveau en 
zodanig dat de putten op hun maximale capaciteit functioneren. De aannemer controleert vooraf 
het juiste niveau van de riolen, zodat hij de diepte en de aansluiting van de regenwaterputten kan 
bepalen. 
De regenwaterputten worden volkomen waterpas geplaatst. De uitvoeringswijze moet zodanig zijn 
dat verzakking van de putten niet kan voorkomen. Om verzakking of omhoogdrijven te voorkomen, 
worden de putten waar vereist aangezet op een funderingsplaat die minstens 10 cm rond de put 
uitsteekt. Na de uitvoering worden zo nodig bijkomende maatregelen getroffen om het 
omhoogdrijven van de putten te voorkomen. Hiertoe worden ze eventueel met helder water 
gevuld. 
Het bovenvlak van de putten wordt met minstens 30 cm aarde bedekt. De niveaus worden ofwel 
op de plannen aangeduid of worden na overleg met de ontwerper vooraf overeengekomen. 

Aansluitingen 
De toevoerleidingen, de overloop en de aanzuigleidingen worden met behulp van een waterdichte 
pakking op de regenwaterput aangesloten. De toevoerbuis omvat een T-stuk dat de overdruk 
opvangt in het geval van ruimen. De overloop wordt uitgerust met een ondergedompeld bochtstuk 
(= sifon). 
Er is een ventilatiebuis van pvc voorzien. Het concrete tracé van de verluchtingsbuis wordt bepaald 
volgens de aanduidingen die door de ontwerper worden gegeven. 
De afmetingen en de aansluitingen die nodig zijn voor de toevoer- en de afvoerleidingen, moeten 
op het as-builtplan worden vermeld. 
Wederaanvullingen 
De wederaanvullingen mogen pas worden uitgevoerd wanneer de afgewerkte regenput door de 
ontwerper werd goedgekeurd. Uit de wederaanvullingsmaterialen wordt elk steenelement 
verwijderd dat de dichtheid van de put zou kunnen in gevaar brengen. 
Boven de regenwaterputten wordt minstens 30 cm teelaarde gespreid. 

CONTROLES 

Vóór de voorlopige oplevering wordt de regenwaterput volledig gevuld met helder water om de 
dichtheid te controleren. De garantie van waterdichtheid gaat tot onder het deksel of het niveau 
van de overloop. De regenwaterputten worden volledig gereinigd voor de voorlopige oplevering. 
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17.24.2 Prefab regenwaterputten 
MATERIALEN 

Op de prefab regenwaterputten zijn de volgende inlichtingen vermeld: de bedrijfsnaam, de naam 
en het adres van de fabrikant evenals de bruikbare inhoud. Voor de keuze van het toestel wordt 
ook rekening gehouden met de buisdiameters waarop de put moet worden aangesloten. 

UITVOERING/VERWERKING 

Het vervoer en de verplaatsing van de prefab regenwaterputten gebeuren op zo'n manier dat 
barsten en breuken worden voorkomen. De plaatsing gebeurt in overeenstemming met de 
voorschriften van de fabrikant. 
De dikte van de funderingsplaat voor eenvoudige regenwaterputten bedraagt 15 cm. De 
verankering aan de gewapende funderingsplaat gebeurt met gebetonneerde plaatjes met een 
voldoende overlapping in de put. 
De eenvoudige regenwaterputten worden op een funderingsplaat van mager beton met de 
volgende samenstelling geplaatst: 300 kg cement, druksterkteklasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 
of 7/20 of grind 4/14 of 4/20 volgens [NBN EN 13055] en 400 liter zand voor beton volgens [NBN 
EN 13242+A1]. 
Wanneer de regenwaterput uit meerdere eenheden bestaat, rusten zij op een gemeenschappelijke 
funderingsplaat van gewapend beton. Een berekeningsnota van de plaat wordt ter goedkeuring 
aan de ontwerper voorgelegd. 

17.24.2a Regenwaterputten van beton/prefab 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de levering, de uitrusting en de aansluiting op de aarding van de prefab 
regenwaterputten van beton. 

- Ligging 

 Put van 10.000 l: speelplaats 4  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Prefabkuip van beton  
De putten zijn geprefabriceerd van waterdicht en goed verdicht gewapend beton. Het beton 
beantwoordt aan de voorschriften van [PTV 114] en de kenmerkende druksterkte bedraagt 
minstens 30 N/mm². De waterdichtheid onder een druk van 40 k/m² moet worden gewaarborgd. 
De wanden en de bodem moeten uit één stuk zijn. De wanden van de regenwaterputten moeten 
zo berekend zijn dat ze bestand zijn tegen het transport, de plaatsing en de bedrijfsdruk. Als de 
putten niet bestand zijn tegen de voorgeschreven belastingen of wanneer de reële belastingen 
hoger liggen dan de voorziene belastingen, wordt een verdeelplaat van gewapend beton gestort.  

Specificaties 

 Nuttige inhoud: 3.000 en 15.000 liter.  

 Type: enkelvoudig  

 Vorm: naar keuze van de aannemer, afhankelijk van de bestaande situatie  

 Gebruikslast van de afdekking (aarde plus belastingen), minstens 10 kN/m²  

 Gebruiksbelasting: 5 kN (licht verkeer van voetgangers, fietsers)  

Mangat 

 Binnenafmetingen:  60 x 60 cm.  

 Het mangat is gemaakt van prefabbeton   

Inspectieraam en deksel 
 Inspectieraam en deksel: gietijzer voor vulling betonnen plaat  

 Vorm: vierkant   

 Buitenafmetingen van het inspectieraam: 600 x 600 mm.  

Toebehoren  
Voorfilter in de put: Zelfreinigende filter met afvoer van vervuild water naar het waterafvoernet. 
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Overloopsifon:  inbegrepen   
  

- Aanvullende voorschriften 

 Voor de put werd een verklaring van geschiktheid uitgereikt volgens de voorschriften van 
element 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria.  

 De put wordt voorzien van 2 lagen geactiveerd vernis met koolteer of bitumen in een 
verhouding van minstens 200 g per m² en per laag. Beide lagen hebben een verschillende 
kleur.  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Integratie in het net 
De putten moeten worden ingegraven op een diepte die wordt bepaald door het niveau van de 
aankomst van de afvoerleidingen en het afvoerniveau. De putten moeten toegankelijk zijn voor 
onderhouds- en ledigingswerken. Hiertoe moeten ze met inspectieopeningen worden uitgerust. 
Als de configuratie van de naaste omgeving en het niveau van de putten dat vereisen, worden er 
verhogingsruimten boven voorzien die als inspectieruimten worden uitgevoerd en uitgerust. 
De toevoer- en afvoerleidingen moeten in de as van de uitsparingen worden geplaatst, zonder 
bochten of afwijkingen. 
Fundering 
De funderingen worden van gewapend beton gemaakt. Ze steken met 50 cm ten opzichte van de 
contouren van de toestellen uit. Ze worden gestort op onderfunderingen die bestaan uit een 5 cm 
dikke laag gestabiliseerd zand bedekt met een PVD-film van 0,4 mm dikte. 
De oneffenheden aan de bovenkant van de plaat worden opgevangen door zelfnivellerende mortel 
die met een 5 cm dikke zandlaag wordt bedekt. 
De plannen en de berekening van de stabiliteit van de funderingen zijn ten laste van de aannemer. 
De betonplannen en de berekeningsnota's moeten door de aannemer ter goedkeuring aan de 
ontwerper worden voorgelegd. 
Wederaanvulling 
De wederaanvullingen worden uitgevoerd met gestabiliseerd zand met een dosering van cement 
van 200 kg/m³. 
De omvang van de aanaarding wordt bepaald door de steunomstandigheden die door de 
verdeelplaat worden geëist. 
Om de inspectieopening tot op het niveau van de vloer te verhogen, moet een beschoeiing (of een 
verhoogde ruimte die als inspectieruimte is uitgerust) worden voorzien.  
Verdeelplaat 
De verdeelplaat die het lichte verkeer ondersteunt, is van gewapend beton gemaakt. 
Het ontwerp en de stabiliteitsberekening van een dergelijke plaat en van de beschoeiing is ten 
laste van de aannemer. 
Deze legt de plannen en de berekeningsnota's ter goedkeuring aan de ontwerper voor. 
Sluitingsvoorziening 
De dekplaten zijn conform de norm NBN B.53-101. 
De dekplaat is voorzien van een hangslot. 
De dekplaat en het chassis zijn van gietijzer gemaakt; de opening is aan de afmetingen van de 
inspectieruimte aangepast. Hetzelfde geldt voor het dubbele deksel. 
Ze zijn voorzien van geluidsisolatiemiddelen en hoogteregelingssystemen. 
Het deksel is in alle opzichten plat met hellende zittingen, zodat elke schok kan worden 
voorkomen. 
De raakvlakken zijn bewerkt voordat de deksels op de zittingen worden geplaatst; ze worden 
gereinigd en ingesmeerd. 
Het frame is voorzien van een verlijmde pakking conform de norm NBN EN 681-1. 
De aannemer zorgt voor twee sets hefsleutels die aan elk gebruikt systeem aangepast zijn. 
De elementen moeten bestand zijn tegen een breuklast die beantwoordt aan klasse A15 volgens 
DIN EN 124. 
De deksels van de inspectieruimten van de netten van het regenwater, het afvalwater of het 
stroomafwaarts water van de scheidingsruimte zijn voorzien van vier verluchtingsopeningen met 
een diameter van 25 mm. 
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- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

De hydrofoorgroepen maken deel uit van het deel ST. 
  
Het is aan de aannemer om de nodige maatregelen te treffen om aan de belasting te 
beantwoorden. 
Indien uit studies blijkt dat een plaat voor de verdeling van de lasten nodig is, maakt deze deel uit 
van deze post. 
Deze post omvat de ballast van de put die ter goedkeuring aan de ontwerper moet worden 
voorgelegd. 
  
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/st 
17.24.2a.01  Regenwaterput van 10.000 l + ingebouwde filter    

17.3 Ontvangtoestellen 

17.31 Inspectieputten en scheidingsduikers 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft inspectieputten en scheidingsduikers die zijn ontworpen om de leidingen die er 
in uitmonden, te kunnen nazien en reinigen en verder in hun afvoer via één enkele leiding naar de 
riolering te voorzien. In de eenheidsprijs moeten de volgende elementen inbegrepen zijn: alle delf- 
en wederaanvullingswerken, de aansluitingen met de rioleringsbuizen, de levering en de montage 
van prefabelementen, het funderingsbeton, de voorziene ondergrondse afdekking, het metselwerk 
en de desgevallende bepleistering en bestrijking. 

MATERIALEN 

De putten zijn derwijze opgevat dat de aansluiting van de buizen, wat ook hun diameter of plaats 
is, geen spanningen noch risico's op breuk kunnen doen ontstaan. De elementen mogen niet 
knikken noch scheuren vertonen onder een belasting van 60 kN. De vaakst gebruikte systemen zijn 
prefab toestellen van kunststof of van beton; cilindervormige ringen of metselwerk met baksteen 
zijn twee andere mogelijkheden. De geprefabriceerde putten zijn voorzien van een fabrieksmerk, 
de fabricagedatum en in voorkomend geval het keurmerk.  

UITVOERING/VERWERKING 

De inspectieputten worden zorgvuldig ingegraven en van een aangepaste funderingsvoet voorzien. 
Teneinde verzakking te voorkomen, reiken de funderingen aan de vier zijden minstens 10 cm 
buiten de gemetselde wand. In een opgehoogde grond zijn de inspectieputten zoveel mogelijk 
verbonden met het gebouw en rusten ze op een uitkraging van de fundering of worden 
funderingsplaten van beton voorzien. De funderingsplaten kunnen in mager beton worden 
uitgevoerd (samenstelling: 300 kg cement van de druksterkteklasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 
of 7/20 of grind 4/14 of 4/20 en 400 liter zand voor beton volgens [NBN EN 12620+A1]. De hoogte 
van het deksel wordt bepaald in functie van de buiteninrichting. Meestal wordt de hoogte van het 
vat zo berekend dat het deksel zich op ongeveer 20 cm onder het terreinniveau bevindt. Het deksel 
wordt bedekt met zand, waarbij een verdeelplaat het draagvermogen garandeert en als markering 
voor de exacte positie dient. Wanneer er geen rollende belasting is, kan de bovenafwerking van 
hetzelfde type als de aangrenzende verharding zijn. Indien ze tot aan het maaiveld worden 
doorgetrokken, worden de inspectieputten afgedekt met een deksel met gepaste afmetingen, 
conform element 17.35 Roosters voor ontvangsttoestellen.  

CONTROLES 

Er mag slechts tot wederaanvulling worden overgegaan nadat de afgewerkte inspectieput door de 
ontwerper werd gekeurd. 
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17.31.2 Geprefabriceerde inspectieputten 

17.31.2a Inspectieputten van prefabbeton 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De kijkvensters, de inspectievensters en de aansluitdozen van niet gewapend beton, vezelbeton 
staal en gewapend beton zijn conform [NBN EN 1917] en [NBN B 21-101]. 
De voorschriften van [PTV 21-101] zijn van toepassing op de inspectieputten die occasioneel 
kunnen worden blootgesteld aan een druk tot 10 m waterkolom (100 kPa) door hun 
plaatsingsdiepte of andere omstandigheden. 
  
Deze post omvat de levering, de plaatsing en de aansluiting volgens de regels van het vak van de 
inspectieputten van prefabbeton. 

 Met inbegrip van de graafwerken, de afvoer van de uitgegraven aarde en gestabiliseerd zand 
voor de wederaanvullingen.  

 Met inbegrip van de gietijzeren deksels + chassis aan licht verkeer aangepast.  
Afmetingen van de inspectieputten: 60 x 60 cm 

- Ligging 

Inspectieputten: 

 speelplaats 4 

 speelplaats 5 

 Centraal sanitaire vleugel F 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De funderingsplaat van de bouwwerken die ter plaatse worden uitgevoerd, is aangebracht boven 
een laag mager beton. Het onderste element van de prefab of gemengde bouwwerken rust op een 
fundering van mager beton met een dikte van 15 cm. 
 
De geprefabriceerde rechte elementen zijn uitgevoerd met een verticale uitlijning en voldoen aan 
de voorschriften in verband met de waterdichtheid. 
 
De totale hoogte van de aanpasophoging onder het riooldeksel bedraagt minder dan 300 mm. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/st 
Uit te voeren netto hoeveelheid, met inbegrip van graafwerk, wederaanvullingen, aansluiting op 
het waterafvoernet, deksel ... waarbij een onderscheid wordt gemaakt op basis van de afmetingen. 

17.31.2a.01  Inspectieput van geprefabriceerd beton 60 x 60    

 
17.31.2b Aanpassing van de bestaande inspectieputten 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de aanpassing van de bestaande inspectieputten aan de nieuwe 
waterafvoerleidingen. 

- Locatie 

Aanpassing van de inspectieput van de sanitaire blok van vleugel F aan de inspectieput van 
speelplaats 9  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Het artikel omvat: 
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 de noodzakelijke aanpassing aan de bestaande inspectieputten (doorboringen, aankomst van 
leidingen, ...)  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/st 
 

17.31.2b.01  Aanpassing van de bestaande inspectieputten    

 
17.31.2c Ruiming van de bestaande inspectieputten en leidingen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de ruiming van de bestaande inspectieputten en leidingen door injectie van 
water onder hoge druk. 

- Locatie 

 Vleugel E: sanitaire blok 

 Vleugel F: 3 sanitaire blokken kleuterschool 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Na inspectie van de inspectieputten (post 04.21.4) gaat de aannemer over tot het leegpompen en 
schoonmaken van de putten.  
Na de schoonmaak wordt er een ontstoppingsmachine in de inspectieput ingebracht voor de 
injectie van water onder hoge druk.  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/st (per inspectieput, inclusief doorsneden) 
 

17.31.2c.01  Ruiming van de bestaande inspectieputten en leidingen    

17.31.4 Geprefabriceerde scheidingsduikers 

17.31.4a Scheidingsduikers van geprefabriceerd beton 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de realisatie van de duiker en de levering en de plaatsing van het 
scheidingstoestel volgens de regels van de kunst. 
Scheidingsduiker, te plaatsen stroomafwaarts van het private waterafvoernet. 
Diameter minstens gelijk aan de leiding waarop hij is aangesloten. 
Het toestel heeft twee armen waarvan de arm stroomafwaarts een inspectiebuffer heeft en de 
andere een opening voor de verluchtingsbuis. 
Met het toestel kan al het afvalwater of verontreinigde water zelfs tegen een laag debiet worden 
afgevoerd, zonder dat daarbij afzettingen ontstaan. 
Het toestel voorkomt elke terugstuwing van water. 
Het toestel heeft een eenvoudige constructie en is zo goed als onderhoudsvrij. Het kan worden 
geïnspecteerd en gereinigd. 
  
Deze post omvat de levering, de plaatsing en de aansluiting volgens de regels van de kunst van de 
inspectieputten van prefabbeton. 

 Met inbegrip van de graafwerken, de afvoer van de uitgegraven aarde en gestabiliseerd zand 
voor de wederaanvullingen.  

 Met inbegrip van de gietijzeren deksels + chassis aan licht verkeer aangepast.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=17.31.2x
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- Ligging 

Stroomafwaarts van het waterafvoernet speelplaats 4 &5. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

QP/st 
Uit te voeren netto hoeveelheid, met inbegrip van graafwerk, wederaanvullingen, aansluiting op 
het waterafvoernet, deksel ... waarbij een onderscheid wordt gemaakt op basis van de afmetingen. 

17.31.4a.01  Scheidingsduikers van geprefabriceerd beton    

17.33 Plaatselijke ontvangsttoestellen 

17.33.1 Vloersifons 

17.33.1d Vloersifons van kunststof/pvc 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Modulair vloersifonsysteem bestaande uit een kolklichaam van PP, een opzetstuk en een 
afwerkingsrooster. 
De elementen zijn van kunststof PP gemaakt. 
De afvoercapaciteit is conform de Europese norm EN 1253. 
Elk lichaam is voorzien van een verwijderbare stankafsluiter met hydraulische afsluiting en een 
ingebouwde pakking met lippen waarop het opzetstuk past. 
Er kan een afdichtingsmembraan en/of een drukkraag worden gebruikt voor een eventuele 
afdichtingslaag.  

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Aansluitingslichaam 

 Vloersifonlichaam van PP  

 Diameter van 14,9 cm voor een afwerkingsrooster van 15 x 15 cm  

 DN uitgang 50 mm  

 Bestaande uit een waterslot van 50 mm dat volledig verwijderbaar is, waardoor het geheel 
gemakkelijker kan worden gereinigd.  

 Verlengstuk van kunststof PP op de werf in te korten voor aanpassing van de 
afwerkingsrooster.  

 Geleverd met drukkraag voor lijmen en aanspannen van een afdichtingslaag onder de deklaag 
bestaande uit een lijmgrond met diam. 260 mm in kunststof en een spanflens in roestvrij staal 
met 6 schroeven.  

Afwerkingsrooster 

 5 mm in roestvrij staal 5 mm 15x15 5 mm van min.  

 Rooster met spleten van 8 mm  

 Sterkteklasse K: 3 kN  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Uitvoering overeenkomstig de plannen en voorschriften van de fabrikant. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/st 
de eenheidsprijs per stuk omvat de levering, de afwerkingsrooster, de afdichtingskit, de aansluiting 
op het waterafvoersysteem ... 

17.33.1d.01  vloersifons van pvc    
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17.4 Dispersie- en aansluitingssystemen op de riolering 

17.42 Aansluitingen op het openbare net 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het werk omvat: 

 de nodige stappen bij het bevoegde bestuur met het oog op de uitvoering van de 
aansluitingswerken;  

 de werken voor de opening van de sleuf, de graafwerken, de wederaanvullingen, de 
herstelling van de bevloeringen, de vloerbedekkingen of beplantingen;  

 de plaatsing van de leiding;  

 de aansluiting op de openbare riolering.  
Zijn niet in de prijs van dit bouwwerk inbegrepen de taksen die door de opdrachtgever of de 
eigenaar van het fonds verschuldigd zijn. 
  

- Belangrijke opmerkingen 

De aansluiting gebeurt boven de openbare riolering. 
De aansluiting gebeurt vanaf de laatste private waterafvoerput tot aan de put van het openbare 
rioleringsnet in de Edmond Machtenslaan. 

MATERIALEN 

De aansluiting op de hoofdleiding gebeurt met behulp van een verbindingsbuis (met dezelfde 
diameter als de buis waarop de aansluiting moet gebeuren) in de opening van de hoofdleiding die 
standaard werd voorzien of die ter plaatse moet worden geboord. 

UITVOERING/VERWERKING 

Voordat hij de aansluiting uitvoert, verzamelt de aannemer de nodige inlichtingen over de ligging 
van de openbare riolering. 
De aannemer dient bij de technische dienst van de gemeente op het gepaste tijdstip een verzoek in 
om de aansluiting te laten uitvoeren overeenkomstig de gemeentereglementen. 
De technische dienst beslist of de aansluiting al dan niet door de aannemer zelf mag worden 
uitgevoerd. 
Indien de aannemer de aansluiting zelf uitvoert, verwijdert hij alleen de verharding die nodig is om 
de aansluiting tot stand te brengen. De aansluiting gebeurt vervolgens ter hoogte van het bovenste 
afgeronde gedeelte of in een put van de hoofdriool. 
Nadat de sleuf werd gegraven en een opening in de riolen werd gemaakt, wordt de verbindingsbuis 
op de afvoerleiding geplaatst en van een speciale afdichtingsring voorzien. 
Er wordt een perfecte afdichting en een soepele aansluiting verkregen indien daarbij een 
afdichtingsring van elastomeer wordt gebruikt, voorzien van een lip in de gemaakte opening. 
Na de uitvoering van de aansluiting en van de wederaanvulling - indien nodig met gestabiliseerd 
zand - worden de verhardingen in hun originele toestand hersteld. 

17.42.1 Openbare rioleringsnetten/gemengd 

17.42.1a Aansluitingen op openbare rioleringsnetten/gemengd 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de aansluiting van de laatste inspectieput op het net dat naar de openbare 
riolering gaat. 

- Ligging 

 Aftakking van het net van speelplaats 4/Edmond Machtenslaan  

 Aftakking van het net van speelplaats 5/Edmond Machtenslaan  
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METINGSWIJZE 
- meetcode: 

forfait inclusief: 

 de studies;   

 de sleuven en de ontmanteling van de verhardingen;  

 de levering en de aansluiting van het waterafvoersysteem;  

 de wederaanvullingen en de terugplaatsing van de verharding;  

 alle bijkomende werkzaamheden voor een perfecte uitvoering.  
17.42.1a.01  Aansluiting kant speelplein 4    

17.42.1a.02  Aansluiting kant speelplein 5    

2 Bovenbouw 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze term beschrijft alle ruwbouwdelen die boven de funderingen worden uitgevoerd. 
Brand 
Dit artikel betreft structuurelementen met een al dan niet dragende functie. 
De term structureel element (of dragend element) omvat alle bouwdelen met een dragende 
functie. Bij de structurele (of dragende) elementen dient men een onderscheid te maken tussen de 
structurele en niet-structurele elementen. 

 de 'structurele' dragende elementen: dragende elementen die de stabiliteit van het gehele 
gebouw of van een deel van het gebouw verzekeren en die bij een verzwakking aanleiding 
geven tot een geleidelijke inzakking. Een geleidelijke inzakking vindt plaats wanneer de 
verzwakking van een bouwelement de verzwakking veroorzaakt van elementen van het 
gebouw die zich niet in de onmiddellijke nabijheid van het beschouwde element bevinden en 
wanneer de sterkte van de rest van het bouwwerk onvoldoende is om de daaruit 
voortvloeiende belasting te dragen. 

 de 'niet structurele' dragende elementen: dragende elementen die niet beantwoorden aan de 
definitie van structurele dragende elementen. 

  
In het kader van de industriële gebouwen die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit 
betreffende 'basispreventienormen', wordt ook nog een onderscheid gemaakt tussen de 
'structurele' dragende elementen 

 structurele dragende elementen van het type I: elementen die in geval van verzwakking 
aanleiding geven tot een geleidelijke inzakking die zich kan uitbreiden tot voorbij de limieten 
van het compartiment of die schade aan de scheidingswanden van het compartiment kan 
aanrichten; 

 structurele dragende elementen van het type II: elementen die in het geval van verzwakking 
aanleiding geven tot een geleidelijke inzakking die beperkt blijft tot het compartiment. 

 

 
 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=2


 DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – architectuur en naaste 
omgeving 

 

 Pagina 86 van 275 
 
 
 
 
 

  

Volgens de reglementering die in België op nieuwe gebouwen van toepassing is, moeten de 
prestaties op het vlak van de brandweerstand van een bouwelement worden bepaald op basis van 
tests, uitsluitend volgens de Europese normen of op basis van een berekening (volgens de 
Eurocodes, delen 'vuur'). 
Sinds 1 december 2016 mogen alleen de reeksen beproevingsnormen vermeld in de 
indelingsnormen [NBN EN 13501-2], [NBN EN 13501-3+A1] en [NBN EN 13501-4] worden gebruikt, 
behalve voor de brandbestendige deuren en de verlaagde plafonds, waarvoor de Belgische norm 
[NBN 713-020] nog altijd mag worden gebruikt. 

- Belangrijke opmerkingen 

Brand   
De eisen op het vlak van de brandweerstand (duur en dragende en/of scheidende functie) voor de 
structuurelementen worden vastgelegd door de geldende reglementering en dan meer bepaald 
het koninklijk besluit 'basispreventienormen' en zijn wijzigingen (zie referenties). 
Deze zijn onder meer afhankelijk van de hoogte van het gebouw, het type gebouw, de functie van 
het structuurelement ... Ze verschillen ook afhankelijk van het type bouwelement. 

 van zijn scheidende of niet scheidende functie: EI of niet 

 zijn structurele (dragende) of niet structurele (niet dragende) functie  
o van zijn structurele criterium: R vereist 
o of niet structureel: R niet vereist 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[KB 1994-07-07] 
[NBN 713-020] 
[NBN EN 13501-1] 
[NBN EN 13501- 2] 
[NBN EN 13501-3+A1] 
[NBN EN 13501-4]  
[NBN EN 13501-5] 
[NBN CEN/TS 1187] 

- Uitvoering 

[TV 238] 

21 Bovenstructuren in metselwerk 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Gemetselde constructies worden volgens hun gebruik geklasseerd: 

 Dragend metselwerk (21.1 Dragend metselwerk)  

 Niet-dragend metselwerk (21.2 Niet dragend metselwerk)  

 Parementmetselwerk (21.3 Parementmetselwerk)  
In overeenstemming met de bepalingen van het bestek dienen de onder deze post begrepen 
eenheidsprijzen hetzij volgens expliciete uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun 
globaliteit steeds de volgende elementen te omvatten: 

 de voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen ...;  

 de levering en de voorbereiding van de metselelementen en van de metselmortels ...;  

 de uitvoering van het eigenlijke metselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen ...;  

 de nodige vochtisolaties-/membranen tegen opstijgend vocht;  

 de prefab deur- en raamlateien, evenals de verdeelbalken, voor zover ze niet afzonderlijk 
worden verrekend in hoofdstuk 22 Bovenbouw in beton of hoofdstuk 23 Metalen 
bovenstructuren;  

 de nodige klossen voor de bevestiging van het binnen- en het buitenschrijnwerk;  

 de verbindingselementen en/of -wapeningen voor kruisende muren, alsmede alle 
verankeringen aan niet ingebonden achterliggende muren of van achterliggende muren aan 
een betonskelet;  

 alle wapeningen voor het metselwerk;  
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 het meegaand voegwerk van alle zichtbaar blijvend metselwerk;  

 de voorgeschreven waterdichte cementering en coatings;  

 de verwijdering van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen ...;  

 het opruimen en schoonmaken van de werf.  

MATERIALEN 

De materialen zijn conform de Europese productnormen (CE-markering). De materialen en/of hun 
toepassing worden gedekt door een verklaring van geschiktheid voor het gebruik, zoals dit 
beschreven is in artikel 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria. 
De materialen beantwoorden aan de specificaties vermeld in het bestek conform de criteria 
hieronder. 
Hiertoe worden de getuigschriften en het certificaat van oorsprong bij elke materiaallevering 
gevoegd. 
Opgelet - Vergeet niet dat de referentiedocumenten met betrekking tot de producten weliswaar 
criteria specificeren, maar geen enkele waarde aan de producten opleggen. Voor de berekeningen 
van het dragende metselwerk is het dan ook aan de ontwerper om zelf voor de toepassing die hij 
voor ogen heeft, de waarden en prestatieklassen vast te leggen voor de criteria die in de norm 
worden vermeld (bv. gewicht, druksterkte ...). 
In alle andere gevallen of bij het ontbreken van duidelijke criteria moet de aannemer rekening 
houden met de maximale en de toelaatbare spanningen in de gemetselde bouwwerken voor 
gebouwen met maximaal vier verdiepingen, volgens de aanduidingen in [STS 22]. 

Metselelementen 
De metselelementen bedoeld door het toepassingsdomein van Eurocode 6 en zijn nationale 
bijlagen (normen [NBN EN 1996-1-2 ANB] en door [STS 22] zijn van een verschillende aard: 
elementen uit gebakken aarde [NBN EN 771-1+A1], elementen uit kalkzandsteen [NBN EN 771-
2+A1], elementen uit beton [NBN EN 771-3+A1], elementen uit geautoclaveerd cellenbeton [NBN 
EN 771-4+A1] en elementen uit natuursteen [NBN EN 771-6+A1]. 
De term 'metselsteen' wordt gebruikt voor: 
- alle elementen uit gebakken aarde met uitzondering van snelbouwdelen; 
- alle betonnen elementen met een breedte van minder dan 14 cm; 
- alle elementen uit kalkzandsteen die met één hand kunnen worden gehanteerd; tegenwoordig 
produceert men geen silicaatstenen metselstenen meer in België. 
 
De term 'blokken' wordt gebruikt voor: 
- de elementen uit gebakken aarde type snelbouwblokken; 
- alle elementen in beton waarvan de breedte meer bedraagt of gelijk is aan 14 cm; 
- alle elementen in kalkzandsteen die niet met één hand kunnen worden vastgenomen. 
Eurocode 6 definieert voor alle types metselelementen een indeling in 4 groepen afhankelijk van 
de morfologie van de elementen. Van groep 1 tot groep 3 stijgt het percentage van de verticale 
perforaties (of cellen). Groep 4 bevat elementen met horizontale perforaties. De definities worden 
nog aangevuld met geometrische criteria. 
 
Er bestaan bijkomende classificaties op basis van de aard van de elementen (klasse druksterkte, 
schijnbare volumieke massaklasse enz.). 
KERAMISCHE ELEMENTEN 
De elementen in gebakken aarde worden geklasseerd volgens de norm [NBN EN 771-1+A1] in 
functie van de bescherming van het metselwerk tegen het insijpelen van water en het contact met 
de grond en het ondergronds water: 
- Metselsteen P: keramische metselsteen gebruikt voor 'beschermde metselwerken'. 'Beschermd 
metselwerk' = metselwerk dat wordt beschermd tegen de doordringing van water en dat niet in 
contact komt met de grond en het grondwater. 
- Metselsteen U: keramische metselsteen gebruikt voor 'niet beschermde metselwerken'. 'Niet 
beschermd metselwerk' = metselwerk dat kan worden blootgesteld aan regen, vorst-ontdooien 
en/of in contact kan komen met de grond en het grondwater zonder geschikte bescherming. 
In België worden de elementen in gebakken aarde onderverdeeld in: 
- parementstenen, die kunnen worden getrokken, gevormd ('met de hand', in een bak) of geperst; 
dit zijn de U-metselstenen; 
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- elementen voor niet-decoratief metselwerk. Ze zijn meestal getrokken ('snelbouwblokken') en 
kunnen U- of P-metselstenen zijn.  
  
  
BETONNEN ELEMENTEN 
Een betonnen metselelement is een component die wordt gemaakt op basis van hulpstoffen en 
toeslagstoffen, kleurende pigmenten en andere materialen die worden geïntegreerd of 
aangebracht tijdens of na de vervaardiging van het element.  
In België maakt men een onderscheid tussen de elementen  op basis van hun bestemming, 
overeenkomstig de tabel hieronder. De eisen (zie [STS 22]) zijn afhankelijk van de bestemming. 
code 
  

type element en metselwerk dat wordt bedoeld 
  

A1 
  

elementen voor niet-decoratief metselwerk buiten 
  

A2 
  

elementen voor metselwerk buiten 
  

B1 
  

elementen voor zichtbaar decoratief metselwerk 
  

B2 
  

elementen voor zichtbaar metselwerk 
  

C 
  

elementen voor ondergronds metselwerk 
  

D 
  

elementen voor andere metselwerken 
  

  
GEAUTOCLAVEERDE CELLENBETONELEMENTEN 
De elementen worden in België geklasseerd op basis van de klasse genormaliseerde fb druksterkte 
waartoe ze behoren en de droge schijnbare volumieke massaklasse waartoe ze behoren. Zo stemt 
een klasse C3/500 overeen met een klasse f3 met een druksterkte (fb ≥ 3 N/mm²) en een klasse ρ 
500 met een schijnbare volumieke massa (450 kg/m³ < schijnbare volumieke massa ≤ 500 kg/m³). 
In België maakt men een onderscheid tussen deze elementen in functie van hun bestemming, 
overeenkomstig de tabel hieronder. De eisen zijn afhankelijk van de bestemming. 

code 
  

type element en metselwerk dat wordt bedoeld 
  

A 
  

elementen voor metselwerk buiten 
  

C 
  

elementen voor ondergronds metselwerk 
  

D 
  

elementen voor andere metselwerken 
  

  
ALLE ELEMENTEN 
Druksterkte van de metselelementen 
De druksterkte wordt aangegeven volgens de beschrijving van de overeenstemmende 
productnormen [NBN EN 771 reeks]. 
Deze wordt gerealiseerd via een gemiddelde waarde (fractiel van 50 %, hier fmean genoemd) en/of 
een kenmerkende waarde (fractiel van 5 %, fc), afhankelijk van de aard van het materiaal. 
De productnormen definiëren voor de opgave van de druksterkte twee categorieën elementen die 
het voorwerp moeten uitmaken van een aangifte: 

 categorie I: de producent geeft een betrouwbaarheid van 95 % aan op de aangegeven fractiel 
(50 % of 5 %). Dit is de standaard keuze.  

 categorie II: aangifte zonder garantie van betrouwbaarheid.  
De elementen van silicaatsteen, beton en cellenbeton maken het voorwerp uit van een classificatie 
gebaseerd op de genormaliseerde druksterkte fb. Het behoren tot een bepaalde klasse betekent 
dat de fb ≥ de representatieve waarde van de klasse. Voor klasse '20' van de elementen van 
silicaatsteen heeft men bijvoorbeeld een fb ≥ 20 N/mm². Voor klasse f15 van de elementen van 
beton heeft men bijvoorbeeld fb ≥ 15 N/mm².  
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Thermische eigenschappen 
Wegens de gewestelijke reglementering moet de thermische geleidbaarheid die wordt bereikt met 
een vertrouwensniveau van 90 % op de fractiel 90 % (λ90/90) wettelijk worden gebruikt en niet de 
gemiddelde waarde. De berekeningswaarden in binnen- en buitenomstandigheden (λUi of λUe) 
worden berekend overeenkomstig de norm [NBN B 62-002]. 
Volumieke massa 
De droge 'bruto' (schijnbare) en de netto volumieke massa's worden gebruikt in de bepaling van de 
geschiktheid voor gebruik in het kader van stabiliteitsberekeningen (massa's van de muren), 
akoestische berekeningen, van brandgedrag en thermische isolatie. 
Elementen van silicaatsteen, beton of cellenbeton maken het voorwerp uit van een classificatie op 
basis van de (schijnbare) bruto droge volumieke massa. 
Bijvoorbeeld: 

 voor elementen van silicaatsteen van klasse ρ 2.0, ligt deze waarde tussen 1.810 en 2.000 
kg/m³;  

 voor elementen van beton van klasse ρ 1.6, krijgen we 1.400 < ρ ≤ 1.600 kg/m³.  
Vormstabiliteit 
Elementen van beton, silicaatsteen en cellenbeton die bedoeld zijn voor buitengebruik of in 
ondergronds metselwerk moeten op het vlak van het vochtgedrag aan het volgende criterium 
beantwoorden (hygrometrische krimp en uitzetting): ≤ 0.45 mm / m (cf. [NBN EN 772 reeks] en 
[NBN EN 680]). 
Initiële wateropzuigingswaarde (IW) - plaatsingszijde 
De elementen uit gebakken aarde worden ingedeeld in functie van hun wateropzuigingsvermogen 
van hun plaatsingszijde over een periode van 60 seconden. Deze classificatie is van essentieel 
belang voor de keuze van de mortel. 
  

klassen 
  

IW 
[kg/m².min] 
  

Controlecriteria van de gemiddelde 
wateropzuigingswaarde [kg/m².min] 
  

IW1 - heel weinig 
wateropzuiging 
  

IW ≤ 0.5 
  

IW < 0.8 
  

IW2 - weinig 
wateropzuiging 
  

0.5 < IW ≤ 1.5 
  

0.3 < IW ≤ 2.0 
  

IW3 - normale 
wateropzuiging 
  

1.5 < IW ≤ 4.0 
  

1.0 < IW ≤ 5.0 
  

IW4 - hoge 
wateropzuiging 
  

4.0 < IW 
  

3.0 < IW 
  

Opm. : 10 x IW = Hallercoëfficiënt (vroeger gebruikte waarde) 
Capillariteit - blootgestelde zijde van het element 
Betonnen elementen die bedoeld zijn om te worden blootgesteld aan het buitenklimaat moeten 
de criteria van de tabel hieronder respecteren met betrekking tot de wateropzuiging door 
capillariteit van hun blootgestelde zijde, gemeten over een periode van 10 minuten (cf. [STS 22]). 

code 
  

type element 
  

eis 
  

A1 
  

decoratief element voor buitenmetselwerk 
  

≤ 6.0 g/m²s 
  

A2 
  

element voor buitenmetselwerk 
  

≤ 8.0 g/m²s 
  

Elementen van cellenbeton die bedoeld zijn voor bouwwerken die worden blootgesteld aan het 
buitenklimaat, moeten aan de criteria beantwoorden die hieronder worden opgesomd op het vlak 
van de wateropzuiging door capillariteit (proef volgens bijlage B van [NBN EN 771-4+A1] 
(resultaten uitgedrukt in g/m² s1/2, te delen door 24.49 volgens de gebruiken in België om de 
criteria in g/m² te verifiëren). 

duur van de proef [minuten] 10 30 90 
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Wateropzuiging (g/m²) 
  

< 4.500 
  

< 6.000 
  

< 8.000 
  

  
Vorstvastheid 
Wanneer het metselwerk moet worden gebruikt voor een blootstelling aan vochtige 
omstandigheden waar het aan cycli van vorst-ontdooiing wordt onderworpen, moet het voor die 
toepassing geschikt zijn. De eisen in dat verband worden hieronder samengevat. 
Keramische elementen 
De vorstbestendigheidsklasse wordt bepaald op basis van [NBN B 27-009]. 
De metselstenen worden in drie klassen ingedeeld: 

 zonder vorstbestendigheid  

 met een normale vorstbestendigheid (klimaatsituatie MX3.1 volgens [NBN EN 1996-2])  

 met een hoge vorstbestendigheid (klimaatsituatie MX3.2 volgens [NBN EN 1996-2])  
De bouwblokken (SB metselstenen) die worden gebruikt voor gemetselde bouwwerken voor 
buiten (die bedoeld zijn om te worden bepleisterd) moeten minstens een normale vorstweerstand 
bieden. 
  
Betonnen elementen 
De vorstbestendigheid wordt bepaald op basis van de Belgische norm [NBN B 15-231]. 
Elementen van de groepen 2 en 3 en met een druksterkte ≥ f15 en elementen van groep 1 en met 
een druksterkte ≥ f20 worden beoordeeld vorstbestendig te zijn zonder dat daarbij nog 
rechtstreekse teksten moeten worden uitgevoerd volgens [NBN B 15-231].  
Elementen van cellenbeton 
De vorstbestendigheid wordt bepaald op basis van de norm [NBN EN 15304].  
  
Overige kenmerken 
Warmtedoorgangscoëfficiënt U 
De warmtedoorgangscoëfficiënt U (W/m2K) van een scheidingswand is afhankelijk van de 
samenstelling van die scheidingswand en wordt berekend volgens [NBN B 62-002]]. De thermische 
geleidbaarheidscoëfficiënt (W/m K) van het metselelement is afhankelijk van het specifiek gewicht 
en van het vochtgehalte van het element, aangevuld met de kenmerken van de mortel of de lijm 
en moet uitsluitend worden aangeduid voor isolerend metselwerk (geautoclaveerd cellenbeton ...). 
Specifieke massawarmte 
De massawarmte c per volume-eenheid moet uitsluitend worden bepaald voor massief 
metselwerk. Het vereiste niveau voor c wordt bepaald door de aard van het project. 
Brandreactie 
De brandreactie wordt aangegeven volgens de indeling van bijlage 5.1 van [KB 1994-07-07] over de 
basisnormen. 
Brandweerstand 
De brandweerstand van een bouwelement (REI-criteria), die niet mag worden verward met de 
brandreactie, is de tijd - uitgedrukt in minuten - tijdens dewelke een bouwelement zijn functies kan 
vervullen bij een brand (scheiding en/of draagvermogen). Raadpleeg hiervoor de Europese 
indeling, die in [NBN EN 13501-2] en [NBN EN 1996-1-2], deel vuur, wordt beschreven. 

Plaatsingsproducten 
De mortels worden gebruikt volgens de voorschriften van [STS 22] en gekozen op basis van de 
metselelementen die moeten worden geassembleerd. 
VERVAARDIGDE METSELMORTELS 
Norm [NBN EN 998-2] en [TRA 651] omschrijven montagemortels als ‘een mengsel bestaande uit 
één of meerdere anorganische (minerale) bindmiddelen, granulaten, water en soms toeslagstoffen 
en/of hulpstoffen, dat bedoeld is voor de beraping, de opvoeging en de instrijking van 
metselelementen’. Ze bepaalt drie types mortels op basis van de eigenschappen en/of het gebruik 
conform tabel 1. 
De prestatiemortels kunnen in categorieën worden ingedeeld afhankelijk van hun druksterkte (fm 
volgens [NBN EN 1015 serie], uitgedrukt door de letter M gevolgd door de druksterkte in N/mm², 
bijvoorbeeld M5. 
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De vervaardigde mortels met voorgeschreven samenstelling worden beschreven op basis van hun 
bestanddelen, bv. 1: 1: 5 aandelen cement: kalk: zand in volume. 
Tabel 1. Types, symbolen, definities en prestaties van de mortels volgens de norm [NBN EN 998-2]. 
Types 
mortel  
  

Symbool 
  

Definities volgens 
[NBN EN 998-2] 
  

  
  

‘Prestatie’ 
Aangifte 
van fm (1) 
  

Hechting 
(2) 
fvk0 (3) 
[N/mm²] 
  

courant 
gebruikte 
mortel (4) 
  

G 
  

Montagemortel 
zonder bijzondere 
kenmerken. 
  

Gespecificeerd 
volgens de 
samenstelling 
  

JA 
  

- 
  

Prestatie 
  

JA 
  

 0,15 
  

dunne 
voegmortel 
(4)  
  

T 
  

Prestatiemortel waarvan de maximale 
afmeting van de granulaten lager is dan of 
gelijk is aan een gespecificeerde waarde. 
[NBN EN 998-2] verduidelijkt in dit verband: 
- de afmeting van de granulaten mag niet 
meer dan 2 mm bedragen; 
- de opentijd moet worden aangegeven; 
- het is mogelijk dat andere eisen moeten 
worden geformuleerd als de voorziene 
voegdikte < 1 mm. 
  

JA 
  

0,30 
  

verlichte 
mortel (4) 
  
  

L 
  

Prestatiemortel waarvan de droge 
volumemassa in verharde toestand minder 
is dan of gelijk is aan een gespecificeerde 
waarde. [NBN EN 998-2] verduidelijkt: 
- voor de verlichte montagemortels moet de 
volumemassa minder zijn dan of gelijk zijn 
aan 1.300 kg/m³ 
  

JA 
  

0,15 
  

(1): fm is de gemiddelde druksterkte van de mortel. 
(2): wanneer de prestatiemortels (‘G’ prestaties, ‘T’ en ‘L’) zijn bedoeld om te worden gebruikt in 
metselwerk dat wordt onderworpen aan structurele eisen, moet de hechting door afschuiving 
(fvko (3)) van de mortel worden aangegeven, ofwel op basis van een standaardwaarde, ofwel op 
basis van proeven [NBN EN 1052-3]. 
(3): fvk0 is de initiële karakteristieke weerstand tegen afschuiving. Standaardwaarden volgens 
bijlage C van [NBN EN 998-2]. 
(4): wanneer het metselwerk wordt onderworpen aan thermische eisen, moet de thermische 
geleidbaarheid van de mortel worden aangegeven. De keuze van de mortel op basis van de 
volumemassa en de dikte kan de thermische weerstand van het metselwerk beïnvloeden.  
Teneinde onduidelijkheden te vermijden bij de keuze van mortel op basis van de nagestreefde 
prestaties en/of esthetische eigenschappen, verwijzen we naar het dossier [WTCB Dossier 
(2011/2.03)] en het 'Memento - Cement/Beton' van FEBELCEM en de 'Handleiding van bakstenen' 
die door de Belgische Baksteenfederatie werd uitgegeven.  
TER PLAATSE GEMENGDE METSELMORTELS 
Bestanddelen 
Het cement is conform de specificaties van norm [NBN EN 413-1] of norm [NBN EN 197-1]. Men 
gebruikt geen cement met een te hoog sulfaatgehalte om uitbloeiingen te voorkomen. Het kalk is 
conform de specificaties van norm [NBN EN 459-1].  
Het granulaat is conform de specificaties van norm [NBN EN 13139] ([NBN EN 13055] voor lichte 
granulaten). De granulaire klasse d/D bedraagt 0/2 mm. Het gehalte aan fijne deeltjes (fractie 
kleiner dan 0,063 mm) is beperkt (gecumuleerde weigering van 100 %). 
Binnen de granulaire klasse maakt men een onderscheid tussen grove granulaten (G), middelgrove 
granulaten (M) en fijne granulaten (F). Om deze te onderscheiden kan de fijnheidsmodule (FM) 
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worden weergegeven (som van de gecumuleerde percentages van de massa van de weigeringen 
op de volgende reeks zeven (mm), uitgedrukt in percentages: 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125. Deze 
definitie van de FM is identiek volgens [NBN EN 13139] en [TV 208]). Men baseert zich op de 
aanbevelingen van de ene of de andere voor de keuze van het granulaat afhankelijk van het 
gebruik.  
In het bijzonder het gebruik van vet of kleiachtig zand en fijn zand wordt ten zeerste ontraden en 
absoluut verboden voor ondergrondse metselwerken. Het gebruik van fijne granulaten is niet 
toegelaten in niet beschermd metselwerk. Het zand mag niet meer dan 0,5 % organische 
materialen bevatten en moet vrij zijn van oplosbare en niet-oplosbare stoffen zoals resten klei, 
sulfaten of ijzerzouten. Bovendien moet het zo worden opgeslagen dat het niet door andere 
stoffen kan worden vervuild. 
Opgelet: Voor metselwerk met keramische metselstenen ligt de fijnheidsmodule van het zand 
tussen 1 en 1,9 (onder meer afhankelijk van de initiële wateropzuigingswaarde (IRA - IW); wanneer 
die waarde 5 of meer bedraagt, moet de fijnheidsmodule van het zand minstens gelijk zijn aan 1,4. 
Het aanmaakwater vertegenwoordigt 30 tot 35 % van het gebruikte volume en mag niet worden 
verontreinigd door organisch materiaal, zuren, zouten, alkali's, suikers, industrieel of ander afval 
dat de sterkte of de duurzaamheid van de mortel zou kunnen aantasten. 
Het gebruik van hulpstoffen (luchtaanbrengers, weekmiddelen, dispersiemiddelen ...) is alleen 
onder voorbehoud toegelaten, na akkoord van de ontwerper en/of het studiebureau. Hun gebruik 
en de correcte dosering moeten beantwoorden aan de richtlijnen van de leveranciers en de 
normen van de reeks [NBN EN 934-1]].  
Samenstelling 
De aannemer past de samenstelling van de mortel en de keuze van de hulpstoffen aan in functie 
van de kenmerken (druksterkte, porositeit, hardheid ...) van de metselelementen en de vereiste 
sterkte voor het metselwerk. Hij is volledig verantwoordelijk voor zijn keuzen. De invloed van de 
kwaliteit van de mortel op de sterkte van een metselwerk is des te belangrijker naarmate de 
verhouding tussen de voegen en de metselstenen hoger is. Bij twijfel over het totale 
draagvermogen van het metselwerk in zijn geheel, kan dit op muurtjes worden getest volgens 
[NBN EN 1052-1]. De proeven worden uitgevoerd volgens het bestek en [KB 2013-01-14] - art. 27 - 
Technische oplevering. 

 De dosering van het cement in de samenstelling van de mortel moet heel zorgvuldig gebeuren: 
te weinig cement levert een poreuze mortel met een beperkte samenhang op, terwijl een te 
hoge dosering een mortel oplevert met een zeer hoge krimp en met een slechte hechting. Te 
veel water tast de kwaliteit aan. Mortel wordt dan poreuzer en verhardt ook langzamer.  

 Wegens de vele invloedparameters schrijft norm [NBN EN 1996-1-2 ANB] geen aanvaardbare 
evenwaardige mengsels voor, die worden beschreven door de verhouding van de 
bestanddelen, voor de categorieën (M waarden) of gelijkwaardige waarden met betrekking tot 
de druksterkte volgens [NBN EN 998-2]. De norm beperkt zich tot een indicatieve informatie, 
waaruit meer bepaald blijkt dat de mortel zou moeten worden aangepast aan de mechanische 
kenmerken van de gebruikte metselelementen (zie tabel 2.3.7 [STS 22]).  

EENCOMPONENT PU-LIJM 
Eéncomponent PU-lijm is lijmschuim met beperkte uitzetting. 
De lijm moet voldoen aan de aanvaardbaarheidscriteria van de producten zoals gedefinieerd in 
hoofdstuk 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria. 
De technische documentatie die aan de werfdirectie moet worden bezorgd, moet de 
verenigbaarheid van de lijm met het voorgestelde type metselelement waarborgen. 
De combinatie van de metselelementen en de lijm maakt deel uit van een bouwsysteem dat in de 
aangifte van geschiktheid voor gebruik wordt beschreven. 
De technische documentatie vermeldt de volgende specificaties in verband met de lijm: 
• Omgevingstemperatuur bij het aanbrengen 
• Verhardingstijd (volgens de temperatuur en de vochtigheid van de lucht): 
• Verhardingstijd bij een temperatuur van lager dan -5 °C  
• Doorsnijdbaarheidstijd (bij 18 °C en 60 % RV)  
• Hechtingstijd (bij 18 °C en 60 % RV) 
• Minimale en maximale treksterkte  
• Minimale en maximale rek bij breuk 
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De technische documentatie vermeldt de volgende specificaties in verband met het metselwerk: 
• Karakteristieke druksterkte van het metselwerk fk volgens [NBN EN 1052-1] 
• Karakteristieke buigsterkte van het metselwerk fxk1, fxk2 volgens [NBN EN 1052-2] 
• Karakteristieke initiële afschuifweerstand van het metselwerk fvk0 volgens [NBN EN 1052-3] 
Aanbrengen van een ééncomponent PU-lijm 
De voorschriften van de fabrikanten en de voorschriften vermeld in de aangifte van geschiktheid 
voor gebruik moeten worden gevolgd.  
De verhardingstijd is afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht.  
De minimum- en de maximumtemperatuur voor het aanbrengen worden gerespecteerd. 
De opslagvoorwaarden voor de PU lijmbussen worden nageleefd; de bussen worden tegen de zon 
en andere warmtebronnen beschermd. 
De blokken worden altijd geborsteld voordat de PU-lijm wordt aangebracht.  
De lijm wordt in stroken aangebracht, waarvan het aantal en de breedte afhankelijk zijn van de 
dikte van de muur. De lijm wordt met zorg aangebracht, zodat elke overloop wordt voorkomen. 
  

Toebehoren bij metselwerk (zie ook 21.3 Parementmetselwerk) 
Overeenkomstig de bepalingen van het bestek zijn de toebehoren (bevestigingen, beugels, 
consoles, klemmen, wapeningen van de voegen, lateien ...) conform de specificaties van de 
geldende Europese normen en de ontwerpprincipes en -regels van [NBN EN 1996 reeks]. 
In het bijzonder de haken (bevestigingen) aan de muur beantwoorden aan de specificaties van 
norm [NBN EN 845-1:2013+A1] en worden gekozen afhankelijk van hun aard en de 
blootstellingsklassen van [NBN EN 1996-2 ANB]. De metalen muurhaken zijn in gegalvaniseerd of 
roestvrij staal, naargelang de blootstellingsklasse. 
Het aantal haken bedraagt minstens 5/m². 

UITVOERING/VERWERKING 

Ontwerpelementen 
BESCHERMING TEGEN VOCHT 
Overeenkomstig de regels van goed vakmanschap en/of volgens de aanduidingen op de plannen of 
de detailtekeningen worden de nodige vochtisolaties tegen opstijgend of indringend vocht 
aangebracht. Naast de courante methoden voor cementering en waterdichte bepleistering die in 
de aanvullende uitvoeringsnota's worden beschreven, is het mogelijk dat onder rubriek 26.12 
Afdichtingsbehandelingen meer geschikte afdichtingsmethoden worden opgenomen. 
Opgelet: Behoudens specifieke aanduidingen in de samenvattende meetstaat maken de levering 
en de plaatsing van het vochtisolerende systeem die hierboven worden vermeld, geen deel uit van 
een afzonderlijke post, maar zijn ze integraal in de post van het ondergronds metselwerk 
inbegrepen. 
BEREKENINGEN VAN DRAGEND METSELWERK 
De mechanische prestaties (druksterkte) van de metselelementen en de mortels staan altijd in 
verhouding tot de verschillende belastingen van de vloeren, de dikte van de muren, de 
verschillende types belasting, de volumemassa van het metselwerk en het aantal verdiepingen en 
dit conform de berekeningsmethoden van [NBN EN 1996-1-2 ANB] en [STS 22]. 
Overeenkomstig het bestek en/of anders de eenduidige prestatiecriteria stelt de aannemer zelf en 
op eigen verantwoordelijkheid de keuze van de elementen voor. Die keuze is ook afhankelijk van 
het toepassingsdomein en moet gebeuren in overleg met de fabrikant van de elementen en de 
ontwerper. 
OPVANGEN VAN HORIZONTALE KRACHTEN - VERBINDINGEN EN VERANKERINGEN 
Om de horizontale belasting te kunnen opvangen, moeten de bouwelementen zelf bestendig zijn 
tegen buiging, terwijl de verbindingen tussen de horizontale en verticale elementen de 
afschuifkracht moeten kunnen overbrengen. Hiertoe is het van essentieel belang dat er voldoende 
dragende muren in beide richtingen zijn en dat ze op een organische manier met elkaar zijn 
verbonden (bv. door middel van ankerstenen). De verbindings- en de verankeringselementen 
tussen metselwerken onderling en/of met andere bouwdelen moeten beantwoorden aan de 
uitvoeringsprincipes die in [STS 22] worden uiteengezet. De monsters van de verbindings- en de 
verankeringsmaterialen worden vooraf ter goedkeuring aan de ontwerper voorgelegd; behalve bij 
metselwerken waarvan de voorschriften en de (interne en externe) controles van de fabrikant dat 
toelaten, worden de bijkomende verbindings- en verankeringselementen als volgt ontworpen: 
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Alle muren die een geheel vormen, moeten gelijktijdig worden opgericht. De verbindingen tussen 
gelijksoortige metselwerken moeten worden verzekerd door de continuïteit van het 
plaatsingspatroon. 
Haaks ten opzichte van elkaar opgestelde muren worden in doorlopend plaatsingspatroon 
gemetseld (om de twee rijen een verankering voorzien met gebogen staven). 
Muren die elkaar kruisen worden met elkaar verbonden door middel van wapeningen bestande uit 
2 betonstaven met een diameter van 6 mm, die in de voegen worden ingevoerd op een afstand 
van 50 cm ten opzichte van de kruising van beide muren. Per meter hoogte worden minstens 2 
wapeningen voorzien. 
De aangrenzende muren worden met de doorlopende muren verbonden met behulp van 
dwarswapeningen in diagonale vorm, gevormd door een geprefabriceerd net op basis van twee 
geprofileerde langsstaven of een gelijkwaardig systeem, dat in de voegen van de doorlopende 
muur is opgenomen. In de voegen van de aangrenzende muur wordt een vergelijkbare wapening 
geplaatst. De wapeningen zijn in alle richtingen 50 cm lang vanaf het kruisingspunt. Per meter 
hoogte worden minstens 2 wapeningen voorzien. 
Alleenstaande muren worden gestut, zodat ze tegen de door de wind uitgeoefende krachten 
bestand zijn. 
 
OPVANGEN VAN VERTICALE KRACHTEN - STEUNEN VOOR WELFSELS EN LATEIEN 
De drager van de vloeren en van de lateien zal worden uitgevoerd overeenkomstig [STS 22]. 
De muren mogen niet worden belast voordat ze een voldoende sterkte hebben bereikt. 

 De wachttijd voordat een gelijkmatig verdeelde last op de gemetselde bouwwerken mag 
worden geplaatst, bedraagt 16 uur (in normale omstandigheden voor metselmortel).  

 De wachttijd voordat een puntlast op een gemetseld bouwwerk mag worden geplaatst, 
bedraagt 24 uur (in normale omstandigheden voor metselmortel).  

Het is ten strengste verboden om niet-dragende muren als bekisting voor dragende elementen te 
gebruiken. Niet dragende muren mogen pas worden gemetseld nadat de dragende elementen 
werden ontkist. 
De steunlengte van de lateien van de deuren en de vensters (al dan niet geprefabriceerd) wordt 
berekend afhankelijk van de lasten en bedraagt minstens 15 cm. De steunrand is minstens 40 mm 
ten opzichte van de aanslag van de muuropening (zie ook 22.13 Betonnen lateien of 23.12 Metalen 
lateien). 
Lateien in metselwerk van geautoclaveerd cellenbeton en silicaatsteen metselstenen worden los 
van elkaar geplaatst met bijvoorbeeld een laag bitumenvilt tussen. De steun wordt gerealiseerd 
met behulp van een voeg van elastisch materiaal dat ongevoelig is voor vocht en dat onbederfelijk 
is. 
Bij zware puntbelastingen en/of wanneer de balken loodrecht ten opzichte van de muur steunen, 
moet de geconcentreerde last op een doeltreffende manier over het metselwerk worden gespreid 
- ofwel met behulp van een verdeelbalk, ofwel door de holle metselstenen te vullen of ze door 
volle of geperforeerde metselstenen te vervangen. 
De lasten van de vloer worden in de as van het steunvlak geconcentreerd; zo is de steunlengte van 
de geprefabriceerde holle betonelementen minstens 7 cm; hetzij minstens de helft van de dikte 
van de gewapende vloerplaat. De steunlengte van de breedplaten bedraagt minstens 5 cm. De 
steundiepte wordt met 2 cm verhoogd. 

 voor overspanningen van meer dan 5 meter en/of wanneer men op lange termijn doorbuiging 
mag verwachten;  

 voor steunen op muren van lichte metselmaterialen.  
MUURHAKEN 
De muurhaken hebben een diameter van minstens 4 mm. Hun lengte wordt zo gekozen dat ze 
lasten dragen tot het midden van de muur van de tegengevel en de parementmuur. Ze zijn steeds 
voorzien van een waterafvoer die zich in de spouw van de holle muur bevindt. Bij muren met een 
gedeeltelijk geïsoleerde spouw zijn de haken voorzien van een synthetische rozet (sluitring van 
kunststof) die goed is vastgezet, zodat de isolatie stevig op haar plaats wordt gehouden. Wanneer 
de muur van de tegengevel/de isolatie/het parementmetselwerk in drie afzonderlijke fasen moet 
worden gebouwd, kan men ook mits akkoord van de ontwerper geschikte verankeringspennen 
gebruiken, die in het metselwerk van de tegengevel worden vastgezet. 
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OPGELET: De muurhaken voor de verbinding van de parementmuur met de muur van de 
tegengevel worden in coördinatie met de muur van de tegengevel geplaatst, maar de prijs ervan 
wordt in de post van het parementmetselwerk opgenomen. 
PREVENTIEVE MAATREGELEN TEGEN BARSTEN - UITZETVOEGEN 
Overeenkomstig norm [NBN EN 1996-2 ANB] en [STS 22] moeten de nodige uitzetvoegen worden 
voorzien die de verschilzettingen en de hygrometrische bewegingen moeten opvangen die zich in 
het metselwerk voordoen. De lengte tussen de uitzet- of de opzwelvoegen wordt bepaald 
afhankelijk van de aard van de elementen van het metselwerk. 
Tabel [NBN EN 1996-2 ANB] aangevuld met [STS 22]. Aanbevolen maximale horizontale onderlinge 
afstand, lm, van de verticale bewegingsvoegen in de niet dragende en niet gewapende muren 
  lm (m) volgens 

ANB 
  

lm (m) verhoogd afhankelijk van de 
omstandigheden 
  

Type metselwerk 
  

    

Metselwerk met elementen uit 
gebakken aarde 
  

12 
  

18 
  

Metselwerk met silicaatsteen 
  

6 
  

8 
  

Metselwerk met betonnen 
elementen 
  

6 
  

8 
  

Metselwerk met geautoclaveerd 
cellenbeton 
  

6 
  

6 
  

Metselwerk met natuursteen 
  

12 
  

18 
  

 
De tabel hierboven geldt voor buitenmuren. 
Afhankelijk van de opgedane ervaring en in bepaalde omstandigheden kunnen de waarden van de 
tabel hierboven worden verhoogd. Daarbij dient vooral op de volgende punten te worden gelet: 

 de keuze van de materialen (mortel en metselelement);  

 de voldoende bewegingsvrijheid van de buitenwand van de holle muur, rekening houdende 
met de bevestiging van de verbindingen (verstijvers) …  

 aanwezigheid van verzwakkingen (bv. openingen), positie, grootte, onderlinge afstand tussen 
die verzwakkingen ...;  

 blootstelling aan thermische en hygrothermische variaties, kleur ...  
De naleving van de uitvoeringsvoorwaarden van [STS 22] maakt deel uit van de voorwaarden. 

 De maximale horizontale afstand tussen de verticale breukvoegen kan worden vermeerderd 
voor muren waarvan de horizontale voegen zijn gewapend volgens norm [NBN EN 845-
3:2013+A1]. De nodige informatie hierover is bij de fabrikanten van de wapeningen 
verkrijgbaar.  

 De waarden van de tabel hierboven gelden ook voor binnenmuren die aan grote 
temperatuurschommelingen en/of grote hygrometrische schommelingen worden 
blootgesteld.  

De exacte opstelling van de voegen wordt op de plannen aangeduid en/of wordt bepaald op basis 
van de studie van de fabrikant van de metselblokken. De verticale krimpvoegen gaan doorheen de 
volledige dikte van de muur, met inbegrip van eventuele gevelmetselstenen en worden zo 
ontworpen dat de delen van de muren vrij en soepel kunnen bewegen zonder dat dit een invloed 
heeft op de waterdichtheid van de voeg. Ze zijn 10 tot 15 mm breed. 
Beide delen van een muur worden aan elkaar verankerd met behulp van veerverankeringen van 
gegalvaniseerd staal waarvan de poten in het metselwerk worden vastgezet met behulp van 2 
gegalvaniseerde spijkers van 8 cm lang. 
De voegen worden gevuld met een elastisch en onbederfelijk materiaal op basis van polysulfiden 
aangebracht op een voegbodem van synthetisch materiaal. De binnenkant van de voeg kan 
worden gevuld met een materiaal (polyurethaanschuim, glaswol, geëxpandeerde polystyreen) dat 
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dienst doet als ondergrond voor de waterdichtingslaag. Deze laatste moet dik genoeg zijn om zich 
aan de lippen van de voeg te hechten. 
Een berekeningsnota van de uitzetvoegen wordt ter goedkeuring aan de ontwerper voorgelegd. 

Aanbrengen op de werf 
LEVERING EN TIJDELIJKE OPSLAG VAN DE MATERIALEN 
Met betrekking tot de bevoorrading, de ouderdom, het transport en de opslag gelden de 
voorschriften [STS 22]. De elementen worden op pallets geleverd en zijn in plasticfolie verpakt, 
behalve de blokken van beton of van geëxpandeerde klei. De aannemer treft de nodige 
maatregelen opdat de pallets op een vlak en droog terrein worden opgeslagen. De verpakking 
wordt zo laat mogelijk vóór het gebruik verwijderd. Tijdens de winter moet absoluut worden 
vermeden dat elementen die niet vorstbestendig zijn, nat worden. 
AANBRENGEN VAN MORTEL 
Cement- of lijmmortels bestaan uit een volledig mengsel waarvoor bij de bereiding alleen nog 
helder water moet worden toegevoegd, om na het mengen een smeuïge massa te verkrijgen. Het 
mengsel van lijmmortel bestaat voornamelijk uit Portlandcement en gewassen wit zand, in 
voorkomend geval aangevuld met microvezels die als wapening dienstdoen en hulpstoffen die de 
hechting van de mortel tussen de bouwblokken moeten verbeteren. Het cementmortelmengsel, 
dat de vorm heeft van een grijs poeder, bestaat voornamelijk uit cement met een laag 
chroomgehalte (Cr VI) < 2 ppm, gekalibreerde minerale lasten, gewijzigde hydraulische 
bindmiddelen en specifieke hulpstoffen. 
De aannemer dient vooraf de verenigbaarheid van de lijmmortel of cementmortel met de toe te 
passen blokken/metselstenen te controleren en leeft in dat verband de voorschriften van de 
fabrikant na. De lijmen hebben een doorlopende technische goedkeuring. 
Voor het aanbrengen van de lijmmortels zorgt de aannemer ervoor dat de temperatuur niet lager 
dan 5 °C of hoger dan 35 °C is. De hoeveelheid bereide mortel moet binnen de 3 uur worden 
gebruikt. 
Voor het aanbrengen van cementmortels zorgt de aannemer ervoor dat de temperatuur niet lager 
dan - 2 °C of hoger dan 30 °C is. De hoeveelheid bereide mortel moet binnen de 3 uur worden 
gebruikt. 
BESCHERMINGSMAATREGELEN 
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen om de uitgevoerde metselwerken te 
beschermen tegen mechanische schade en weersinvloeden. 
Om de beste hechting tussen de mortel en het metselelement te verkrijgen, moet de noodzaak om 
ze vooraf te bevochtigen worden onderzocht afhankelijk van de kenmerken van het element, de 
mortel en de weersomstandigheden. Bij een langdurige periode van droogte worden de 
metselstenen bevochtigd de dag voordat ze worden gebruikt. Het is echter verboden om ze door 
onderdompeling nat te maken. In elk geval moeten de aanbevelingen van de producenten worden 
nageleefd. 
Bij warm en droog weer of bij zeer zonnig weer moet het net uitgevoerde metselwerk licht worden 
besproeid om te voorkomen dat de mortel uitdroogt voordat hij verhardt. Bij vorst leeft de 
aannemer de specifieke aanbevelingen na. 
Het wordt ten sterkste afgeraden om te metselen bij temperaturen lager dan 5 °C. 
Als het verse metselwerk wordt blootgesteld aan temperaturen lager dan 5 °C, moet het met een 
isolatiemateriaal worden beschermd. 
Om het risico op het verschijnen van uitbloeiingen te beperken, dekt de aannemer op het einde 
van elke werkdag en bij regenweer de bovenste lagen van het metselwerk af om het te 
beschermen tegen bevochtigingen en om te voorkomen dat water zich in de holten van de 
metselstenen kan ophopen. Het belaste zeil moet minstens 80 cm hoog zijn vanaf de bovenkant 
van de muur. 
Bij regenweer moet het vers gestorte beton worden overdekt met een waterdichte laag, zodat het 
water de vrije zouten in het beton niet kan wegspoelen en in het metselwerk kan voeren, omdat 
daardoor later uitbloeiingen zouden kunnen ontstaan. 
Wat de uitharding van de metselwerken betreft moet een periode van minstens 16 uur worden 
gerespecteerd voordat vloeren worden aangebracht en 24 uur voordat er piekbelastingen op 
worden gezet. 
UITVOERING VAN DE VOEGEN 
Dikte van de mortelvoegen  
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Het type en de dikte van de mortel worden gekozen afhankelijk van het gebruik (technische en 
esthetische criteria). De door de producent aanbevolen dikte van de mortel wordt gerespecteerd. 
Bereiding van de mortel 
Behoudens andersluidende bepalingen in het bestek heeft de aannemer de keuze tussen: 

 fabrieksmortel die vooraf werd gemengd van het vochtige type: die mortel wordt gedoseerd en 
bereid zonder dat er water hoeft aan te worden toegevoegd. De aannemer dient de ontwerper de 
leveringsbonnen te bezorgen waar de herkomst en de samenstelling van de mortel worden 
vermeld. De bonnen vermelden ook de categorie van de geleverde mortel, de klasse van het 
gebruikte cement, de doseerverhoudingen tussen de verschillende bindmiddelen voor de 
bastaardmortel, de aanbrengingstijd en de aanwezigheid van hulpstoffen (bindingsvertragers).  
 
De aannemer gebruikt de bereide mortel binnen het 1,5 uur (of 1 uur wanneer de temperatuur 
meer dan 20 °C bedraagt) na het aanmaken met water en in elk geval voordat hij begint te 
verharden. Mortel die is beginnen te verharden, mag in geen geval opnieuw worden verwerkt of 
gebruikt en moet worden afgevoerd. De gebruikte kuipen moeten worden gespoeld. Het gebruik 
van bindingsvertragers (suikers en afgeleiden) in de mortel die op de werf wordt bereid, is niet 
toegelaten. De aannemer treft alle nodige maatregelen om de mortel tegen de weersinvloeden te 
beschermen. Het is verboden om bij vriestemperaturen bastaardmortel te gebruiken. Alleen een 
matig en goed gedoseerd gebruik van schuimmiddelen is dan toegelaten. 
Voegmortel (voor zichtbaar metselwerk)  
Voor alle meegaande voegwerken in binnenruimten wordt metselmortel gebruikt. Wanneer het 
voegwerk plaatsvindt nadat het metselwerk is uitgevoerd, worden de voegen eerst uitgekrabd en 
controleert de aannemer op zijn verantwoordelijkheid de verenigbaarheid van beide mortels. Zie in 
dit verband ook [TV 208]. 
AANBRENGINGSMODALITEITEN 
Courante uitvoeringswijze 
De metsel- en mortelmaterialen worden verwerkt overeenkomstig de voorschriften van de norm 
[NBN EN 1996-1-2 ANB] en [STS 22]. De metselmaterialen worden in een vol mortelbad geplaatst 
en de horizontale en de verticale voegen worden gevuld, waarbij erover wordt gewaakt om de 
opstaande voegen over hun volledige hoogte te vullen. Mortel die uit de voegen komt, wordt met 
een truweel verwijderd. 
De voegen zijn horizontaal en zijn overal even dik. De nominale dikte van de voegen bedraagt 
gemiddeld 10 tot 12 mm voor traditioneel metselwerk, rekening houdend met de toleranties in 
verband met de gebruikte metselstenen. Er kunnen speciaal voor het gebruik geformuleerde 
mortels worden aangebracht in andere dikten. 
Alle nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat het metselwerk er 
verzorgd en onberispelijk uitziet en dat dit ook zo blijft. Aardenesten of andere materialen in het 
metselwerk moeten worden vermeden. Na elke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle 
gebonden mortelresten op de laatste reeks metselstenen of blokken. 
Metselwerk bedoeld om zichtbaar te blijven 
De zichtbare zijden van metselwerk dat bedoeld is om zichtbaar te blijven, bestaan in de mate van 
het mogelijke uit volle en/of halve metselstenen. Het is verboden om gebroken elementen of 
elementen met een onregelmatig uitzicht of vorm te gebruiken. De volle metselstenen worden 
mechanisch gezaagd, zodat er geen enkel spoor van gezaagde metselstenen blijft. De hoeken 
worden altijd in het plaatsingspatroon gemetseld. 
De blokkelen die in de muren zijn ingewerkt, zijn niet zichtbaar in de zichtbare zijde van het 
metselwerk. Voor metselwerk dat bedoeld is om zichtbaar te blijven, wordt het aangeraden om de 
elektrische leidingen in het meegaand metselwerk te integreren. In de zichtbare zijde van het 
metselwerk worden de openingen die nodig zijn voor de aftakdozen zorgvuldig uitgespaard of 
uitgezaagd (zie ook Deel 7 T7 Elektriciteit). 
Behoudens andersluidende bepalingen worden de metselwerken plat en meegaand opgevoegd 
met dezelfde mortel als het metselwerk. Voor metselwerken die bedoeld zijn om te worden 
bepleisterd of betegeld, krabt de aannemer de voegen uit tot op een diepte van ongeveer 10 tot 
12 mm inspringend ten opzichte van het muurvlak. De voegen moeten worden geborsteld en alle 
mortelresten die nog aan de metselstenen hechten, moeten zorgvuldig worden verwijderd. De 
zichtbare zijden van de metselstenen worden gereinigd en beschermd tegen eventuele vervuiling.  
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Opgelet: De prijstoeslag voor metselwerk dat bedoeld is om zichtbaar te blijven en het meegaand 
voegwerk mag afzonderlijk worden berekend als toeslag in artikel 21.41.2 Verticale wapeningen 
voor metselwerk.  
Metselwerk met dunne of gelijmde voegen 
De voorbereiding, de verwerking van de mortellijm en de ontwerp- en uitvoeringsregels van het 
metselwerk voldoen aan de voorschriften van de fabrikant. 
Voor metselwerk met smalle of gelijmde voegen, wordt de eerste basislaag met traditionele mortel 
uitgevoerd. De blokken die bedoeld zijn om met verlijming te worden geassembleerd, worden 
nooit bevochtigd (behalve indien de weersomstandigheden dat vereisen). 
De mortellijm wordt aangebracht met een speciale getande truweel, een speciale spaan of 
specifieke tools, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. De voegen hebben de 
voorgeschreven dikte (0,5 tot 3 mm voor structureel dragend metselwerk met dunne voegen, 2 tot 
7 mm voor decoratief gelijmd metselwerk) en de uitpuilende voegen worden afgekrabd met een 
truweel of een metalen spatel.  
Plaatsingspatroon metselwerk - dimensionering - toleranties 
Alle regels van de kunst worden nageleefd teneinde aan de metselwerken een verzorgd en 
regelmatig uitzicht te bezorgen, dit wil zeggen: 

 alle muren worden loodrecht, haaks en vlak gemetseld: alle boorden of openingen in de 
muren zijn perfect loodrecht en de open zijde is glad uitgevoerd. Elke grondslag wordt met 
een metseldraad gemetseld. Het bouwwerk wordt geweigerd wanneer de toleranties met 
betrekking tot de deur- en de vensteropeningen niet worden nageleefd.  

 De voegen moeten waterpas en recht zijn en moeten overal even dik zijn, rekening houdend 
met de toleranties met betrekking tot gebruikte metselelementen. De gemiddelde dikte van 
de voegen wordt op een hoogte van 10 rijen gemeten.  

 Staande voegen moeten elkaar afwisselen. Behoudens andersluidende bepalingen in het 
bestek worden de muren in halfsteenverband gemetseld (SB metselsteen).  

 Alle zichtbare zijden van het metselwerk dat zichtbaar zal blijven moeten exclusief worden 
uitgevoerd met bouwelementen waarvan de lengte meer bedraagt dan een halve steen. De 
aanpassingsonderdelen worden mechanisch gezaagd en niet gesneden.  

De gevels zijn op elk niveau voorzien van een bevredigend bouwelement tijdens een bepaalde duur 
afhankelijk van het type gebouw, met betrekking tot de vlamdichtheid.  
Ondersteuning voor de voorschrijvers: [AR 1994-07-07] en [SWL GSI/T1/C] van de passieve 
preventie waarnaar wordt verwezen in deel 0 T0 Aanneming/Bouwplaats van dit bestek. 
 
Waterdichte membranen  
Overeenkomstig de regels van de beste praktijken en/of de aanduidingen op de plannen of de 
detailtekeningen wordt overal waar dat nodig blijkt een waterdichte laag tegen opstijgend vocht 
aangebracht met de bedoeling om regen- of condensatiewater af te voeren, dit wil zeggen 
onderaan de spouwmuren, op alle plaatsen waar de schouw wordt onderbroken en op elke 
overgang van de buitenmuur van een binnenomgeving naar een buitenomgeving (uitstekende 
muren, doordringingen van daken van de schoorstenen). 
Onderaan alle opstaande metselwerken worden anticapillaire membranen geplaatst. Die 
membranen worden op alle funderingsmuren geplaatst - zowel voor de binnen- als de 
buitenmuren, een rij boven het niveau van de benedenverdieping, hetzij minstens 2 cm tot 
hoogstens 6 cm boven het niveau van de afgewerkte vloer. Behoudens specifieke bepalingen in het 
bestek kan de aannemer het materiaal van de folies en de membranen voor de waterdichting 
kiezen onder de rubriek 26.11 Waterdichte membranen en folies. 
De membranen worden over de volledige dikte van de muur aangebracht en tussen 2 mortellagen 
gevoegd. In de lengterichting worden de membranen in de grootst mogelijke lengte geplaatst. De 
dichtingen zullen worden gerealiseerd met een overlapping overeenkomstig de 
plaatsingsvoorschriften van het gebruikte membraan. 
De waterdichte membranen voor de afvoer van het regen- of het condensatiewater in de 
spouwmuren worden beschreven onder rubriek 26.11 Waterdichte membranen en folies. 
Boven alle deur- en vensterlateien wordt een dichtingsmembraan in Z-vorm aangebracht in de 
muurspouw, waarmee binnendringend water kan worden afgevoerd. Het dichtingsmembraan dekt 
altijd de volledige dikte van de buitenmuur en wordt zo geplooid dat het water naar buiten wordt 
afgevoerd. Aan de zijkanten wordt het dichtingsmembraan omhoog geleid, zodat het 
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binnendringend water niet in de spouw terechtkomt. De overlappingen worden altijd met 
koudlassen geassembleerd of gelijmd. Om een afvoer van het infiltratiewater mogelijk te maken, 
worden de staande voegen over hun volledige hoogte open gelaten (tot aan de volgende 
grondslagvoeg) in een verhouding van twee per strekkende meter. Om de twee verdiepingen 
wordt de afdichting in Z-vorm niet alleen boven de lateien, maar ook over de volledige breedte van 
de gevel aangebracht. Ter hoogte van de ter plaatse gestorte balken, boven de deur- en de 
vensteropeningen worden isolatiestroken tussen de balk en het parement van de muur 
aangebracht, evenals een waterdichte strook. De verankeringen van de metalen kroonlijsten 
doorboren deze isolatie. 
Onderaan de spouwmuren wordt bovendien ter hoogte van het terreinniveau een dubbele 
waterdichte laag geplaatst, waarvan het bovenste gedeelte in de tegengevelmuur naar boven 
wordt geleid. Waar het terreinniveau niet horizontaal is, wordt de vochtisolatie trapsgewijze 
gelegd door boven elkaar geplaatste overlappende lagen. De plaatsing en de plooiing van de lagen 
zorgen ervoor dat het water naar beneden wordt afgevoerd. In voorkomend geval rust de 
afdichting in de spouwen op een hellende isolerende strook, die niet capillair en onbederfelijk is. 
Bovendien wordt een waterdichting voorzien op alle raakpunten van de spouwmuren, onder de 
steun van de balken, boven de kelders en de geventileerde spouwen, boven de betonnen lateien in 
de buitenmuren, in de schoorsteenkanalen ter hoogte van de dakdoordringingen (waarbij de 
helling van het dakvlak in trappen wordt gevolgd), aan de verbinding met een hogere gevelmuur 
(tegen het infiltratiewater) en overal waar men mag veronderstellen dat er gevaar is voor 
indringend water (regenwater, stijging van de grondwaterlaag, infiltratiewater enz.). 
Voor de bestaande muren wordt de waterdichte laag gelijktijdig met het opstaand metselwerk 
uitgevoerd. De waterdichte slabben bedekken dan de volledige dikte van het parement en worden 
minstens 5 cm tegen de gevelmuur omhoog geleid. De slabben worden in een voeg van de 
tegenmuur van de gevel geplaatst en komen enkele rijen lager in de parementmuur weer naar 
buiten. Om het binnendringende water te kunnen afvoeren, worden enkele staande voegen in de 
eerste grondslag van het parementmetselwerk open gelaten, boven de slabben, in een verhouding 
van ongeveer 2 voegen per strekkende meter en dit over de volledige hoogte van de staande 
voegen. 
OPGELET - De levering en de plaatsing van de waterdichte slabben waarnaar hierboven wordt 
verwezen, maken niet het voorwerp uit van een afzonderlijke post, maar maken integraal deel uit 
van de post van het opstaand metselwerk en/of het parementmetselwerk. 
  
UITVOERINGSDETAILS 
Doorboringen  
In de mate van het mogelijke dienen de doorboringen en de doorvoermantelbuizen tijdens de 
ruwbouwwerken te worden voorzien. De aannemer voorziet bijgevolg op voorhand de openingen 
die moeten worden ingericht, met de bedoeling om afkapwerken achteraf zoveel mogelijk te 
beperken (deze maatregel geldt zeker voor de delen van het metselwerk die bedoeld zijn om 
zichtbaar te blijven). 
Wanneer de aannemer weigert of vergeet om die werken uit te voeren, moet hij zelf of een van 
zijn onderaannemers vervolgens de doorboringen en de boringen uitvoeren. Alle gevolgen die 
daaruit voortvloeien, zijn volledig te zijner laste. Uit hoofde van deze situatie kan geen enkele 
afrekening of aanpassing van de termijn worden toegekend. 
Verankeringsvoorzieningen voor het binnenschrijnwerk 
De ruwbouwopeningen die bedoeld zijn voor binnendeuren of bedekkingen, moeten zo worden 
gesitueerd in de muur zodat een volledige omlijsting (deurlijst) kan worden aangebracht. Wanneer 
het metselwerk is uitgevoerd met materiaal waar geen spijkers of schroeven in kunnen worden 
vastgezet, moet de aannemer in de omlijstingen van de deur- en vensteropeningen blokkelen of 
andere bevestigingsmiddelen voorzien die de plaatsing van de kaderprofielen mogelijk maken. De 
prijs daarvan is altijd inbegrepen in die van het opstaand metselwerk. 
De verankeringsblokkelen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: de blokkelen waarin 
spijkers kunnen worden vastgezet, zijn voorzien van een zwaluwstaartverbinding en van groeven, 
zodat ze een perfecte hechting bieden in het metselwerk. Er kunnen gemakkelijk spijkers en/of 
schroeven in worden vastgezet, zonder dat daarbij krimp of uitzetting optreedt. Ze zijn uitgevoerd 
in verharde RND of PNG (vooraf geïmpregneerd met een antiseptisch product volgens [STS 04 
reeks] .31.12]) of gemaakt op basis van cement en inerte en onbederfelijke materialen, dit wil 
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zeggen beton waarin spijkers kunnen worden vastgezet in het formaat van een keramische 
metselsteen. 
Het plaatsingspatroon van de muur mag niet worden onderbroken voor de plaatsing van 
blokkelen. Ze mogen in geen geval de isolatie van de muur onderbreken. De blokkelen van de muur 
worden stevig in het metselwerk verankerd; de blokken mogen niet langer zijn dan de dikte van de 
muur. In het metselwerk dat bedoeld is om zichtbaar te blijven, moeten de blokkelen onzichtbaar 
zijn wanneer de muur klaar is. 
In muren van gipsblokken, blokken van geautoclaveerd cellenbeton en/of volle silicaatsteen 
metselstenen worden de blokkelen vervangen door schroeven en deuvels van roestvast staal met 
een lengte die aan het gebruik is aangepast.  Het aantal bevestigingspunten is rechtstreeks in 
verhouding tot de stijfheid van het geheel. 
De plaatsing van de blokkelen of de andere bevestigingsmiddelen in het metselwerk en hun aantal 
moet beantwoorden aan de aanduidingen voor het overeenstemmende schrijnwerk (zie hiervoor 
de betreffende posten); de aannemer is verantwoordelijk voor de goede coördinatie op dit vlak. 
Zijdelingse aanslagen: op maximaal 20 cm van de bovenste en onderste omlijsting van de opening; 
de onderlinge afstand tussen 2 bevestigingspunten bedraagt niet meer dan 60 cm. 
Bovenste aanslag 

 Breedte van de opening < 1 m: geen bevestigingspunt;  

 Breedte van de opening > 1 m: 1 bevestigingspunt per strekkende meter, op een regelmatige 
manier verdeeld over de volledige overspanning van de latei.  

Rolluikkasten: twee per omlijsting. 
Afmetingen van de blokkelen: hoogte = minstens 4 cm; diepte = minstens 6 cm; de breedte 
bedraagt respectievelijk: 

 Voor vensteropeningen: breedte = minstens 4 cm;  

 Voor deuropeningen: breedte = gelijk aan de dikte van de muur;  

 Voor het zichtbare metselwerk: breedte = respectievelijk 5-9-12 cm voor muren met een dikte 
van 9-14-19 cm.   

CONTROLES 

Er mag slechts tot de wederaanvullingen worden overgegaan na akkoord van de ontwerper en 
nadat de voorgeschreven bepleisteringen en bestrijkingen op het funderings-, kelder- of 
kruipruimtemetselwerk uitgevoerd zijn en voldoende verhard. 

Materialen 
De levering, de bemonstering en de proeven van de materialen worden in overeenstemming met 
de respectieve normen uitgevoerd. 
De geleverde en gebruikte materialen zijn in overeenstemming met 02.42.1 
Aanvaardbaarheidscriteria. In geval van twijfel kunnen samendrukkingsproeven worden uitgevoerd 
op de muurtjes in overeenstemming met de methode die in de norm [NBN EN 1052-1] wordt 
beschreven.  

Uitvoering 
Overeenkomstig [NBN EN 1996-2 ANB]. 
Alle muren beantwoorden aan de maximale toelaatbare afstanden die in de tabel hieronder 
worden vermeld. 
 
Tabel [NBN EN 1996-2 ANB] - Toegelaten afstanden voor het metselwerk 
Positie  Maximale afstand 
Loodrecht (op elke verdieping) ± 8 mm/verdieping 
Verticale uitlijning ± 20 mm 
Vlakheid (per 2 m)  ± 8 mm/2 m 
Toelaatbare maximale afstand 't' in cm voor 
een lineaire dimensie 'd' in cm 

t = ± 1/4 (d)1/3 

Dikte van de wand van een muur b ± 5 mm of ± 5 % van de dikte van de wand, 
afhankelijk van de hoogste waarde 

Dikte van een totale spouwmuur ± 10 mm 
a) zie [NBN EN 1996-1-1+A1] - § 5.5.1.1(4) : einit = hef/450 
waarbij 
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einit de initiële excentriciteit is 
 hef de nuttige hoogte van de muur is 
b) behalve de wanden die bestaan uit één enkel metselelement in de dikte of in de lengte, waar de 
maattoleranties van de metselelementen de dikte van de wand bepalen. 

 Wat de toleranties voor de deur- en de vensteropeningen betreft, bedragen de afwijkingen ten 
opzichte van de nominale afmetingen niet meer dan: 
bovenste dimensionale afwijking: 1 cm  
onderste dimensionale afwijking: 0 cm.  
Het bouwwerk kan worden geweigerd wanneer de hierboven vermelde toleranties niet worden 
nageleefd. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

 Metselelementen 
[NBN EN 771-1+A1] 
[PTV 23-002] 
[PTV 23-003] 
[NBN B 27-009] 
[NBN B 27-010] 
[NBN B 27-011] 
[NBN EN 771-2+A1] 
[PTV 21-003] 
[NBN EN 771-3+A1] 
[PTV 21-001] 
[NBN EN 771-4+A1] 
[PTV 21-002] 
[NBN EN 771-5+A1] 
[NBN EN 771-6+A1] 
[NBN EN 772 reeks] 
[NBN EN 1745] 

 Mortel voor industrieel metselwerk 
[NBN EN 998- 2] 
[NBN EN 1015 reeks] 
[TRA 651] - Metselmortel volgens [NBN EN 998-2] en voegmortel voor extra prestaties volgens 
[CUR Aanbeveling 61]. 

 Bestanddelen van de ter plaatse gemengde metselmortels. 
[NBN EN 413-1] 
[NBN EN 413- 2] 
[NBN EN 197-1] 
[NBN EN 197- 2] 
[NBN EN 459-1] 
[NBN EN 459- 2] 
[NBN EN 459- 3] 
[NBN EN 13139] 
[NBN EN 13055] 
[NBN EN 934-1] 
[NBN EN 934-3+A1] 

 Toebehoren voor metselwerk (verbindingen, wapeningen, consoles, lateien) 
[NBN EN 845-1:2013+A1] 
[NBN EN 845-2:2013+A1] 
[NBN EN 845-3:2013+A1] 
[NBN EN 846 reeks] 

 Diversen 
[KB 14-1-2013] 
[NBN EN 772-22] 
[WTCB Dossier (2009/3:02)] 
[WTCB Dossier (2011/02:03)] 
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[NBN B 15-231] 
[NBN B 62-002] 
[NBN EN 1015-11] 
[NBN EN 1052-1] 
[NBN EN 1052-3] 
[NBN EN 12371] 
[NBN EN 13501-2] 
[NBN EN 1996 reeks] 
[NBN EN 1996-1-1+A1 ANB] 
[NBN EN 1996-1-1+A1] 
[NBN EN 1996-1-2 ANB] 
[NBN EN 680] 
[NBN EN 772-18] 
[TV 208] 
[TV 228] 
[STS 22] 
[SWL GSI/T1/C] 

- Uitvoering 

[NBN EN 1996-1-1+A1] 
[NBN EN 1996-1-2 ANB] 
[NBN EN 1996-2 ANB] 
[NBN EN 1996-3] 
[STS 22] 
[NBN EN 845-3:2013+A1] 
[TV 208] 
[STS 04 reeks] 
  
Algemene documenten 
[NBN B 04-001] 
[NBN S 21-2xx reeks] 
[NBN EN 13501-1] 
[NBN 713-020] 
[NBN EN 13501- 2] 
[KB 7-7-1994] 
[NBN S 01-400] 
[NBN S 01-401] 
[NBN EN ISO 717-1] 
[NBN EN ISO 717-2] 
[NBN B 62-002] 
[NBN EN ISO 15148] 
[NBN B 62-201] 
[NBN EN ISO 8990] 
[SWL GSI/T1/A] 
[SWL GSI/T1/B] 
[SWL GSI/T1/C] 

21.1 Dragend metselwerk 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit element betreft: 

 het ondergrondse metselwerk voor de 'rechtstreekse funderingen', dit wil zeggen alle muren 
die in contact komen met aarde, het metselwerk van de doorlopende muren van de 
kelderruimten en de sanitaire vides; 

 alle dragende muren van tegengevels en in voorkomend geval de massieve buitenmuren (die 
moeten worden bepleisterd) die in bouwblokken of metselstenen zijn uitgevoerd. De 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.1
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parementmuur wordt beschreven in hoofdstuk 21.3 Parementmetselwerk of wordt uitgevoerd 
in overeenstemming met de gevelbedekkingen voorzien in hoofdstuk 43 Gevelbedekkingen. 

 De dragende binnenmuren worden met blokken/metselstenen uitgevoerd. 
Deze post omvat alle elementen, werken en leveringen voor de uitvoering van de dragende muren 
met metselstenen. In overeenstemming met de bepalingen van het bestek dienen de onder deze 
post begrepen eenheidsprijzen hetzij volgens expliciete uitsplitsing in de samenvattende 
meetstaat, hetzij in hun globaliteit steeds de volgende elementen te omvatten: 

 de voorbereiding van de werken, de installatie van de stellingen, beschermingsvoorzieningen 
...; 

 de levering en de voorbereiding van de metselstenen of de metselblokken en van de mortel, 
cementmortel of lijmmortel die wordt voorgeschreven ...; 

 de uitvoering van het eigenlijke metselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen ...; 

 de afdichtingen tegen opstijgend vocht; 

 de geprefabriceerde lateien in de deur- en vensteropeningen en de verdeelbalken, voor zover 
ze niet afzonderlijk zijn geteld in rubriek 26 Waterdicht maken en isolatie en isolatie en/of 27 
Gemetselde rook- en ventilatiekanalen; 

 de nodige blokkelen voor de bevestiging van het binnenschrijnwerk; 

 het meegaand voegwerk voor het metselwerk dat bedoeld is om zichtbaar te blijven; 

 de verankeringen, de assemblage-elementen en/of de wapeningen aan de kruising van de 
muren; 

 de verwijdering van de beschermingen, de stellingen en de zeilen die voor de werken werden 
geïnstalleerd; 

 het opruimen en het schoonmaken van de bouwplaats. 

UITVOERING/VERWERKING 

Het metselwerk zal worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de norm [NBN EN 
1996 serie] en de norm [STS 22] en van het hoofdstuk 21 Bovenstructuren in metselwerk. Alle 
horizontale en verticale voegen worden gevuld, behoudens andersluidende bepalingen van de 
fabrikant. De aanvullingen mogen pas worden uitgevoerd na akkoord van de ontwerper en 
wanneer de bepleisteringen en bestrijkingen van de gemetselde muren in de kelders en de 
sanitaire vides uitgevoerd zijn en voldoende zijn uitgehard. 

21.12 Dragend metselwerk met blokken 

21.12.4 Dragend metselwerk met betonblokken 
MATERIALEN 

Dit zijn betonblokken, die aan norm [NBN EN 771-3+A1] en [PTV 21-001] beantwoorden. De 
aannemer legt een staal, de technische fiche en de prestatieverklaring (DoP) van het materiaal ter 
goedkeuring voor aan de ontwerper en de opdrachtgever. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 
Overeenkomstig de uitvoeringswijze worden de betonblokken gemetseld met mortel volgens de 
aanduidingen van de fabrikant van de blokken en de fabrikant van de mortel en de 
berekeningsnota's van het studiebureau. 
De metselmortel (volgens norm [NBN EN 998-2] en het toepasselijke reglement [TRA 651] 
beantwoordt aan de geschikte categorie 
De voegen zijn minstens 10 mm dik (toleranties volgens [TV 208]) 
 
Verbindings- en verankeringsmaterialen: volgens de voorschriften voor de stabiliteit 
Het metselwerk van de kelderruimten dat in contact komt met aarde is waterdicht gemaakt 
volgens de beschrijving in hoofdstuk 26.12 Afdichtingsbehandelingen. 
Lateien: overeenkomstig de voorschriften met betrekking tot de stabiliteit. 
 
 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.12
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.12.4
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21.12.4c Dragend metselwerk met holle metselbetonblokken 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat  

Dit betreft de levering en de plaatsing van dragend metselwerk van holle betonblokken om te 
metselen.  
De overspanning van de werken wordt beschreven in artikel 21.12.4 Dragend metselwerk van 
betonblokken. 
De werken omvatten ook de levering en de plaatsing van de hoek-, eind- en verbindingsstukken. 

- Ligging 

Geheel van de nieuwe metselwerken 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Specificaties 
Blokken 
Wat de aangifte van de druktsterkte betreft, behoren de blokken tot categorie I (de druksterkte 
wordt aangegeven met een betrouwbaarheid van 95 %). 
De betonblokken behoren tot gebruiksklasse  D 
De thermische geleidbaarheid λD is verenigbaar met de voorgeschreven U-waarde voor de 
scheidingswand.  
Kant die tot 130 cm hoogte moet worden gecementeerd om er tegels op te plaatsen.  De rest van 
de muren zijn zichtbaar en worden geschilderd (zie post Schilderwerken) => de muren worden zo 
gevoegd dat ze zichtbaar kunnen blijven. 
Kleur: grijs 
Formaat: (l x b x h): modulair formaat dat door de aannemer wordt voorgesteld 
Vormstabiliteit: de betonnen elementen bestemd voor gebruik buiten of in ondergronds 
metselwerk voldoen aan het volgende criterium met betrekking tot het vochtgedrag: 
hygrometrische krimp en opzwelling ≤ 0,45 mm/m (cf. [NBN EN 772 reeks] en [NBN EN 680]). 
Vorstvastheid volgens de geldende klassen MX… volgens [NBN EN 1996-2 ANB]: normale 
vorstvastheid (MX3.1)  
Brandreactie: A1 
Mortel 
Sterkteklasse: M5  
Hechting bij afschuiven:  ≥ 0,15 N/mm²  
Vorstvastheid: ja 
 

Prestatiecriteria van de scheidingswand 
Overdrachtscoëfficiënt: 

 minimale U-waarde van 0,24 W/m²K  
Brandweerstand: 

 voor de structurele dragende elementen zonder scheidende functie:  R60   

 voor de structurele dragende elementen met scheidende functie:  REI60   
volgens de tabellen in [NBN EN 1996-1-2 ANB]. 
 
 

UITVOERING/VERWERKING 
- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

De voorschriften beschreven in de posten van het deel stabiliteit vervolledigen deze post.  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m³ 
Het metselwerk wordt gemeten volgens de geometrische vorm. 
Als het metselwerk in de meetstaten in m² wordt vermeld, worden de hoeveelheden volgens hun 
dikte gegroepeerd. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.12.4c
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De lengte van de muren wordt gemeten in de as van het element; wanneer twee muren elkaar 
kruisen of elkaar ontmoeten, wordt de dikste muur meegeteld. Geen enkel volume wordt twee 
keer geteld. 
De spouw in de muur wordt nooit geteld. 
De openingen of de ingebouwde bouwdelen met een oppervlakte van meer dan 0,50 m² worden 
afgetrokken (bijv. de lateien of de ringbalken voor zover ze niet worden meegeteld in hoofdstuk 22 
Bovenbouw van beton of in hoofdstuk 23 Metalen bovenstructuren. 
De steun van de vloerplaten op de dragende muur van de tegengevel wordt niet afgetrokken, maar 
wordt als metselwerk meegeteld; de dragende binnenmuren daarentegen worden tussen de 
vloeren gemeten (zie hoofdstuk 22.15 Betonnen vloeren). 
Het metselwerk rond de rook- en de ventilatiekanalen wordt gemeten als een volle muur voor de 
mantelbuizen met een doorsnede tot 0,12 m². 
 

21.12.4c.01  Betonblokken dikte : 19 cm    

21.12.7 Dragend metselwerk met blokken van cellenbeton 
MATERIALEN 

Dit zijn blokken van cellenbeton, die aan norm [NBN EN 771-4+A1] en [PTV 21-002] beantwoorden. 
De aannemer legt een monster, de technische fiche en de aangifte van de prestaties van het 
materiaal ter goedkeuring aan de ontwerper en de opdrachtgever voor. 

UITVOERING/VERWERKING 

- Algemene voorschriften 
Overeenkomstig de uitvoeringswijze worden de blokken van cellenbeton op hun plaats gelijmd 
met behulp van lijmmortel volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de blokken en de 
berekeningsnota's van het studiebureau. 
De lijmmortel (volgens norm [NBN EN 998-2] en het toepasselijke reglement [TRA 651] 
beantwoordt aan de categorie: M10  
De voegen zijn minstens 2 mm dik (toleranties volgens [TV 208]) 
 
Verbindings- en verankeringselementen: zie voorschrift in het deel stabiliteit 
Isolatie tegen vochtigheid: membranen in PE  overeenkomstig artikel 26.11 Waterdichte folies 
en membranen 

21.12.7a Dragend metselwerk met blokken van cellenbeton 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de levering en de plaatsing van dragend metselwerk met blokken cellenbeton 
onderaan de muur voor de thermische onderbreking met de bodem.  
De overspanning van de werken wordt beschreven in artikel 21.12.7 Dragend metselwerk van 
betonblokken. 
De werken omvatten ook de levering en de plaatsing van de hoek-, eind- en verbindingsstukken. 

- Ligging 

Thermische onderbreking onderaan de muur van alle nieuwe muren.  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Specificaties 
Wat de aangifte van de druksterkte betreft, behoren de blokken tot categorie I (de druksterkte 
wordt aangegeven met een betrouwbaarheid van 95 %). 
 
De blokken van cellenbeton behoren tot de gebruiksklasse / D 
De normale druksterkte (fb)/gemiddelde druksterkte (fmean) volgens [NBN EN 1996 serie] wordt 
aangepast aan het gewicht van de aangebrachte elementen. 
De thermische geleidbaarheid λD is verenigbaar met de voorgeschreven U-waarde voor de 
scheidingswand.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.12.7
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.12.7a
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Kant die moet worden gecementeerd of bepleisterd: glad 
Kleur: wit 
Formaat: naar keuze van de aannemer 
Waterabsorptie door capillariteit: waterafstotend blok 
Vorstvastheid volgens de aanbrengingsklassen volgens [NBN EN 1996-2 ANB]: normale 

vorstvastheid (MX3.1 
Brandreactie: A1 
 

Prestatiecriteria van de scheidingswand 
Overdrachtscoëfficiënt: 

 minimale U-waarde van 0,24 W/m²K  
 
Brandweerstand: 

 voor de structurele dragende elementen zonder scheidende functie:  R60  

 voor de structurele dragende elementen met scheidende functie: REI60  
volgens de tabellen in [NBN EN 1996-1-2 ANB]. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m³ 
Het metselwerk wordt gemeten volgens de geometrische vorm. 
Als het metselwerk in de meetstaten in m² wordt vermeld, worden de hoeveelheden volgens hun 
dikte gegroepeerd. 
De lengte van de muren wordt gemeten in de as van het element; wanneer twee muren elkaar 
kruisen of elkaar ontmoeten, wordt de dikste muur meegeteld. Geen enkel volume wordt twee 
keer geteld. 
De spouw in de muur wordt nooit geteld. 
De openingen of de ingebouwde bouwdelen met een oppervlakte van meer dan 0,50 m² worden 
afgetrokken (bijv. de lateien of de ringbalken voor zover ze niet worden meegeteld in hoofdstuk 22 
Bovenbouw van beton of in hoofdstuk 23 Metalen bovenstructuren. 
De steun van de vloerplaten op de dragende muur van de tegengevel wordt niet afgetrokken, maar 
wordt als metselwerk meegeteld; de dragende binnenmuren daarentegen worden tussen de 
vloeren gemeten (zie hoofdstuk 22.15 Betonnen vloeren). 
Het metselwerk rond de rook- en de ventilatiekanalen wordt gemeten als een volle muur voor de 
mantelbuizen met een doorsnede tot 0,12 m². 
 
 

21.12.7a.01  Blokken van cellenbeton dikte 19 cm    

21.3 Parementmetselwerk 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alle elementen, werken en leveringen voor de parementmetselwerken die in het 
bestek worden beschreven, met inbegrip van alle bijkomende uitvoeringswerkzaamheden 
afhankelijk van de aard van de toepassing en/of de samenstelling. 
Deze post betreft de niet-dragende parementsmuren van de spouwmuren (binnen en 

buiten). Overeenkomstig de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek dienen de 
onder deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende 
meetstaat, hetzij in hun globaliteit, altijd de volgende elementen te omvatten: 

 de voorbereiding van de werken, de installatie van de stellingen, de beschermingen, de zeilen; 

 de levering en de voorbereiding van alle materialen, dit wil zeggen de metselstenen of 
blokken, de mortels, alle metalen versterkingselementen voor de lateien/grondslagen op een 
kant, de verankeringsblokkelen, de hoekprofielen, de bandijzers, de verbinding met de 
binnenmuren (muurhaken), de gevelopeningen en de dakranden, de afdichtingen en de 
thermische isolatiestrips ter hoogte van de omlijstingen van de vensters; 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.3
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 de eigenlijke uitvoering van het metselwerk buiten en de eventuele beschermingsmaatregelen 
...; 

 de muurhaken voor de verbinding van het parementmetselwerk aan de muur van de 
tegengevel. Ze worden geplaatst in coördinatie met de uitvoering van de muur van de 
tegengevel 

 de opvoeging, de zetvoegen en de afwerking; 

 in voorkomend geval de reiniging en/of het krabben van de gevel; 

 de verwijdering van de beschermingen en van de stellingen; 

 het opruimen en het schoonmaken van de werf. 
Opgelet 
De volgende elementen zijn niet in de eenheidsprijs inbegrepen: 

 de eventuele wapeningen voor het metselwerk (die bijkomend bij artikel 21.3 
Parementmetselwerken worden gerekend) 

 de plinten in de gevel en/of de decoratieve grondslagen van steen.  

Veiligheid 

Overeenkomstig titel 04.4 Beschermingsmaatregelen, opgesteld door de coördinator-ontwerp en 
bij het bestek bijgevoegd. Alle richtlijnen en de concrete aanduidingen van de coördinator-
uitvoering worden nauwgezet nageleefd. 

MATERIALEN 

De parementmetselstenen zijn vrij van barsten, afgebroken hoeken of schilfers. De gebroken 
elementen of de elementen die sporen vertonen van ongebakken aspecten en elementen met een 
onregelmatige vorm of uitzicht worden geweigerd. Wanneer een volledige levering wordt 
geweigerd, heeft de aannemer het recht om de metselstenen op de bouwplaats te sorteren en de 
geweigerde metselstenen buiten de bouwplaats af te voeren. 
De levering, de bemonstering en de proeven van de materialen worden door de respectieve 
normen bepaald. 
Voor de metselstenen geldt een verklaring van geschiktheid voor gebruik die wordt beschreven in 
hoofdstuk 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria 
  

A. Metselmaterialen 

Keramische metselstenen - Formaat, vorm en uitzicht 
Vóór de uitvoering worden minstens drie stalen ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper en 
aan de opdrachtgever, teneinde de definitieve kleur te bepalen. Op vraag van de ontwerper 
worden voor de tests muren van ongeveer 1 m² groot gemetseld. De kosten van de bouw en de 
afbraak van die muurtjes zijn ten laste van de aannemer. 
De metselstenen die zullen worden gebruikt, zijn vrij van barsten of afgebroken hoeken. Gebroken 
metselstenen of metselstenen die sporen van ongebakken aspecten vertonen en metselstenen 
met een onregelmatig uitzicht of een onregelmatige vorm worden geweigerd. Wanneer de 
volledige levering wordt geweigerd, mag de aannemer de metselstenen ter plaatse sorteren; de 
geweigerde metselstenen moeten echter van de bouwplaats worden verwijderd. 
Wat de limieten met betrekking tot de schade en de fouten betreft, voldoen de metselstenen aan 
[PTV 23-002]: 
 
Schade (gebroken metselstenen, barsten, afgebroken hoeken, schilfers die zichtbaar zijn): op een 
steekproef van 100 metselstenen vertonen er minstens 90 geen schade op een kopsteen en een 
strekse steen. De minimale afmetingen van de beschadigingen worden in de PTV gedefinieerd 
afhankelijk van het type metselsteen (getrokken, geperst, gevormd). 
 
Fouten (aanwezigheid van inclusies of barsten met een dikte van ≥ 0,2 mm op de zichtbare kant): 
het aantal metselstenen met een fout mag niet meer dan 5 % bedragen. 
Opgelet: de criteria in verband met de beschadigingen gelden niet voor metselstenen die in de 
fabriek opzettelijk werden beschadigd om esthetische redenen. 

B. Metselmortel 
Bestanddelen 
Het cement voldoet aan de voorschriften van [NBN EN 413-1] en [NBN EN 197-1]/[NBN EN 197-2]. 
Er wordt geen cement gebruikt dat vliegas of sulfaten bevat, om uitbloeiingen te voorkomen. 
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Het kalkpoeder (kalkhydraat Ca(OH)2 of gebluste kalk) beantwoordt aan de voorschriften van [NBN 
EN 459-1] en [NBN EN 459-2]. 
Het zand beantwoordt aan de voorschriften van [NBN EN 13055] of [NBN EN 13139]. De mortel 
moet vervaardigd zijn met behulp van ruw zand (het gebruik van vet of kleiachtig zand en fijn zand 
wordt afgeraden of voor ondergrondse metselwerken zelfs absoluut verboden) De fijnheidsmodule 
van het zadel ligt tussen 1 en 1,9. Het zand mag niet meer dan 0,05 % organische stoffen bevatten 
en moet vrij zijn van oplosbare en niet-oplosbare stoffen zoals resten klei, sulfaten, ijzerzouten ... 
Bovendien moet het zo worden opgeslagen dat het niet door vreemde stoffen kan worden 
vervuild. 
Het aanmaakwater vertegenwoordigt 30 tot 35 % van het gebruikte volume en mag niet worden 
verontreinigd door organisch materiaal, zuren, zouten, alkali's, suikers, industrieel of ander afval 
dat de sterkte of de duurzaamheid van de mortel zou kunnen aantasten. 
Het gebruik van hulpstoffen is alleen toegelaten als de ontwerper daarvoor vooraf zijn 
toestemming heeft verleend. Hun gebruik en de correcte dosering moeten beantwoorden aan de 
richtlijnen van de leveranciers en de normen van de reeks [NBN EN 934-1]]. Het gebruik van 
bindingsvertragers is verboden. 

Samenstelling 
De aannemer past de samenstelling van de mortel en de keuze van de hulpstoffen aan in functie 
van de kenmerken (druksterkte, porositeit, hardheid ...) van de gevelmetselstenen en de vereiste 
sterkte voor het metselwerk. Hij is volledig verantwoordelijk voor zijn keuzen. De invloed van de 
kwaliteit van de mortel op de sterkte van een metselwerk is des te belangrijker naarmate de 
verhouding tussen de voegen en de metselstenen hoger is. 
De aannemer onderzoekt vooraf de S-waarde en de verenigbaarheid van de plaatsings- en de 
voegmortels en de gevelmetselsteen om uitbloeiingen en erosie van de plaatsings- en de 
voegmortels te voorkomen. De mortel moet vorstbestendig zijn. 
De dosering van het cement in de samenstelling van de mortel moet heel zorgvuldig gebeuren: te 
weinig cement levert een poreuze mortel met een beperkte samenhang op, terwijl een te hoge 
dosering een mortel oplevert met een zeer hoge krimp en met een slechte hechting. 
De mortels worden onderverdeeld in de categorieën van [NBN EN 998-2] en [NBN EN 1996-1-1+A1 
ANB] : 

CATEGORIE  SAMENSTELLING 

12: mortel met gemiddelde druksterkte fm = 

12 N/mm², voor metselelementen met 
genormaliseerde druksterkte fb tussen 12 
en 48 N/mm².  

Minimaal 300 kg cement 

(sterkteklasse 32,5) per m³ droog 

zand (1 deel cement voor 4 delen 

zand)  

8: mortel met gemiddelde 

druksterkte fm = 8 N/mm², voor 

metselelementen met 

genormaliseerde druksterkte fb 

tussen 8 en 32 N/mm².  

250 kg cement (sterkteklasse 

32,5) in 50 kg vette kalk in 

poedervorm per m³ droog zand (= 2 

delen cement en 1 per kalkpoeder 

voor 9 delen zand).  

Bereiding van de mortel 
Behoudens andersluidende bepalingen in het bestek heeft de aannemer de keuze tussen: 

 mortels die mechanisch op de werf worden bereid;  

 vooraf gemengde fabrieksmortels van het droge type: deze worden op de werf in 
overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant bereid. Wanneer het mengsel niet 
alleen kalk en zand betreft, maar ook cement, wordt de mortel in een droog mengsel in een 
waterdichte verpakking op de werf geleverd. Het gebruik van in bulk geleverde mengsels is 
alleen toegelaten als ze op de bouwplaats in gesloten silo's kunnen worden opgeslagen.  

 fabrieksmortel die vooraf werd gemengd van het vochtige type: die mortel wordt gedoseerd 
en bereid zonder dat er water hoeft aan te worden toegevoegd. De aannemer dient de 
ontwerper de leveringsbonnen te bezorgen waar de herkomst en de samenstelling van de 
mortel worden vermeld. De bonnen vermelden ook de categorie van de geleverde mortel, de 
klasse van het gebruikte cement, de doseerverhoudingen tussen de verschillende 
bindmiddelen voor de bastaardmortel, de aanbrengingstijd en de aanwezigheid van 
hulpstoffen (bindingsvertragers).  

De aannemer gebruikt de bereide mortel binnen de 2 uur (of 1 uur wanneer de temperatuur meer 
dan 20 °C bedraagt) na het aanmaken met water en in elk geval voordat hij begint te verharden. 
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Mortel die is beginnen te verharden, mag in geen geval opnieuw worden verwerkt of gebruikt en 
moet worden afgevoerd. De gebruikte kuipen moeten worden gespoeld. Het gebruik van 
bindingsvertragers in de mortel die op de werf worden bereid, is niet toegelaten. 
De aannemer treft alle nodige maatregelen om de mortel tegen de weersinvloeden te 
beschermen. Het is verboden om bij vriestemperaturen bastaardmortel te gebruiken. Alleen een 
matig en goed gedoseerd gebruik van schuimmiddelen is dan toegelaten. 
  

C. Voegmortels 
De voegmortel moet aan de aard van de metselstenen en de kenmerken van de plaatsingsmortel 
zijn aangepast. De aannemer onderzoekt op zijn verantwoordelijkheid de plaatsings- en de 
voegmortels om na te gaan of ze verenigbaar zijn met elkaar. De aannemer is verantwoordelijk 
voor de goede hechting van de voegen. 
De voegmortel bevat de nodige hulpstoffen om de volgende prestaties te verzekeren: een goede 
hechting, onveranderlijke kleuren, waterdichtheid in de massa, een goede weerstand tegen krimp 
en barsten, het ontbreken van faiencering, uitbloeiingen en roestvlekken. 
Bepaling van de kleur van de voegen: Drie verschillende stalen qua kleur, textuur en vorm van de 
dichting worden getoond op een proefoppervlak van ongeveer 70 x 40 cm. Op basis van die 
modellen kiezen de ontwerper en de opdrachtgever het definitieve voegtype. Het mengsel is 
homogeen genoeg om een gelijkmatige kleur over het volledige oppervlak mogelijk te maken. 

 Fabrieksmortel: speciale mortel voor opvoeging, bestaande uit een compleet mengsel, dat 
droog in de fabriek werd gemaakt en waarbij voor het aanbrengen alleen nog helder water 
moet worden toegevoegd, met uitsluitsel van elke andere grondstof. Het product wordt in 
waterafstotende papieren zakken geleverd. Op de verpakking worden duidelijk de naam van 
het product, de herkomst en de samenstelling van de mortel vermeld. Voor mortel gelden de 
bepalingen van [NBN EN 998-2]. 

Het staat de ontwerper altijd vrij om een mengsel van meerdere producten uit het 
fabricagegamma te eisen om de gewenste kleur te verkrijgen.  

D. Muurhaken 
Overeenkomstig de bepalingen van het bestek zijn de muurhaken van warm gegalvaniseerd 

staal gemaakt. Ze zijn conform [NBN EN 845-1:2013+A1] en worden afhankelijk van de 
blootstelling volgens Eurocode 6 gekozen. Het model moet ter goedkeuring aan de ontwerper 
worden voorgelegd. 
De diameter bedraagt minstens 3,5 mm en de lengte is dusdanig dat ze tot het middelpunt van de 
muur van de tegengevel en de parementkant dragen (afhankelijk van de breedte van de spouw). Ze 
zijn altijd voorzien van een gootlijst in de spouw. Deze laatste is gedeeltelijk gevuld en er wordt 
een kunststoffen plaatje stevig op de muurhaken geschoven om de isolatie van de spouwmuren op 
hun plaats te houden. 
Aangezien de muur van de tegengevel/de isolatie/het parementmetselwerk in drie opeenvolgende 
fasen moet worden gebouwd, kan men ook mits akkoord van de ontwerper geschikte 
verankeringspennen gebruiken, die in het metselwerk worden vastgezet. 

UITVOERING/VERWERKING 

Overeenkomstig [NBN EN 1996-1-2 ANB] en [STS 22]. 
Alle muren worden gebouwd in overeenstemming met de afmetingen die op de plannen worden 
vermeld en zijn loodrecht, haaks en vlak uitgevoerd, in overeenstemming met Eurocode 6 (ANB). 
Het bouwwerk kan worden geweigerd wanneer de toelaatbare toleranties niet worden nageleefd. 
De uitbloeiingssporen die vóór de voorlopige oplevering zouden verschijnen, worden op een 
natuurlijke manier door de regen afgewassen. 
  

Uitvoeringsprincipe 
De buitenste spouwmuren moeten verplicht (!) in drie opeenvolgende fasen worden uitgevoerd 
volgens het volgende basisprincipe: 

 de dragende binnenmuur over de volledige hoogte; 

 vervolgens wordt de isolatie over het volledige oppervlak aangebracht; 

 na de controle van die werken door de ontwerper kan de parementmuur worden gebouwd. 

 De isolatieplaten worden op een zorgvuldige manier op de muurhaken gedrukt en goed 
aansluitend op elkaar geplaatst zodat waterdichte voegen worden verkregen. In voorkomend 
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geval kunnen de isolatieplaten met behulp van plaatjes, schroeven en speciale pluggen 
worden vastgezet, die worden ingevoerd in de gaten die in het metselwerk worden geboord 
en die aan de muur van de tegengevel worden bevestigd. 

Ontwerp van de spouw 
Overeenkomstig de aard en/of de dikte van het voorziene isolatiemateriaal wordt de spouw: (een 

keuze maken) 
 matig geventileerd met een gedeeltelijke vulling van de spouw. De verticale luchtlaag in 

wat van de spouw overblijft, is minstens 30 mm. Om de ventilatie te verzekeren wordt boven 
de anticapillaire laag ter hoogte van de plinten en de lateien en onder de dakrand het 
aangeduide aantal open staande voegen voorzien. De open voegen met een oppervlakte van 
minstens 6 cm² worden tot na de uitvoering van de voeging aangeduid.  

 
Gevelopeningen 
Voor het gewone parementmetselwerk wordt ter hoogte van de deur- en de vensteropeningen 
een standaardaanslag van 50 mm voorzien, met een maximale dimensionele tolerantie van 5 mm. 
Die aanslagen moeten de aannemer in staat stellen om de kaderprofielen van de ramen te 
plaatsen tot op ongeveer 20 tot 30 cm achter de omlijsting. (zie ook Deel 4 T4 
Sluitingen/Buitenafwerkingen) 

Isolatie tegen vocht 

Waterdichte membranen 
Overeenkomstig de regels van de beste praktijken en/of de aanduidingen op de plannen of de 
detailtekeningen wordt overal waar dat nodig blijkt een waterdichte laag tegen opstijgend vocht 
aangebracht met de bedoeling om regen- of condensatiewater af te voeren, d.w.z. onderaan de 
holle muren, op alle plaatsen waar de schouw wordt onderbroken en op elke overgang van de 
buitenmuur van een binnenomgeving naar een buitenomgeving (uitstekende muren, 
doordringingen van daken van de schoorstenen). 
De waterdichte membranen bestaan uit een polyethyleen folie (PE, 450 g/m²) of een gelijkwaardig 
materiaal conform de beschrijvingen van het bestek. In de mate van het mogelijke worden de 
folies in één stuk in de lengterichting geplaatst. De dichtingen zullen worden gerealiseerd met een 
voldoende overlapping overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant. De 
overlappingen worden altijd bevestigd door verlijming vlamlassen (APP, SBS, …) 
De waterdichte membranen bedekken altijd de volledige breedte van de buitenmuur en worden zo 
geplooid dat ze het water naar buiten afvoeren. Wanneer het buitenniveau van het terrein niet 
horizontaal is, wordt de afdichting in trappen en in boven elkaar gelegde lagen geplaatst. De 
plaatsing en de plooiing van de lagen zorgen ervoor dat het water naar beneden wordt afgevoerd. 
Om de ventilatie van de spouw mogelijk te maken en de afvoer van water te verzekeren, worden in 
de horizontale grondslagen boven de anticapillaire membranen voldoende open staande voegen 
voorzien. 
In de spouwen wordt het dichtingsmembraan volledig ondersteund door een niet capillaire en 
onbederfelijke isolatiestrip in overeenstemming met [STS 08.82] (bijv. van geëxtrudeerd 
polystyreen, dikte minstens 3 cm). Voor de balken die ter plaatse worden gestort boven de deur- 
en de vensteropeningen, worden geschikte isolatiestrips tussen de balk en de parementmuur 
geplaatst (bv. van geëxtrudeerd polystyreen, dikte 3/cm) evenals een dichtingsmembraan. De 
muurhaken en/of de verankeringen in de lateien doorboren deze isolatie. 
Aan de insprongen van de binnenmuur ter hoogte van de omlijstingen van de deuren en vensters 
worden geschikte isolatiestrips geplaatst tussen de binnenmuur en de parementmuur (bv. van 
geëxtrudeerd polystyreen, dikte 3 cm), evenals een dichtingsmembraan, dat minstens 50 mm ten 
opzichte van de contactzone uitsteekt. Het tussenliggende isolatiemateriaal moet verenigbaar zijn 
met het vulmateriaal dat voor de aansluiting rond het schrijnwerk wordt voorzien. 

Aansluitingen dakrand 
De uitvoering van het parementmetselwerk moet een perfecte afdichting met het voorziene 
afdekmateriaal verzekeren ter hoogte van de schoorstenen en de randen aan de aanslag. Alle 
slabben (loodslabben van minstens 1,5 mm dik) die in het parementmetselwerk (parallel of in 
trappen) zijn gegraveerd, zijn ook inbegrepen. De loodslabben steken voldoende ver uit ten 
opzichte van de buitenkant van het metselwerk, zodat ze door de dakdekker kunnen worden 
geplooid. De wijze van plooien en overlappen verzekert een perfecte dichtheid en een verzorgde 
en esthetische uitvoering. Middels de voorafgaande goedkeuring van de ontwerper kan de 
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aannemer als alternatief een geschikt systeem met geprefabriceerde kunststof elementen 
voorstellen. De aan de complexiteitsgraad aangepaste uitvoeringswijzen met betrekking tot het 
parementmetselwerk kunnen in overeenstemming met de beschrijving van het bestek afzonderlijk 
worden beschreven en als toeslag worden aangerekend in hoofdstuk 27.31.1 Kraag en bekleding. 

Uitzettingsvoegen 
Algemeen gesteld minstens één om de 8 m en in de praktijk tussen elke groep van twee woningen 
worden verticale uitzetvoegen voorzien. Die krimpvoegen in het parement worden zo ontworpen 
zodat ze de vrije uitzetting en krimp van de verschillende muurvlakken mogelijk maken terwijl de 
voeg daarbij waterdicht blijft. Deze voegen zijn ongeveer 10 mm breed. De bodem van de 
krimpvoeg bestaat uit stroken bitumineus polyurethaanschuim met een open cellenstructuur of 
van neopreenrubber, bestreken met een bodemlaag of voorgevormd met polyethyleenschuim met 
gesloten cellen. De afwerking van de voeg aan de buitenkant gebeurt met een elastische voeg van 
het type elastische kit, klasse, VI, volgens de indeling van [TV 124] of volgens [STS 56.1] en ATG. De 
kit is onveranderbaar, hechtend en duurzaam elastisch. De kleur ervan benadert de kleur van de 
voegen of is in het lichtgrijs uitgevoerd. De aangepaste uitvoeringsmodaliteiten kunnen, in 
overeenstemming met de beschrijving van het bestek, afzonderlijk worden beschreven en als 
toeslag worden aangerekend in een post in rubriek 43 Gevelbekledingen.  

Wapeningen 
Overeenkomstig het bestek en/of volgens de aanduidingen op de plannen worden de speciale 
wapeningen van grondslagen op de nodige plaatsen aangebracht. De wapeningen bestaan uit twee 
dunne betonijzerstaven die parallel worden aangebracht en door een staaf met een zigzagvorm 
met elkaar zijn verbonden. Ze zijn tegen corrosie beschermd en zijn geschikt om te worden 
geplaatst in metselwerk dat aan vocht wordt blootgesteld (parementmetselwerk). De uitvoering 
gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant. Overeenkomstig de beschrijvingen van het 
bestek kunnen de wapeningen in voorkomend geval afzonderlijk worden beschreven en als toeslag 
worden doorgerekend in ondertitel 21.41 Wapeningen voor metselwerk.  

Levering en tijdelijke opslag van de materialen 
De bevoorrading, de ouderdom, het transport en de tijdelijke opslag van de metselstenen worden 
door de voorschriften van [STS 22] bepaald. De metselstenen worden op pallets geleverd en in 
rekfolie verpakt zodat ze luchtdroog zijn op het moment dat ze worden gebruikt. De aannemer 
treft alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de metselstenen tijdelijk op een vlakke en 
droge plaats kunnen worden bewaard. Hij verwijdert de verpakking net voordat de metselstenen 
worden gebruikt. De metselstenen moeten schoon worden gehouden, want resten van modder, 
afgewassen stof en cementmelk kunnen daarna slechts met veel moeite worden verwijderd. De 
metselstenen worden in zo groot mogelijke hoeveelheden naar de werkplaats gebracht en 
gemengd voordat ze worden gebruikt. Daarbij worden de metselstenen diagonaal in 4 
verschillende pakketten in één keer genomen, zodat de kleur- en textuurverschillen in de 
parementzijden worden gemengd. 

Beschermingsmaatregelen 
De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de uitgevoerde metselwerken te 
beschermen tegen mechanische schade en weersinvloeden. 
Om een optimale hechting te verkrijgen tussen het mortel en de metselstenen moet vooraf 
worden onderzocht of het nodig is om ze te bevochtigen voordat ze worden gebruikt. Het 
antwoord op die vraag is afhankelijk van de kenmerken van de metselstenen, van de mortel en van 
de weersomstandigheden. Tijdens droge perioden is het aanbevolen om de metselstenen de dag 
voordien vochtig te maken. Het is echter verboden om ze door onderdompeling nat te maken. 
Bij droog en warm weer en bij felle zon moet het net uitgevoerde metselwerk regelmatig worden 
besproeid om uitdroging van de mortel te voorkomen voordat ze volledig uithardt. Bij 
vriestemperaturen leeft de aannemer de voorschriften van [WTCB Digest 12] na. 
Tijdens de metselwerken worden de open spouwen tegen de weersinvloeden beschut. Op het 
einde van elke werkdag worden de bovenlagen van het metselwerk bedekt over een hoogte van 
minstens 60 cm vanaf de kop van de muur. 

Aanbrengingsmodaliteiten 
Alle nodige maatregelen worden getroffen opdat de spouw schoon blijft, vrij van bramen en 
mortelresten die vochtigheidsbruggen zouden kunnen vormen of de prestaties van de muur 
zouden kunnen aantasten. Er is geen enkel rechtstreeks contact tussen de twee wanden van een 
spouwmuur toegelaten. 
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De mortel die langs de kanten van de muur gericht naar de spouw terugvloeien, wordt met het 
truweel afgevlakt, terwijl alle mortelresten op de muurhaken worden verwijderd. Aan de 
buitenkant worden de grondslag- en staande voegen uitgekrabd en geborsteld over een diepte van 
gemiddeld 15 mm ten opzichte van het muurvlak, zodat de muur daarna zorgvuldig kan worden 
opgevoegd. De open staande voegen worden duidelijk gemarkeerd tot na de opvoeging. 
Sporen van mortel en/of vuil op de parementkanten worden onmiddellijk met water en met een 
harde borstel verwijderd (maar niet met een metalen borstel). 

Afmetingen - Plaatsingspatroon - Uitzicht 
Alle regels van de kunst worden nageleefd om het metselwerk een schoon, regelmatig en verzorgd 
uitzicht te bezorgen. Elke laag wordt met een metseldraad gemetseld, waarbij op de volgende 
punten wordt gelet: 

 de zichtbare kant van de muren moet goed vlak zijn en alle boorden en openingen loodrecht; 

 alle muren die een geheel vormen, moeten gelijktijdig worden gemetseld; bij de verbinding 
tussen metselwerken van hetzelfde type moet erop worden toegezien dat het 
plaatsingspatroon doorloopt; 

 de voegen zijn overal even dik; ze moeten waterpas en rechtlijnig zijn. De gemiddelde dikte 
van de voegen bedraagt 10 tot 12 mm, rekening houdend met de dimensionele toleranties op 
de gebruikte metselstenen. De gemiddelde dikte van de voegen wordt op een hoogte van 10 
rijen gemeten. 

 Alle zichtbare zijden van het metselwerk dat zichtbaar zal blijven moeten exclusief worden 
uitgevoerd met bouwelementen waarvan de lengte meer bedraagt dan een halve steen. De 
aanpassingsstukken worden mechanisch gezaagd en niet gesneden, zodat er geen sporen van 
gesneden metselstenen in de parementkant zichtbaar zijn. 

Behoudens andersluidende bepalingen in het bestek worden de muren in halfsteenverband of met 
strekse steen gemetseld. In afwijkingsgevallen stelt de ontwerper een detailplan op van het 
voorgeschreven plaatsingspatroon (bv. plaatsingspatroon met kwarten van 
metselstenen/gekruist/rechtop/***). 

Voegwerken 
De voegwerken zullen worden uitgevoerd door ervaren vakmensen, overeenkomstig [TV 208]. 
Het is verboden om in regenweer voegwerken uit te voeren. Bij droog weer moet het voegwerk 
behoorlijk tegen voortijdige uitdroging worden beschermd. 
De voegen worden eerst tot op een diepte van minstens 1,5 tot 2 cm uitgekrabd en geborsteld, 
zodat alle mortelresten die niet meer hechten, worden verwijderd. Te smalle voegen worden 
vooraf opnieuw gemaakt en beschadigde stenen worden vervangen. 
De op te voegen muur wordt eerst met helder water gereinigd, waarbij het vocht de hechting van 
de voegmortel bevordert. Mortelvlekken moeten met een zoutzuuroplossing in een verhouding 
van 1/7 tot 1/10 worden schoongemaakt. De behandelde plaats moet vervolgens met helder water 
worden schoongemaakt, zodat er geen sporen van zoutgeest achterblijven. 
Het voegwerk wordt uitgevoerd overeenkomstig de beschrijving van het lastenboek: 

 (ofwel) na uitvoering van het metselwerk; 

 (ofwel) opgaand, naarmate de metselwerken vorderen.  
Type voeg: platte voeg 
Afwerking van de voegen: geborstelde voeg (in principe worden de voegen altijd geborsteld, 
behoudens andersluidende bepalingen in het bestek) 

Veiligheid 

Overeenkomstig titel 04.4 Beschermingsmaatregelen, opgesteld door de coördinator-ontwerp en 
bij het bestek bijgevoegd. Alle richtlijnen op dit vlak en de concrete aanduidingen van de 
coördinator-uitvoering worden nauwgezet gerespecteerd. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

zie rubriek 21 Gemetselde bovenstructuren 

- Uitvoering 

zie rubriek 21 Gemetselde bovenstructuren 
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21.31 Parementmetselwerk met metselstenen 
UITVOERING/VERWERKING 

De muurhaken zijn aan de twee verbonden wanden aangepast. Zij voldoen aan de specificaties van 
de norm [NBN EN 845-1:2013+A1] en hun type (referentie van het materiaal) wordt gekozen in 
functie van de blootstellingsklasse van het metselwerk overeenkomstig de norm [NBN EN 1996-2]. 
Hiervoor geldt de volgende blootstellingsklasse:  MX3  
Er worden er minstens 5 per m² aangebracht, afhankelijk van de kracht van de wind en hun 
mechanische prestaties die door de fabrikant worden aangegeven (treksterkte en druksterkte). 

21.31.1 Parementmetselwerken met keramische metselstenen 
MATERIALEN 

Dit zijn mechanische of met de hand gevormde keramische metselstenen voor het parement, die 
beantwoorden aan norm [NBN EN 771-1+A1] en [PTV 23-002]. De aannemer legt een monster, de 
technische fiche en de aangifte van de prestaties van het materiaal ter goedkeuring aan de 
ontwerper en de aanbestedende overheid voor. 
De lijm- of de metselmortel beantwoordt aan norm [NBN EN 998-2] en het geldende reglement 

[TRA 651]. 
De dikte van de voegen bedraagt minstens 10 mm (toleranties volgens [TV 208]). 

21.31.1c Parementmetselwerken met hergebruikte keramische metselstenen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit betreft de levering en de plaatsing van parementmetselwerken met identieke keramische 
metselstenen als de bestaande. 

- Ligging 

Onderbouw van de eetzaal en turnzaal (ter hoogte van de ingangen van het sanitaire blok). 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Specificaties van de metselsteen 
De gerecupereerde metselstenen zijn van dezelfde soort en herkomst en worden volgens dezelfde 
afmetingen gesorteerd. Alle parementzijden worden vooraf gereinigd. De metselstenen worden 
ontdaan van alle mortelbramen en kalkdeeltjes; de boorden zijn vrijgemaakt. Er mag geen enkel 
spoor van mortel, vuil of roest blijven bestaan. 
Plaatsingspatroon voor de metselsteen identiek aan het bestaande. 
 
 
Specificaties van de mortel 
De mortel is van het type G, aangepast aan voegen met een identieke nominale dikte als de 
bestaande en voldoet aan de specificaties van [NBN EN 998-2] en [TRA 651]. 
Kleur van de voeg identiek aan die van de bestaande voeg. 

- Afwerkingen 

De volgende muurkanten worden uitgevoerd als zichtbare metselwerken en worden tijdens het 
metselen opgevoegd. 
 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.31
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.31.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.31.1c
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UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Afwerken van de metselstenen op basis van de bestaande met identieke plaatsingspatroon en 
identieke mortel. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m². Netto oppervlak van het parement; het netto zichtbare oppervlak dat moet worden 
behandeld, wordt gemeten in de as van het parementmetselwerk, zonder dat daarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de kantlagen, de strekse stenen, eventuele hoekblokken, lagen 
van decoratief metselwerk. De openingen of de geïntegreerde bouwdelen waarvan de oppervlakte 
meer dan 0,50 m² bedraagt, worden afgetrokken. 
  

21.31.1c.01  Herstelling van het parementmetselwerk met gerecupereerde 
metselstenen. 

   

21.36 Bijzondere gevelelementen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alle leveringen en werken voor de plaatsing van de gevelelementen van 
steenmaterialen (dorpels/plinten/dekstenen/omlijstingen/...) die bedoeld zijn om in de 
buitenmuren te worden geïntegreerd en om met deze laatste een zorgvuldig afgewerkt geheel te 
vormen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek 
moeten de eenheidsprijzen die in deze post zijn opgenomen, altijd hetzij volgens uitsplitsing in de 
samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, de volgende elementen omvatten: 

 de plaatsing en de verwijdering van de stellingen, de zeilen en de beschermingswerken die 
nodig zijn voor de werken; 

 de inspectie en de voorbereiding van de ondergrond of van het dragende bouwwerk; 

 het nazicht en de opmeting van de exacte afmetingen tijdens of na de uitvoering van de 
ruwbouw om de detailtekeningen en/of de profieldoorsneden met de reeds uitgevoerde 
werken te vergelijken; 

 de voorbereiding, de werkplaatstekeningen en de prefabricage van alle voorziene 
gevelelementen (elementen van houwsteen volgens de beschreven profielen: boordstenen, 
lateien, dorpels, dekstenen, omlijstingen, uiteinden en aansluitingen, kolommen ... 

 de bevestigingselementen aan de andere bouwdelen (verankeringsrails en klauwen, deuvels, 
...); 

 de bevestiging en de afdichting van de gevelelementen, met inbegrip van de 
plaatsingsmortels, de verankeringselementen, de isolatie tegen vocht, de uitzetvoegen, de 
opvoeging, de kitten ...; 

 de afwerking van slecht afgewerkte houwsteen: de afwerking van het houwwerk; de 
uitvoering van de sierlijsten, de afwerking ter plaatse van de kleine onregelmatigheden zoals 
uitsprongen, bramen ...; 

 de beschermingsmaatregelen, de behandelingen achteraf; 

 het opruimen en het schoonmaken van de werf. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.36
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Voor de uitvoering van de houwstenen, voor de plaatsing van de verticale buitenbekledingen in 
dunne platen natuursteen, voor de specifieke onderdelen met een bepaalde vorm of doorsnede of 
niet voorgeschreven doorsneden zoals de dorpels, gelden bijzondere voorschriften. 

UITVOERING/VERWERKING 

Transport - levering 
De gevelelementen worden op pallets geleverd. Tijdens het transport worden de elementen 
horizontaal geplaatst en met een zeil bedekt. Op de werf worden ze tijdelijk plat opgeslagen, 
beschut tegen de weersinvloeden, op een goed verluchte plaats of onder een beschermend zeil. 
Parementzijde 
Voor de plaatsing van de gevelelementen dient rekening te worden gehouden met de spouw en de 
modulering volgens de beschrijving van de titel 21.3 Parementmetselwerken. De aannemer zorgt 
er daarbij in het bijzonder voor om alle thermische en vochtigheidsbruggen te vermijden die 
zouden kunnen worden gecreëerd ten gevolge van de plaatsing van de gevelelementen in het 
gemetselde bouwwerk. De verbindingen tussen gelijkaardige houwstenen moeten worden 
verkregen door de continuïteit van het plaatsingspatroon. Alle muren die een geheel vormen, 
moeten gelijktijdig worden gemetseld. Het is verboden om volle stenen te zagen. Er worden geen 
stukken stenen verwerkt. 
Plaatsing - plaatsingspatroon 
De gevelelementen worden zorgvuldig gepositioneerd. Hiertoe worden ze op wiggen geplaatst en 
aangepast, waarvan de dikte aan de dikte van de voegen is aangepast, rekening houdend met de 
toleranties, zodat de bovenkant van elke laag plat en effen is. De wiggen worden in de hoeken 
geplaatst en op minstens 5 cm van de randen, teneinde randschade te voorkomen. Algemeen 
gesteld is de plaatsingszijde parallel met het steengroevebed. Wanneer het niet mogelijk is om die 
regel na te leven, gebeurt de toepassing in de tegengestelde richting. 
  
Uitvoering  
De gevelelementen worden in een vol mortelbad gelegd, waarbij erop wordt gelet dat de 
mortellaag wordt aangebracht op een dikte die de dikte van de wiggen overstijgt. De voegen 
hebben overal dezelfde dikte en zijn rechtlijnig. De breedte van de staande en de liggende voegen 
stemt overeen met die van het parementmetselwerk waarin de elementen van natuursteen zijn 
geïntegreerd. Bij droog weer worden kleine elementen vooraf bevochtigd. De plaatsings- en de 
kantzijden van de grote elementen worden ook bevochtigd voordat ze worden geplaatst zodat al 
het water van de mortel door capillariteit niet wordt opgenomen. De aansluitingen (staande en 
liggende voegen) met de buitenparementmuur worden met veel mortel gevuld; op de buitenkant 
blijven de voegen uitgekrabd tot op een diepte van 2 cm, wanneer het parement achteraf wordt 
opgevoegd. De aannemer treft de nodige maatregelen om de gevelelementen die in de 
gemetselde bouwwerken worden geïntegreerd een verzorgd en onberispelijk uitzicht te bezorgen 
en dat ook te behouden. Na de plaatsing worden de staande voegen met mortel gevuld. Elk 
rechtstreeks contact tussen de binnenmuur en de buitenmuur van de spouwmuur moet worden 
voorkomen. De gebruikte materialen moeten verenigbaar zijn met de vulling van de voegen van 
het buitenschrijnwerk. 
Verankeringen  
De dragende structuur is sterk en dik genoeg om alle verankeringselementen te bevestigen, 
rekening houdend met de krachten waaraan ze worden blootgesteld (uittrekken, buiten, 
afschuifkrachten). Wat de controleproeven en de technische kenmerken betreft wordt verwezen 
naar de methoden die in [TV 220] worden beschreven. 
Veiligheid 
Overeenkomstig titel 04.4 Beschermingsmaatregelen, opgesteld door de coördinator-ontwerp en 
bij het bestek bijgevoegd. Alle richtlijnen ter zake en concrete aanwijzingen van de coördinator-
uitvoering worden nauwgezet opgevolgd. 

CONTROLES 

Na de plaatsing en tot op het moment van de voorlopige oplevering worden de elementen tegen 
schade en vervuiling beschermd. Bij de voorlopige oplevering wordt elke schade geweigerd en 
moet het beschadigde element op kosten van de aannemer worden vervangen. 
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REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

REFERENTIENORMEN of gelijkwaardige normen van de lidstaten van de Europese Unie: 
De toepassing en de plaatsing van de gevelelementen van harde steenmaterialen voldoen aan de 
geldende Europese voorschriften en [TV 220].  

21.36.1 Dorpels 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de levering en de plaatsing van de volledig afgewerkte deur- en vensterdorpels. 
De eenheidsprijs omvat: 

 de controle-opmeting van de juiste afmetingen tijdens of na de uitvoering van de ruwbouw 
teneinde de detailtekeningen of gedetailleerde steensneden aan de uitgevoerde werken te 
toetsen; 

 het kappen van alle afschuiningen; 

 de voorziening van de nodige hellingen en waterlijsten;  

 het stellen en het plaatsen van de dorpels; 

 het opvoegen en waar nodig opkitten; 

 het schoonmaken met het oog op de voorlopige oplevering. 

MATERIALEN 

De dorpels zijn geprofileerd in overeenstemming met het bestek en/of de bijgevoegde 
detailtekeningen.   
De aannemer neemt ter plaatse de juiste afmetingen om de steensneden aan te vullen. 
De aannemer dient na te gaan of de dorpels kunnen worden geleverd in de vormen, de afmetingen 
en de modellen die in de aanbestedingsdocumenten worden voorgeschreven. 
Wanneer ze nodig zijn, legt de aannemer de volgende elementen ter goedkeuring aan de 
ontwerper voor: 

 een kleurenkaart en monsters van de geprefabriceerde dorpels;  

 een contractueel monster per type gebruikte dorpel, representatief voor het gemiddelde 
uitzicht, de kleur en de oppervlaktestructuur van de levering.  

 de levering van maquettes of prototypes;  

 de afwerkingdetails en de plaatsingsplannen (onderlinge afstand tussen de kolommen ...);  

 de garantiebewijzen, getuigschriften ...;  
De uitsprong ten opzichte van de parementzijde bedraagt ongeveer 50 mm. Alle uitspringende 
dorpels zijn onderaan voorzien van een waterlijst. De gootlijsten zijn minstens 5 mm diep en 
bevinden zich op ongeveer 10 mm van de rand. In de gevel worden de gootlijsten minstens 30 mm 
buiten het gevelvlak geplaatst. 
Voor de achterkant van de dorpel, aan de binnenkant, dient rekening te worden gehouden met de 
dikte van het schrijnwerk en de eventuele uitrustingen die voor de luiken en/of de zonneschermen 
zijn voorzien. 
Onder de buitendeuren is steeds een opstand met een hoogte van 10 mm en een breedte van 20 
mm te voorzien, die gelijk komt met het vloerafwerkingsniveau. 

UITVOERING/VERWERKING 

De buitendorpels van steenachtig materiaal worden geplaatst voor het leggen van de vloeren en 
voor het plaatsen van het buitenschrijnwerk. 
Er wordt toegezien op een adequate thermische onderbreking (isolatie) tussen de buitendorpels 
en het binnenspouwblad. Waar nodig wordt de spouwopening met bijkomende isolatie aangevuld, 
ter voorkoming van koudebruggen.  
De dorpels worden over hun volledige lengte op een soepele vochtwerende laag aangebracht die 
aan de achterzijde en de zijkanten wordt opgetrokken, zodat insijpelend water naar buiten wordt 
geleid. 
De dorpels worden goed horizontaal geplaatst in een vol mortelbed, met een mortel van categorie 
12 volgens [NBN EN 998-2], waaraan een waterwerende synthetische emulsie wordt toegevoegd. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.36.1
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De platte dorpelelementen worden met een lichte helling van ongeveer 1 cm naar buiten 
geplaatst. 

21.36.1a Stenen dorpels 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van de dorpels van blauwe hardsteen. 

- Ligging 

Alle deuren van de nieuwe bijgebouwen. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Specificaties 
De steen behoort tot de categorie courant gebouw volgens de tabel van [TV 220]. 
Profiel/Doorsneden: minimale dikte 5 + opstand van een cm) 
 
Hoeken: gebroken  
De dorpels steken 5 cm uit ten opzichte van het gevelvlak 
De uiteinden van de dorpels zijn over 50 mm in het parement ingewerkt. 
Maximale lengte van de dorpelelementen: in één stuk tot 300 cm. 
De dorpels worden aan hun uiteinden over een breedte van 50 mm in het pleisterwerk ingewerkt 
Gootlijst: ongeveer 10 mm breed en ongeveer 5 tot 6 mm diep 

- Afwerkingen 

Bovenkanten:  verzacht blauw  
Zichtbare kanten:  verzacht blauw  

- Aanvullende voorschriften 

Aan de achterkant wordt een opstand van 20 mm hoog gelijmd. 
Aan de uiteinden kleeft men verhogingen (kussentjes) van 20 mm hoog, naargelang de 
werktekening of naargelang de module van de steen. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De aannemer moet op de werf de nauwkeurige metingen uitvoeren zodra de ruwbouw klaar is. Er 
wordt daarbij rekening gehouden met de detailtekeningen die door de ontwerper werden 
opgesteld. 
Onder de dorpels brengt de aannemer eerst een afdichtingslaag aan: PE-folie van 0,45 mm 
Wanneer de steen niet op profiel is gehakt, wordt de dorpel met een helling van 5 % geplaatst, 
zodat het water wordt afgevoerd naar de buitenkant van de parementzijde. 
Dorpels met een lengte van meer dan 150 cm kunnen in één of meerdere delen worden geplaatst, 
met een uitzetvoeg van 8 mm over de volledige diepte van de dorpel. 
Onder de verticale voegen voorziet de aannemer een loodslabbe (1,5 mm dik) van minstens 10 cm 
breed, die aan de boorden parallel ten opzichte van de voeg is geplooid en die aan de achterkant 
oploopt. In de voeg tussen de elementen wordt een polystyreenstrook gevoegd.  
De voegen worden opgevoegd met een geschikt opvoegproduct, bestaande uit een metaalpoeder 
dat met een speciale vloeistof is gemengd. Dat poeder bestaat uit twee delen zinkoxide, twee 
delen zeer harde kalksteen die tot poeder werden vermalen en een deel tot poeder vermalen gres 
(alle deeltjes zijn kleiner dan 1,5 mm). De aanmaakvloeistof bestaat voor 1/3 uit een 
zoutzuuroplossing en voor 2/3 uit helder water. De verhouding bedraagt 0,3 l vloeistof per kg 
poeder en de menging moet zeer grondig gebeuren. 
Voor de aansluiting worden de voegen opgevuld met een duurzaam elastische kit op basis van 
polysulfide volgens [NBN S 23-002], ofwel met een opvoegmengsel dat door de fabrikant wordt 
aanbevolen. De kleur moet door de ontwerper worden bepaald (gebruik van zure silicones in 
aanwezigheid van kalksteen vermijden). 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=21.36.1a
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METINGSWIJZE 
- meetcode: 

FH/st 
Neem het volume van het kleinste rechthoekige parallellepipedum dat de steen omgrenst; het 
reële volume ongeacht de afmetingen; de stenen die kleiner zijn dan 10 dm³ worden per stuk 
geteld. 

21.36.1a.01  Dorpel van blauwe hardsteen    

 

22 Bovenstructuren in beton 

22.1 Structuurelementen in beton 

22.15 Betonnen vloeren 

22.15.1 Vloeren uit volle platen van gewapend beton die ter plaatse 
worden gestort 

22.15.1a Vloeren uit volle platen van gewapend beton die ter plaatse worden 
gestort 

 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel bevat de levering en plaatsing van een betonplaat voor binnen. 

- Locatie 

Bestaande sanitaire lokalen. 

MATERIAAL 
- Algemene kenmerken 

Specificaties 
De kenmerken zijn identiek aan de voorschriften in het deel stabiliteit: hoofdstuk 7 van de 
algemene voorschriften.  
De samenstelling van het beton voor gewapende-betonconstructies wordt door de aannemer vrij 
gekozen om ten minste de gevraagde kenmerken te verkrijgen: 
 

- sterkteklasse C 30/37; 
- omgevingsklasse EE2; 
- consistentieklasse S3; 
- maximale grootte van de granulaten: 20 mm; 
- cement HSR, LA; 
- betondekking: 4 cm. 

 
Plaat van 12 cm dik + wapeningsnet 8/150 of minder 

 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Zie algemene voorschriften van het bestek voor stabiliteit.  
 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

In m², inclusief bekistingen, beton, wapeningen, ... 
 

22.15.1a.01  Vloeren uit volle platen van gewapend beton die ter plaatse worden gestort (12 cm) 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=26
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=26.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=26.11
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=26.11.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=26.11.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=26.11.1a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=26.11.1a
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26 Afdichting en isolatie 

26.1 Afdichting met vloeibare materialen 

26.11 Waterdichte membranen en folies 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de nodige vochtisolaties in opgaand metselwerk tegen opstijgend vocht. 
Onverminderd de voorschriften in het bestek en/of de uitvoeringsdetails dient de aannemer 
ervoor te zorgen dat absoluut geen water van buitenaf of vanuit de onderbouw in de bovenbouw 
kan infiltreren. Hiertoe wordt een vochtwerende laag aangebracht op alle plaatsen waar capillair 
vocht kan opstijgen in de bovenbouw. De prijs van deze afdichtingen is in de prijs van het 
metselwerk inbegrepen. 
Deze post betreft ook de levering en de plaatsing van de isolatie tegen vocht en de afdichting 
tussen de spouw en de parementmuur met het oog op een doeltreffende afvoer van regen- en/of 
condensatiewater. De afdichting wordt onderaan de spouwen aangebracht, op alle plaatsen waar 
die spouw wordt onderbroken en bij elke doorvoer van de buitenfolie van de spouwmuur van een 
binnenomgeving naar een buitenomgeving (bv. steunmuur, doordringingen van daken voor 
schoorstenen enz.). 

MATERIALEN 

Wanneer het afdichtingsmateriaal niet in het bestek wordt gespecificeerd, kiest de aannemer van 
de hieronder vermelde producten naargelang ze met de voorschriften van de fabrikant verenigbaar 
zijn, de wijze van toepassing en de gebruikte gevelmaterialen. 

UITVOERING/VERWERKING 

De afdichting wordt over de volledige oppervlakte van het te isoleren bouwdeel aangebracht, 
waarbij de profielen met de detailtekeningen overeenstemmen. Waar het muurniveau niet 
horizontaal is, wordt de vochtisolatie trapsgewijze gelegd door boven elkaar geplaatste 
overlappende lagen. De contactvlakken zijn voldoende zuiver en effen, zodat het membraan niet 
wordt geperforeerd. Onder het dichtingsmembraan wordt een mortelafstrijklaag van 1 cm dikte 
aangebracht. De banen worden in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant 
aangebracht met voldoende overlapping en over het volledige oppervlak aan elkaar gekleefd of 
met koudlasstroken bevestigd - de verlijming of het lassen is niet nodig voor de anticapillaire 
membranen.  De te verlijmen oppervlakken moeten zuiver en droog zijn. 
Zie ook de uitvoeringsvoorschriften in rubriek 21 Gemetselde bovenstructuren. 
Het waterdichte membraan wordt zo geplooid dat het water naar buiten wordt afgevoerd. De 
isolatie bestrijkt de volledige breedte van de buitenfolie van de spouwmuur. Waar het 
buitenniveau niet horizontaal is, wordt de isolatie trapsgewijs in op elkaar geplaatste deklagen 
geplaatst. De plaatsing en de plooiing van de lagen zorgen er bovendien voor dat het water naar 
beneden wordt afgevoerd. De isolatie wordt in de spouwen volledig ondersteund door een 
afgeschuinde isolatiestrook, die niet capillair en onbederfelijk is. Net boven die isolatie worden de 
staande voegen in het parementmetselwerk open gehouden, zodat het water langs daar kan 
worden afgevoerd. Het niveauverschil tussen de grondslag van de tegengevelmuur en de 
buitenfolie van de spouwmuur bedraagt minstens 10 cm. De nodige overlappingen en de 
assemblagewijze stemmen met de aard van het product overeen. 
Ter attentie van de ontwerper 
Raadpleeg de ATG van het product en/of geef de voorkeur aan voorgevormde membranen 
onderaan de grondmuren en op de hoeken. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

[TV 224] 
[TV 210] 
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26.11.1 Soepele membranen - Membranen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk   26.11 Waterdichte membranen en folies 

26.11.1a Dichtingslagen - membranen/PE 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Alle binnenmuren op het gelijkvloers van sanitaire gebouw. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Voor de anticapillaire membranen: 
De dichtingslaag bestaat uit een polyethyleenfolie. Het materiaal is gemaakt op basis van 
polymeren. Afhankelijk van de toepassing is het membraan minstens 0,45  mm dik, weegt het 
minstens 450 g/m² en heeft het een geribd oppervlak. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Voor de anticapillaire membranen: 
De stroken worden met een overlapping van minstens 10 cm gelegd. 
Type plaatsing van het dichtingsmembraan:  Gelijmd: Indien de isolatie niet in de tegengevelmuur 
zou kunnen worden gevoerd, wordt ze op een hoogte van minstens 10 cm tegen de 
tegengevelmuur gelijmd. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 
Inbegrepen in de eenheidsprijs van het metselwerk. 

26.11.1a.01  Waterdichte lagen - membranen/pvc PM   

26.11.1e Dichtingslagen - membranen van gebitumineerd glas 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Levering en plaatsing van een bitumineuze dichting tegen de ondergrondse muren van 
betonblokken.  
dichtingsmembraan met dubbele wapening glasvlies aan het oppervlak en non-woven polyester op 
basis van plastomeerbitumen voor verticale vlakken. 
De bijbehorende producten zijn door de fabrikant van de APP-afdichtingen goedgekeurd. 
Voor het volledige systeem werd een ATG verkregen. 
De plaatsing van het systeem wordt uitgevoerd volgens zijn technische BUtgb- of UEAtc-
goedkeuring 
Toepassing volgens de voorschriften van de fabrikant. 

- Ligging 

Afdichting van de ondergrondse muren van sanitaire gebouw. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Het membraan beantwoordt aan de eisen en de beperkingen voor kunstwerken. 
  

 Plaatsing in één laag met lasbrander.  

 Dikte: 4 mm  

 Treksterkte: 1.200 N/5 cm (in de lengterichting) en 1.200 N/5 cm (in de dwarsrichting).  

 Breukrek: 50 % (in de dwars- en de lengterichting).  

 Overlapping van de banen: 15 cm  
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 Hechtingslaag die aan de ondergrond is aangepast, door middel van een bitumineus vernis in 
een verhouding van 300 g/m², is in deze post inbegrepen.  

  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De stroken worden met een overlapping van minstens 10 cm gelegd. De overlappingsstroken 
worden eventueel over het volledige oppervlak aan elkaar gelast. 
Plaatsing volgens de voorschriften van de fabrikant. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
netto uit te voeren oppervlakte, waarbij de overlappingen niet worden meegerekend. De 
openingen groter dan 0,50 m² worden afgetrokken. 
  

26.11.1e.01  Waterdichte lagen - membranen van gebitumineerd glas   

3 T3 Dakwerken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deel 3 betreft alle leveringen en dakwerken vanaf het onderdak tot aan de 
hemelwaterstandleidingen en dan meer bepaald: 

 de structuur- en de draagelementen in beton (§ 31.1), metaal (§ 31.2) en hout (§ 31.3) 

 de waterdichtmaking (onderdaken …) (§ 32.1 tot 32.3) en de isolatie (§ 32.4 en 32.5) 

 de elementen voor de opvang en de afvoer van het regenwater (§ 33),  
o vanaf (en met inbegrip van) de kolken, kroonlijsten ... 
o tot de aansluiting met de waterafvoerleidingen (§ 17.1) of de binnenafvoerleidingen (§ 

65.31.1) naar omstandigheid 

 de dakbedekkingen (hellende daken) en dichtingen (platte daken); met inbegrip van de 
beschermingen en groendaken (§ 34) 

 diverse werken in verband met de afwerking (§ 35), daklichtopeningen (§ 36) en diverse 
uitrustingen (§ 37) 

- Belangrijke opmerkingen 

De volgende elementen zijn aanvullend ten opzichte van andere delen: 

 31.1 Structuur- en draagelementen van daken in beton (met deel 2): Beschrijving, toepassing 
en valorisatie vermeld in § 22, naar omstandigheid gedeeltelijk of volledig 

 31.2 Structuur- en draagelementen van daken in metaal (met deel 2): Beschrijving, toepassing 
en valorisatie vermeld in § 23, naar omstandigheid gedeeltelijk of volledig 

 31.3 Structuur- en draagelementen van daken in hout (met deel 2): Beschrijving, toepassing en 
valorisatie vermeld in § 24, naar omstandigheid gedeeltelijk of volledig 

 32.4 en 35 Isolatie (met de delen 1, 2, 4 en 5) 

 37.11 Thermische zonne-installaties (met deel 6)  

 37.12 Fotovoltaïsche zonne-installaties (met deel 7) 

31 Structuur- en draagelementen van daken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze rubriek omvat alle leveringen en werken met het oog op de realisatie van de dakstructuren 
en -dragers en van de dakgoten. 

- Belangrijke opmerkingen 

BRAND 
De structuur- en draagelementen van daken kunnen onderworpen zijn aan eisen op het vlak van 
brandweerstand naargelang de van kracht zijnde reglementering (zie de referenties). 
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REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

Brand                    
[NBN EN 13501-5] 
[NBN CEN/TS 1187] 
[KB 7-7-1994] 
[SWL GSI/T1/C] 
[SWL GSI/T1/B] 

31.1 Structuur- en draagelementen van daken in beton 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit element omvat de betonnen structuurdragers met geïntegreerde helling (uitgevoerd in een 
helling of met variabele dikte) ofwel horizontaal onder een afschotlaag. 

- Belangrijke opmerkingen 

Er is een verband tussen de brandweerstand en de dikte van het dakdraagelement in beton. Zie 
met name de 'Structurele eurocodes' ad hoc en in het bijzonder de norm [NBN EN 1992-1-2 ANB]. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

Brand 
[NBN EN 1990 ANB] 
[NBN EN 2-1-1991 ANB] 
[NBN EN 1-1-1992 ANB] 
[NBN EN 2-1-1992 ANB] 

- Uitvoering 

Brand 
[NBN EN 1990 ANB] 
[NBN EN 2-1-1991 ANB] 
[NBN EN 1-1-1992 ANB] 
[NBN EN 2-1-1992 ANB] 
Er is een verband tussen de brandweerstand en de dikte van het dakdraagelement in beton. Zie 
met name de 'Structurele eurocodes' ad hoc en in het bijzonder de norm [NBN EN 1992-1-2 ANB]. 

31.12 Afschotlagen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit element betreft de afschotlagen op een betonnen draagvloer door de toevoeging van een 
materiaal op een structuur. 
Hierbij bedoelt men met: 
Afschotlagen: lagen met variabele dikte die op een betonnen dakdrager wordt aangebracht om de 
vereiste hellingshoek te verkrijgen (meestal 2 % vanuit elk punt en bij voorkeur 1 % in de 
dakgoten). 
De volgende elementen zijn in de eenheidsprijs inbegrepen: 
- De voorafgaande reiniging van de plaat en eventueel de vlijlaag. 

MATERIALEN 

De afschotlagen moeten geschikt zijn om de voorgeschreven dakhellingen te realiseren. Ze bestaan 
uit een mengsel van verschillende al dan niet isolerende granulaten, toeslagstoffen, een 
bindmiddel en water of isolatieplaten met een variabele dikte. 

UITVOERING/VERWERKING 

De afschotlagen worden aangebracht volgens de voorgeschreven dikte en worden met een helling 
naar de afvoerleidingen geplaatst. Rond de afvoerbuis mag de dikte van de afschotlaag plaatselijk 
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worden verminderd om een kolk in te werken en zodoende plasvorming te voorkomen. De 
afschotlagen worden volgens de volgende voorschriften gerealiseerd: 

 Minimale helling van de afschotlagen: 2 cm/m.    

 Minimale dikte van de afschotlagen: 40 mm, waarbij de eventuele voorschriften van de 
leverancier worden nageleefd.  

 Minimale helling in de dakgoten: 1cm/m   
De eventuele zetvoegen (en/of uitzetvoegen) in de dragende structuur worden in de afschotlagen 
doorgetrokken. 
Na de plaatsing worden de afschotlagen tegen de regen beschermd zolang de bovenlagen 
(dampscherm, isolatie, dichting) niet zijn aangebracht. 
De werken worden uitgevoerd in coördinatie met de plaatsing van de elektrische kabels op de 
ondergrond. 

CONTROLES 

De bovenzijde is luchtdroog en de vlakheid en ruwheid ervan zijn conform tabel 10 van [TV 215] 
afhankelijk van de aard en de plaatsingswijze van de bovenlaag. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[TV 215] 

- Uitvoering 

[TV 215] 

31.12.1 Met cement gebonden afschotlagen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit element betreft de met cement gebonden afschotlagen. 
Hierbij bedoelt men met: 
Cement gebonden afschotlagen: afschotlagen bestaande uit een mengsel van cement, water, 
granulaten (zand, grind, lichte granulaten, isolerende kogels ...) en eventuele toeslagstoffen 
(schuimmiddel ...). 

UITVOERING/VERWERKING 

De mortel wordt op een zuivere ondergrond aangebracht. De bovenzijde wordt zo behandeld 
zodat ze over de vereiste kenmerken beschikt voor de aanbrenging van de volgende lagen 
(ruwheid, vlakheid ...); in sommige gevallen betekent dit dat een gelijkmakingslaag moet worden 
aangebracht. 
De nodige maatregelen worden getroffen om een voldoende oppervlaktesamenhang te verkrijgen 
in geval van hechtend geplaatste bovenlagen: bescherming tegen uitdroging, vorst, buien tijdens of 
net na het aanbrengen ... 

31.12.1b Met cement met mager beton gebonden afschotlagen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van met cement met mager beton gebonden 
afschotlagen. 

- Ligging 

Dak van de nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De afschotlaag zal bestaan uit cement volgens de norm [NBN EN 197-1], granulaten 
overeenkomstig de norm [NBN EN 12620+A1] en eventuele hulpstukken overeenkomstig de norm 
[NBN EN 934-1]. 
Er mogen geen lichte granulaten in de samenstelling worden gebruikt. 
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De afschotlaag wordt in mager beton uitgevoerd (beton met beperkte hoeveelheid cement), 
voorgeschreven volgens [NBN EN 14227-1]. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 197-1] 
[NBN EN 934-1] 
[NBN EN 12620+A1] 
[NBN EN 14227-1] 
[TB Qualiroutes] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
Netto-oppervlakte in orthogonale projectie. Openingen groter dan 1 m² worden afgetrokken. 

31.12.1b.05  Afschotlagen in mager beton    

32 Waterdichtmaking en isolatie 

32.2 Dichtmaken tegen gasvormige materialen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dampdichtheid 
Om te vermijden dat de inwendige condensatie ontoelaatbaar groot wordt in het dakcomplex door 
convectie van de binnenlucht die een hoog vochtgehalte heeft of door diffusie van waterdamp of 
bouwvocht, wordt er een dampscherm geplaatst (dat tevens de luchtdichtheid waarborgt) aan de 
warme kant van de thermische isolatie. De noodzaak van een dampscherm en het te gebruiken 
type zijn afhankelijk van verscheidene factoren, o.a. het binnenklimaat (gedefinieerd volgens 4 
klassen die beschreven worden in [TV 215]) en de opbouw van het dakcomplex.  

Luchtdichtheid 
De thermisch geïsoleerde daksecties moeten luchtdicht zijn. Deze dichtheid moet niet alleen 
verhinderen dat er lucht door het dakcomplex kan dringen, zowel van binnen naar buiten als van 
buiten naar binnen, maar ook het roteren van lucht rond en door de isolatielaag (dit is ook de rol 
van het dampscherm/onderdak).   
EPB: De algemene uitdagingen van een totaalaanpak van de energieprestaties van een gebouw en 
de manier waarop een performante luchtdichtheid van de gebouwschil worden behandeld in de 
EPB-voorschriften, worden in § 00.5 Terminologie van onderhavig bestek herhaald.   
METING/CONTROLE: Ook in deel 0 wordt uitgelegd hoe te werk moet worden gegaan voor de 
beoordeling van het luchtdichtheidsniveau van het gebouw in zijn geheel via een infiltrometrietest: 
zie in dit verband § 03.41.3b Metingen van de luchtdichtheid van een gebouw 

- Belangrijke opmerkingen 

De beslissing om een barrière tegen lucht en waterdamp (al dan niet doorlopend) op of onder de 
dragende structuur te plaatsen, kan een impact hebben op het resultaat. 

32.22 Soepele damprem en dampscherm 
BESCHRIJVING 
- Belangrijke opmerkingen 

Metingswijze 
Afhankelijk van de aard van de dakbedekking, specifieke aanduidingen in het bestek en/of de 
samenvattende meetstaat wordt de opmeting van alle posten van onderhavige ondertitel als volgt 
en in overeenstemming met [NBN B 06-001] uitgevoerd: 
meeteenheid: 
m² of bijzondere gevallen door de ontwerper te specificeren 
meetcode: 
Daken met dakschilden: 
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 Netto dakoppervlakte. Uitsparingen van meer dan 1 m² worden afgetrokken. 

 Kan in de eenheidsprijs van de isolatie en/of de dakbedekking worden opgenomen. 
 Platte daken: 

 Netto oppervlakte gemeten in horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen van 
meer dan 1 m² worden afgetrokken. 

 Kan in de eenheidsprijs van de isolatie en/of de dichting van het dak worden opgenomen. 
aard van de overeenkomst: 
PM, FH of naar keuze van de ontwerper. 

MATERIALEN 

De dampschermen worden gekenmerkt door hun waterdampdiffusieweerstand (Sd-waarde). 
De Sd-waarde staat voor de equivalente luchtlaagdikte voor de dampdiffusie (in meter).  De Sd-
waarde wordt als volgt berekend: Sd = μ x d (m), waarbij μ de dampdiffusieweerstandscoëfficiënt 
en d de dikte van het materiaal in meter is. 
Dampschermen kunnen in 4 categorieën worden onderverdeeld: 

 Lage waterdampdichtheid: 2 m ≤ Sd < 5 m 

 Waterdampdicht: 5 m ≤  Sd < 25 m 

 Hoge waterdampdichtheid: 25 m ≤  Sd < 200m 

 'Absoluut' dampscherm:  Sd ≥ 200 m  
 
Platte daken 
De dampschermen zijn verenigbaar met de isolatiematerialen en met de dakdichting. 

UITVOERING/VERWERKING 

Het werk wordt zorgvuldig uitgevoerd opdat het dampscherm een ononderbroken scherm vormt 
over de volledige oppervlakte van het dak. Elke doorboring van het scherm ter hoogte van de spots 
en de elektrische kabels dient te worden vermeden. De aansluitingen met de gebinteonderdelen, 
de schoorstenen en de ventilatiebuizen worden met zorg uitgevoerd. 
Het dampscherm wordt geplaatst in functie van de plaatsing van de isolatieplaten en de aard van 
de drager. Het is verboden om vochtige bouwdelen tussen het dampscherm en de bedekking of de 
dichtingslaag in te sluiten.  
Vochtpercentage van de houten gebinten < 20 %, volgens [STS 31]. 
Bij de plaatsing worden zo weinig mogelijk voegen gemaakt.  

Platte daken 
Voor platte daken vermeldt [TV 215] de volgende klassen, volgens de aard van de courant 
gebruikte dampschermen en hun bedekkingen: 

Klasse + 
(µd)oq 
(*) 

MATERIAAL OPMERKINGEN 

E1 
(> 2 tot 
< 5 m) 

PE-folie (dikte = 0,2 mm) met overlappingen 
van minstens 100 mm. 
Ook bruikbaar: alle materialen van de 
klassen 2, 3 en 4. 

Een kleeflaag mag niet als een 
volwaardig dampscherm worden 
beschouwd - ook niet op een 
ononderbroken drager. 

E2 
(> 5 tot 
< 25 m) 

 PE-folies (dikte > 0,2 mm) 
en gewalst aluminium 

 Bitumenglasvlies V 50/16 

 Bitumen-polyestervlies V 
150/16. 

Ook bruikbaar: alle materialen van de 
klassen 3 en 4. 

De overlappingsnaden moeten altijd 
onderling en tegen de andere 
bouwdelen worden gelijmd of gelast. 

E3 
(>  25 
tot < 
200 m) 

 Gewapend bitumen V3, V4, 
P3 of P4. 

 APP of SBS 
polymeerbitumen 
(minimumdikte = 3 mm) 
gewapend met een glasvlies 
of PES 

De overlappingsnaden moeten altijd 
onderling en tegen de andere 
bouwdelen worden gelijmd of gelast. 
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Ook bruikbaar: alle materialen van klasse 4. 
E4 
(> 200 
m) 

 Met metaalfolie gewapend 
bitumen (ALU3) 

 Meerlagig dampscherm uit 
polymeerbitumen (> 8 mm) 

De overlappingsnaden moeten altijd 
onderling en tegen de andere 
bouwdelen worden gelijmd of gelast. 
Voor de dampschermen van klasse E4 
moet de drager doorlopend zijn. 
Perforaties (bv. door de 
bevestigingsschroeven) zijn niet 
toegelaten. 

(*) (µd)oq is de equivalente dampdiffusiedikte en bepaalt de dampdiffusieweerstand van een laag 
(het dampscherm). 

  

Hellende daken 
Na de plaatsing worden de naden en eventuele scheuren zorgvuldig dichtgestopt met lijmkit en/of 
kleefband in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant. 
Aan het metselwerk of onregelmatigheden in de oppervlakken zal de luchtdichtheid verzekerd 
worden met een afdichtingstechniek zoals: voorgecomprimeerde dichtingsbanden, geperste 
gebitumineerde houtvezelplaten onder een houten lat … 

CONTROLES 

Alvorens het plafond en/of de afwerkingen te sluiten, zal men de goede uitvoering van de 
aansluitingen (tegen metselwerk van zijgevels en binnenmuren, tegen de tussen- en nokgordingen, 
aan de moffen, enz.) controleren. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 13970] 
[NBN EN 13984] 

- Uitvoering 

[TV 215] 
[TV 239] 
[TV 244] 
[WTCB Dossier (2012/02:06)] 

32.22.1 Synthetische membranen 
MATERIALEN 

    

UITVOERING/VERWERKING 

Het dampscherm wordt in overeenstemming met de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant 
geplaatst.   
De folies/membranen worden in de grootst mogelijke afmetingen geplaatst. 
De verschillende banen overlappen elkaar en zorgen op die manier voor een hermetische 
afsluiting. 
Gelijmde plaatsing: De assemblages van de folies en de aansluitingen op de andere bouwdelen 
gebeuren met verlijming met lijmkit of worden met lijmrollen geassembleerd.  

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

[TV 215] 
[TV 244] 

32.22.1b Dampscherm in polyethyleenmembraan (PE) 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Dak van de nieuw sanitaire gebouw 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=32.22.1
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MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Specificaties 

 Type/aard van het dampscherm: Polyethyleenfolie (PE)  

 Dikte: min. 0,2 mm   

 Sd-waarde (volgens [NBN EN 13984]): 5 m ≤  Sd < 25 m   

- Aanvullende voorschriften 

Dampschermfolie met verbeterde brandreactieprestaties (polyethyleen met vlamvertrager, 
versterkt met glasvezel ...); brandreactieklasse: Broof 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Volgens de voorschriften van 32.22.1 Synthetische membranen 
  

METINGSWIJZE 

Volgens specificatie van 32.22 Soepele damprem en dampscherm 

- meetcode: 

VH/m² 
Netto-oppervlakte in orthogonale projectie. Openingen groter dan 1 m² worden afgetrokken. 

32.22.1b.01  PE-dampscherm    

32.4 Isolatie 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alle nodige leveringen en alle werken met het oog op de uitvoering van een 
thermische isolatie die zo continu mogelijk is (waarbij de onderbrekingen van de isolatie aan de 
bouwknopen tot het minimum worden beperkt), rekening houdend met het gebruikte 
dakbedekkingssysteem.   
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek moeten de 
eenheidsprijzen die in deze post zijn opgenomen, altijd hetzij volgens uitsplitsing in de 
samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, de volgende elementen omvatten: 

 de voorbereiding en controle van het plaatsvlak;  

 de levering en de verwerking van het isolatiemateriaal, met inbegrip van de eventuele 
scheidingslagen en de periferische isolatie;  

 de levering en de plaatsing van de toebehoren voor de plaatsing en bevestiging;  

 de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen.   

- Belangrijke opmerkingen 

Thermische prestaties: Eenmaal de materialen werden geplaatst, moet de globale thermische 
weerstand van de respectieve wanden aan de eisen van de EPB-reglementering voldoen. 

MATERIALEN 

De isolatiematerialen zijn bestand tegen de weersinvloeden, ze zijn onbederfelijk, hebben een 
grote dimensionale stabiliteit en zijn duurzaam waterafstotend. Hun anorganische en amorfe 
structuur mag geen voedingsbodem zijn of vormen voor ongedierte, bacteriën of schimmels. 
Voor isolatiematerialen moet een aangifte voor geschiktheid aan het gebruik worden opgesteld 
zoals beschreven in hoofdstuk 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria voor toepassing in de voorziene 
dakelementen, en zij zullen compatibel zijn met het afdichtingssysteem. De isolatiematerialen zijn 
voldoende drukvast, rekening houdend met de voorziene dakelementen. 
De eventuele mechanische bevestigingsmiddelen worden ter goedkeuring voorgelegd. 

UITVOERING/VERWERKING 

Voorbereiding van de werken: De aftakkingsdozen, de elektrische kokers en de ventilatie-
installaties moeten aan de structuur worden vastgemaakt en mogen niet door isolatie worden 
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bedekt. De ingebouwde verlichtingen moeten zo worden beschermd zodat er voldoende 
ventilatievolume is. 
Brandreactie: De reglementaire eisen met betrekking tot de brandreactie betreffen algemeen 
gesteld het product in de eindsituatie in het bouwwerk ('end-use'-omstandigheden, d.w.z. meer 
bepaald met de eventuele bekleding(en)). Om de 'end-use'-klasse te verkrijgen die door de 
fabrikant wordt aangegeven, moet het isolatiemateriaal worden verwerkt en bekleed in 
overeenstemming met de test uitgevoerd volgens [NBN EN 13501-1]. 
Brandpreventie: Het materiaal mag niet in contact met rookkanalen worden gebracht. De 
minimale veiligheidsafstand voorzien in de normen [NBN EN 15287-1+A1] en [NBN EN 15287-2] 
moet worden nageleefd. 
Platte daken: 
Alvorens zijn werken aan te vatten, inspecteert de dakdekker alle bouwdelen waarop of waartegen 
hij moet aansluiten. Hij gaat daarbij na of er over het volledige dakvlak een gelijkmatige helling 
gerealiseerd is en of alle opstanden en randen correct zijn afgewerkt. Hij meldt iedere 
onregelmatigheid aan de architect en vat zijn werken slechts aan wanneer de staat van deze dak- 
of bouwelementen in die zin verbeterd is. 
De isolatie voor warme daken wordt bij droog weer geplaatst.  De bevestigingen van de isolatie 
voldoen aan de voorschriften van de fabrikant of de specificaties van de aanvaardbaarheidscriteria 
zoals gedefinieerd in hoofdstuk 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

[TV 215] 
[TV 244] 

32.41 Isolatie met platen 
BESCHRIJVING 
- Belangrijke opmerkingen 

De aannemer is vrij om de maten te kiezen die hem het meest geschikt lijken (afmetingen van de 
platen/breedte van de rollen), op voorwaarde dat er onberispelijke verbindingen kunnen worden 
gegarandeerd. 

MATERIALEN 

 De isolatieplaten zijn duurzaam maatvast. 

 Hun anorganische en amorfe structuur mag geen voedingsbodem zijn of vormen voor 
ongedierte, bacteriën of schimmels. De platen zijn onbederfelijk, niet-capillair, duurzaam 
hygroscopisch en waterafstotend. Ze tasten de andere bouwelementen niet aan. 

 Ze hebben een voldoende druksterkte om de andere dakelementen te kunnen uitvoeren 
zonder nadelige gevolgen. 

UITVOERING/VERWERKING 

De plaatsing gebeurt in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant en de technische 
goedkeuring en/of de aangifte van geschiktheid voor het gebruik dat in artikel 02.42.1 
Aanvaardbaarheidscriteria wordt beschreven, rekening houdend met de drager en de voorziene 
dakbedekking.  
Vóór hun verwerking worden de platen op een droge plaats op de werf opgeslagen. Ze worden 
geplaatst onmiddellijk vóór het plaatsen van de dakdichting, enkel bij droog weer en op een droge 
drager. Natte platen worden geëlimineerd als de platen gevoelig zijn voor vocht (zie voorschriften 
van de fabrikant).  

Platte daken: 
 Alvorens de isolatieplaten te plaatsen, worden de contactoppervlakken tussen de 

isolatieplaten en de ondergrond gereinigd en ontdaan van oneffenheden.  

 De platen worden in verband geplaatst. De noodzakelijke uitsnijdingen worden over de 
volledige dikte uitgevoerd, zodanig dat ze goed op elkaar en op de andere elementen van de 
constructie aansluiten. Beschadigde plaatdelen en afval van platen mogen niet worden 
verwerkt.  
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 Waar nodig worden de isolatieplaten opgetrokken tegen de verticale opstanden en aan de 
dakranden, om thermische bruggen te vermijden. Voor de uitvoering van de hoeken worden 
afschuiningen uit hetzelfde materiaal gebruikt.  

 De drager moet droog zijn voordat de dichtingsplaten worden geplaatst.  De dichting wordt 
onmiddellijk na de isolatie geplaatst.  

32.41.2 Isolatie met platen - minerale materialen 

32.41.2a Isolatie met platen - minerale wol (MW) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de levering en de plaatsing van een thermische isolatie door middel van platen 
van minerale wol voor gebruik in de dakconstructie. 
De minerale wol wordt verkregen door de fusie van glas of diabasesteen (glaswol/rotswol) onder 
de vorm van harde platen, waarvan de vezels gebonden zijn door impregnatie met 
gepolymeriseerde harsen of elk ander plantaardig, synthetisch of mineraal bindmiddel. 

- Ligging 

 Dak van de nieuw sanitaire gebouw 

 20 cm op de daken en de opstanden van opgaande dakranden  

 10 cm aan de kop van opgaande dakranden  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

 Isolatie op basis van minerale wol (MW) moet voldoen aan de eisen op het vlak van 
afmetingen en dimensionele stabiliteit die in de norm [NBN EN 13162+A1] worden 
beschreven.  

 Afmeting van de platen: 600 x 1.200 mm of standaardafmetingen van de fabrikant.  

 Totale dikte van de isolatie: 200 mm  

 Thermische geleidbaarheid (volgens [NBN EN 12667] of volgens [NBN EN 12939] voor dikke 
producten): λ-waarde = max. 0.043 W/mK  

 Nominale volumieke massa (volgens [NBN EN 1602]): min. 40 kg/m³  

 Voor isolatiemateriaal uit rotswolplaten moet een aangifte van geschiktheid voor gebruik zoals 
gedefinieerd in hoofdstuk 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria worden uitgereikt.  

 Compressieklasse: D  

 Delaminatie: min. 30 kPa  

 Ponsweerstand: min. 230 kPa  

 Brandreactie: Euroclass A2-s1,d0  

 Waterdampdifffusieweerstandscoëfficiënt - μ-waarde (volgens [NBN EN 12086]): ong. 1  

 Waterabsorberend vermogen: WS (≤ 0,50 kg/m²) (volgens norm NBN EN 1609)  

 Stabiele dimensionering  

 De platen worden in 2 lagen aangebracht  

 De haaksheid van de lengte en de breedte volgens [NBN EN 824] bedraagt max. 5 mm/m.  

 De afwijking van de vlakheid van de platen en de panelen volgens [NBN EN 825] bedraagt max. 
6 mm.  

- Afwerkingen 

De oppervlaktebewerking van de platen is van het volgende type: 1e laag zonder afwerking/2e laag 
afwerking met glasvezel 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De platen sluiten aan. De eventuele tussenruimten tussen de platen of de verbinding met de 
wanden worden met isolatiemateriaal van hetzelfde type opgevuld. 
De plaatsing van de isolatieplaten gebeurt in overeenstemming met [TV 251]. De platen worden op 
mechanische wijze bevestigd. Het type en het aantal bevestigingen worden bepaald volgens de 
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voorschriften van de fabrikant. De verankeringen moeten bestand zijn tegen de verwachte 
belastingen (wind, gewicht ...) en de aard van het structurele complex.  
  

BIJZONDERE CONTROLES 

Alle gedetailleerde gegevens van de bouwknopen bekendmaken voor nazicht van hun 
conformiteit. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

Als het isolatiemateriaal niet in de EPBD database is opgenomen, een ATG of een CE-markering 
voorleggen Berekening volgens NBN EN ISO 10456. 

- Materiaal 

[NBN EN 12667] 
[NBN EN 12939] 
[NBN EN 824] 
[NBN EN 825] 
[NBN EN 13501-1] 
[NBN EN 1604] 
[NBN EN 13162+A1] 
[NBN EN 826] 
[NBN EN 1607] 
[NBN EN 12430] 
[NBN EN 1606] 
[NBN EN ISO 29767] 
[NBN EN 12087] 
[NBN EN 12086] 
[NBN EN ISO 354] 
[NBN EN ISO 11654] 

- Uitvoering 

[TV 251] 
[TV 215] 
[TV 253] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
Netto oppervlakte gemeten in horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen van 
minder dan 1 m² worden niet afgetrokken. 
De verticale isolatiestroken ter hoogte van de dakopstanden en/of de dakranden worden in een 
onderrubriek van deze post opgenomen. 

32.41.2a.01  Isolatiemateriaal op basis van minerale wol dikte 20cm    

32.41.2a.02  Isolatiemateriaal op basis van minerale wol dikte 10 cm    

33 Opvang en afvoer van het dakwater 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft alle werken en leveringen voor het geheel van elementen die dienen voor de 
opvang van het water van de daken en de afvoer ervan tot op het niveau van de riolen.  

MATERIALEN 

Verenigbaarheid tussen de verschillende materialen 
Voor de afvoer van het dakwater dient rekening te worden gehouden met de mogelijke vorming 
van galvanische koppels wanneer er contact is tussen metalen of legeringen van verschillende 
aard of met een lasnaad van een verschillende aard. 
Regenwater mag nooit van een metaal met een hoge elektrolytische potentiaal (= edeler metaal) 
naar een metaal met een lagere elektrolytische potentiaal (= minder edel metaal) vloeien. 
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De indeling van de metalen (of legeringen) die het vaakst worden gebruikt in daken, van het meest 
edele naar het minste edele, ziet er als volgt uit: 

 roestvast staal > koper > messing > lood > zink > aluminium. 
Er dient ook rekening te worden gehouden met de volgende bijzondere gevallen en regels: 

 Gietijzer: de elektrolytische potentiaal van gietijzer varieert afhankelijk van het 
koolstofgehalte, waardoor het materiaal edeler of minder edel kan zijn dan bepaalde 
elementen die in de indeling hierboven worden vermeld. 

 Zink: contacten zijn toegelaten tussen zink en roestvast staal, vertind koper, gegalvaniseerd 
staal of aluminium, zonder dat daarbij een scheidingslaag hoeft te worden gebruikt. 

 Lood: het risico op corrosie door lood kan worden voorkomen als het lood wordt beschermd 
door een patinaolie of als het lood wordt gelakt. 

 Aluminium/zink: het risico op corrosie van aluminium door zink is verwaarloosbaar klein, 
aangezien beide metalen dicht bij elkaar aansluitende potentiaalwaarden hebben, waardoor 
elk risico op corrosie wordt uitgesloten. 

 Oppervlaktebehandelingen: wat de behandelde materialen betreft (gelakt staal, bekleed zink 
...) en in aanwezigheid van metalen met een verschillende elektronegativiteit, wordt rekening 
gehouden met het risico op schade in de oppervlaktebehandeling. 

 
Algemeen gesteld mogen metalen niet in contact worden gebracht met zure afvloeiingen of 
producten. In dit verband dienen de nodige voorzorgsmaatregelen te worden getroffen bij: 

 zure houtsoorten met een pH-waarde < 5 (douglas, ceder, eik, kastanje, lariks ...) 

 in sommige gevallen, hout dat verduurzamings- (CCA, CCB ...) of brandwerende behandelingen 
heeft ondergaan 

 lijmen en kitten kunnen zuursiliconen, zuurhoudende epoxydes, ureum-melamines-fenol of 
formaldehyde bevatten (verlijming platen) ... 

 cement (verse mortel en beton) 

 dichtingsmembranen (in het bijzonder bitumen zonder oppervlaktebescherming). 
 
In elk geval moeten de richtlijnen van de fabrikanten op dit vlak worden nageleefd. 
De materialen van de bekledingen van de gootbekledingen, de hanggoten en de 
regenwaterafvoerbuizen moeten tegen de respectievelijke agressiviteitsklassen bestand zijn 
(volgens [NBN EN ISO 9223]): 

 klasse C2: landelijke atmosfeer. 

 klasse C3: industriële atmosfeer. 

 klasse C4: maritieme atmosfeer. 

UITVOERING/VERWERKING 

Algemeen 
De aannemer is verplicht om na te gaan of de gootbekledingen, hanggoten, afvoerbuizen en alle 
voorziene toebehoren kunnen worden geplaatst in de vormen, afmetingen en uitvoering 
voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten en/of de aard en de maatafstemming van de 
verschillende materialen verenigbaar zijn. Vóór de uitvoering legt de aannemer de nodige 
monsters van de materialen en de bekledingen die hij van plan is om te gebruiken, evenals de 
afwerkingsdetails ter goedkeuring aan de architect voor. 
Eventueel in de tekst en/of op de detailstudies ingelaste afbeeldingen zijn principeschema's. 
Bij de plaatsing van de dakbedekking worden alle nodige maatregelen getroffen om de dakgoten 
en de hanggoten niet te beschadigen. In de periode tussen de plaatsing van de gootafdichtingen en 
van de afvoerbuizen worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat het 
hemelwater langs de gevelwanden stroomt. 

Meetvoering 
De elementen die dienen voor de opvang en de afvoer van het dakwater worden bemeten volgens 
de berekeningsregels uit de norm [NBN EN 12056-3] of het artikel 'Afvoeropeningen voor 
hemelwater', dat verschenen is in [WTCB Dossier (2013/2.05)]. 

CONTROLES 

Alle gebruikte materialen en bijbehorende toebehoren zijn vrij van materiaal- en/of 
fabricagegebreken die hun sterkte, de zuiverheid van hun vorm en hun duurzaamheid in het 
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gedrang kunnen brengen. Alle elementen die voor of tijdens de uitvoering werden beschadigd, 
worden geweigerd. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN 306] 
[NBN EN ISO 9223] 

- Uitvoering 

[NBN 306] 
 
[NBN EN 12056-3] 
[WTCB Dossier (2013/2:05)] 

33.1 Dichtingsbekledingen voor dakgoten 

33.11 Dichtingsbekledingen voor dakgoten 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van een dichtingsbekleding op een doorlopende 
steun in de vorm van een kanaal, met inbegrip van alle elementen die er essentieel deel van 
uitmaken, dit wil zeggen: 

 de voorbereiding van de drager; 

 de assemblage van de stroken of de folies door verlijming of lassen; 

 de bevestiging aan de randen van de dakgoten en de bebording onderaan het dakvlak; 

 de aansluiting van de uiteinden van de dakgoten op de buizen van de hemelwaterstandleiding, 

 met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen en alle toebehoren (overloopleidingen, 
goottrappen, uitzetvoegen, ***). 

- Belangrijke opmerkingen 

Metingswijze 
Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de samenvattende meetstaat 
wordt de meting van alle posten van hoofdstuk 33.11 als volgt en in overeenstemming met de 
Belgische norm [NBN B 06-001] uitgevoerd: 

Meeteenheid: 
m 

Meetcode: 
Volgens de specificaties, per strekkende meter, gemeten volgens de lengte van de dakgoot, 
gemeten op de buitenrand. 
De afmetingen worden altijd doorlopend gemeten boven de uitzetvoegen, overlopen en andere 
elementen. 

Aard van de overeenkomst: 
VH 
 

MATERIALEN 

Voor de dichtingsmaterialen zijn onder meer de volgende voorschriften van toepassing (zie in dit 
verband ook de eventuele specifieke voorschriften van de fabrikanten): 

Materiaal  Nominale dikte in mm  Uitzetvoegen om de  
  Folies Bevestigingshaken   
Zink 0,80 0,82 13 m 
Zink voor de randen 0,80 1,0   
Koper (halfzacht) 0,6 0,6 8 m (dikte < 1 mm) 
  0,8   15 m (dikte > 1 mm) 
Aluminium 0,8 0,8 12 m 
Roestvrij staal 0,4 0,6 15 m 
Staalplaat     30 m 
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Lood 2 2,5 6 m 
Asfaltproducten     30 m 

UITVOERING/VERWERKING 

De afdichtingen van de goten worden geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant en 
volgens de verschillende TV's met betrekking tot de daken, evenals het artikel 'Afvoeropeningen 
voor hemelwater' verschenen in [WTCB Dossier (2013/2.05)] 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 13331-1] 
[NBN EN 13331- 2] 

- Uitvoering 

[TV 175] 
[TV 184] 
[TV 186] 
[TV 202] 
[TV 219] 
[TV 225] 
[TV 240] 
[TV 244] 

33.11.2 Waterdichte bekledingen van bitumineus materiaal 

33.11.2b Afdichtingen voor dakgoten van geplastomeriseerd bitumen (APP) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van waterdichte bekledingen van de goten met 
plastomeerbitumen (APP). 
De hellingen en details van de dakgoten worden op het plan vermeld. 

- Ligging 

Dak van de nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De aan te brengen lagen worden beschreven in post 34.21.2f: Meerlagige dichting van 
plastomeerbitumen. 

- Afwerkingen 

 Afwerking van de bovenlaag:  leislag  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De uitvoering gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant en volgens [TV 244]. De 
overlappingen worden zorgvuldig over de volledige breedte van de voeg gelast en samengedrukt. 
De opstand onder de dakbedekking wordt met een afzonderlijke strook uitgevoerd. Deze wordt 
over een minimale afstand van 150 cm naar boven geleid (in verticale projectie). 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

[TV 244] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

De kosten voor de dakgoten worden opgenomen en gespreid over de prijs van post 33.11.2b: 
dichtingen voor dakgoten van APP 

33.11.2b.01  Dakgoten van APP PM   
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33.3 Regenwaterafvoeren en uitloopbuizen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit element betreft de regenwaterafvoerbuizen en de uitloopbuizen. 
Hierbij bedoelt men met: 
Regenwaterafvoerbuis: Verticale leiding waarlangs het regenwater wordt afgevoerd (synoniemen: 
gootpijp, dakpijp, regenwaterpijp) 
Uitloopbuis: speciaal onderdeel onderaan de regenwaterafvoerbuis. 
Onderafvoerbuis: gebogen eindstuk. 
De volgende afkortingen zijn hierbij specifiek van toepassing: 
Cu: Koper (chemisch symbool) 
RWAB: Regenwaterafvoerbuis 
PE: Polyethyleen 
PVC: Polyvinylchloride 
Zn: Zink (chemisch symbool) 
Elke post van de verschillende artikelen omvat meer bepaald alle toebehoren die er integraal deel 
van uitmaken, namelijk de bevestigingshaken, de noodzakelijke versterkingen, de beugels, de 
assemblagestukken, de overgangselementen, de bochten, de T-stukken, de uitzetvoegen, de 
aansluiting op de hangende goten (collectoren enz.) en alle andere toebehoren stroomafwaarts en 
de eventuele laswerkzaamheden. 

33.31 Metalen regenwaterafvoerbuizen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit element betreft de metalen regenwaterafvoerbuizen 

MATERIALEN 

De materialen voldoen aan de voorschriften van [NBN 306]. 

UITVOERING/VERWERKING 

De regenwaterafvoerbuizen worden geplaatst in overeenstemming met hoofdstuk 3 van [NBN 306] 
en worden op ongeveer 2 cm van de buitenkant van de muur geplaatst. 
Overeenkomstig de bepalingen van het bestek wordt de aansluiting met de buizen tot stand 
gebracht door middel van een vaste inschuifbuis of door middel van een vergaarbakje van 
hetzelfde materiaal als de afvoerbuis. De nodige inrichtingen (spuwertjes, ...) worden voorzien om 
het gevelvlak in geval van verstopping te beschermen. 
De buizen worden verticaal in het lood geplaatst. Bij de plaatsing wordt ervoor gezorgd dat de 
buizen vrij kunnen uitzetten. 
De buizen met een ronde doorsnede worden door middel van een gesoldeerde neus op de beugels 
gehouden. 
De regenwaterafvoerbuizen worden water- en reukdicht op het ondergrondse rioleringsnet 
aangesloten.  

CONTROLES 

De regenwaterafvoerbuizen staan volkomen verticaal, behoudens specifieke voorschriften.  

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN 306] 
[NBN EN 12056-3] 

33.31.1 Regenwaterafvoerbuizen van zink 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit element betreft de regenwaterafvoerbuizen van zink. 
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MATERIALEN 

De regenwaterafvoerbuizen en de bijbehorende stukken zijn vervaardigd uit elektrolytisch zink met 
toevoeging van koper en titaan, legering van zink met een zuiverheid van 99,99 %, van koper 
(minimum 0,4 %) en van titaan (minimum 0,1 %), hetzij ZnCuTi volgens [NBN EN 988]. De 
laslegeringen bestaan uit minstens 40 % tin en bevatten vrijwel geen onzuiverheden (in het 
bijzonder antimoon). Voor de bochten worden uitsluitend buizen zonder soldeerlas in de 
dwarsrichting gebruikt. De afvoerbuizen voldoen aan [NBN EN 612]. 

UITVOERING/VERWERKING 

De beugels zijn zo gevormd zodat ze een minimale ineenvoeging waarborgen, door middel van een 
lichte (conische of inspringende) vernauwing. 
Er wordt slechts 1 passtuk per regenwaterafvoerbuis gebruikt. 
Elk buiselement wordt minstens 1 keer ondersteund. De afstand tussen twee steunpunten 
bedraagt maximaal 1 m voor buizen met een lengte tot 2 m en 1,5 m voor buizen met een lengte 
van meer dan 2 m, met één tussenliggende glijbeugel, zodat de buis vrij kan uitzetten. De eerste 
beugel bevindt zich op ± 5 cm onder het laagste punt van de tapbuis. 
Bij het versnijden van gehaakte afvoerbuizen wordt ter hoogte van de versnijding de buis eerst 
gelast. Het is verboden om de buiselementen onderaan te knippen. 
De las voldoet aan de voorschriften van [NBN 283] art. 1.7. De lassen worden uitgevoerd op een 
gereinigde ondergrond en dit in 3 opeenvolgende handelingen: voorbereiding van de oppervlakken 
met zinkchloride of hars, vertinning en lassen. Bij gepatineerde regenwaterafvoerbuizen wordt de 
platina ter hoogte van de las zorgvuldig verwijderd en wordt de las met zoutzuur gebeitst. Na het 
lassen wordt de gebeitste zone opnieuw behandeld om een identieke kleur van de buis te 
bekomen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 612] 
[NBN EN 988] 

- Uitvoering 

[NBN 283] 

33.31.1a Ronde regenwaterafvoerbuizen van zink 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van de regenwaterafvoerbuizen van zink met een 
ronde vorm. 

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 
Vorm: rond 
 De buizen worden in de lengterichting hardgesoleerd.   
 Dikte van de wanden: minstens 0,8 mm.  

 Oppervlaktebehandeling: geprepatineerd door fosfatering van het zinkoppervlak  

 Minimale binnendiameter: 100 mm.  

 Lengte van de stukken: 2 m.  

 De beugels zijn van gegalvaniseerd staal, min. 450 g/m² volgens [NBN EN ISO 14917] gemaakt.  

 De beugels worden gesloten door middel van 2 bevestigingsschroeven (schroefbeugels) of met 
behulp van een scharnierpunt en een bevestigingsschroef (scharnierbeugels). De 
bevestigingsschroeven zijn van gegalvaniseerd of roestvast staal.  

- Aanvullende voorschriften 

De beugels worden geplastificeerd. 
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UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De verschillende onderdelen schuiven minstens 5 cm in elkaar. Ter hoogte van de 
richtingveranderingen schuiven de buizen minstens 8 cm in elkaar. 
  

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 612] 
[NBN EN 988] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m 
Volgens de specificaties. Netto te plaatsen lengte, gemeten in de as van de buis, zonder de 
overlappingen mee te rekenen. Eventuele bochten worden haaks gemeten alsof het hoeken 
betreft.  

33.31.1a.01  Regenwaterafvoerbuizen van zink. diam. 100    

33.33 Metalen uitloopbuizen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit element betreft de metalen uitloopbuizen en eindstukken. 

- Belangrijke opmerkingen 

Behoudens andersluidende bepalingen zijn de voorschriften met betrekking tot de uitloopbuizen 
ook van toepassing op de eindstukken. 

MATERIALEN 

 De materialen voldoen aan de voorschriften van [NBN 306]. 

 De gebruikte materialen moeten onbreekbaar zijn, zodat ze niet kunnen worden beschadigd. 

 Ze moeten verenigbaar zijn met de voorgeschreven materialen voor de 
'regenwaterafvoerbuizen' in de elementen 33.31 Metalen regenwaterafvoerbuizen en/of 
33.32 Kunststoffen regenwaterafvoerbuizen. 

 De uitloopbuizen moeten perfect op de regenwaterafvoerbuizen en op de rioleringsmonden 
passen. De doorsnede wordt bepaald door de doorsnede van de regenwaterafvoerbuis. 

UITVOERING/VERWERKING 

 De uitloopbuizen worden geplaatst volgens de voorschriften van [NBN 306]. 

 De aannemer dient na te gaan of de afmetingen van de elementen overeenstemmen met de 
modulering van de regenwaterafvoerbuizen, met de keuze en met de plaatsing van de 
afvoerputten (aard en samenstelling). 

 De afstand tussen twee bevestigingen mag niet meer dan 2 meter bedragen. 

 Behoudens andersluidende bepalingen op de plannen of in het bestek worden de eindstukken 
in principe op 2 cm van het afgewerkte vlak van de muur geplaatst. 

CONTROLES 

De assemblages van de eindstukken moeten perfect water- en geurdicht zijn. Alle elementen die 
voor of tijdens de uitvoering werden beschadigd, worden geweigerd. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN 306] 

- Uitvoering 

[NBN 306] 
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33.33.1 Uitloopbuizen van behandeld gietijzer 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit element betreft de uitloopbuizen en de eindstukken van behandeld gietijzer. 

MATERIALEN 

De uitloopbuis van grauw gietijzer voldoet aan de bepalingen van [NBN B 54-104] 

UITVOERING/VERWERKING 

Het mofeind van de uitloopbuizen rust op een stevige schroefbeugel van gegalvaniseerd staal, die 
stevig in de muur wordt verankerd, teneinde de uitloopbuis op lijn te houden met de 
regenwaterafvoerbuis.  

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN B 54-104] 

33.33.1a Ronde uitloopbuizen van behandeld gietijzer 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van uitloopbuizen van behandeld gietijzer met een 
ronde vorm. 

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 
Vorm: rond 
 Dikte van de wanden: minstens 4,5 mm  

 Uitzicht: glad  

 De uitloopbuis is recht   

 De doorsnede is afhankelijk van de regenwaterafvoerbuizen die erop uitkomen:   
o Aanvaarde diameters:  110 mm    

 Lengte: 100 cm  

- Afwerkingen 

Oppervlaktebehandeling: 

 Op de binnenkant van de uitloopbuis is een vernis van zwart bitumen of een 
olieglyceroftalische harslak aangebracht. 

 Op de zichtbare zijden is de roest verwijderd. Die zijden zijn voorzien van een grondlaag en 
twee afwerkingslagen van verf op basis van alkydhars. 

 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Overeenkomstig de aanduidingen op de plannen, 

 de uitloopbuis wordt op 2 cm van het muurvlak geplaatst   

 de beugels zijn voorzien van scharnieren van gegalvaniseerd staal.   
De koppelingen tussen de uitloopbuis, de regenwaterafvoerbuis en de ondergrondse riolering 
schuiven in elkaar. De aansluitingen worden geurdicht gevuld: 

 Aansluitingen met behulp van een dichtingsring   
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/per stuk, inclusief aansluiting op de riolering 
33.33.1a.01  Uitloopbuizen van behandeld gietijzer    
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33.4 Bijzondere elementen voor de opvang en de afvoer van 
het dakwater  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van alle noodzakelijke verbindingsstukken en alle 
nodige toebehoren om een perfecte afwatering van het regenwater toe te laten vanaf de opvang 
op de dakvlakken tot de afvoer naar de riool. 

- Belangrijke opmerkingen 

Wanneer ze niet apart opgenomen zijn in de samenvattende meetstaat, zullen de eenheidsprijzen 
van alle onontbeerlijke toebehoren altijd inbegrepen zijn in de post van de dakgoten en/of 
regenwaterafvoerbuizen. 

MATERIALEN 

De toebehoren bestaan in principe uit dezelfde materialen als de stukken waarop ze worden 
aangebracht, of uit een verenigbaar materiaal. 

33.42 Overlopen 

33.42.1 Metalen overlopen 

33.42.1a Metalen overlopen voor dakwater 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de levering en de plaatsing van metalen overlopen voor dakwater. Dit zijn 
noodvoorzieningen op een plat dak of een dak zonder dakgoot, waarmee het regenwater kan 
worden afgevoerd wanneer het hoofdafvoersysteem verstopt of overbelast is. 

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De materialen van de metalen overlopen zijn identiek aan de materialen van de uitlopen van de 
normale afvoerinstallatie van metaal: lood, koper, aluminium, gietijzer, roestvast staal, zink. Dit 
betreft zijdelingse afvoeren en toevoeren die hoger staan dan de normale afvoeren. 
De risico's met betrekking tot de galvanische corrosie en de zuursporen worden beter beschreven 
in '33 Opvang en afvoer van het dakwater', rubriek 'MATERIALEN'.  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Het laagste punt van de overloop stemt overeen met het hoogste waterpeil dat voorzien is voor de 
dimensionering van de normale afvoeren. Bij de plaatsing van de overlopen moet rekening worden 
gehouden met het hoogste toelaatbare waterpeil dat door de ontwerper wordt aangeduid.  De 
kleinste afmeting (diameter of breedte) bedraagt 60 mm. Het uiteinde van de overloop steekt 
minstens 50 mm uit ten opzichte van de gevel. 
De overloop is zo ontworpen zodat een perfecte aansluiting op de dichting mogelijk is, ongeacht of 
die aansluiting tot stand wordt gebracht met een slabbe of met een klembeugel in combinatie met 
een slabbe. 
In het geval van een overloop met een klembeugel wordt een slabbe bevestigd waarop de 
afdichting wordt gelast. De afdichting is met behulp van een afzonderlijke dichtingsstrook op de 
slabbe aangesloten. 
In het geval van een slabbe en een bitumineus dichtingsmembraan zijn de minimale afmetingen 
van de slabbe een vierkant, waarvan de kanten minstens '150 mm + diameter van de overloop + 
150 mm' meten. Voor een synthetisch dichtingsmembraan kunnen de afmetingen van de kanten 
van de slabbe beperkt blijven tot '100 mm + diameter van de overloop + 100 mm'. 
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De afvoer van de overloop moet op een plaats worden opgesteld waar de werking ervan zichtbaar 
is, zodat indien nodig de beheerder van het gebouw kan worden gewaarschuwd. 
De voorschriften van de fabrikanten moeten worden nageleefd. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN 306] 
[TV 244] 

- Uitvoering 

[TV 244] 

METINGSWIJZE 

     

- meetcode: 

QP / st 
Netto hoeveelheid per stuk: afzonderlijk geteld. 
 

33.42.1a.01  Metalen overlopen    

33.43 Dakkolken en tapbuizen 

33.43.1 Dakkolken en metalen tapbuizen 

33.43.1x Dakkolken uit kunststof 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van de dakkolken. 

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Levering en plaatsing van een dakkolk uit kunststof met een vaste aansluitingslabbe of met een 
schroefring. 
De aansluitingsslabbe is vervaardigd van een materiaal dat verenigbaar is met dat van het 
dampscherm en van de dakbedekking. 
De tapbuis is - afhankelijk van de opstelling ter plaatse - 

 voorzien van een rechte uitgang - tapbuis met verticaal onderdeel dat op de bodem van de 
kolk is vast gelast  

 met een gebogen uitgang - tapbuis met een horizontaal onderdeel dat op de opstand van de 
kolk is gelast, zodat de dakrand kan worden doorboord; er is ook een verticaal onderdeel aan 
vast gelast, zodat de aansluiting met de regenwaterafvoerbuis kan worden gerealiseerd.  

 De tapbuis van de kolk is met een overloop uitgerust.  
De overloop wordt geleverd met een grindrand en een rooster. 
Als de hoogte van het dakcomplex dat vereist, wordt gebruikgemaakt van een kolk met een 
verhogingselement wanneer de plaatsing van de kolken of de afwerking van het dak niet gelijktijdig 
wordt uitgevoerd. Dit element heeft zijn eigen aansluitingsloodslabbe, die door middel van een 
dichtingsring in de kolk wordt gevoerd. 
Type kolk: dubbelwandig, aan de binnenkant geïsoleerd: gestructureerd PU-schuim of omsloten in 
een isolerende mantel van PU-schuim. 
  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Overeenkomstig  TV 191 - Het platte dak. Aansluitingen en afwerkingen (WTCB, 1994). 
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De ondergrond wordt vooraf gereinigd. 
De kolken worden zo geplaatst, zodat er geen waterplassen kunnen worden gevormd. 
Ter hoogte van de kolk is de grindrand licht ingedrukt ten opzichte van de dakbedekking, zodat er 
geen water kan blijven staan aan de boord van de afvoeropening. 
De aansluitingsslabbe van de kolk is van één stuk gemaakt. De aansluiting gebeurt met koude 
verlijming of lassen met een brander. 
De inschuifdiepte in de regenwaterafvoerbuis moet minstens 10 cm bedragen. 
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/st 
In de eenheidsprijs zijn alle noodzakelijke elementen inbegrepen die in onderhavig artikel worden 
beschreven voor een goede uitvoering van het geheel. 

33.43.1x.01  Kolken en RWAB-aansluitingen op het dak van PEHD    

33.8 Opvang en afvoer van het dakwater - renovaties 

33.81 Renovaties / aanpassingen van de dakgoten 

33.81.1 Renovaties / aanpassing van de dakgoten  

33.81.1a Reparatie door vervanging van secties 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de aanpassing en renovatie van bestaande dakgoten:  
o Afbraak en afvoer van bestaande secties 
o Uitvoering van identieke dakgoten als de bestaande (binnenwerk en bekleding in 

geschilderd hout) 
o Uitvoering van de dichting in zink 
o Reparatie van afvoeren  

- Locatie 

Verbinding tussen nieuw sanitair blok / dak Vleugel C/Vleugel D/Vleugel E 
 

MATERIAAL 
- Algemene kenmerken 

De kroonlijst wordt bekleed met houten planchetten. Alle planken die voor het plafond worden 
gebruikt, zijn even breed en zijn mooi geschaafd en geschuurd. 

Specificaties 

 Houtsoort: duurzaamheidsklasse I tot III  Het hout moet vrij zijn van spint.  Hout dat een 
conserveringsbehandeling van het type A 3 heeft ondergaan, is ook geschikt.   

 Breedte van de planchetten: identiek aan de bestaande  

 Dikte: identiek aan de bestaande.  

- Afwerkingen 

 Oppervlaktebehandeling: beschrijving beschikbaar onder rubriek 82.2. Buitenschilderwerken 
op ondergronden uit hout en van hout afgeleide materialen (loofhout, naaldhout, exotische 
houtsoorten, panelen).  

Kleur identiek aan de bestaande 
 
 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De ontwerper en de aannemer bakenen de interventiezones af voordat met de afbraakwerken 
wordt begonnen. 
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De eigenlijke oversteek (uitbouw, kroonlijst, luifel, ...) wordt uitgevoerd door middel van een 
houten spanwerk dat stevig verankerd is in de binnenmuren. Bij het bevestigen van de planken of 
platen moet erop worden gelet dat ze vrij en gelijkmatig kunnen uitzetten of krimpen. Alle 
aansluitingen op het gevelmetselwerk, buiten- en binnenhoeken, moeten worden gemaakt met 
profielen die zijn aangepast aan het bekledingssysteem en/of aan de afdichtkit.  
 
De beplanking moet stevig en strak worden vastgezet met roestvrijstalen nagels, bij voorkeur 
gedraaide of getordeerde, de nagelkoppen worden ingedreven en de gaten worden gedicht met 
houtpulp van de juiste kleur. 
 
De dichtingen met zinkfolies worden volgens de voorschriften van de fabrikant uitgevoerd.  
 

- Aanvullende uitvoeringsnota’s 

Dakrandpanelen: hout van duurzaamheidsklasse I tot III (of een gelijkwaardige behandeling), 
zonder spint.  
 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/per meter, alles inbegrepen 
 

33.81.1a.01  Reparatie door vervanging van secties    

 
34 Dakbedekking - Dichting  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit deel betreft zowel hellende daken als platte daken. Het omvat hun bestanddelen evenals de 
toebehoren en de afwerkingen, net als de elementen waarmee het water wordt opgevangen.  

- Belangrijke opmerkingen 

De risico's met betrekking tot de galvanische corrosie en de zuursporen worden beter beschreven 
in '33 Opvang en afvoer van het dakwater', rubriek 'MATERIALEN'.  

34.2 Dichting 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit hoofdstuk omvat alle noodzakelijke leveringen en werken voor het plaatsen van dichtingen op 
platte en/of lichthellende daken om een perfect waterdicht geheel te verkrijgen.  
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek moeten de 
eenheidsprijzen die in deze post zijn opgenomen, altijd hetzij volgens uitsplitsing in de 
samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, de volgende elementen omvatten: 

 het controleren en voorbereiden van de ondergrond; 

 het leveren en verwerken van de dakbedekking, met inbegrip van de scheidingslagen, de 
onderlagen, de bevestigingsmiddelen en alle toebehoren; 

 de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen; 

 de eventuele kosten van de dichtheidsproeven op de naden. 

- Belangrijke opmerkingen 

Brand 
De dakbedekking (met de invloed van de onderliggende lagen en dan meer bepaald de isolatie) 
moet voldoen aan de klasse BROOF(t1) volgens [NBN EN 13501-5]. Als ze niet aan die eis 
beantwoordt, wordt de dakbedekking voorzien van ballast (grind enz.) in overeenstemming met 
[Beschikking 2000/553/EG]. Zie 34.4 Beschermingen 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34.2
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Metingswijze 
Afhankelijk van de aard van de dakbedekking, specifieke aanduidingen in het bestek en/of de 
samenvattende meetstaat wordt de meting van alle posten van titel 34.2 Dichting als volgt en in 
overeenstemming met de Belgische norm [NBN B 06-001] uitgevoerd: 
Meeteenheid: m² 
Meetcode: 
Dakvlakken: De opmeting wordt in netto oppervlakte in horizontale projectie uitgevoerd, zodat 
overlappingen, opstanden, snijverliezen enz ... in de eenheidsprijs moeten worden opgenomen. De 
openingen groter dan 1 m² worden afgetrokken.  

 Dakopstanden: De uitgevoerde oppervlakte van de dakopstanden wordt gemeten vanaf de 
kruising met het dakvlak. 

Aard van de overeenkomst: 
Dakvlakken en opstanden: FH standaard, VH of elke andere keuze van de ontwerper. 

MATERIALEN 

De dichtingen van de platte en licht hellende daken kunnen meerdere vormen aannemen: 

 dichtingen met bitumineuze membranen (cf. 34.21 Bitumineuze membranen) 

 dichtingen met synthetische membranen (stroken of zeilen - cf. 34.22 Kunststof membranen 
(hoogpolymere membranen)) 

 vloeibare dichtingen (cf. 34.24 Vloeibare dichtingen) 

 dikke bedekkingen (cf. 34.25 Dikke bedekkingen - bv. gegoten asfalt) 
Membraandichtingen behouden goede mechanische en fysische eigenschappen wanneer ze aan 
koude en aan warmte worden blootgesteld en zijn bestand tegen chemische producten en 
atmosferische invloeden. 
De keuze van het dichtingsmembraan moet aan het gekozen type platdakcomplex worden 
aangepast. 
De vloeibare dichtingen zijn gevoeliger voor klimaatomstandigheden op het moment van de 
plaatsing. 
Voor de dakdichtingsbedekkingen geldt een aangifte van geschiktheid voor het gebruik zoals 
beschreven in hoofdstuk 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria.   Bij een groendak laat de aangifte van 
geschiktheid voor gebruik deze toepassing toe. 
Opties 
De dichting wordt beschermd tegen of is wortelbestendig (extensieve groendaken met beplanting). 
De dichting is wortelbestendig (intensieve groendaken met beplanting). 
Het dichtingsmembraan is wortelbestendig als het aan de eisen van [NBN EN 13948] beantwoordt. 
Het membraan is voldoende beschermd als het door een wortelbestendige laag (PE/LDPE 
polyethyleenfolie van minstens 0,4 mm geplaatst met vrije overlappingen van minstens 1 m) wordt 
bedekt (bescherming inbegrepen in onderhavig werk). 

UITVOERING/VERWERKING 

De dakdichtingen mogen enkel worden aangebracht door gekwalificeerde arbeiders die een 
speciale opleiding gekregen hebben en ervaring hebben met het leggen van deze dakdichtingen. Zij 
dienen daarenboven de bepalingen van de aangifte van geschiktheid beschreven in hoofdstuk 
02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria en/of de instructies van de fabrikant na te leven.      
De bitumineuze dichtingsmembranen kunnen in een 'éénlaags' of 'meerlaags' complex worden 
geplaatst. De 'éénlaags' complexen vereisen meer een perfecte uitvoering van de aansluitingen en 
de naden. 
De dichtingsmembranen zijn 'éénlaags' complexen. Hun plaatsingswijze varieert van het ene 
product tot het andere en verschilt in hoge mate van de plaatsingswijze van de bitumineuze 
dichtingsmaterialen. 
De vloeibare dichtingen kunnen worden aangebracht met een pistool, door te gieten/spreiden of 
met een borstel. Meestal worden ze in twee lagen aangebracht op stabiele ondergronden, met een 
tussengeplaatste wapening. 
Het aanbrengen van de dakdichtingen gebeurt in overeenstemming met de voorschriften van [TV 
215] 

 De aansluitingen en de naden worden in overeenstemming met [TV 244] waterdicht gemaakt. 

 De dampschermen worden beschreven in de ondertitel 32.22 Soepele damprem en 
dampscherm. 
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CONTROLES 

Na uitvoering van de dakdichting wordt de dichting van de overlappingen en de aansluitingen 
gecontroleerd.  
Het bestek verduidelijkt de noodzakelijke controlemiddelen, zoals het onder water zetten van het 
plat dak, waarmee kan worden bepaald of de bedekking op het moment van de test al dan niet 
waterdicht is. 
Opmerking voor de ontwerper 
Deze procedure is nuttig voor daken zonder dampscherm, zeker wanneer de dichting achteraf niet 
meer bereikbaar is (dak van parkeergarages, groendaken enz.). 
De aannemer moet de aangifte van geschiktheid voor het gebruik (beschreven in hoofdstuk 
02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria) voor het voorgestelde dakdichtingssysteem indienen. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 13707] 
[NBN EN 13956] 
[NBN EN 13501-1] 
[NBN EN 13501- 2] 
[NBN EN 516] 
[NBN EN ISO 11925-2] 

- Uitvoering 

[NBN EN 1991-1-4] 
[TV 196] 
[TV 229] 
[TV 239] 
[TV 244] 

34.21 Bitumineuze membranen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De bitumendichtingen bestaan uit éénlaags- of meerlaagssystemen van membranen. 
Het dichtingssysteem moet altijd een technische goedkeuring met ATG-certificatie hebben. 
  
Een meerlagensysteem bestaat uit tussenliggende lagen en een eindlaag. 
In aanwezigheid van twee (of meer) lagen gebeurt de verlijming tussen de lagen altijd in totale 
hechting, door vlamlassen, met warm bitumen of koudlijm. 
De eindlaag van een bitumineus dichtingssysteem moet altijd een polymeerbitumenlaag zijn, 
gewapend met polyester. 
  

MATERIALEN 

De onderlagen en de tussenlagen kunnen bestaan uit: 

 een geperforeerd bitumenglasvlies VP 45/30  
Bitumenglasvlies met gaten met een diameter van 19 mm, gespreid over 3 tot 6 % van de 
oppervlakte 
Dit wordt gebruikt als onderlaag met dichtingen half afzonderlijk geplaatst (warm gegoten 
bitumen) 

 een geperforeerd bitumenglasvlies VP 40/15 (dikte: ± 1 mm)  
Bitumenglasvlies met gaten met een diameter van 40 mm over 12 tot 18 % van de oppervlakte. 
Dit wordt gebruikt voor de toepassing van te lassen dichtingen en voorkomt dat bitumen op het 
dak moet worden gegoten. 
Dit betreft zowel geoxideerd bitumen als APP- of SBS-bitumen, waarmee rechtstreeks op de 
dichtingen kan worden gelast en via de perforaties voldoende hechting op de ondergrond kan 
worden verkregen. 

 geoxideerd bitumen of met een glasvlies bedekt polymeerbitumen V3, V4, V3 APP, V3 SBS, V4 
APP, V4 SBS  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34.21
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Dit wordt gebruikt als dampschermlaag, als onderlaag of als tussenlaag met dichtingen die met 
warm bitumen zijn verlijmd, koud verlijmd of gelast 

 geoxideerd bitumen met wapening van ALU 3, dat als dampscherm wordt gebruikt  

 geoxideerd bitumen bekleed met een polyester mat P 150/16, P3 of P4  
Het is aanbevolen om, wanneer men de ponsweerstand van de dichting wil verbeteren of 
mechanische bevestigingen in de eerste laag wil plaatsen in zones die aan sterke wind worden 
blootgesteld. 

 EP2: polyestermat bekleed met bitumen op één kant en  
De eindlaag wordt in totale hechting gelijmd of gelast. 
De eindlaag bestaat altijd uit dichtingsmaterialen waarvan het oppervlaktebitumen werd 
'gewijzigd' door de toevoeging van polymeren en gewapend met 

 (ofwel) non-woven polyester;  

 (ofwel) twee afzonderlijke wapeningen (polyester en glasvlies);  

 (ofwel) composietmaterialen (polyester- en glasvezels).  
  
Bij de bitumen die met polymeren (plastomeren of elastomeren) worden gemengd, worden de 
volgende het vaakst gebruikt: 

 APP - mengsels op basis van plastomeren met toevoeging van ongeveer 30 % atactisch 
polypropyleen dat het bitumen plastische eigenschappen bezorgt  

 SBS - mengsels op basis van elastomeren met toevoeging van ongeveer 12 % styreen-
butadieen-styreen, dat het bitumen elastische eigenschappen bezorgt.  

 De mogelijke combinaties tussen de onderlagen, de tussenlagen en de eindlagen worden in de 
technische ATG-goedkeuring vermeld. 
  

34.21.2 Eénlaags- en meerlaagsmembraan van plastomeerbitumen 
  

34.21.2f Meerlaagsdichting van plastomeerbitumen - plaatsing in totale hechting 
(T) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit betreft de levering en de plaatsing van een meerlaags bitumen dichtingssysteem van 
plastomeerbitumen, dat in totale hechting wordt geplaatst. 
Het werk omvat meer bepaald het aanbrengen: 

 van een vernis (of primer) voor eventuele bitumineuze hechting  

 een onderlaag  

 een eindlaag met geplastomeriseerde polymeerbitumen  

 opstanden  
Hierbij bedoelt men met: 
Plastomeerpolymeerbitumen: het materiaal dat vroeger 'APP' werd genoemd. 

- Ligging 

Dak van nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Meerlagig dichtingssysteem, waarvan de eindlaag bestaat uit een membraan op basis van 
gewijzigd bitumen op basis van plastomeren, met toevoeging van ongeveer 30 % atactisch 
polypropyleen dat het bitumen plastische eigenschappen bezorgt. 
Het dichtingsmembraan van geplastomeriseerd bitumen (APP) is gewapend met een polyestervlies 
van minstens 150 g/m² en beantwoordt aan de bepalingen van NBN B 46-003 'Dakdichting - 
Producten op basis van polymeerbitumen (APP of SBS)’. 
De bijbehorende producten werden door de fabrikant van de APP-afdichtingen goedgekeurd. 
  
De onderlagen en de tussenlagen zijn aangepast aan het type ondergrond en aan de 
plaatsingswijze, namelijk: 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34.21.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34.21.2f
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34.21.2f
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 voor met de vlam gelaste plaatsing  

 hechtingslaag of niet, afhankelijk van de ondergrond, door middel van bitumineus vernis in 
een verhouding van 300 g/m²;  

 onderlaag: een onderlaag die in de technische goedkeuring wordt vermeld.  
Specificaties 

 Dikte van de bovenlaag: 4 mm  

 Afwerking van de bovenlaag: bedekt met leislag  

 Treksterkte: minstens 450 N/50 mm  

 Rek bij breuk meer dan 35 %  

 Verwekingspunt minstens 140 °C  

 Koude buigtemperatuur: lager dan -10 °C  

 Brandreactie: klasse A1 volgens NBN S 21-203  

 Wortelbestendigheid: het SBS-membraan bevat producten tegen wortelvorming (voor 
groendaken).  

- Aanvullende voorschriften 
De dichting is aan de realisatie van een extensief groendak met beplanting aangepast  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De onderlagen worden geplaatst volgens de voorschriften van NBN B 46-001. 
De stroken worden met een overlapping van minstens 10 cm in de lengte- en in de dwarsrichting 
gelegd. 
De overlappingen van de onderlaag en van de bovenlaag worden in dezelfde richting en 
afwisselend uitgevoerd. 
De overlappingen worden zorgvuldig over de volledige breedte van de naad gelast en 
samengedrukt. 
De opstanden worden volledig verlijmd door lassen met de brander/met behulp van een gepaste 
lijmtechniek. 
De plaatsing van het systeem gebeurt in overeenstemming met zijn technische BUtgb- of UEAAtc-
goedkeuring en is van het type: in totale hechting/vlamlassen. 
De uitzetvoegen worden waterdicht gemaakt door een dichtingsstrook die op een schuimkoord 
wordt aangebracht waarbij de stroken aan beide kanten van de voeg worden bedekt; een zone van 
minstens 20 cm die niet wordt gelijmd. 
Na de uitvoering van de dakdichting wordt de waterdichtheid getest, waarbij het dak gedurende 
minstens 24 uur onder water wordt gezet. 
 Deze post omvat ook de afschotlagen aan de uiteinden voor de realisatie van de dakgoten met 
bitumineuze membranen. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[PTV 46-002] 
[NBN EN 13707] 
[Technische gids UEAtc voor de goedkeuring van dakdichtingssystemen met gewapende folies van 
atactisch polypropyleenpolymeerbitumen (APP) of styreen-butadieen-styreen (SBS) – 2001] 
[NBN EN 1849-1] 
[NBN EN 12311-1] 
[NBN EN 1110] 
[NBN EN 1109] 
[NBN EN 1107-1] 
[NBN EN 12730] 
[NBN EN 12316-1] 
[NBN EN 12317-1] 
[NBN EN 12039] 
[NBN EN 13948] 
[TV 229] 
[TV 253] 
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- Uitvoering 

[TV 215] 
[TV 244] 
[WTCB Dossier (2010/02:06)] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 
Dakvlakken: de opmeting wordt in netto oppervlakte uitgevoerd die moet worden bedekt (met 
inbegrip van de dakgoten) en wel op zo'n manier dat de overlappingen, opstanden, verliezen door 
uitsnijdingen enz. in de eenheidsprijs moeten worden inbegrepen. De openingen groter dan 1 m² 
worden afgetrokken.   
Dakopstanden: de opmeting wordt uitgevoerd in netto oppervlakte gemeten vanaf de kruising 
met het dakvlak als de dichting over meer dan 15 cm omhoog wordt geleid. 

34.21.2f.01  Bitumendichting    

  

34.4 Beschermingen 

34.41 Ballast (zware beschermingen) 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De ballast bestaat uit zwaar materiaal (grind, tegels, beton, gegoten asfalt, beplanting en substraat 
...) dat over de volledige oppervlakte van het dak wordt uitgespreid om te vermijden dat de 
dichting en de onderliggende lagen wegvliegen. Behalve de bescherming tegen uv-straling, de 
beperking van de oppervlaktetemperatuur en de verbetering van het uitzicht en het brandgedrag 
compenseert een zware ballast ook de inwerking van de wind. Ballast is in elk geval verplicht 
wanneer de dichting onafhankelijk wordt geplaatst. 

MATERIALEN 

De ontwerper moet, eventueel bijgestaan door de ingenieur speciale technieken, vooraf 
controleren of de ondergrond werd berekend in functie van de voorgeschreven belasting. De 
ballast mag de onderliggende dakbedekking niet beschadigen en mag er geen te grote druk op 
uitoefenen, rekening houdend met de voorziene gebruiksbelasting. Wanneer de ballast 
rechtstreeks op de isolatieplaten wordt aangebracht (omgekeerd dak), moet altijd een soepel, 
onbederfelijk en doorlatend scheidingsmembraan worden voorzien. Dat membraan moet 
waterdiffusie wel doorlaten. 

UITVOERING/VERWERKING 

 De beschermingen uit ballast worden aangebracht in overeenstemming met de aangifte van 
geschiktheid van de dichting. 

 Vooraf wordt een studie van de windbelasting waaraan het plat dak wordt blootgesteld, 
uitgevoerd volgens [TV 239] of [NBN EN 1991-1-4] en voorgelegd, evenals een hygrometrische 
studie van de dakelementen. 

34.41.1 Grind 

34.41.1a Ballastgrind 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van een circulatiestrook van gerold grind. 

- Ligging 

Dak van nieuw sanitaire gebouw 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34.4
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34.41
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34.41.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=34.41.1a
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MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De ballastlaag wordt uitgevoerd met gerold riviergrind of vermalen steen. De granulaten vertonen 
geen scherpe randen die de andere materialen zouden kunnen beschadigen of worden op een 
beschermlaag aangebracht (polyesterzeil, polyethyleen rooster) als de dichting niet bestand is 
tegen perforatie. Het grind bevat geen zand en vuil. 

Specificaties 

 Granulometrie:  zie tabel 40 van [TV 215] (afhankelijk van de windbelasting)  

 Dikte van de laag: minstens 6 cm (afhankelijk van de windbelasting).  

 Volgens de Beschikking van 6 september 2000 (2000/553/EG) en de voorwaarden die daarin 
worden vermeld, beantwoordt een dakbedekking waarop 5 cm grind is aangebracht, aan de 
BROOF(t1)-klassering. In sommige gevallen kan de grindlaag dikker zijn: zie 'bijkomende 
uitvoeringsnota's' hierna.  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Het grind wordt onmiddellijk na de plaatsing van de dichtingslaag gelijkmatig over de volledige 
oppervlakte van het dak gespreid. Het grind wordt op een duurzame manier recht tegenover de 
afvoeren van het dakwater en de dakranden tegengehouden. Hiertoe zijn de roosterplaatjes 
inbegrepen. Er wordt vooraf een model ter goedkeuring voorgelegd. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

 Indien nodig wordt een bijkomende grindballastlaag aangebracht, in overeenstemming met de 
windbelasting op de bouwwerken, op de boorden en de hoeken. 

 Voordat met de werken wordt begonnen, wordt een studie over het effect van de wind op het 
platte dak uitgevoerd en volgens [TV 239] en [NBN EN 1991-1-4] ingediend. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de samenvattende meetstaat 
wordt de meting als volgt uitgevoerd en in overeenstemming met de Belgische norm [NBN B 06-
001]: 

- meetcode: 

VH/m² 
Dakoppervlakte in horizontale projectie, waarbij de openingen groter dan 1 m² worden 
afgetrokken. 

34.41.1a.01  Ballastgrind    

35 Aansluitingsdetails en afwerkingen 

35.1 Dakaansluitingen 

35.14 Randaansluitingen 

35.14.2 Randaansluitingen met stijve elementen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit betreft geprefabriceerde elementen die bestemd zijn voor de esthetische en waterdichte 
voltooiing van de zichtzijde van de opstaande randen van platte daken. Alle hoek-, verbindings- en 
bevestigingselementen zijn inbegrepen in de eenheidsprijs. 

- Belangrijke opmerkingen 

Metingswijze 
In overeenstemming met de specifieke aanwijzingen in het bestek en/of de samenvattende 
meetstaat moet de meting van alle posten van hoofdstuk 35.14.2 Randaansluitingen met stijve 
elementen als volgt worden uitgevoerd en in overeenstemming met de Belgische norm [NBN B 06-
001]: 
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 meeteenheid:     Per m, volgens het type  

 Meetcode: Netto geplaatste lengte  

 aard van de overeenkomst:   VH  

MATERIALEN 

De dakrandprofielen zijn verenigbaar met de verwerkte dakbedekkingsmaterialen en zijn zodanig 
bevestigd zodat vervormingen ten gevolge van temperatuurschommelingen worden voorkomen. 
De bevestigingsmiddelen zijn corrosiebestendig. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

[TV 244] §6.4.1 

35.14.2x Alumium dakrandprofielen  

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Dak van nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Levering en plaatsing van industrieel gebogen profielen uit aluminiumlegering Al.Mg.1 of uit een 
geëxtrudeerde aluminiumlegering Al.Mg.Si. 0,5 F 22. 
Het randprofiel is ontworpen als een enkelvoudig afwerkingsprofiel. 
  

- Afwerkingen 

Oppervlaktebehandeling: gelakte afwerking (coating min. 80 micron) in het RAL-gamma, naar 
keuze van de ontwerper. 

 Dikte van de wanden: minimaal 4 mm  

 Hoogte van de zichtzijde: 60 mm.  

 Het horizontale deel is aangepast aan de dikte van de wand.  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Enkelvoudig dakrandprofiel 
Het profiel wordt ter hoogte van de inkepingen met behulp van roestvaste schroeven en bouten 
aan de dakrandplaat bevestigd; vooraf wordt een laag van hetzelfde materiaal als de 
afdichtingslaag aangebracht om de druk te verdelen. 
Tussen de afzonderlijke profieldelen worden voegen van 3 tot 5 mm voorzien met speciaal 
ontworpen en aangepaste verbindingen. 
Bij de uitspringende en inspringende hoeken worden de gepaste verbindingsprofielen 
aangebracht. 
De dakafdichting is op het enkelvoudig profiel verlijmd. 
  
Beplating in marine multiplex (min. dikte 18 mm) 
onvervormbaar, schokbestendig en met roestvaste bevestigingsmiddelen aangebracht op het 
metselwerk, over de gehele breedte van de te bekleden muur. 
De profielen worden over hun volledige oppervlakte ondersteund door deze multiplexplaat en 
worden eraan verankerd met de gepaste bevestigingsstukken. 
De beplating maakt deel uit van dit werk. 
  

- Bijkomende uitvoeringsnota's 

de vlakheid van de dakrand rond het gebouw is onderworpen aan een strikte tolerantie 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m 
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strekkende meter met hierin inbegrepen de multiplexpanelen, randen, bevestigingsmiddelen en 
afdichtingen die nodig zijn voor een goede uitvoering van het geheel.  

35.14.2x.01  Aluminium dakranden    

35.15 Slabben en aansluitstroken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het betreft de waterdichte bekleding en de afwerking van de zijranden tegen een opgaande muur 
van platte en hellende daken. 
De slabben en aansluitstroken worden aangebracht om de verbindingen tussen twee elementen 
van de constructie waterdicht af te werken: het betreft onder andere de aansluitingen tussen het 
dak en de opgaande muur, het dak en de schoorsteen, de omtrek van de dakdoorvoeren en de 
boven- en zijranden van de dakschilden.   
> Opmerking: verduidelijkingen van de woordenschat 

 In het geval van platte daken noemt men ‘opstand’ het deel van de dichting dat omhoogloopt 
tegen de dakmuurtjes, opgaande muren, enz. De 'bedekkingsslab' is het element dat de 
dichtingsopstand bedekt en dat in het metselwerk wordt ingekeept (in het geval van 
bakstenen, blokken, enz.) ofwel in het metselwerk wordt bevestigd (in het geval van schaal uit 
beton, steen, enz.). De eigenlijke ‘slab’ is de dichtingsvoeg die de verbinding maakt tussen het 
metselwerk en de bedekkingsslab. 

 In het geval van hellende daken is de opstand die de afdichting vormt tussen de dakbedekking 
en de opgaande muren enz. ofwel een ‘gootlood’, ofwel een ‘metalen strook’. De 
‘bedekkingsslab’ is het element dat het gootlood of de metalen strook bedekt en dat ofwel in 
het metselwerk wordt ingekeept (in het geval van bakstenen, blokken, enz.) ofwel in het 
metselwerk wordt bevestigd (in het geval van betonscherm, steen ...). De eigenlijke ‘slab’ is de 
dichtingsvoeg die de verbinding maakt tussen het metselwerk en de bedekkingsslab. 

Over het algemeen wordt onder slab het element verstaan dat het dichtingsmembraan, het 
gootlood of de metalen strook bedekt en dat ofwel ingekeept wordt in het metselwerk (in het 
geval van bakstenen, blokken, enz.) ofwel in het metselwerk wordt bevestigd (in het geval van 
betonscherm, steen, enz.). 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[TV 175], §4.7 
[TV 186], §4.6 
[TV 202], §4.6 
[TV 219] 
[TV 244] 

35.15.1 Slabben 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De beschrijving van de slabben en overlappingsslabben is voorzien in deze post. 
> Opmerking : 
 Er moet op het volgende worden gewezen:  

  in het geval van platte daken noemt men ‘opstand’ het deel dichting dat omhoogloopt tegen 
de dakmuurtjes, opgaande muren, enz., en het neergaande deel/dat de opstand bedekt wordt 
'slab’ genoemd;  

  in het geval van hellende daken noemt men ‘slab’ de opstand die de afdichting vormt tussen 
de dakbedekking en de opgaande muren, enz.; en 'overlappingsslab', het neergaande 
bedekkend gedeelte.  

35.15.1e Aluminium slabben 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat de levering en installatie van aluminium slabben en overlappingsslabben.  
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- Ligging 

Dak van nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Bevestigssysteem voor dichtingsopstanden aan een verticale wand bestaande uit: 

 aluminium Z-vormig basisprofiel, in de muur geschroefd  

 voeg tussen het basisprofiel en de muur: met polysulfide kit  
Profielen 
Aluminium profielen Al Mg Si volgens STS 36, deel II, index 06.74.21.6, hardheid 22; 
Polysulfide kit 
type met twee componenten of gelijkaardig 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m 
De prijs omvat de volledige levering, de plaatsing van het profiel en de afwerking van de 
verbinding, inclusief speciale onderdelen voor de dilatatievoegen en al de toebehoren. 

35.15.1e.01  Aluminium slab    

35.4 Dakdoorbrekingen en sokkels 

35.41 Dakdoorbrekingen en sokkels 

35,41. 35.41 Dakdoorbrekingen en sokkels 

35.41.1x Dakdoorvoer voor ventilatie 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en installatie van doorvoeren voor de aansluiting van luchttoevoer- 
en luchtafvoerkanalen van ventilatiesystemen. 
De eisen van de geldende normen zijn van toepassing, meer bepaald TV 215 
Levering en uitvoering van doorgangen in platte daken bestaande uit polyethyleen gebogen buizen 
met vlak steunstuk. 
De aansluiting met de dichting gebeurt volgens de eisen van de TV 215. 

- Ligging 

Dak van nieuw sanitaire gebouw en bestaande sanitaire 

UITVOERING 
- Algemene voorschriften 

 Voorafgaand akkoord van de ingenieur speciale technieken  

 Drager: betonplaat en dakcomplex.  

 METINGSWIJZE 
- meetcode: 

 VH/m 
  

35.41.1x.01  Doorgang in plat dak    
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36 Dakopeningen 

36.1 Lichtstraten  

36.11 Lichtstraten/Systemen 

36,11. 36.11 Lichtstraten/Systemen 

36.11.1a Lichtstraten/Systemen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en plaatsing van een lichtstraat in composiet met twee hellingen en 
twee rijen van 6 vaste modules. 
Model van de lichtstraat: identiek aan de bestaande 
De post omvat de afbraak van de bestaande lichtstraat. 

- Ligging 

Vleugel F : centraal sanitaire 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

 Afmeting van het raamgat 350x150cm.  

 Helling van de lichtstraat tussen 25 en 40°.  
Opstand  
Geïsoleerd opstandsysteem in staal   
Lichtstraatprofielen en modules 
Composietmateriaal van glasvezel (80 %) en polyurethaan (20 %) voor een hoog isolerend 
vermogen en een zeer lage uitzettingsgraad. 
Beglazing 

 Gehard veiligheidsglas   

 Binnenglas gelamineerd met PVB-folie  

 Warm edge afstandhouders om het risico op condensatie te minimaliseren.   

 Versterkte geluidsisolatie   
Globale U-waarde 2 W/m²K 
U-waarde van de beglazing 1,4 W/m²K 

- Afwerkingen 

Tint: RAL wit 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Plaatsing volgens de voorschriften van de fabrikant.  
De noodzakelijke (waterdichte) opstanden worden aangepast aan het bestaande dak. 
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Forfaitaire prijs met daarin inbegrepen: 

 de stabiliteitsstudies en noodzakelijke bevestigingen  

 de opmetingen  

 de afbraak en verwijdering van de bestaande lichtstraat  

 de levering en plaatsing van de lichtstraat met inbegrip van alle elementen nodig voor een 
goede uitvoering  

 de aanpassing aan het bestaande dak bitumineuze dichting   

 alle toebehoren voor een perfecte uitvoering.   
36.11.1a.01  Lichtstraat    
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36.4 Lichtkoepels 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en de plaatsing van lichtkoepels, geïntegreerd in het dakvlak, met 
inbegrip van alle elementen nodig voor de samenstelling van de lichtkoepels, de volledige 
draagstructuur, de draagstukken, de beglazing, de bevestigingsmiddelen, de randverbindingen, 
aangepaste gootstukken, kitten, enz. evenals alle in het bestek vermelde opties. 

- Belangrijke opmerkingen 

Metingswijze 

Afhankelijk van de aard van de lichtkoepels, specifieke indicaties in het bestek en/of de 
samenvattende meetstaat, wordt de meting van alle posten van hoofdstuk 36.4 Lichtkoepels als 
volgt uitgevoerd en in overeenstemming met de Belgische norm [NBN B 06-001]:  
per stuk, per module van dezelfde aard: begin- of eindmodule, lengte van de module, hoekmodule. 
  

MATERIALEN 

De prestaties van de lichtkoepels zijn gedefinieerd in de norm [NBN EN 1873:2014+A1] en die van 
de lichtstraten zijn gedefinieerd in de norm [NBN EN 14963]. Als de lichtkoepels een 
rookafvoerfunctie vervullen, dan moeten ze voldoen aan de norm [NBN EN 12101-2]. 

UITVOERING/VERWERKING 

Draagstructuur 
De lichtkoepels worden geplaatst volgens de specificaties van de fabrikant en moeten voldoen aan 
de bepalingen van de [TV 244]. De continuïteit van de prestaties moet worden verzekerd bij de 
plaatsing. 

 De draagstructuren moeten door een gespecialiseerd bedrijf worden geplaatst 
overeenkomstig de plannen van de ontwerper en de door de fabrikant verstrekte aanwijzingen 
en uitvoeringsdetails. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de goede coördinatie van 
de uitvoering met betrekking tot de aansluitingen op de ruwbouw, de dakbedekkingswerken 
en de andere uitvoeringsposten, ***. 

 De opgegeven afmetingen zijn indicatief, de aannemer is verantwoordelijk voor het aanpassen 
van de draagconstructie aan de bestaande afmetingen. De aannemer legt daartoe vóór de 
uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de architect: 
 

o een berekeningsnota, opgesteld door de leverancier van het systeem; 
o een kleurenwaaier en monsters van de verschillende componenten; 
o prototypes van het ondersteuningssysteem; 
o de afwerkingsdetails en, indien van toepassing, de installatieplannen; 
o de vereiste garantiecertificaten evenals de certificaten voor roestbescherming enz. 

 Bij de uitvoering moeten de volgende regels in acht worden genomen:  
o geen direct contact tussen de beglazing en het schrijnwerk; 
o drainage van de sponningen (lekken, condensatie); 
o beperking van thermische en mechanische spanningen in de beglazing; 
o bescherming van de isolerende beglazing door middel van UV- en vochtbestendige 

afdichtingen. 

 Het geheel is zodanig ontworpen zodat er geen waterstagnatie op of in de constructie is en dat 
de waterdichte aansluiting op de bestaande gebouwen wordt gewaarborgd. 

 De profieldelen en details worden aangepast op basis van de principeschema’s op de plannen. 
De minimumafmetingen van de profielen houden rekening met de sneeuw- en windbelasting, 
berekeningsnota's, de samenstelling van de vaste en opengaande elementen, het hang- en 
sluitwerk en de dikte van de beglazing en/of eventuele invulpanelen. De lichtkoepel mag op 
geen enkele wijze worden vervormd. 

 Grote elementen moeten een hoge mate van stijfheid hebben om het aantal bevestigingen te 
beperken. Het aantal bevestigingen wordt ook bepaald op grond van de eisen die aan de 
beglazing worden gesteld. De bevestigingsmethode moet de vrije uitzetting van de 
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afzonderlijke elementen mogelijk maken zonder hun stabiliteit of waterdichtheid in gevaar te 
brengen. 

 De draagstructuur moet met ankerbouten aan de ruwbouw van het dak of de gevel worden 
bevestigd, of rechtstreeks aan de ruwbouw met chemische ankers en schroeven en 
bouten.  Het aantal van deze ankers moet voldoende zijn om de invloed van wind en andere 
elementen te weerstaan zonder blijvende vervorming en met een veiligheidscoëfficiënt van 
ten minste 5. 

  

Transparante en matte beglazing en vulelementen 

 De kenmerken van de beglazing worden gedefinieerd in deel 42 Buitenbeglazing en vullingen 
en volgende. 

 In het kader van de beglazingen zal de maximale doorbuiging van de basis voldoen aan het 
[WTCB-rapport 11] van het WTCB. Voor synthetische materialen zijn in de normen [NBN EN 
1873:2014+A1] en [NBN EN 14963] de gebruikslimieten van de lichtkoepel voor opwaartse en 
neerwaartse belastingen vastgelegd. 

 De beglazing moet worden geïnstalleerd overeenkomstig de respectieve bepalingen van [TV 
176]. 

CONTROLES 

Conform met titel 41.1 Vensters en vensterdeuren. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

[TV 176] 
[TV 188] 

36.41 Lichtkoepels/Systemen 

36.41.1 Aluminium lichtkoepels 

36.41.1a Aluminium lichtkoepels 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en plaatsing van vlakke vaste lichtkoepels van composietmateriaal 
met dubbele beglazing: 

 isolerend kader in kunststof  

 binnenafwerking in kunststof  

 buitenafwerking: aluminium kader  

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De lichtkoepels bestaan uit een draagconstructie van aluminium profielen en vulelementen. 
De doorsneden van de profielen (randprofielen, kopstuk en tussenprofielen) worden aan de 
opdrachtgever voorgelegd.    
Afmeting 100x100cm 

Specificaties 
Alle vaste en mobiele profielen, balken en eventuele kolommen die in contact komen met de 
buitenoppervlakken moeten thermisch onderbroken zijn en voldoen aan de volgende eisen: 

 er mogen geen koudebruggen zijn tussen de binnen- en buitenprofielen;  

 er mag geen blijvende vervorming optreden; de stevigheid van de thermische voeg moet 
zodanig zijn zodat de geassembleerde profielen als één geheel kunnen worden beschouwd en 
bestand zijn tegen intensief gebruik;  

  de verbindingen moeten het verschil in thermische uitzetting tussen de binnen- en 
buitenprofielen kunnen opvangen zonder permanente vervorming of destabilisatie van het 
profiel.  
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Thermische onderbreking:  

 De twee afzonderlijke profielen zijn mechanisch met elkaar verbonden door middel van 
meerdere hoekvormige klemmen in kunststof; de luchtkamers worden vervolgens gesloten 
door het aanbrengen van doorlopende neopreenbanden tussen de klemmen. De 
isolatieprofielen worden na de oppervlaktebehandeling van de profielen aangebracht.  

 De stijlen van het draagframe worden zodanig geprofileerd, zodat het infiltratiewater via 
condensatiekanalen kan worden afgevoerd.  

Opstand 

  De aannemer voorziet de nodige geïsoleerde opstanden voorzien van de verschillende 
bedekkingslagen: isolatie, waterdichtheid, helling, ...).   

Beglazing 
De lichtkoepels worden voorzien van dubbele isolerende beglazing (inbraakwerend). 

  Globale U-waarde van de koepel: 2 W/m²K   

 U-waarde van het glas: 1,4W/m²K  

  4 mm buitenruit met warmte-isolatiecoating / 14,5 mm ruimte met argongas / 33,4 mm 
binnenruit gelamineerd. (Klasse P4A, klasse 1B1 - in overeenstemming met NBN S 23-002).   

  Rw-geluidsreductie: 37dB   

  Luchtdichtheid: klasse 3   

  Zontoetredingsfactor g: 0,5   

- Afwerkingen 

Alle oppervlakken van de structuren en tussenversterkingen evenals alle glaslatten ondergaan 
dezelfde behandeling, geschikt voor aluminium. Tenzij anders vermeld in het bestek, worden de 
profielen afgewerkt met een van de volgende oppervlaktebehandelingen: 
Anodisatie met behulp van het gelijkstroom-zwavelzuurproces volgens de eisen van [STS 52.1], 
[NBN EN ISO 3211] en EWAA-EURAS. Het bedrijf dat de anodisatie uitvoert, moet het 
kwaliteitslabel QUALANOD hebben verkregen. Het anodiseren wordt uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van de systeemleverancier, die hiermee de afwerking van de profielen 
(aluminium, thermische breuk en oppervlaktebehandeling) waarborgt. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

FH/st 
De prijs omvat de levering en installatie van een geheel van lichtkoepels, inclusief beglazing, 
profielen, geïsoleerde dakraamopstand, waterdichtheid, ... en alle noodzakelijke vereisten voor 
een goede uitvoering. 

36.41.1a.01  Aluminium lichtkoepels 100x100    

37 Uitrustingen, beschermingen, ornamenten en 
accessoires 

37.2 Permanente collectieve en persoonlijke 
beschermingsmiddelen (CBM/PBM) 

37.23 Leeflijnen 

37.23.1 Leeflijnen 

37.23.1a Leeflijnen op het dak  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel beschrijft de levering en installatie van leeflijnen of elementen voor de persoonlijke 
bescherming tegen vallen (verankeringsvoorzieningen met een valbeveiliger met flexibele of starre 
ankerlijn die niet meer dan 15° afwijkt van het horizontale vlak). 
Belangrijke opmerkingen: 
Alle veiligheidsvoorzieningen zijn onderworpen aan de Bouwproductenverordening (BPV). Een 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=37
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=37
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=37.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=37.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=37.23
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=37.23.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=37.23.1a
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verklaring van geschiktheid voor gebruik, beschreven in 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria, zal 
deze conformiteit bevestigen. 

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw. 
De leeflijnen zijn geplaatst in overeenstemming met de eisen van de ‘Veiligheidscoördinatie 
bouwplaats’ en de ‘Veiligheids- en gezondheidsplannen’ van de punten 01.1 Veiligheids- en 
gezondheidscoördinatieopdracht en 01.4 Veiligheids- en gezondheidsplannen. 
De details van de installatie en de uitvoering van de veiligheidsvoorzieningen zijn opgenomen in 
het  postinterventiedossier (PID). 
Ze zijn eveneens in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De leeflijnen beantwoorden aan de productnorm [NBN EN 795] die de verschillende 
prestatieniveaus definieert. 
Onder ‘persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte’ worden 
verankeringsvoorzieningen verstaan met een flexibele of starre ankerlijn die niet meer dan 15° van 
het horizontale vlak afwijkt en die overeenstemt met de types C en D van [NBN EN 795]. 
De keuze van de leeflijnvoorzieningen is als volgt: Type C: flexibele ankerlijn 
  
Informatie over de prestaties van de leeflijnen (testresultaten, conformiteitscertificaat, ...) wordt 
op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt. 
De leeflijnen (verankeringselementen, profielen, rails en kabels) zijn gemaakt van: roestvrij staal. 
De leeflijnen waarborgen de valbeveiliging van 1 persoon. In de prestatieverklaring van de 
persoonlijke valbeveiligingselementen wordt het maximumaantal personen vermeld dat zich aan 
de voorziening kan vastmaken. 

- Afwerkingen 

Afwerking van de verankeringselementen van de reddingslijnen: natuurkleur.  
Afwerking van de profielen, rails of kabels: natuurkleur.  
De staalkabels zijn gegalvaniseerd. Het verzinken moet voldoen aan [ISO 2232]. 
Gegalvaniseerde metalen onderdelen moeten worden beschermd tegen corrosie (ten minste 
thermisch verzonken met een beschermlaag van meer dan 50 µm). 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De leeflijnen worden aan de draagconstructie bevestigd met behulp van geschikte voorzieningen 
en in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.  
Deze voorzieningen moeten samen met de leeflijnen voor de valweerstand worden gevalideerd 
door de fabrikant (zoals gespecificeerd in [NBN EN 795]). De bevestigingsmiddelen mogen de 
waterdichtheid van de dakbedekking en het onderdak niet aantasten. 
Voor platte daken worden de afdichtingsaansluitingen gemaakt volgens de bepalingen beschreven 
in [TV 244] en [TV 215]. 

BIJKOMENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[ISO 2232] 

- Uitvoering 

[NBN EN 795] 
[NBN EN 1-1-1995] 
[TV 215] 
[TV 244] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m 
Netto lengte voor het geheel   
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37.23.1a.01  Levenslijn + paaltje    

4 T4 Gevelsluitingen/Buitenafwerkingen 

41 Buitenschrijnwerk 

41.1 Vensters en vensterdeuren 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de levering en de plaatsing van alle elementen die nodig zijn voor het 
samenstellen van de buitendeuren en -vensters, met inbegrip van alle onderdelen die er wezenlijk 
deel van uitmaken. Overeenkomstig de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek 
moeten de eenheidsprijzen uit deze post, ofwel volgens de uitsplitsing in de samenvattende 
meetstaat, ofwel in hun totaliteit steeds het volgende bevatten: het ter plaatse controleren van de 
precieze afmetingen; 

 de montage van de venster- en deurprofielen, met inbegrip van al het hang- en sluitwerk;  

 de levering en plaatsing van de beglazingen en/of vulelementen, met inbegrip van spieën, 
vulelementen, glaslatten en dichtingen;  

 de levering en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigings- en/of ophangmiddelen, alsook alle 
waterdichte aansluitingen en de afwerking van de voegen tussen het schrijnwerk en de 
ruwbouw ... ;  

MATERIALEN 

Algemeen 

 De aannemer legt vooraf de berekeningsnota's, detailtekeningen, monsters, enz. van de 
verschillende onderdelen (venster- en vensterdeurprofielen, beslag, wijze van verankering aan 
de ruwbouw) ter goedkeuring voor aan de ontwerper.  

 De ondernemer legt voorafgaand aan de uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de 
aanbestedende overheid en de ontwerper:  

 de nodige berekeningsnota's, garantiecertificaten en andere markeringen, 
corrosiebescherming ...  

 monsters en/of prototypes van de verschillende onderdelen, dit wil zeggen minstens één 
opendraaiende hoek met alle profielen die er deel van uitmaken, zoals klikprofielen voor het 
inschuiven van eventuele bekledingen, bekledingsprofielen, decoratieve omkaderingen, 
dorpelprofielen, waterlijsten ... Deze monsters worden in de werfkeet bewaard tot de 
voorlopige oplevering.  

 een kleurenkaart van het standaard kleurengamma dat door de fabrikant wordt geleverd.    
Prestatiecriteria 
De vensterdeuren en vensters beantwoorden aan de in de productnorm [NBN EN 14351-
1:2006+A2] gedefinieerde en in [NBN B 25-002-1] opgenomen prestaties. De vensterdeuren en 
vensters moeten een CE-markering hebben waarin een deel van de prestaties wordt aangegeven 
door de fabrikant. De eisen op het gebied van energieprestatie, luchtdoorlaatbaarheid, 
waterdichtheid, windbestendigheid, manoeuvreerkrachten en akoestische prestaties worden 
hieronder beschreven.  De overige prestaties (inbraakwerendheid, gedrag tussen twee klimaten, 
duurzaamheid, kogelwerendheid, explosiebestendigheid, enz.) zijn gedefinieerd in [NBN B 25-002-
1]. Voor elk prestatieniveau dat in dit bestek wordt vereist, moeten de vereiste klassen voor elke 
prestatie worden gespecificeerd. Energieprestaties (thermische isolatie & zonregulering): het 
buitenschrijnwerk wordt als volgt ontworpen en vervaardigd: 

 de warmtetransmissiecoëfficiënt voldoet aan de regionale voorschriften voor het beoogde 
gebruik (EPB-voorschriften);  

 de vulelementen (beglazing en andere transparante of doorschijnende elementen) genereren 
geen:   

o oververhitting of overmatig energieverbruik van de airconditioning  
o visueel ongemak of overmatig energieverbruik van de verlichting.    

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=4
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.1
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De globale U-waarde van de vensters en vensterdeuren die deel uitmaken van de schil en die het 
beschermde volume van het gebouw afbakenen, is dus lager dan 1,5 W/m²K. De globale U-waarde 
van de deuren moet minder dan 1,8 W/m²K bedragen. 
 
Luchtdoorlaatbaarheid, waterdichtheid, windweerstand & bedieningskrachten 
Alle vensterdeuren en vensters moeten voldoen aan de minimale algemene prestatiecriteria voor 
luchtdoorlaatbaarheid, waterdichtheid, mechanische sterkte, bedieningskrachten en weerstand 
tegen windstoten zoals beschreven in de tabellen 6, 7 en 8 van §5.2 en §5.2.2.10.2 van [NBN B 25-
002-1]: Buitenschrijnwerk - Deel 1 - Algemeen en [NBN B 25-002-1].1. Standaard, indien niet 
gespecificeerd in het bestek, worden de lucht- en waterdichtheidsprestaties en de windweerstand 
in de onderstaande tabel gedefinieerd op basis van de blootstelling en de hoogte van het gebouw: 

   Ruwheid van het 
terrein Vereiste klassen 
  

Stad 
IV 
  

Bosrijk 
gebied/voorstedelijk 
gebied III 
  

Dorpsrand/landelijk 
gebied II 
  

Open 
vlakten/Zeerand 
(i) I - 0 
  

0 - 10 meter vanaf het maaiveld 
  

Luchtdoorlaatbaarheid 
[NBN EN 12207] 
  

3 1) 
  

3 1) 
  

3 1) 
  

3 
  

Waterdichtheid [NBN 
EN 12208] 
  

4A 
2) 
  

4A 2) 
  

6A 2) 
  

8A 
  

Mechanische 
weerstand tegen 
windbelasting [NBN EN 
12210] 
  

C2 
  

C2 
  

C3 
  

C3 
  

10 - 18 meter vanaf het maaiveld 
  
Luchtdoorlaatbaarheid 
[NBN EN 12207] 
  

3 1) 
  

3 1) 
  

3 1) 
  

3 1) 
  

Waterdichtheid [NBN 
EN 12208] 
  

4A 
2) 
  

6A 2) 
  

8A 2) 
  

9A 
  

Mechanische 
weerstand tegen 
windbelasting [NBN EN 
12210] 
  

C2 
  

C3 
  

C3 
  

C3 
  

18 - 25 meter vanaf het maaiveld 
  

Luchtdoorlaatbaarheid 
3) [NBN EN 12207] 
  

3 1) 
  

3 
  

3 
  

3 
  

Waterdichtheid [NBN 
EN 12208] 
  

6A 
2) 
  

8A 
  

9A 
  

9A 
  

Mechanische 
weerstand tegen 
windbelasting [NBN EN 
12210] 
  

C2 
  

C3 
  

C3 
  

C3 
  

25 - 50 meter vanaf het maaiveld 
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Luchtdoorlaatbaarheid 
3) [NBN EN 12207] 
  

3 
  

3 
  

3 
  

4 
  

Waterdichtheid [NBN 
EN 12208] 
  

8A 
2) 
  

9A 
  

9A 
  

9A 
  

Mechanische 
weerstand tegen 
windbelasting [NBN EN 
12210] 
  

C3 
  

C3 
  

C4 
  

C4 
  

50 - 100 meter vanaf het maaiveld 
  

Luchtdoorlaatbaarheid 
3) [NBN EN 12207] 
  

Zie opmerking 5) 
  

Waterdichtheid [NBN 
EN 12208] 
  

Exxx Zie opmerking 5) 
  

Mechanische 
weerstand tegen 
windbelasting [NBN EN 
12210] 
  

C5 
  

> 100 meter vanaf het maaiveld 
  

Luchtdoorlatendheid 
[NBN EN 12207] 
  

Zie opmerking 5) 
  

Waterdichtheid [NBN 
EN 12208] 
  

Exxx 5) 
  

Mechanische 
weerstand tegen 
windbelasting [NBN EN 
12210] 
  

Exxx 5) 
  

1.    Als een lagere thermische en/of akoestische isolatie is toegestaan, mag het bestek het 
luchtdoorlatendheidsniveau klasse 2 voorschrijven. 
2.    Voor onbeschermde vensters en vensterdeuren (ii), schrijft het bestek klasse 9A voor in plaats 
van de in de tabel hierboven voorgeschreven klasse.    3. Voor lokalen met klimaatregeling is steeds 
het luchtdoorlatendheidsniveau klasse 4 vereist. Deze eis vloeit voort uit het feit dat het raadzaam 
is om zoveel mogelijk vaste vensters te voorzien in gebouwen met klimaatregeling. 4.    Voor 
vensters en vensterdeuren die beschermd zijn (iii) of zich in een dichtbevolkt stedelijk gebied (iiii) 
bevinden, mag het bestek de overeenkomstige waterdichtheidsniveau B voorschrijven. 
5.    Het bestek geeft de klasse van de proef op. Deze proef maakt het voorwerp uit van een 
bijzondere studie. Toelichting: (i) Kuststreek: zone die reikt tot 2000 m van de dijk af, of bij gebrek 
aan een dijk, van de lijn van het springtij. 
(ii) Onbeschermd venster: alle vensters die niet voldoen aan de definitie van ‘beschermd venster’. 
 (iii) Beschermd venster: Het schrijnwerk wordt beschermd door een oversteek zoals L ≥ H/4 
(zie afb.7). 
Opmerking: het schrijnwerk ter hoogte van de uitspringende hoeken dient afhankelijk van de 
architectuur eveneens te worden beschermd.  
(iiii) Stedelijk gebied met smalle straten (< 2,50 m). 2. Bij gebrek aan specificaties in het bestek, 
worden de prestaties op het vlak van de bedieningskrachten in de onderstaande tabel gedefinieerd 
op basis van het gebruik van het gebouw: 
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Weerstand tegen 
bedieningskrachten  
  

Klasse 
0 
  

Klasse 1 
  

Klasse 2 
  

Draai- of schuifvensters 
Sluitkracht of kracht om de 
beweging in te zetten, 
maximale waarde, (N) 
  

- 
  

100 
  

30 
  

Met de hand bediend hang- en sluitwerk 
  

- Maximale kracht, (N) 
  

- 
  

100 
  

30 
  

- Maximaal koppel 
  

- 
  

10 
  

5 
  

Met de vinger bediend hang- en sluitwerk 
  
- Maximale kracht, (N) 
  

- 
  

50 
  

20 
  

- Maximaal koppel 
  

- 
  

5 
  

2 
  

Toepassingen 
  

- 
  

Alle normale 
toepassingen waarbij de 
bediening van het venster 
de gebruiker niet voor 
speciale problemen stelt. 
  

Alle toepassingen die niet 
onder klasse 1 vallen, bijv. 
een gebruiker met een 
lichamelijke handicap, 
afhankelijk van de situatie. 
  

 Zoals aangegeven in deze tabel is klasse 2 meer bepaald aanbevolen voor personen met een 
beperkte mobiliteit (PBM). De draai en/of schuifvensters behoren tot klasse 2 (PBM).  
Aanvullende klasse voor de bedieningskrachten: klasse A. Het bestek mag de volgende klasse A 
voorschrijven. Dit zou beperkt moeten worden bij speciale toepassingen zoals vleugels die 
manueel bediend worden voor schoonmaak, beperkte toegang: 

 Maximale vergrendelings- en ontgrendelingskracht: 150 N  

 Maximale kracht om de vleugel in beweging te zetten: 150 N  

 Maximale kracht voor het openen/sluiten van de vleugel: 150 N  
Opmerking: deze klasse valt niet onder de Europese normen en moet in dit kader als klasse 0 
worden beschouwd. Bij een venster dat samengesteld is uit meerdere vleugels (bijv. dubbel 
draaivenster), mogen deze tot verschillende klassen behoren, afhankelijk van het voorziene 
gebruik (beperkte, normale toepassing, onderhoud, enz.). Bij gebrek aan specificaties in het bestek, 
worden de prestaties op het vlak van weerstand tegen verkeerd gebruik standaard gedefinieerd in 
de onderstaande tabel, overeenkomstig [NBN EN 13115], afhankelijk van het gebruik van het 
gebouw: 

Klassen [NBN 
EN 13115] 
  

Gebruik 
  

Windverband 
(neusbelasting) 
  

Statische 
torsie 
  

0 
  

- 
  

- 
  

- 
  

1 
  

beperkt gebruik, zeer sporadische 
bediening 
  

200 N 
  

200 N 
  

2 
  

matig gebruik, enkel toegankelijk voor het 
onderhoud door deskundig personeel 
  

400 N 
  

250 N 
  

3 
  

gewoon gebruik, eengezinswoningen, 
kantoren 
  

600 N 
  

300 N 
  

4 
  

intensief gebruik, school, openbare 
gebouwen 

800 N 
  

350 N 
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Opmerking: voor draaivensters die enkel voor onderhoudsdoeleinden moeten geopend worden, 
kunnen de proeven op het windverband en de statische torsie worden uitgevoerd met een 
belasting die beperkt is tot 100 N. Akoestische prestaties: De norm [NBN S 01-400-1] voorziet in 2 
niveaus van akoestisch comfort, namelijk ‘normaal akoestisch comfort’ en een ‘verhoogd 
akoestisch comfort’. Alle eisen voor het afgewerkte gebouw worden opgegeven.    

  
  

Symbool 
  

Betekenis 
  

Andere 
voorstelling 
  

BUITENGELUID 
  

LAref en LA [dB] 
  

LAref wordt bepaald op basis 
van metingen van het 
geluiddrukniveau buitenshuis op 
een referentiepunt dat zich 2 m 
boven het grondniveau en 2 m 
loodrecht op het midden van de 
gevel bevindt, die het meest is 
blootgesteld aan geluid. LA is de 
gewogen grootte A die wordt 
berekend op basis van de LAref-
grootte volgens de methode 
beschreven in de normatieve 
bijlage B van [NBN S 01-400-1] 
voor elke gevelzijde van de te 
beschermen ruimte. De eisen 
voor de isolatie van een 
geveloppervlak worden uit deze 
grootte afgeleid. 
  

/ 
  

GEVELOPPERVLAK 
  

DAtr [dB] 
  

Akoestische isolatie van een 
specifiek geveloppervlak van 
een ruimte die in situ moet 
worden beschermd. Deze 
isolatie wordt gemeten met 
behulp van een geluidsbron 
volgens een standaard 
meetmethode. De eisen voor 
gevelisolatie in de Belgische 
norm worden op basis van deze 
grootte uitgedrukt 
  

D2m,nT,w (C;Ctr) 
met 
DAtr=D2m,nT,w+ 
Ctr 
  

BOUWELEMENTEN 
  

RAtr [dB] 
  

Grootte gemeten in het 
laboratorium waarmee de 
geluiddemping wordt uitgedrukt 
van verkeerslawaai door een 
normaal constructie-element 
(glas, vensters, wanden, enz.). Is 
niet van toepassing voor 
ventilatieroosters. 
  

Rw(C;Ctr) met 
RAtr=Rw+Ctr 
  

Dn,e,Atr [dB] 
  

Voor 
meetdoeleinden 
wordt deze speciale 
grootte, gemeten in 
het laboratorium, 
gebruikt om de 
geluiddemping van 
het verkeerslawaai 

Dn,e,w(C;Ctr) met 
Dn,e,Atr=Dn,e,w+Ctr 
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door het 
ventilatierooster uit 
te drukken. 
  

Opmerking:1)     De luchtgeluidsisolatie van een element wordt uitgedrukt door middel van een 
indicator met eenduidige waarde waarvan de berekening is gestandaardiseerd in de norm [NBN EN 
ISO 717-1]. De luchtgeluidsisolatie van een element wordt uitgedrukt door middel van een 
isolatiespectrum of door een indicator met eenduidige waarde gevolgd door twee termen: Xw (C; 
Ctr) en XAtr = Xw + Ctr 

 § Xw: vertegenwoordigt de indicator met eenduidige waarde (de gewogen waarden) van 
eenheid X (dB)  

Bijvoorbeeld: 

 o Xw= Rw = de gemeten geluiddempingsindex voor normale bouwelementen  

 o Xw=Dne,w de akoestische isolatie van ventilatieroosters, enz...  

 § C is de aanpassingsfactor voor roze ruis (spectrum 1);  

 § C is de aanpassingsfactor voor verkeerslawaai (spectrum 2).  
Beide aanpassingstermen zijn gedefinieerd om rekening te houden met het soort geluid dat moet 
worden geïsoleerd: spectrum 2 dat leidt tot de berekening van de aanpassingsfactor Ctr geeft een 
indicatie van de isolatie van laagfrequent geluid. De Belgische norm baseert zich enkel op de 
eenduidige waarden waaraan de aanpassingsterm Ctr, die overeenkomt met stadsverkeer type 2, 
is toegevoegd. De prestaties van een constructie-element worden uitgedrukt met een grootte (in 
relatie met de verhouding tussen uitgezonden en invallende geluidsenergie) die helemaal niet 
gelijk is aan de prestaties in situ van een geveloppervlak (in verhouding tot het verschil tussen de 
geluidsdrukniveaus), zelfs wanneer dit geveloppervlak volledig uit hetzelfde element bestaat. Tabel 
1 ‘Classificatie van buitengeluid’ overeenkomstig de norm [NBN EN ISO 717-1] geeft de meest 
voorkomende verdeling. 
  
De geluidsisolatie van een gevel wordt bepaald door het geluidsniveau waaraan deze wordt 
blootgesteld. Deze isolatie is afhankelijk van het frequentieniveau. Ze kan worden berekend onder 
verschillende omstandigheden: in het laboratorium tussen twee resonantiekamers; op locatie door 
het buitengeluid, of een luidspreker die voor de gevel is geplaatst, als bron te nemen. De 
bepalende factor is uiteraard het verschil in geluidsniveau tussen de zender en de ontvanger, dat 
eventueel moet worden gecorrigeerd met specifieke metingen. Elk van deze meetmethoden wordt 
afzonderlijk vermeld (zie tabel 2 en 3), maar de omzetting van de verkregen waarde in een globale 
waarde, die wordt aangegeven met een enkel getal, wordt op dezelfde manier uitgevoerd als voor 
de geluidsisolatie. De procedure wordt beschreven in [NBN EN ISO 717-1]: 1997. Laten we als 
voorbeeld nemen hoe we de akoestische kwaliteit van een beglazing kunnen bepalen. We streven 
naar een waarde die wordt uitgedrukt met de volgende formule: Rw(C;Ctr) = 30(-1;-5) dB, wat 
betekent dat de geluidsisolatieprestatie ten opzichte van type I wordt uitgedrukt door: 30-1=29 dB. 
Voor type II zal dit zijn: 30-5=25 dB. 
 Profielen  
Alle profielen zijn afkomstig van een en dezelfde fabrikant.  Profielen en montagedetails van het 
raam zijn in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en moeten conform zijn met 
de type-elementen getest in het kader van de CE-markering. De door de fabrikant in het kader van 
de CE-markering of van deze werf opgestelde berekeningsnota en/of proeven moeten rekening 
houden met (of betrekking hebben op) alle gegevens inzake belastingen of krachten en met de 
bovenvermelde prestatiecriteria. De afmetingen van de profielen worden uitgedrukt in mm. De 
vorm, het detail en de doorsneden van de profielen stemmen overeen met de aanduidingen op de 
plannen en de eventuele principedetails die als bijlage bij het dossier zijn gevoegd. Ze moeten 
afgestemd zijn op de samenstelling van vaste en/of opengaande delen, de aard, de afmetingen en 
de plaatsingswijze van de voorgeschreven beglazingen, de vulpanelen, het hang- en sluitwerk, de 
ventilatieroosters, dorpels, vensterbanken, binnenafwerkingen, eventuele rolluiken, enz. Tenzij 
anders bepaald in het bestek en/of de detailstudies, worden de profielen zo ontworpen zodat: 

 alle profielen voor opengaande delen minimaal voorzien zijn van een dubbele slag;  

 de afwatering van de horizontale regels gerealiseerd wordt door middel van waterlijsten, 
druipneuzen, ..;  
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 de glassponningen voldoende hoog en diep zijn, alsook verlucht en gedraineerd (in het geval 
van dubbele beglazing), door middel van ten minste twee drainageopeningen met een 
diameter van min. 6mm en met een afwateringsoppervlak dat groter is dan deze gedefinieerd 
in de onderstaande tabel;  

Tabel 1 Kenmerken van de drainageopeningen in de onderste dwarsbalk van het frame. 

Oppervlakte 
van de vleugel 
  

Ruimte tussen de 
drainageopeninge
n 
  

Afstand tussen de 
drainageopeninge
n en de 
vensterhoeken 
  

Oppervlakte van 
de 
drainageopeninge
n (*) 
  

Minimale 
diameter van de 
drainageopeninge
n 
  

> 0,4 m² 
  

De tussenruimte 
tussen twee 
opeenvolgende 
gaten mag niet 
groter zijn dan 60 
cm. 
  

De 
drainageopeninge
n mogen niet 
meer dan 25 cm 
van elkaar 
verwijderd zijn en 
niet minder dan 4 
cm van een hoek. 
  

De totale 
oppervlakte van 
de 
drainageopeninge
n moet meer dan 
100 mm² 
bedragen. 
  

Cilindrische 
opening: Ø > 6 
mm 
  

Drainagekanaa
l: hoogte > 6 
mm 
  

 

> 0,4 m² 
  

Er moet een 
afwateringsgebie
d van ten minste 
250 mm² per m² 
vleugel worden 
voorzien. 
  

Cilindrische 
opening: Ø > 6 
mm 
  

 

Drainagekanaa
l: hoogte > 6 
mm 
  

  

(*) Het totale afwateringsgebied in de onderste dwarsbalk van het frame is gelijk aan de som van 
de oppervlakte van de openingen van elke vleugel. 
  

De decompressiegaten van de sponning nabij de hoeken van het venster moeten een 
minimumdiameter van 6 mm hebben; de afstand tussen twee opeenvolgende decompressiegaten 
mag niet meer dan 80 cm bedragen. Eventuele aluminium afvoerprofielen worden volgens de 
instructies van de fabrikant geplaatst en worden voorzien van de nodige eindstukken; hun 
contactvlakken moeten ook met siliconen worden gecoat, in het bijzonder op de volgende voegen: 

 tussen het aluminium profiel en het kozijn  

 tussen het aluminium profiel en de eindstukken   
o tussen de eindstukken en het kozijn  
o Tenzij de opdrachtgever anders aangeeft, moeten de beglazingen en/of vulelementen van 

binnenuit vervangen kunnen worden, behalve elementen waarachter zich een gemetselde 
muur bevindt;  

o overal waar nodig voor de binnenafwerking (vensterbanken, gordijnkast, zijbekleding, ...) 
moeten sponningen of groeven in de raamprofielen voorzien zijn;  

o de eventueel voorziene luiken moeten geplaatst kunnen worden;    
Alle zichtbare vlakken worden na vervaardiging op een geschikte wijze behandeld om alle sporen 
van werktuigen en bewerking te doen verdwijnen.   
Sponningen 
De profielen moeten toelaten om de beglazingen te plaatsen, standaard en zonder verantwoording 
door de aannemer aan de hand van een relevant proefverslag; de plaatsing van de beglazingen 
beantwoordt aan de Technische Voorlichting [TV 221]. 
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Types deuren en vensters 
Het uitzicht van de diverse types deuren en vensters, de vorm, het uitzicht, de aard en de opbouw 
van de opengaande en vaste delen zijn aangeduid op de plannen en/of in de gedetailleerde 
meetstaat. Bij gebrek aan specifieke bepalingen in het bestek en/of de detailstudies voor de 
vervaardiging, worden de onderstaande voorschriften nageleefd; ze worden ingedeeld volgens het 
type en de aard van de schrijnwerkelementen. De terminologie en de schema’s van de deuren en 
vensters worden gegeven in de norm [NBN EN 12519]. Onder een links (rechts) opendraaiend 
venster wordt verstaan dat de ophangpunten (scharnieren) op de linkerkant (rechterkant) 
bevestigd zijn als men ernaar kijkt vanaf de kant naar dewelke het raam opendraait. Op tekeningen 
wordt de beweging van de vleugel naar de gebruiker toe aangeduid met een doorlopende lijn. De 
beweging van de vleugel van de gebruiker weg wordt aangeduid met een stippellijn.  
RAMEN MET OPENGAANDE VLEUGELS 
Het aantal ophangpunten (paumelles, scharnieren) wordt bepaald door de fabrikant van het 
beslag. Hij geeft het aantal bevestigingen aan in functie van het type raam, de afmetingen en het 
gewicht. 
Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen die gedefinieerd worden in de norm [NBN EN 
13126-1]. De raamkrukken met nokken beantwoorden aan de norm [NBN EN 13126-2] en [NBN EN 
13126-4]. De  ramen met opengaande vleugels worden als volgt ontworpen: 

 Ze zijn uitgerust met een dubbele slag, waarvan er minstens één voorzien is van een 
ingewerkte dichtingsstrip. De dichting van de opengaande delen bestaat uit neopreen of 
kunststof; de dichting moet hol zijn en onder een druk een minimale dikte van 3 mm 
behouden en/of bestaan uit een dichting met lippen. De dichtingen worden in volledige 
lengten geplaatst en de hoeken zijn doorlopend, gevulkaniseerd of gelast. De dichtingen 
komen overeen met deze die gebruikt werden voor de initiële proeven voor de bepaling van 
de prestaties op het vlak van lucht- en waterdichtheid van het raam;  

 Ze zijn uitgerust met een doorlopende decompressiekamer met anticapillaire groeven.  
De sluit- en ophangpunten komen overeen met deze die gebruikt werden voor de initiële proeven 
uitgevoerd om de prestaties op het vlak van lucht- en waterdichtheid van het raam te bepalen. De 
tussenafstanden tussen de sluitpunten voldoen aan de specificaties van de fabrikant. De draai- en 
kipramen worden als volgt ontworpen: 

 Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-3].  

 De draai-kipramen worden bediend met één enkele kruk op handhoogte (3 standen).  

 Het systeem dat verkeerde bediening belet is zodanig dat het in gekantelde stand onmogelijk 
is om het raam van buitenaf te openen of op te tillen. Het wordt zodanig afgesteld dat de 
vleugel niet uit de omlijsting kan vallen door een onhandige bediening van de kruk; een 
blokkeermechanisme belet het kantelen van het raam wanneer de kruk in opendraaiende 
stand staat en omgekeerd.  

 Alle draai-kipramen zijn minstens voorzien van een driepuntssluiting. Ramen met een 
vleugelbreedte of vleugelhoogte van meer dan 1,2 m zijn voorzien van een extra sluitpunt in 
de onder- en bovenregel of op de stijlen; vanaf 1,8 m worden er twee extra sluitpunten 
voorzien in de onder- en bovenregel, of op de stijlen.  

 In de bovenregel van de vleugel bevindt zich een schaar die de vleugel geleidt tijdens de 
kantelbeweging. Deze schaar laat toe om zowel de drukkracht van de vleugel op het vaste 
raam als de symmetrie ten opzichte van dit laatste te regelen. 
 
  

Kantelramen worden als volgt ontworpen: 

 Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de normen [NBN EN 13126-8] en [NBN 
EN 13126-9].  

 Ramen die enkel kantelend opengaan, zijn voorzien van een zijdelingse en/of bovensluiting en 
van minstens een tweepuntssluiting. De bovensluiting is ingewerkt.  

 Kantelramen worden op handhoogte bediend door een openingsmechanisme bovenaan. 
Afhankelijk van de breedte van het raam, bestaat het systeem uit één of meer scharen met 
ingewerkte deurpen, die naast elkaar geplaatst zijn en boven de vleugel ingewerkt zijn. De 
vleugels worden geleid door een stuk dat in een S-vormig profiel glijdt. De scharen worden op 
een horizontale stang bevestigd. Ze zijn respectievelijk uitgerust met:  
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-   één schaar tot een breedte van 1,2 m;        - 
twee scharen tot een breedte van 2,4 m;      - drie 
scharen tot een breedte van 3,6 m. 
 
 
De naar buiten openvallende ramen zijn als volgt ontworpen: 

 Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-10].  

 De naar buiten openvallende ramen zijn uitgerust met een bovensluiting van de impost, één of 
twee drukhendels volgens de breedte van de vleugel en een horizontale stang.  

De draai- en kipramen beantwoorden aan de veiligheidscriteria die vermeld zijn in de norm [NBN 
EN 14351-1:2006+A2]. Standaard zijn ze als volgt ontworpen: 

 De draai- of kipramen zijn voorzien van twee taatspotten met rem. De ramen moeten in 
eender welke stand open kunnen blijven staan. De vleugels zijn voorzien van een 
blokkeersysteem om op ongeveer 20° open te blijven staan. Voor de kipramen worden er 
zowel onderaan als bovenaan 3 sluitpunten voorzien. Voor de draairamen worden er aan 
weerszijden 3 sluitpunten voorzien. De taatspotten zijn ingewerkt/opgebouwd.  

 De ramen op taatsen zijn voorzien van twee taatspotten met rem. De ramen moeten in eender 
welke stand open kunnen blijven staan. De vleugels zijn altijd voorzien van een zijdelings 
vergrendelingssysteem en een 3-puntssluiting. Voor ramen met een breedte van meer dan 
200 cm is er in de onderregel van het vast raam een lager gemonteerd (ramen die verticaal 
draaien mogen niet uitgevoerd worden in pvc).  
 
  

Schuiframen worden als volgt ontworpen: 

 Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-15].  

 Het schuivend deel wordt gedragen door een loopwagen bestaande uit minstens 4 lagers van 
kunststof van goede kwaliteit/rvs. De rail is vervaardigd uit een profiel van aluminium/rvs. Aan 
de kant tegenover de sluiting zijn twee stootbuffers voorzien. De rail is vervaardigd uit een 
profiel van aluminium/rvs. Aan de kant tegenover de sluiting zijn twee stootbuffers voorzien. 
 
  

Hefschuiframen worden als volgt ontworpen: 

 Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-16].  

 Zij worden uitgerust met een hef-schuifmechanisme, waarbij de overbrenging van de 
loopwagen en de hefsleden gebeurt door middel van een stalen stang. Het schuivend deel 
wordt gedragen door een loopwagen bestaande uit minstens 4 lagers van kunststof van goede 
kwaliteit/rvs. De rail is vervaardigd uit een profiel van aluminium.  

 Aan de kant tegenover de sluiting zijn twee stootbuffers voorzien. 
 
  

Kipschuiframen worden als volgt ontworpen: 

 Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen van de norm [NBN EN 13126-17].  

 De vleugel is voorzien van een omtreksluiting met centrale bediening met regelbare 
vleugeldruk, regelbare en vergrendelbare scharen. De vleugel is uitgerust met een kruk die het 
beweegbaar element doet kantelen door een rotatie van 90° naar omhoog en die, bij een 
latere rotatie, de vleugel opnieuw in evenwijdige stand brengt. De rail is vervaardigd uit een 
profiel van aluminium/rvs en is uitgerust met een veerbuffer.  

 De vleugel is uitgerust met een enkelvoudige/dubbele kruk - zonder slot/met slot met 
profielcilinder/met slot met veiligheidscilinder en twee sluitpunten in elke kozijnstijl + één 
extra sluitpunt in de onderregel en de bovenregel. 
 
  

Schuine/hellende ramen worden als volgt ontworpen: 

 Schuine/hellende ramen moeten voldoen aan [TV 176].  

 Het geheel wordt zodanig gemonteerd dat er op geen enkele plaats van de constructie water 
kan stagneren.  
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Samengestelde raamgehelen worden als volgt ontworpen: 

 Samengestelde ramen bestaan uit verscheidene elementen waarvan de tussenlijsten 
vervangen zullen worden door vaste tussenprofielen of door de verbinding tussen de vaste 
kaders. De inertie van de samengevoegde profielen moet aan de eisen op het vlak van 
weerstand tegen windbelasting beantwoorden, hetzij door berekening, hetzij door een proef, 
zoals vermeld in de norm [NBN B 25-002/1]. Deze elementen met grote afmetingen vertonen 
altijd een voldoende stijfheid opdat het aantal bevestigingen beperkt kan blijven. Er wordt een 
bijzondere aandacht besteed aan de dichtheid van de verbinding tussen de tussenprofielen. Zo 
moeten de holle tussenregels voorzien zijn van een waterafvoersysteem. De profielen worden 
bij de verbinding waterdicht gemaakt door verlijming of silicone.  

 De samenstelling van deze gehelen is aangeduid op de plannen en/of detailtekeningen.  

UITVOERING/VERWERKING 

 Algemeen 

 Het buitenschrijnwerk zal worden geplaatst in overeenstemming met de eisen van het bestek, 
meer bepaald voor wat betreft de volgende elementen: profielen, beglazing, vulelementen, 
dichtingsmaterialen, afwateringsprofielen, kozijnen, ventilatieroosters, hang- en sluitwerk, 
sloten, verankeringsmiddelen, aansluitingen, aansluitprofielen, vullingen, beglazingen, 
eventuele ventilatoren, binnenzonweringen, buitenzonweringen ...  

 De afmetingen die aangeduid worden op de plannen en de meetstaat zijn die van de ruwbouw 
zoals hij moet worden uitgevoerd, en worden dus louter ter informatie gegeven. De aannemer 
moet zelf de maten nemen op de werf alvorens over te gaan tot vervaardiging van de 
elementen.  

 De werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en geschoolde arbeiders.      

Levering - Opslag 

 De venster- en deurblokken en hun toebehoren moeten worden vervoerd in omstandigheden 
die de materialen tegen beschadigingen beschermen; ze worden zorgvuldig gestapeld en 
vastgemaakt. De opslag op de bouwplaats moet tot het minimum beperkt blijven en mag niet 
meer dan één week duren. De elementen moeten verticaal in de schaduw opgeslagen worden 
en mogen nooit op elkaar gelegd worden.  

 De beschermingsfolie die in de fabriek aangebracht is op de voorgelakte profielen mag niet 
vroeger dan minstens één maand na levering op de bouwplaats verwijderd worden. Deze 
essentiële voorzorgsmaatregelen moeten vermijden dat de elementen beschadigd worden 
door regen- of condensatiewater voordat ze hun definitieve oppervlaktebehandeling gekregen 
hebben.  

Montage 

 Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de muuropening geplaatst en in functie van de 
voorziene aansluiting op de vereiste afstand van de ruwbouw aangebracht. De opstelling is 
perfect loodrecht, waterpas en in de as.  

 Indien de gevel een uitwendige isolatie en/of lichte gevelbekleding krijgt, wordt het raam 
geplaatst volgens de detailtekeningen en/of in overleg met de aannemers voor de ruwbouw 
en de plafonnering.  

Verankering aan de ruwbouw 

 Voor vensterramen met gewone afmetingen worden de bevestigingen beschreven in [TV 188].  

 De ramen worden zodanig bevestigd zodat de belasting van de ramen wordt overgedragen op 
de ruwbouw en zodat de zettingen van het gebouw geen invloed hebben op het 
buitenschrijnwerk. De bevestiging gebeurt door middel van doken of rechtstreeks in de muur 
met pluggen en schroeven. Het aantal bevestigingspunten moet voldoende zijn opdat het 
raam bestand zou zijn tegen de windbelasting en elke andere eventuele belasting met een 
veiligheidscoëfficiënt van minstens 3. Alle bevestigingsmiddelen zijn vervaardigd uit roestvast 
of gegalvaniseerd staal (375 g/m2).  

 Om iedere overdracht van koude tussen de muren en de ramen te voorkomen, worden de 
ankerstukken in principe steeds achter de isolatie van de binnenmuur bevestigd. 
Bevestigingen aan de buitenmuur zijn enkel toegelaten wanneer er speciale geïsoleerde 
verankeringsstukken gebruikt worden.  



 DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – architectuur en naaste 
omgeving 

 

 Pagina 166 van 275 
 
 
 
 
 

  

 De bevestigingen aan de verticale stijlen en de boven- en onderdorpels van het vaste raam 
worden respectievelijk als volgt voorzien:  
⇒ in de hoogte: minimum twee op een afstand van ongeveer 20 cm van elke hoek, ter hoogte 
van de scharnieren en vervolgens op een maximale tussenafstand van respectievelijk 100 cm 
voor de houten ramen, 75 cm voor de metalen ramen en 60 cm voor de pvc ramen.  
⇒ in de breedte: minimum één bevestiging per 1 m breedte en minimum één bevestiging ter 
hoogte van elke tussenstijl en op de plaatsen die het meest belast worden, om zo vervorming 
van het stuk te voorkomen.  
⇒ er mogen altijd extra bevestigingen voorzien worden om te voldoen aan bijzondere eisen die 
gesteld worden in functie van de beglazing en/of inbraakpreventie.    

    Verbinding met de ruwbouw 

 De volledige omtrek van het buitenschrijnwerk aan de ruwbouw moet worden geïsoleerd. De 
plaatsing staat borg voor een perfecte verbinding met de ruwbouw.  De plaatsing van de 
ramen en de continuïteit van de isolatie wordt gerealiseerd in overeenstemming met de 
plannen en doorsneden en zal een EPB-conforme bouwknoop vormen.  

 Ramen die rechtstreeks in het parement geplaatst worden, moeten worden voorzien van een 
dichtingsmembraan en van de nodige dichtingslagen.  

 De dichtheid wordt verkregen door gebruik te maken van geschikte dichtingsrupsen en 
geschikte elastische kitten. De aansluitingskitten beantwoorden aan de Technische Specificatie 
[STS 56.1].  De hechtingsvlakken moeten proper, droog en stofvrij zijn. Mortelspatten moeten 
op voorhand verwijderd worden.  

 Aan de dorpel wordt een dichtingsrups geplaatst die gedeeltelijk samengedrukt wordt om een 
dichtingsvoeg te verwezenlijken. Bovenaan en aan de zijkanten van het buitenmetselwerk, 
wordt een rups of strip geplaatst die als bodem zal dienen voor een dichtingskit die met de 
spuit wordt aangebracht. Aangezien de plastische voegen slechts in twee richtingen kunnen 
hechten, moeten ze worden aangebracht op een ondergrond die geen enkele hechting aan de 
voeg vertoont.  

 De voegbodem moet voldoen aan diverse criteria:   
o de vorm hebben van een halfstijf profiel en gekalibreerd zijn om voldoende stevig in de 

voegopening te klemmen om te weerstaan aan de druk van de kit bij de verwerking,  
o voldoende soepel zijn om zich aan te passen aan de plaatselijke onregelmatigheden van de 

af te dichten flanken  
o chemisch inert zijn voor de bestanddelen van de kit en rotbestendig zijn    

 De dichtingsrupsen worden in zo groot mogelijke lengten en rechtlijnig geplaatst. De 
ondergrond bestaat uit een kunststof met gesloten cellenstructuur die voldoende 
samendrukbaar is om het raam tegen de elementen van de ruwbouw vast te zetten. De 
breedte van de dichtingsstrook (= diepte van de vulling) bedraagt minstens 20 mm. De 
dichtingsrupsen worden geplaatst in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant. 
Deze ondergronden moeten chemisch verenigbaar zijn met de aard van de voorgeschreven 
profielen en met de dichtingskit.   

De binnenafwerking (omkastingen, vensterbanken ...) mag pas worden aangebracht nadat de 
ontwerper de isolatie heeft gecontroleerd. De openingen aan de binnenkant die tussen het 
schrijnwerk en de ruwbouw blijven, worden volledig opgevuld met een isolerend en rotbestendig 
materiaal om een volledige winddichtheid te verkrijgen:  de voeg wordt goed gevuld met 

minerale wol of polyurethaanschuim. 
De binnenafwerking wordt uitgevoerd in functie van de aard van het afwerkingsmateriaal van de 
binnenmuren (plafonnering, betegeling, parement) volgens de aanwijzingen van de ontwerper, 
ofwel met een afwerklat, ofwel met een duurzaam elastische kit die met de spuit wordt 
aangebracht. Deze werken zijn eveneens inbegrepen.   

CONTROLES 

Vensterramen die tijdens of na de plaatsing beschadigd zouden raken, vensterramen die 
abnormale vervormingen zouden vertonen of beschadigd zouden zijn door vocht, mogen niet 
verwerkt worden. Geldige attesten met betrekking tot de brandweerstand en de brandreactie, en 
de documenten met betrekking tot de CE-markering of andere vrijwillige certificaties (type ATG) 
moeten vooraf aan de architect bezorgd worden. 

Proeven 
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 Wanneer het geheel van de post ‘buitenschrijnwerk’ minder dan 75.000,00 euro (3.000.000 
BF) bedraagt en proeven vereist zijn, worden deze op kosten van de verliezer in rekening 
gebracht. Voor hogere bedragen zal systematisch een proef geëist worden, waarvan de kosten 
integraal door de aannemer gedragen zullen worden, tot volledige tevredenheid verkregen 
wordt. Indien het schrijnwerkelement niet aan de functionele proeven voldoet, dan heeft de 
aannemer het recht om een nieuwe reeks functionele proeven te eisen. 

 De functionele proeven worden uitgevoerd door een onafhankelijk, aangemeld, erkend 
laboratorium, onder het toezicht van de aannemer, volgens de norm [NBN EN 14351-1], de 
eisen zijn opgenomen in [NBN B 25-002/1]. 

 Het geteste en goedgekeurde raam zal worden gemerkt en op de werf worden bewaard als 
referentie. Het mag worden geplaatst, maar wel als laatste. Indien de producten niet aan de 
proeven voldoen, kan de ontwerper de werken onmiddellijk laten stilleggen.  

Toleranties 
De maattoleranties zijn vermeld in de norm [NBN B 25-002/1] en in [TV 188]. 
De toelaatbare maatafwijkingen in de breedte en in de hoogte voor opendraaiende vleugels, 
gemeten in de glassponningen, zullen niet groter zijn dan ± 1 mm, vermeerderd met 0,5 mm per 
bijkomende meter hoogte of breedte. Wat betreft de haaksheid van de opengaande vleugels 
mogen de lengteverschillen van de diagonalen, gemeten onderaan de beglazingssponningen niet 
meer bedragen dan ± 2 mm, verhoogd met 0,5 mm per aanvullende meter diagonaallengte, met 
een maximum van 3 mm.   

Plaatsing 
De beschadiging van de profielen ten gevolge van de plaatsing, krassen, uitholling of slechte 
bevestiging zal afkeuring en vervanging van het element tot gevolg hebben. De criteria op het vlak 
van beschadiging zijn vermeld in [STS 52.1] voor houten schrijnwerk, [STS 52.2] voor aluminium 
schrijnwerk en [STS 52.3] voor schrijnwerk in pvc. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN 25- 002-1] 
[NBN 03-004] 
[NBN S 23-002] 
Kwaliteitseisen en aanbevelingen voor aluminium in de BOUW van het Aluminium Center Belgium 
[TV 221] 
[TV 192] 
[TV 203] 
[TV 222] 
[NBN 03-003] 
[NBN EN 1627- 1630 serie] 
[NBN D 50-001] 
[NBN EN 1026] 
[NBN EN 12207] 
[NBN EN 12211] 
[NBN EN 12210] 
[NBN EN 1027] 
[NBN EN 12208] 

CE-markering 

 Het schrijnwerk moet beantwoorden aan de volgende richtlijnen: 
Wettelijke basis Richtlijnen 83/189/EG en 98/34/EG 

 De andere toepasselijke richtlijnen: 
93/36/EG Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten van leveringen   
   93/37/EG Procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
uitvoering van werken 85/374/EG Aansprakelijkheid voor het op de markt brengen van 
producten met gebreken     92/59/EG Algemene productveiligheid 
   93/465/EG (Producten die vervaardigd zijn conform de geharmoniseerde 
normen en die getest zijn volgens de procedures voor de overeenstemmingsbeoordeling 
vastgelegd door de Commissie, worden gekenmerkt door een CE-label. De op een product 
aangebrachte CE-markering verschaft een voldoende vermoeden van overeenstemming om 
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het vrije verkeer ervan op de eenheidsmarkt te waarborgen). 
73/23/EG Laagspanningsapparatuur 89/106/EG Bouwproducten 89/686/EG Persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

  Normen en planning: 
[NBN EN 14351- 1: 1+ A2] 

 Systemen voor de controle van de CE-markering: 
Schrijnwerk en/of gordijngevels moeten beantwoorden aan de AoC = Attestation Of 
Conformity van niveau 3 en moeten dus de volgende controles ondergaan:  

o Controle van de proeven types ITT door een ‘NOTIFIED BODY’ (door een erkende instelling). 
o FPC-controle van de vervaardiging door verklaring van de fabrikant (autocontrole door de 

fabrikant).  

 Principe van de CE-markering:  
o ITT = Initial Type Testing (proeven van de overeenstemming van het initiële prototype). 
o FPC = Factory Production Control (controle op de overeenstemming van de productie met 

het initieel prototype). 
Autocontrole door de gevelaannemer zelf. 
Principe IKZ/ISO 9000/externe audit 
Ingangscontrole, Controle van de productie, Controle van de afgewerkte producten 
VERKOOP - prijsofferte en bestelling             PROJECT en PLANNING                             AANKOPEN - 
bestellingen en leveringen  PRODUCTIE – debieten, technische details, vervaardiging
           
   PLAATSING – verpakking, transport, montage  ONTVANGST 
– facturatie, garantie, dienst na verkoop, onderhoud 
Zichtbaarheid van de CE-markering 
Voor de producten met Conformiteitsattest AoC 3   

 op de documenten betreffende het product 

 Leveringsbonnen 

 Verpakking 

 Bevestigingen van bestellingen 

 Pv van oplevering/Facturatie 
Voor producten onder AoC niveau 1 (waarvoor brand en/of rookontwikkeling vereist is) 

 Te voorzien op elk element 

 Met EXTERNE controle van het NOTIFIED BODY 

- Uitvoering 

Om een zorgvuldige uitvoering te verwezenlijken, moeten de volgende richtlijnen en voorschriften 
nageleefd worden: 
[STS 52.1] (+ addendum-pvc) 
[TV 188] 
[TV 176] 
[TV 188] 
[TV 221] 

41.12 Aluminium vensters en vensterdeuren 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Buitendeuren en -vensters worden als aluminium beschouwd wanneer alleen het materiaal 
‘aluminium’ instaat voor de mechanische sterkte van deze bouwelementen. De andere 
bekledingen van het buitenvlak veranderen niets aan het feit dat deze elementen tot het 
aluminium schrijnwerk behoren. 

MATERIALEN 

Profielen 
Profielen in aluminium met thermische onderbreking: profiel uit aluminium, samengesteld uit twee 
of meer aluminiumprofielen die doorlopend verbonden zijn door minstens een thermisch isolerend 
gedeelte (niet uit metaal). 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.12
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De legeringen die het meest gebruikt worden in de bouw en de architectuur zijn die van het type 
Al-Mg, Al-Mg- Mn en Al-Mg-Si. 
De chemische samenstelling en de benaming van de metallurgische toestanden worden 
gedefinieerd in de normen [NBN EN 573-3] en [NBN EN 515]. 
De legeringen AW 6060 en AW 6033 zijn aanbevolen voor bouwtoepassingen. De samenstelling 
van deze legering, die vastgelegd is door de norm [NBN EN 755-2], is als volgt: 

 Deze legering heeft de volgende samenstelling:  

     
o Zn: ≤ 0,15 %, Cu: ≤ 0,02 %, Pb: ≤ 0,0022, Si: ≤ 0,30- 0,55 %, Fe: ≤ 0,10- 0,30 %, Mg: ≤ 0,35 - 

0,6 %,  
o Mn: ≤ 0,10 %, Cr: ≤ 0,05 %, Ti: ≤ 0,10 %, Al: resterende overige elementen afzonderlijk: ≤ 

0,05 %, Overige elementen samen ≤ 0,15%    
Gewijzigde legering:  De aluminiumindustrie heeft legering AW 6060B en AW 6063 B ontwikkeld, 
aanbevolen voor bouwtoepassingen. De samenstelling van deze legering is als volgt. De 
samenstelling 6060B is strenger dan de samenstellingen 6060 en 6063 op de volgende gebieden: 

 Cu: 5 keer minder dan in de legeringen 6060 en 6063  

 Cr: 2 keer minder dan in legering 6063  
De maat- en vormtoleranties van geëxtrudeerde aluminiumprofielen moeten voldoen aan [NBN EN 
12020-2]. Andere toleranties kunnen worden geleverd na overleg met en akkoord van de 
extrudeerder. 
De functionele maten van de geïsoleerde profielen moeten tussen de grenzen liggen die door de 
norm [NBN EN 12020-2] zijn opgelegd. 
De toleranties (overhellen – kromtrekken van de rechte vlakken) van de profielen moeten +0 -
0.5mm bedragen. 

 Alle vaste en beweegbare profielen zijn met thermische onderbreking en moeten aan de 
volgende voorwaarden voldoen:   

o er mag geen enkele koudebrug zijn tussen de inwendig en het uitwendig profiel;  
o er mogen geen duurzame vervormingen zijn; de sterkte van de thermische voeg is zodanig 

dat de gemonteerde profielen als een geheel kunnen worden beschouwd en bestand zijn 
tegen intensief gebruik.  

o de verbindingen moeten de verschillende thermische uitzettingen tussen binnen- en 
buitenprofiel kunnen opvangen zonder blijvende vervorming of destabilisering van het 
profiel.    

 De thermische onderbreking kan worden verwezenlijkt door klemmen, lijmen of 
ineenschuiven en moet voldoen aan de eisen uit de tabel van [NBN EN 14024].  

Vorm, type en afmetingen van de profielen 

 Alle bewegende onderdelen worden uitgevoerd in profielen van het type dat voorzien is van 2 
dichtingen.  

 De koude en de warme kant van de profielen worden gescheiden door een middendichting uit 
soepele kunststof. Deze dichting zorgt ervoor dat het venster over de hele omtrek wind- en 
waterdicht is. De slag van de middendichting van de thermische profielsystemen wordt altijd 
uitgevoerd op de polyamide strips en niet op het aluminium. Daarnaast is aan de binnenkant 
van de opengaande elementen een akoestische dichting voorzien.  

 De dichtingen van beglazingen of vulling bestaan uit EPDM, TPE of een soortgelijk product, dat 
voldoet aan [TV 110] en [TV 221]. Ze zijn blijvend elastisch volgens de norm [DIN 7863]. De 
dichtingen worden in volledige lengtes ingeklemd in de profielgroeven en worden in de 
hoeken in verstek gesneden en gevulkaniseerd, of verbonden met voorgevormde 
hoekstukken, of gelast in het geval van TPE dichtingen. Ze worden zodanig geplaatst zodat ze 
langdurig voldoen aan de gestelde eisen en moeten gemakkelijk verwisselbaar zijn. De 
akoestische dichtingen blijven doorlopend, zelfs ter hoogte van de scharnieren.  

 Alle raamtypes moeten voorzien zijn van een drainagesysteem in de onderdorpels of in de 
horizontale profielen. Om een goede waterdichtheid te garanderen, zijn de profielen zo 
ontworpen zodat drukegalisatie optreedt in de decompressiekamer. Zo wordt de afvoer van 
het ingesijpelde water naar buiten vergemakkelijkt. De drainageopeningen van vleugel en 
buitenkader moeten verspringen ten opzichte van elkaar. Voor een vensterbreedte van 100 
cm worden minimum twee openingen voorzien; voor elke bijkomende 50 cm wordt een extra 
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opening aangebracht. De drainageopeningen worden zo onzichtbaar mogelijk aangebracht 
(minimum diameter 8 mm of sleufgaten van circa 5 x 30 mm).  

 De profielen zijn verenigbaar met het hang- en sluitwerk (standaard wordt het EURONUT 
systeem gekozen).    

 Nominale afmetingen van de afgewerkte elementen, uitgedrukt in mm (zonder decimaal).  

 Hoogte van het profiel: 70 mm.  

 Nominale afmetingen van de afgewerkte onderdelen, uitgedrukt in mm (zonder decimaal).  

 Bouwdiepte van het profiel: minimum 5 voor vaste buitenprofielen en minimum 6 voor 
opengaande profielen (te verhogen in functie van de uitgeoefende winddruk en het 
traagheidsmoment van de profielen).  

 Breedte van het profiel: in functie van de maten van de opengaande delen   

Assemblage/vervaardiging 

 Voor de bewerking, behandeling en plaatsing van de voorgevormde profielen houdt men 
steeds rekening met de voorschriften van de systeemleverancier.  

 Alle verbindingen worden uitgevoerd met standaard toebehoren die afkomstig zijn van 
dezelfde fabrikant als de profielen en volledig geschikt zijn voor de verbindingen.  

 De profielen worden gezaagd en ontbraamd; T-verbindingen worden volledig passend 
uitgefreesd zodat zij de vorm van de dwarsprofielen volgen. Alle zaagsneden of gefreesde 
oppervlakken krijgen vooraf een waterdichte behandeling met een speciaal corrosiewerend 
middel.  

 De hoeken worden door middel van pneumatische persing met gekartelde hoekstukken en/of 
aluminium schroefhoeken verbonden. De flenzen van het kader en de profielen van de 
vleugels moeten altijd voorzien zijn van egalisatiehoeken in rvs om de verstekken vlak te 
houden. Deze hoek en T-verbindingen doen geen afbreuk aan de isolatie-eigenschappen van 
de constructie. Teneinde een goede dichting te verkrijgen, worden de verstekken en 
verbindingsstukken gelijmd en dichtgestopt met geschikte lijmsoorten. De voegen worden 
volledig waterdicht gemaakt.  

 Bij het frezen van de beslagonderdelen en de drainageopeningen mag niet geraakt worden 
aan de isoleerstrips van de thermische onderbreking.          

Oppervlaktebehandeling 

 Alle structuren en tussenstijlen, alsook de glaslatten, ondergaan dezelfde beschermende 
behandeling, geschikt voor aluminium, volgens de richtlijnen van het kwaliteitshandboek. De 
profielen worden afgewerkt met één van de onderstaande oppervlaktebehandelingen, in 
overeenstemming met de specificaties van het bestek.  

 Om een continue kwaliteit te waarborgen, is slechts één oppervlaktebehandeling toegelaten in 
eigen beheer door de systeemleverancier, en moet de aluminiumlegering voldoen aan de 
onderstaande criteria. Een QUALICOAT-licentie (voor de poedercoating) en een QUALANOD-
licentie moeten onmiddellijk voorgelegd kunnen worden op verzoek van de architect.  

 Bij waarneming loodrecht op het betrokken oppervlak onder diffuus licht (open hemel buiten 
en zonder kunstmatige verlichting binnen), mag geen enkel van de hieronder beschreven 
oppervlaktegebreken op een afstand van 2 meter met het blote oog zichtbaar zijn:  

     
o ruw oppervlak, druppels, blazen, sinaasappelschileffect, insluitingen, kraters, matte vlekken, 

gaten, krassen.  
o De gemoffelde uitvoering moet een gelijkmatige kleur en glans vertonen en moet dekkend 

zijn. Er mag geen storend kleurverschil te zien zijn tussen de aparte stukken. Alle profielen, 
platen en de toebehoren die in metaal uitgevoerd zijn, moeten gemoffeld worden met een 
poeder uit hetzelfde lot, zonder onderbrekingen, en in geval van bijkomende bestellingen 
voor hetzelfde project dient er een monster te worden bezorgd aan het lakbedrijf om de 
kleurverschillen te minimaliseren.  

o Het uitzicht van het zichtvlak van de geanodiseerde profielen mag geen enkel kleurverschil 
noch storende vlekken vertonen die hinderlijk bevonden zouden kunnen worden.      

Moffeling / bekledingen 

 De uitgevoerde afwerking door moffeling moet overeenstemmen met volgende normen [NBN 
EN 12206-1].  
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 De verflagen zijn schokbestendig en mogen tijdens mechanische bewerkingen (boren, zagen, 
frezen, ponsen, ...) niet afbladderen aan de randen. De benodigde profielmonsters moeten 
vooraf aan de ontwerper worden voorgelegd.  

Toepassingsgebied: Klasse 2 - stedelijke omgeving - normale belasting.  Na het ontvetten en 
beitsen (1 tot 2 gr/m²) krijgen de profielen een chroomlaag (0,6 tot 1 gr/m²). Maximaal 16 uur na 
het spoelen en drogen bij een luchttemperatuur van max. 100 °C worden de profielen voorzien van 
een elektrostatische polyester poedercoating en gepolymeriseerd in een emailleringsoven bij een 
temperatuur van 180 - 200 °C. Bij metaalkleuren worden de aluminium- of roestvrijstalen deeltjes 
aan het polyesterpoeder toegevoegd. Een homogene menging van aluminium of roestvrijstalen 
deeltjes is niet toegestaan om wolkvorming te voorkomen. De dikte van de laag is gemiddeld 
minstens 60 micron. 

 Kleur van het profiel: RAL-kleur naar keuze van de ontwerper.  

 Hang- en sluitwerk 
Het hang- en sluitwerk wordt ingewerkt en moet toelaten om het schrijnwerkelement in de 
aangeduide richting te openen. De zichtbare delen hebben een identieke kleur en afwerking als de 
profielen.        

 De aannemer verstrekt een waarborg van tien jaar op de wind- en waterdichtheid van het 
gehele buitenschrijnwerk, bij normaal onderhoud door de eigenaar.  

 Het moffelen wordt gedekt door de volgende waarborgen: 5 jaar voor de onveranderlijkheid 
van de kleuren en 10 jaar voor de hechting. Gekraste of beschadigde profielen worden 
afgekeurd.  

Het hang- en sluitwerk wordt beschreven in de afdeling 41.72 Hang- en sluitwerk 

UITVOERING/VERWERKING 

 De ramen worden geplaatst in overeenstemming met artikel 41.1 Buitenvensters en 
vensterdeuren - algemeen  

 De verbinding tussen de thermische breuk in het aluminium buitenschrijnwerk en de 
thermische isolatie van de ruwbouw moet zorgvuldig en overal perfect passend worden 
gemaakt. Deze verbinding wordt door de installateur gemaakt met steenwol.   

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[STS 36] 
[TV 188] 
Kwaliteitseisen en aanbevelingen voor aluminium in bouwconstructies Uitgave Aluminium Center 
Belgium 
[DIN 1748/17615 - 4108] 
[NBN EN ISO 3211] 

41.12. 2 Vensters en vensterdeuren in aluminium met thermische 
onderbreking 

41.12.2a Vensters en vensterdeuren in aluminium met thermische onderbreking 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel beschrijft de levering en installatie van buitenschrijnwerk (vensters en vensterdeuren) in 
aluminium met een thermische onderbreking. 
 
Belangrijke opmerkingen: 
Alle vensters zijn onderworpen aan de Bouwproductenverordening (BPV). Deze producten worden 
overeenkomstig [NBN EN 14351-1:2006+A2] voorzien van een CE-markering om te certificeren dat 
ze voldoen aan de technische specificaties van deze verordening. 

- Ligging 

Nieuw sanitaire gebouw. 
Zie gedetailleerde plannen en schema's 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.12.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.12.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.12.2a
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MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De samenstelling van het aluminium voldoet aan de eisen van [STS 52.2]. De atmosfeer waaraan 
het schrijnwerk wordt blootgesteld is die van een normaal klimaat. Voor een normaal klimaat 
kunnen AW-6060 of AW-6063 legeringen worden gebruikt.  Voor agressieve klimaten wordt een 
AW-6060-B legering gebruikt. De legeringen voldoen aan de [NBN EN 755-2]. 
Aluminium profielen met thermische onderbreking voldoen aan de eisen van de [NBN EN 14024]. 
De duurzaamheid van de profielen wordt aangetoond volgens [NBN EN 14024] voor de 
temperatuurcategorieën TC1 (-10°C tot 70°C).  
 
 
Prestaties van het schrijnwerk 

 Thermische prestaties: De globale U-waarde van het schrijnwerk bedraagt 1,5 W/m²K  

 Luchtdichtheid: Klasse 4   

 Waterdichtheid klasse 6A   

 Windweerstand Klasse C3   

 Bedieningskracht klasse 2 (BPM)   

 Weerstand verkeerd gebruik klasse 4 (scholen, openbare gebouwen)   

 Akoestische prestaties D Atr hoger dan 38 Db  

 Inbraakweerstand: Klasse 1   

 Weerstand tegen schokken: Klasse 2   
Types van vensters en vensterdeuren 
De afmetingen worden vermeld in de samenvattende meetstaat. 
Vaste ramen 

 Vulling: Dubbele beglazing – Gas (cf. 42.22.1a Dubbele beglazing - Gas)   
Draai- en kipramen 

 Vulling: Dubbele beglazing – Gas (cf. 42.22.1a Dubbele beglazing - Gas)   

 Hang- en sluitwerk: 
Cf. Artikel 41.72.1a Scharnieren en paumelles 
Cf. Artikel 41.72.3a Krukken 
 
  

Hang- en sluitwerk  
(zie ondertitel 41.72 Hang- en sluitwerk) 

 Het hang- en sluitwerk laat toe om de hierboven gedefinieerde prestaties te bereiken en 
voldoet aan de beschrijvingen van de initiële proeven voor de markering van het venster of de 
vensterdeur.   

 De krukken en andere bedieningsstukken (met name PBM) zijn beschreven in hoofdstuk 
41.72.3 Krukken 
 
  

Beglazingen en vulpanelen 
(Zie afdeling 42 Buitenbeglazing en vulelementen) 

- Afwerkingen 

Moffelmethodes/bekledingen 

 De uitgevoerde afwerking door moffeling moet overeenstemmen met volgende normen [NBN 
EN 12206-1].  

 De verflagen zijn schokbestendig en mogen tijdens mechanische bewerkingen (boren, zagen, 
frezen, ponsen, ...) niet afbladderen aan de randen. De nodige profielmonsters moeten vooraf 
aan de ontwerper worden voorgelegd.  

 
Toepassingsgebied:  
Klasse 2 - stedelijke omgeving - normale belasting  Na het ontvetten en beitsen (1 tot 2 gr/m²) 

krijgen de profielen een chroomlaag (0,6 tot 1 gr/m²). Maximaal 16 uur na het spoelen en 
drogen bij een luchttemperatuur van max. 100 °C worden de profielen voorzien van een 
elektrostatische polyester poedercoating en gepolymeriseerd in een emailleringsoven bij 
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een temperatuur van 180 - 200 °C. Bij metaalkleuren worden de aluminium- of 
roestvrijstalen deeltjes aan het polyesterpoeder toegevoegd. Een homogene menging van 
aluminium of roestvrijstalen deeltjes is niet toegestaan om wolkvorming te voorkomen. De 
dikte van de laag is gemiddeld minstens 60 micron. 
 
 Voor RAL-kleuren is de gemiddelde laagdikte minimaal 60 micron. 
 Bij metallic kleuren wordt het kleurpigment met het basispoeder ‘gesmolten’ (Bonding proces). 
Een homogene menging van aluminium of roestvrijstalen deeltjes is niet toegestaan om 
wolkvorming te voorkomen. 

 De kleur van de oppervlaktebehandeling van het profiel kan op basis van een monster bij de 
bouwverantwoordelijke/architect worden geraadpleegd.  

 De afwerkingen van het oppervlak maken ook combinaties van binnen en buitenkleuren 
mogelijk:  

 RAL-kleur van het profiel: naar keuze van de ontwerper  

UITVOERING 
- Algemene voorschriften 

De ramen worden geplaatst in overeenstemming met artikel 41.1 Buitenvensters en vensterdeuren 
en met [TV 188]. 
Het onderhoud gebeurt in overeenstemming met [NBN B 25-002-1] aangevuld door de [STS 52.2]. 

- Bijkomende uitvoeringsnota's 
De aansluitingen van het schrijnwerk waarborgen de continuïteit van de mechanische, 
thermische en waterdichte prestaties. 
Voor de continuïteit van de luchtdichtheid wordt voor de aansluiting een zelfklevend 
membraan gebruikt. 
Voor de continuïteit van de thermische isolatie wordt voor de aansluiting steenwol 

gebruikt.  
  

SPECIALE CONTROLES 

Raam/ruwbouwaansluiting in overeenstemming met de EPB-conforme bouwknopen, in combinatie 
met bijkomende luchtdichtheid tussen het raam en de ruwbouw. 

BIJKOMENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 14351- 1: 1+ A2] 
[STS 52,2] 
[NBN EN 755-2] 
[NBN EN 14024] 
[NBN EN ISO 7599] 
[NBN B 25-002-1] 

- Uitvoering 

[TV 188] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/st  
Prijs per stuk volgens het type raam, de afmetingen, de indeling op de plannen en in het borderel 
van de ramen.  

41.12.2a.01  Aluminium raam - Type 57    

41.2 Inkomdeuren 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de levering en de plaatsing van alle elementen die nodig zijn voor het 
samenstellen van de buitendeuren, met inbegrip van alle onderdelen die er wezenlijk deel van 
uitmaken. Overeenkomstig de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek moeten de 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.2
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eenheidsprijzen uit deze post, ofwel volgens de uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, ofwel 
in hun totaliteit steeds het volgende bevatten: 

 het ter plaatse controleren van de precieze afmetingen; 

 de montage van de venster- en deurprofielen, met inbegrip van alle hang- en sluitwerk; 

 de levering en plaatsing van de vulelementen en/of beglazingen, met inbegrip van spieën, 
glaslatten en dichtingen; 

 de levering en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigings- en/of ophangmiddelen, alsook alle 
waterdichte aansluitingen en de afwerking van de voegen tussen het schrijnwerk en de 
ruwbouw ...; 

- Belangrijke opmerkingen 

 Het is mogelijk dat sommige van deze elementen in afzonderlijke artikels worden beschreven 
(deur- en sluitwerk, beglazing, ...). Tenzij anders aangegeven in de meetstaat, moeten ze 
echter altijd in de eenheidsprijs worden opgenomen. 

 Als de deur een dorpel heeft die bijdraagt aan de afdichting van de deur, worden dit profiel en 
de plaatsing ervan in deze post opgenomen. 

 Eventuele afbraakwerken aan de bestaande deur zijn in een aparte rubriek opgenomen (zie 
06.24.1a Afbraak van bouw- en dakdragende elementen). 

MATERIALEN 

Algemeen 
De ondernemer legt voorafgaand aan de uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de 
ontwerper: 

 de nodige berekeningsnota's, garantiecertificaten en andere markeringen ...  

 de detailtekeningen en de bestelformulieren,  

 een kleurenkaart van het standaard kleurenpalet dat door de fabrikant wordt geleverd.   
Prestatiecriteria 
De deuren moeten de prestaties halen die gedefinieerd staan in de productnorm [NBN EN 14351-
1:2006+A2] en die opgenomen zijn in [STS 53.1]. 
Energieprestatie (thermische isolatie & zoncontrole). 
Standaard, zonder specificatie in het bestek, voldoet de energieprestatie minstens aan de 
regionale reglementering. De Ud-waarden van de deuren worden gecommuniceerd aan de 
ontwerper en, indien nodig, aan de EPB-verantwoordelijke.  Bij gebrek daaraan worden de details 
(Up-waarde van de panelen, Ug-waarde van de beglazing en Uf-waarde van de profielen, evenals 
de materialen en diktes) gecommuniceerd aan de ontwerper en, indien nodig, aan de EPB-
verantwoordelijke. Voor wat de zoncontrolerende eigenschappen betreft (zonnefactor en 
lichttransmissie), wordt er verwezen naar de beschrijving in 42 Buitenbeglazing en vulelementen.  
Luchtdoorlaatbaarheid, waterdichtheid 
Alle deurgehelen moeten voldoen aan de minimale algemene prestatiecriteria inzake 
luchtdoorlaatbaarheid en waterdichtheid, zoals vermeld in de paragrafen §53.1.4.3.3 (klassen L1 
tot L4), §53.1.4.3.4 en (klassen E1 tot E6 – of beter) van de [STS 53.1]. 
Bedieningskracht 
De prestaties van de bedieningskracht zijn gedefinieerd in de norm [NBN EN 12046- 2] – de 
specificaties worden gegeven in de norm [NBN EN 12217]. De klassen zijn ingedeeld van F1 tot F4, 
standaard klasse F2 (deurbewegingskracht 50 N - bedieningskoppel 10 Nm). 
De klassen F3 en F4 worden met name aanbevolen voor gebruik door personen met beperkte 
mobiliteit (PBM). 
Prestaties voor weerstand tegen verkeerd gebruik 
De prestaties op het vlak van weerstand tegen verkeerd gebruik worden gedefinieerd volgens 
[NBN EN 947] en [NBN EN 948], de prestatieniveaus staan vermeld in § 53.1.4.2.2 van [STS 53.1] en 
in [NBN EN 1192]. De klassen krijgen de indeling M1 tot M4. De klassen MA5 tot MA7 zijn 
gedefinieerd in § 53.1.4.3.9. van [STS 53.1]. Standaard wordt klasse M2 gekozen. 
Akoestische prestaties   
De norm [NBN S 01-400-1] voorziet 2 akoestische comfortklassen, namelijk ‘normaal akoestisch 
comfort’ en ‘verhoogd akoestisch comfort’. Alle eisen voor het afgewerkte gebouw worden 
opgegeven.    
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  Symbool 
  

Betekenis 
  

Andere 
voorstelling 
  

BUITENGELUIDEN 
  

LAref en LA [dB] 
  

LAref wordt bepaald op basis 
van metingen van het 
geluiddrukniveau buitenshuis op 
een referentiepunt dat zich 2 m 
boven het grondniveau en 2 m 
loodrecht op het midden van de 
gevel bevindt, die het meest is 
blootgesteld aan geluid. LA is de 
gewogen grootte A die wordt 
berekend op basis van de LAref-
grootte volgens de methode 
beschreven in de normatieve 
bijlage B van [NBN S 01-400-1] 
voor elke gevelzijde van de te 
beschermen ruimte. De eisen 
voor de isolatie van een 
geveloppervlak worden uit deze 
grootte afgeleid. 
  

/ 
  

GEVELOPPERVLAK 
  

DAtr [dB] 
  

Akoestische isolatie van een 
specifiek geveloppervlak van 
een ruimte die in situ moet 
worden beschermd. Deze 
isolatie wordt gemeten met 
behulp van een geluidsbron 
volgens een standaard 
meetmethode. De eisen voor 
gevelisolatie in de Belgische 
norm worden op basis van deze 
grootte uitgedrukt 
  

D2m,nT,w (C;Ctr) 
met 
DAtr=D2m,nT,w+ 
Ctr 
  

BOUWELEMENTEN 
  

RAtr [dB] 
  

Grootte gemeten in het 
laboratorium waarmee de 
geluiddemping wordt uitgedrukt 
van verkeerslawaai door een 
normaal constructie-element 
(glas, vensters, wanden, enz.). Is 
niet van toepassing voor 
ventilatieroosters. 
  

Rw(C;Ctr) met 
RAtr=Rw+Ctr 
  

Dn,e,Atr [dB] 
  

Voor 
meetdoeleinden 
wordt deze speciale 
grootte, gemeten in 
het laboratorium, 
gebruikt om de 
geluiddemping van 
het verkeerslawaai 
door het 
ventilatierooster uit 
te drukken. 
  

Dn,e,w(C;Ctr) met 
Dn,e,Atr=Dn,e,w+Ctr 
  

 
Opmerking:1)     De luchtgeluidsisolatie van een element wordt uitgedrukt door middel van een 
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enkele waarde-indicator waarvan de berekening is gestandaardiseerd in [NBN EN ISO 717-1]. De 
luchtgeluidsisolatie van een element wordt uitgedrukt door middel van een isolatiespectrum of 
door een enkele waarde-indicator gevolgd door twee termen: Xw (C; Ctr) en XAtr = Xw + Ctr 

 § Xw: vertegenwoordigt de enkelvoudige waarde-indicator (de gewogen waarden) van 
eenheid X (dB)  

 Bijvoorbeeld:  

 o Xw= Rw = de gemeten geluiddempingsindex voor normale bouwelementen  

 o Xw=Dne, w de akoestische isolatie van ventilatieroosters, enz...  

 § C is de aanpassingsfactor voor roze ruis (spectrum 1);  

 § C is de aanpassingsfactor voor verkeerslawaai (spectrum 2).  
Beide aanpassingstermen zijn gedefinieerd om rekening te houden met het soort geluid dat moet 
worden geïsoleerd: spectrum 2 dat leidt tot de berekening van de aanpassingsfactor Ctr geeft een 
indicatie van de isolatie van laagfrequent geluid. De Belgische norm baseert zich enkel op de 
unieke waarden waaraan de aanpassingsterm Ctr, die overeenkomt met stadsverkeer type 2, is 
toegevoegd. De prestaties van een constructie-element worden uitgedrukt met een grootheid (in 
relatie met de verhouding tussen uitgezonden en invallende geluidsenergie) die helemaal niet 
gelijk is aan de prestaties in situ van een geveloppervlak (in verhouding tot het verschil tussen de 
geluidsdrukniveaus), zelfs wanneer dit geveloppervlak volledig uit hetzelfde element bestaat. Tabel 
1 ‘Classificatie van buitengeluid’ volgens de norm [NBN EN ISO 717-1] geeft de meest 
voorkomende verdeling. 
De geluidsisolatie van een gevel wordt bepaald door het geluidsniveau waaraan deze wordt 
blootgesteld. Deze isolatie is afhankelijk van het frequentieniveau. Ze kan worden berekend onder 
verschillende omstandigheden: in het laboratorium tussen twee resonantiekamers; op locatie door 
het buitengeluid, of een luidspreker die voor de gevel is geplaatst, als bron te nemen. De 
bepalende factor is uiteraard het verschil in geluidsniveau tussen de zender en de ontvanger, dat 
eventueel met specifieke maatregelen moet worden gecorrigeerd.  De omzetting van de verkregen 
waarde in een totale waarde, die wordt aangeduid met een enkel getal, gebeurt op dezelfde 
manier als bij de geluidsisolatie. De procedure wordt beschreven in [NBN EN ISO 717-1]. Laten we 
als voorbeeld nemen hoe we de akoestische kwaliteit van de beglazing kunnen bepalen. Er wordt 
gestreefd naar een waarde die wordt uitgedrukt met de volgende formule: Rw(C;Ctr) = 30(-1;-5) 
dB, wat betekent dat de geluidsisolatieprestatie ten opzichte van type I wordt uitgedrukt door: 30-
1=29 dB. Voor type II zal dit zijn: 30-5=25 dB. 
Inbraakweerstand 
Bij de keuze van de inbraakweerstandsklasse moet rekening worden gehouden met het volgende: 

 Bij de beoordeling van de behoefte aan inbraakbeveiliging moet een analyse worden gemaakt 
waarbij rekening wordt gehouden met de volgende objectieve of subjectieve factoren: 
 
   

o de geografische ligging van de constructie,  
o haar stedelijke inplanting,  
o de al dan niet gemakkelijke toegankelijkheid ervan,  
o de aanwezigheid van bijkomende beschermingssystemen,  
o de waarde, de grootte, het aantal, de afmeting, het gewicht van de te beschermen 

goederen,  
o de functie van het gebouw,  
o alle andere specifieke factoren, zoals psychologische en menselijke. 

 
    

 Interpretatie van de klassen van de [NBN EN 1627]:  
Tabel - Klassen en overeenstemmende aanvalswijzen 

Klassen 
[NBN EN 
1627] 
  

Aanvalswijzen 
  

  
1 
  

De occasionele inbreker probeert de deur, het venster of de afsluiting met fysiek 
geweld te openen, bijvoorbeeld trap, schouderduw, opheffen, losrukken. 
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2 
  

De occasionele inbreker gebruikt zijn fysieke vermogen en eenvoudige werktuigen 
zoals schroevendraaiers, tangen en puntbeitels om de deur, het venster of de 
afsluiting te openen. 
 
 
  

  
3 
  

De inbreker maakt daarnaast gebruik van 2 schroevendraaiers of meer en een 
koevoet om binnen te geraken. 
 
 
  

  
4 
  

De ervaren inbreker gebruikt daarnaast werktuigen zoals een zaag, hamer, bijl, 
beitel, draagbare boormachine met accu.  
 
 
  

  
5 
  

De ervaren inbreker gebruikt daarnaast elektrische werktuigen zoals een 
boormachine, recipro-/decoupeerzaag, haakse slijpmachine met een schijf van 
maximaal 125 mm. 
 
 
  

  
6 
  

De ervaren inbreker gebruikt daarnaast elektrische werktuigen met groot 
vermogen zoals een boormachine, recipro-/decoupeerzaag, haakse slijpmachine 
met een schijf van maximaal 203 mm. 
 
 
  

 
 
Kogelwerendheid 
In voorkomend geval moet in het bestek de explosiebestendigheid van de deur worden vermeld 
overeenkomstig een van de volgende normen die zijn beschreven in [STS 53.1] §53.1.4.3.6 of [NBN 
EN 1522]. 
Brandwerendheid en brandgedrag 
De eisen betreffende het brandgedrag zijn opgenomen in het [KB 1994-07-07] dat de ‘basisnormen 
voor de preventie van brand en ontploffing’ vastlegt. 
Deze eisen 

 zijn afhankelijk van het gebruik van de bouwproducten en -materialen in het gebouw (in 
gevels, daken, wandbekleding in evacuatiewegen, enz.) en  

 gelden voor alle nieuwe gebouwen (behalve eengezinswoningen, laagbouw van minder dan 
100 m² en tot 2 verdiepingen en industriële gebouwen) en  

 moeten worden beschouwd als minimumvereisten.    
  
Andere specifieke voorschriften, afhankelijk van het doel van het gebouw, kunnen dit koninklijk 
besluit aanvullen. 
Nota 1: 

 Bijlage 5 van het [KB 1994-07-07] (en wijzigingen) wordt herzien om er de nieuwe Europese 
brandreactieclassificatie (‘Euroklassen’) in op te nemen.  

Nota 2: 

 Wanneer eisen zijn opgenomen in officiële nationale, gewestelijke of andere officiële 
verordeningen, worden deze verplicht gesteld (= wet). De bestekschrijver stelt zijn bestek op 
volgens de projectvoorwaarden en voorschriften.  
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 Afhankelijk van de bestemming van het gebouw (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, 
opvangcentrum, enz.) bestaan er andere regelgevingen. Deze kunnen andere eisen bevatten 
dan die welke betrekking hebben op de brandreactie en de brandwerendheid en kunnen 
verschillen volgens de gemeenschap of het gewest.  

Normen kunnen verplicht worden gesteld door ze te vermelden in het bestek (voorbeeld: [NBN S 
21-204] Brandbeveiliging in schoolgebouwen)   
Nota 3: 
Een nieuwe Europese indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van 
materiaalgedrag bij brand is opgesteld (Beschikking van de Europese Commissie [Beschikking 
2000/147/CE]).  Ze is opgenomen in de [NBN EN 13501-1] die de status van een geregistreerde 
Belgische norm heeft. Bijlage 5 van het [KB 1994-07-07] (en wijzigingen) gebaseerd op de Belgische 
indeling van materiaalgedrag bij brand (‘Belgische’ klassen A0 tot A4) is echter nog niet aangepast 
aan deze nieuwe Europese indeling (‘Euroklassen’ A1, A2, B, C, D, E en F).  Een werkgroep opgericht 
binnen de Hoge Raad voor beveiliging tegen Brand en Ontploffing zou deze Bijlage 5 in de nabije 
toekomst moeten actualiseren. 
[NBN EN 13501-1] 
De eisen betreffende de brandwerendheid zijn opgenomen in het [KB 1994-07-07] (en zijn 
wijzigingen) dat de ‘basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing’ vastlegt. (Zie 
opmerking 2 betreffende de brandreactie). 
Nota 1: Volgens het koninklijk besluit van 13 juni 2007 tot wijziging van [KB 1994-07-07] wordt de 
brandwerendheid van een bouwelement aangetoond 
1) door de informatie die de CE-markering vergezelt (en dus volgens de classificatie op basis van de 
classificatienorm [NBN EN 13501-2]) 
2) bij gebrek aan een CE-markering 

 door een classificatierapport opgesteld door een aangemeld laboratorium of een aangemelde 
certificeringsinstantie op basis van een of meerdere proeven volgens de relevante Europese 
norm (zie [NBN EN 13501-2]), of [NBN 713-020] (of een norm van een andere lidstaat die als 
gelijkwaardig wordt beschouwd), of op basis van een analyse van de proefresultaten die tot 
een bepaald toepassingsgebied leiden  

 door een berekeningsnota volgens een door de minister van Binnenlandse Zaken 
goedgekeurde methode en de door hem vastgestelde procedures en voorwaarden 
(opmerking: momenteel is geen enkele berekeningsmethode officieel goedgekeurd, maar de 
Eurocodes worden beschouwd als de referentie op dit gebied en zouden binnenkort moeten 
worden goedgekeurd).  

 door de gegevens die bij een BENOR-certificaat en/of een ATG-goedkeuring zijn gevoegd.  
Nota 2: [KB 1994-07-07] (en wijzigingen) wordt herzien om er de nieuwe Europese classificatie 
voor brandbestendigheid in op te nemen.  De Eurocodes moeten ook in het koninklijk besluit 
worden opgenomen om verificatie door middel van berekening mogelijk te maken. 
Nota 3: zie nota 2 over het brandgedrag 
[NBN EN 13501- 2] 
Nota 4: De brandweerstand kan ook worden bepaald door berekening volgens een door de 
minister van Binnenlandse Zaken goedgekeurde methode.  Op dit moment is er nog geen officieel 
goedgekeurde berekeningsmethode, maar de Eurocodes ‘deel over brand’ worden beschouwd als 
de referentie in dit veld en zouden binnenkort moeten worden goedgekeurd.  Er is voor dat doel 
een werkgroep opgericht binnen de Hoge Raad. 
[NBN EN 1363-1] 
[NBN EN 1363- 2] 
[NBN EN 1364-1]  
[NBN EN 1364-3] 
[NBN EN 357] 
Weerstand tegen schokken De weerstand tegen schokken kan de beglazing en of de deur 
betreffen; de weerstand tegen schokken van de beglazing is beschreven in de normen [NBN EN 
949] en [NBN EN 950]. Het prestatieniveau is vermeld in [NBN EN 1192] en § 53.1.4.2.2. van [STS 
53.1].  Deze normen definiëren 4 klassen M1 tot M4. Standaard wordt klasse M2 gekozen. 
Tolerantie en vlakheid 
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 De tolerantieklasse wordt gegeven in overeenstemming met [STS 53.1] §53.1.3.1 en [NBN EN 
1529]. Deze normen definiëren 3 klassen D1 tot D3. Standaard wordt klasse D2 gekozen.  

 De vlakheidsklasse wordt gegeven in overeenstemming met [STS 53.1] en [NBN EN 1530]. 
Deze normen definiëren 3 klassen V1 tot V3. Standaard wordt klasse V2 gekozen.        

 De hygrothermische weerstandsklasse in differentieelklimaat is gedefinieerd in 
overeenstemming met [STS 53.1] §53.1.4.2.1.en in overeenstemming met [NBN EN 952] en 
[NBN EN 1121]. Ze definieert 5 sollicitatieniveaus Ha, Hb, Hc, Hd en He. De klassen definiëren 
de volgende voorwaarden:  

Klassen 
  

Binnenzijde 
  

Buitenzijde 
  

  T(°C) 
  

RV (%) 
  

T(°C) 
  

RV (%) 
  

Ha 
  

23°C 
  

30 % 
  

18° 
  

50 % 
  

Hb 
  

23°C 
  

30% 
  

13° 
  

60 % 
  

Hc 
  

23°C 
  

30% 
  

3° 
  

85%  
  

Hd 
  

23°C 
  

30% 
  

-15° 
  

- 
  

He 
  

Min. 20 max. 30°C 
  

  75°C en meer 
  

- 
  

 
 
Weerstandsvermogen 

 De klassen voor gebruiksfrequentie zijn bepaald in overeenstemming met [STS 
53.1]  §53.1.4.2.4  en in de normen [NBN EN 1191] en [NBN EN 12046-2]. Het aantal cycli is 
opgenomen in [NBN EN 12400].  

Klasse 
  

Aantal cycli 
  

f1 
  

5,000 
  

f2 
  

10,000 
  

f3 
  

20,000 
  

f4 
  

50,000 
  

f5 
  

100,000 
  

f6 
  

200,000 
  

f7 
  

500,000 
  

f8 
  

1000000 
  

  

 Standaard is klasse f4 van toepassing; 
 
  

 Profielen  
Alle profielen zijn afkomstig van één en dezelfde fabrikant. Profielen en montagedetails van de 
deuren zijn in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en moeten conform zijn met 
de geteste type-elementen met CE-markering. De door de fabrikant in het kader van de CE-
markering of van deze werf opgestelde berekeningsnota en/of proeven moeten rekening houden 
met (of betrekking hebben op) alle gegevens inzake belastingen of krachten en met de 
bovenvermelde prestatiecriteria. De afmetingen van de profielen worden uitgedrukt in mm. De 
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vorm, het detail en de doorsneden van de profielen stemmen overeen met de aanduidingen op de 
plannen en de eventuele principedetails die als bijlage bij het dossier zijn gevoegd. Ze moeten 
afgestemd zijn op de samenstelling van vaste en/of opengaande delen, de aard, de afmetingen en 
de plaatsingswijze van de voorgeschreven beglazingen, vulpanelen, het hang- en sluitwerk, de 
dorpelprofielen, steunprofielen, binnenafwerkingen, eventuele luiken, enz. 
Tenzij anders bepaald in het bestek en/of de detailstudies, worden de profielen zo ontworpen 
zodat: 

 De sponningen voldoen aan de specificaties van [TV 221] (of de beschrijving door de fabrikant 
gevalideerd door initiële proeven), verlucht en gedraineerd worden met afvoer door ten 
minste twee drainageopeningen met een diameter van 8 mm;  

 De decompressiekamers zijn uitgerust met een minimumafvoer zoals gedefinieerd in de 
onderstaande tabel.  

Tabel Kenmerken van de drainageopeningen in de onderregel van het raam. 

Oppervlakte 
van de vleugel 
  

Ruimte tussen de 
drainageopeninge
n 
  

Afstand tussen de 
drainageopeninge
n en de 
vensterhoeken 
  

Oppervlakte van 
de 
drainageopeninge
n (*) 
  

Minimale 
diameter van de 
drainageopeninge
n 
  

> 0,4 m² 
  

De tussenruimte 
tussen twee 
opeenvolgende 
gaten mag niet 
groter zijn dan 60 
cm. 
  

De 
drainageopeninge
n mogen niet 
meer dan 25 cm 
van elkaar 
verwijderd zijn en 
niet minder dan 4 
cm van een hoek. 
  

De totale 
oppervlakte van 
de 
drainageopeninge
n moet meer dan 
100 mm² 
bedragen. 
  

Cilindrische 
opening: Ø > 6 
mm 
  

Drainagekanaa
l: hoogte > 6 
mm 
  

 

> 0,4 m² 
  

Er moet een 
afwateringsgebie
d van ten minste 
250 mm² per m² 
vleugel worden 
voorzien. 
  

Cilindrische 
opening: Ø > 6 
mm 
  

 

Drainagekanaa
l: hoogte > 6 
mm 
  

  

(*) Het totale afwateringsgebied in de onderste dwarsbalk van het frame is gelijk aan de som van 
de oppervlakte van de openingen van elke vleugel. 
  

De openingen van de compressiekamer worden gemaakt om de opgelegde prestaties voor 
waterdichtheid te bereiken. 
 
Types van deuren 
Het uitzicht van de diverse types deuren en vensters, de vorm, de aard en de opbouw van de 
opengaande en vaste delen zijn aangeduid op de plannen en/of in de gedetailleerde meetstaat. Bij 
gebrek aan specifieke bepalingen in het bestek en/of de detailstudies voor de vervaardiging, 
worden de onderstaande voorschriften nageleefd; ze worden ingedeeld volgens het type en de 
aard van de deurelementen. De terminologie en de schema’s van de deuren en vensters worden 
gegeven in de norm [NBN EN 12519]. Onder een links opendraaiende deur wordt bijvoorbeeld 
verstaan dat de paumelles op de linkerkant worden bevestigd, gezien vanuit het interieur. Op 
tekeningen wordt de beweging van de vleugel naar de gebruiker toe aangeduid met een 
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doorlopende lijn. De beweging van de vleugel van de gebruiker weg wordt aangeduid met een 
stippellijn.  
  
Het aantal ophangpunten (paumelles, scharnieren) wordt bepaald door de fabrikant van het hang- 
en sluitwerk. Hij geeft het aantal bevestigingen aan in functie van het type raam, de afmetingen en 
het gewicht. Standaard 

 wordt minstens het volgende aantal ophangpunten (paumelles, scharnieren, ...) geplaatst:  
   

o tot een hoogte van 1000 mm: twee  
o tot een hoogte van 1800 mm: drie  
o meer dan 1800 mm: vier  
o indien het gewicht van de vleugel hoger is dan 100 kg, zijn er 5 ophangpunten nodig    

 Het aantal en de plaats van de voorziene ophangpunten zijn ook afhankelijk van de breedte 
van de vleugel en van zijn gewicht, alsook van de voorziene beglazing en de eisen voor de 
weerstand tegen verkeerd gebruik en tegen inbraak.   

Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de eisen die gedefinieerd worden in de volgende normen 
[NBN EN 1125] 
[NBN EN 1935] 
 
[NBN EN 13637] 
[NBN EN 12209] 
 
[NBN EN 14846] 
[NBN EN 1906] 
De deuren worden als volgt ontworpen: 

 Ze zijn uitgerust met een enkele of dubbele slag, waarvan er minstens één voorzien is van een 
ingewerkte dichtingsstrip. De dichting van de opengaande delen bestaat uit neopreen of 
kunststof; de dichting moet onder druk worden samengeperst. De voegen worden tijdens de 
installatie niet uitgerekt en waarborgen de continuïteit van de waterdichting.  De voegen 
komen overeen met de voegen die zijn gebruikt voor de initiële proeven uitgevoerd om de 
lucht- en waterdichtheid van de deur te bepalen; de verbinding tussen de verticale profielen 
en het dorpelprofiel of het systeem dat de bodemafdichting verzorgt is doorlopend.  

 De bijkomende eisen voor hang- en sluitwerk en de bediening zijn opgegeven in 41.75 Hang- 
en sluitwerk.  

Samengestelde deurgehelen worden als volgt ontworpen: 

 Samengestelde ramen bestaan uit verscheidene elementen waarvan de tussenlijsten 
vervangen zullen worden door vaste tussenprofielen of door de verbinding tussen de vaste 
kaders. De inertie van de samengevoegde profielen moet aan de eisen op het vlak van 
weerstand tegen windbelasting beantwoorden, hetzij door berekening, hetzij door een proef, 
zoals vermeld in de specificaties [STS 53.1]. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
dichtheid van de verbinding tussen de tussenprofielen. Zo moeten de holle tussenregels 
voorzien zijn van een waterafvoersysteem. De profielen worden bij de verbinding waterdicht 
gemaakt door waterdichtheidsprofielen, verlijming of dichtingskit.  

 De samenstelling van deze gehelen is aangeduid op de plannen en/of detailtekeningen. 
 
  

De vrije doorgang is de werkelijk beschikbare ruimte, exclusief hindernissen, om de circulatie van 
PBM mogelijk te maken. 
De vrije doorgangsbreedte van een draai- of schuifdeur wordt geïllustreerd in de norm [ISO 21542]. 
Voor een draaideur is dit de afstand van het deurblad, op 90° geopend, en de tegenovergestelde 
eindstand. In dit geval wordt een vrije doorgangsbreedte van 85 cm verkregen, dit wil zeggen het 
aanbevolen minimum om de circulatie van PBM mogelijk te maken, door een deurblad van 93 cm 
te plaatsen. 
Voor een schuifdeur is de vrije doorgangsbreedte de afstand tussen de primaire sluitrand van het 
deurblad en de primaire rand van de stijl van het deurkozijn. 
De inkomdeuren voldoen aan de voorschriften van de productnorm [NBN EN 14351-1:2006+A2]. 
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Algemeen 

Vrije doorgang 

 De vrije doorgang is de werkelijk beschikbare ruimte, exclusief hindernissen, om de circulatie 
van PBM mogelijk te maken.  

 De vrije doorgangsbreedte van een draaideur wordt geïllustreerd in de norm [ISO 21542].  

 Voor een draaideur is dit de afstand van het deurblad, op 90° geopend, en de 
tegenovergestelde eindstand. In dit geval wordt een vrije doorgangsbreedte van 85 cm 
verkregen, dit wil zeggen het aanbevolen minimum om de circulatie van PBM mogelijk te 
maken, door een deurblad van 93 cm te plaatsen.  

 Voor een schuifdeur is de vrije doorgangsbreedte de afstand tussen de primaire sluitrand van 
het deurblad en de primaire rand van de stijl van het deurkozijn.  

 De inkomdeuren voldoen aan de voorschriften van de productnorm [NBN EN 14351-
1:2006+A2]. De terminologie is opgenomen in de norm [NBN EN 12519].   

Prestaties  
 De tolerantieklasse is D1, in overeenstemming met [STS 53.1] §53.1.3.1 en [NBN EN 1529]  

 De vlakheidsklasse is V1, in overeenstemming met [STS 53.1] en [NBN EN 1530]  

 De mechanische weerstandsklasse is M2, in overeenstemming met [STS 53.1] , §53.1.4.2.2  

 De hygrothermische weerstandsklasse in differentieelklimaat is Ha, in overeenstemming met  
[STS 53.1] §53.1.4.2.1  

 De thermische isolatie is 1.8 W/m²K, in overeenstemming met  [STS 53.1] §53.1.4.3.1  

 De luchtdichtheidsklasse is L4, in overeenstemming met [STS 53.1] , §53.1.4.3.3  

 De waterdichtheidsklasse is E6, volgens de A/B-methode in overeenstemming met [STS 53.1] , 
§53.1.4.3.4  

Bedieningskracht  
 De classificatie van de bedieningskracht en -koppels is gedefinieerd in de norm [NBN EN 

12217] (zie Tabel X).  

 Zoals [STS 53.1] aangeeft, is klasse  F2 de klasse die aangenomen wordt indien het bestek geen 
specifieke klasse voorschrijft. De klassen F3 en F4 worden met name aanbevolen voor gebruik 
door personen met beperkte mobiliteit (PBM).   

  
Tabel X - Indeling van de bedieningskrachten en -koppels volgens [NBN EN 12217] en [STS 53.1]. 

  
Weerstand aan:          
  
  

Klasse 
F1 
  

Klasse 
F2 
  

Klasse 
F3 
  

Klasse 
F4 
  

Deuren 
  

Sluitkracht of kracht om de beweging in te zetten, 
maximale waarde, (N) 
  

75 
  

50 
  

25 
  

10 
  

Met de hand bediend hang- en sluitwerk 
  
Maximale kracht, (N) 
Maximaal koppel, (Nm) 
  

100 
10 
  

50 
5 
  

25 
2,5 
  

10 
1 
  

Met de vinger bediend hang- en sluitwerk 
  

Maximale kracht, (N) 
Maximaal koppel, (Nm) 
  

20 
5 
  

10 
2,5 
  

6 
1,5 
  

4 
1 
  

  

 De klasse voor de bedieningskracht is F3 (PBM) volgens [STS 53.1] §53.1.4.2.3  
Akoestische prestaties 

Akoestische kenmerken van gevelelementen en gevels 
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 Men mag van een gevel verwachten dat hij zo wordt geconstrueerd dat hij de bewoners 
voldoende bescherming biedt tegen lawaai van buitenaf. Dit geluid staat in rechtstreeks 
verband met de ligging van het betreffende gebouw. De afstand tussen het gebouw en het 
verkeer en de oriëntatie bepalen ook de hoogte en de frequentie van het geluid.  

 Wat de samenstelling van het geluid betreft, proberen we vooral het relatieve aandeel van 
laagfrequent geluid te beoordelen. De volgende tabel geeft de meest voorkomende verdeling.   

 De geluidsisolatie van een gevel hangt af van het geluidsniveau waaraan deze wordt 
blootgesteld. De isolatie is afhankelijk van het frequentieniveau. Ze kan worden berekend 
onder verschillende omstandigheden: in het laboratorium tussen twee resonantiekamers; op 
locatie door het buitengeluid, of een luidspreker die voor de gevel is geplaatst, als bron te 
nemen. De bepalende factor is uiteraard het verschil in geluidsniveau tussen de zender en de 
ontvanger. Dit geluidsniveau moet soms met specifieke maatregelen worden verbeterd.  

 Elk van deze meetmethoden wordt afzonderlijk vermeld (zie tabel 2 en 3), maar de omzetting 
van de verkregen waarde in een totale waarde die met een eengetalswaarde wordt 
aangegeven, gebeurt op dezelfde manier als voor de geluidsisolatie. De procedure is 
beschreven in [NBN EN 717-1].  

 Laten we als voorbeeld nemen hoe we de akoestische kwaliteit van een beglazing kunnen 
bepalen. Er wordt gestreefd naar een waarde die wordt uitgedrukt met de volgende formule: 
Rw(C;Ctr) = 30(-1;-5) dB,  

 Dit betekent dat de geluidsisolatieprestatie voor type I wordt uitgedrukt in: 30-1=29 dB. Voor 
type II is dit: 30-5=25 dB.   

 Op dit moment worden producten die bestemd zijn voor gevels onderworpen aan de 
beschreven berekeningsmethode. Regels die voor heel België of voor regio’s gelden, zijn nog 
niet beschikbaar.  

Het zwakste element 

 Het zwakste element weegt het meest door in het eindresultaat van de geluidsisolatie. Het is 
duidelijk dat de transparante elementen de lichtste elementen in het geheel zijn. Ze worden 
gekenmerkt door een hele reeks zwakke punten: het effect van ‘zware massa-pluimgewicht-
zware massa’ in het geval van dubbele beglazing, de coïncidentie van glasdiktes, 
onvolmaaktheden in de afdichting, de ventilatie, enz.  

 Er moet daarom eerst aan deze elementen aandacht worden geschonken. Wil men het 
resultaat voor een bepaald gevelproject kennen, dan moet de geboden isolatie in zijn geheel 
worden bepaald. Dit is mogelijk door de regels van [NBN EN ISO 12354-3] toe te passen.  

NBN-regels 

 De van toepassing zijnde NBN-regels zoals voorgesteld in [NBN S 01-400] zijn vaak opgenomen 
in de details van het bestek.  

 Men kan zo de impact van geluid op het muuroppervlak berekenen of op zijn minst evalueren. 
Er zijn vier soorten geluidsbelasting die aan de hand van de volgende beschrijvingen kunnen 
worden gekwalificeerd. Als er metingen worden verricht, kan de classificatie worden gemaakt 
op basis van de verkregen cijfers.  

UITVOERING/VERWERKING 

Algemeen 

 De buitendeuren worden geplaatst overeenkomstig de eisen van [TV 188] (bij gebrek aan 
andere referentiedocumenten) of overeenkomstig het bestek, meer bepaald voor wat de 
volgende elementen betreft: profielen, beglazing, vulelementen, dichtingsmaterialen, 
afwateringsprofielen, kozijnen, ventilatieroosters, hang- en sluitwerk, sloten, 
verankeringsmiddelen, aansluitingen, aansluitprofielen, vullingen, beglazingen, eventuele 
ventilatoren, binnenzonweringen, buitenzonweringen ...  

 De afmetingen die aangeduid worden in de plannen en de meetstaat zijn die van de ruwbouw 
zoals hij moet worden uitgevoerd en worden dus louter ter informatie gegeven. De aannemer 
moet zelf de maten nemen op de werf alvorens over te gaan tot vervaardiging van de 
elementen. Behalve in het geval van de plaatsing van een omkasting waarvoor de bijzondere 
modaliteiten zullen worden overeengekomen.  

 De werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma en geschoolde arbeiders. 
 
Levering - Opslag 
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 De deurgehelen en hun toebehoren moeten worden vervoerd in omstandigheden die de 
materialen tegen beschadigingen beschermen; ze worden zorgvuldig gestapeld en 
vastgemaakt. De opslag op de werf moet tot het minimum beperkt blijven en mag niet meer 
dan één week duren. De elementen worden verticaal opgeslagen en getransporteerd, 
beschermd en verlucht.  

 De op de profielen aangebrachte beschermingen mogen niet worden verwijderd zonder 
schriftelijke toestemming van de ontwerper.  

 
Montage 

 De deuren worden symmetrisch in de muuropening geplaatst en in functie van de voorziene 
aansluiting op de vereiste afstand van de ruwbouw aangebracht. De opstelling is perfect 
loodrecht, waterpas en in de as.  

 Bij gewoon gevelmetselwerk wordt, afhankelijk van het deel van het deurkozijn, minimaal 30 
mm van het profiel achter de dag van de ruwbouw geplaatst. De voegen tussen de deuren en 
de gereserveerde openingen in het metselwerk zijn in de orde van 5 tot 10 mm.  

 Indien de gevel een uitwendige isolatie en/of lichte gevelbekleding krijgt, wordt de deur 
geplaatst volgens de detailtekeningen en/of in overleg met de aannemers voor de ruwbouw 
en de plafonnering.  

 
Verankering aan de ruwbouw 

 Voor deuren wordt de plaatsing beschreven in §53.1.5.1.5 van [STS 53.1] en bij gebrek aan 
andere referentiedocumenten worden de aansluitingen beschreven in [TV 188].  

 De ramen worden zodanig bevestigd dat de belastingen van de ramen worden overgedragen 
op de ruwbouw en dat de zettingen van het gebouw geen invloed hebben op het 
buitenschrijnwerk.   

 De verankering op de ruwbouw wordt verwezenlijkt door middel van:  
Muurbeugels: De beugels en hun posities moeten voldoen aan de specificaties van [TV 188]. Ze zijn 
beschermd tegen corrosie van graad 3 of hoger volgens [NBN EN 1670]. 
Behuizing: De behuizing moet zodanig worden gemonteerd dat een waterdichte afdichting tussen 
de behuizing en het raam mogelijk is. De behuizingen worden gemaakt van panelen met een 
minimumdikte van 18 mm om de horizontale en verticale belastingen te kunnen absorberen. De 
duurzaamheid van de panelen is gespecificeerd in de [STS 04-reeks] voor toepassing op 
buitenmuren. 
Omkasting: Het omkastingssysteem is in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en 
wordt beschreven in 41.74 Aansluitwerken en afwerkingen. 

 Indien het gebouw is onderworpen aan het EPB-reglement, moet de montage minstens 
voldoen aan de regels voor EPB-conforme bouwknopen en ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de ontwerper en, indien van toepassing, aan de EPB-verantwoordelijke.  

 
    Verbinding met de ruwbouw 

 Continuïteit van de isolatie De plaatsing van de deuren en de continuïteit van de isolatie wordt 
gerealiseerd in overeenstemming met de plannen en doorsneden en zal een EPB-conforme 
bouwknoop vormen.  

 Waterdichtheid: De continuïteit van de waterdichtheid is conform aan de beschrijvingen in [TV 
188] 

 Luchtdichtheid: De continuïteit van de luchtdichtheid is conform aan de beschrijvingen in [TV 
188] en [TV 255]. 

 Akoestische continuïteit Wanneer in het bestek bijzondere akoestische prestaties zijn 
gespecificeerd, moet op het niveau van de aansluitingen voor continuïteit in de geluidsisolatie 
worden gezorgd. De details en de keuze van de aansluitingen zijn het onderwerp van een 
studie die aan de ontwerper wordt voorgelegd.  

De binnenafwerking wordt uitgevoerd in functie van de aard van het afwerkingsmateriaal van de 
binnenmuren en volgens de aanwijzingen van de ontwerper, ofwel met een afwerklat, ofwel met 
een duurzaam elastische kit die met de spuit wordt aangebracht. Deze werken zijn eveneens 
inbegrepen.   
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CONTROLES 

Deuren die voor of na de plaatsing beschadigd zouden raken, abnormale vervormingen zouden 
vertonen of beschadigd zouden zijn door vocht, mogen niet verwerkt worden. De documenten met 
betrekking tot de CE-markering (of de geschiktheidsverklaring van het materiaal) of met betrekking 
tot de in het bestek vereiste prestaties moeten vooraf aan de ontwerper worden verstrekt. 
Proeven 

 Indien de productmarkering (verklaring van geschiktheid van het materiaal) de vereiste 
prestaties niet specificeert, worden systematisch proeven vereist, waarvan de kosten volledig 
door de aannemer worden gedragen totdat volledige tevredenheid is bereikt. Indien het 
schrijnwerkelement niet aan de proeven voldoet, dan heeft de ontwerper het recht om een 
nieuwe reeks proeven te eisen totdat de vereiste prestaties zijn bereikt. 

 De functionele proeven worden uitgevoerd door een onafhankelijk aangemeld laboratorium, 
volgens de [NBN EN 14351-1:2006+A2], de eisen zijn opgenomen in [STS 53.1].  

 De geteste en goedgekeurde deur wordt gemarkeerd en als referentie bewaard. Indien de 
producten niet aan de proeven voldoen, kan de ontwerper de werken onmiddellijk laten 
stilleggen.  

Toleranties 
De maattoleranties zijn vermeld in de norm [STS 53.1] en in [TV 188]. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 947] 
[NBN EN 948] 
[NBN EN 949] 
[NBN EN 950] 
[NBN EN 952] 
[NBN EN 1121] 
[NBN EN 1125] 
[NBN EN 1191] 
[NBN EN 1192] 
[NBN EN 1363-1] 
[NBN EN 1363- 2] 
[NBN EN 1364-1] 
[NBN EN 1364-3] 
[NBN EN 1522] 
[NBN EN 1529] 
[NBN EN 1530] 
[NBN EN 1627] 
[NBN EN 1906] 
[NBN EN 1935] 
[NBN EN 12046-2] 
[NBN EN 12217] 
[NBN EN 12209] 
[NBN EN 12400] 
[NBN EN 13501-1] 
[NBN EN 13501- 2] 
[NBN EN 13637] 
[NBN EN 14351- 1: 1+ A2] 
[NBN EN 14846] 
[NBN EN 15998] 
[NBN 713 713- 020] 
[NBN EN 717-1] 
[NBN S 01-400-1] 
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- Uitvoering 

[TV 188] 
[TV 221] 
[TV 255] 
[STS 53,1] 

41.22 Aluminium toegangsdeuren 

41.22.2  Aluminium toegangsdeuren met thermische scheiding 

41.22.2a Aluminium toegangsdeuren met thermische scheiding 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel beschrijft de levering en installatie van aluminium deuren met een thermische scheiding. 
Belangrijke opmerkingen 
Alle deuren zijn onderworpen aan de Verordening Bouwproducten (VBP). Deze producten worden 
overeenkomstig [NBN EN 14351-1:2006+A2] voorzien van een CE-markering om te certificeren dat 
ze voldoen aan de technische specificaties van deze verordening. 

- Ligging 

De ligging van de ramen en schuifdeuren is als volgt: alle deuren van de nieuwe bijgebouwen. 
Zie gedetailleerde plannen en borderellen 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De samenstelling van het aluminium voldoet aan de eisen van [STS 52.1]. De omgeving tijdens het 
leven van het schrijnwerk is een normaal klimaat. Voor een normaal klimaat kunnen AW-6060 of 
AW-6063 legeringen worden gebruikt.  Voor agressieve klimaten wordt een AW-6060-B legering 
gebruikt. De legeringen voldoen aan [NBN EN 755-2]. 
De aluminium profielen met koudebrug voldoen aan de eisen van [NBN EN 14024]. De 
duurzaamheid van de profielen wordt aangetoond overeenkomstig [NBN EN 14024] voor de 
temperatuurcategorieën TC1 (-10°C tot 70°C). 
  
Prestaties van het schrijnwerk 

 De tolerantieklasse is D1   

 De vlakheidsklasse is V1   

 Thermische prestaties: De Ug-waarde is 1,80 W/m²K  

 De mechanische sterkteklasse is M2  

 De hygrothermische weerstandsklasse in een differentieel klimaat is Ha  

 Luchtdoorlaatbaarheid: Klasse L4  

 Waterdichtheidsklasse E6A   

 Bedieningkracht klasse 2 (PBM)   

 Weerstand tegen verkeerd gebruik klasse 4 (scholen, openbare gebouwen)   

 Akoestische prestaties D Atr is hoger dan 35 Db   

 Inbraakwerendheid: Klasse 1   

 Kogelwerendheid:  Niet gespecificeerd   

 Weerstand en reactie op brand: niet gespecificeerd   

 De uithoudingsklasse is f1   

 De klasse bedieningskrachten is F3 (PMR) volgens [STS 53. 1].      
  
Type deur 
De afmetingen staan vermeld op het gedetailleerde borderel. 
 Geheel van samengestelde deuren 
Vulling: Dubbele beglazing – Gas (cf. 42.22.1a Dubbele beglazing - Gas) 

 Hang- en sluitwerk: 
Cf. Artikel 41.72.1a Scharnieren en paumelles 
Cf. Article 41.72.3a Krukken    

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.22
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.22.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.22.2a
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IJzerwerk  
 
(zie ondertitel 41.72 IJzerwerk) 

 Dankzij het ijzerwerk kunnen de hierboven gedefinieerde prestaties behaald worden en 
voldoen deze aan de eerste testbeschrijvingen voor de deurmarkering.   

 De handgrepen en andere hulpmiddelen voor de handelingen (inclusief PBM) worden 
gedefinieerd in hoofdstuk 41.72.3 Handgrepen  

 Verzonken drempels: Alle deuren worden voorzien van een metalen dorpel die in de vloer is 
ingebed, waardoor een niveauverschil van max. 2 cm tussen binnen en buiten (PBM) mogelijk 
is en een hoge luchtdichtheid wordt gegarandeerd. (Zie details van de ontwerper)  

Beglazing en vulpanelen 
(zie sectie 42 Buitenbeglazing en vulelementen) 

- Afwerkingen 

De profielen worden gezaagd en gesneden; de verbindingen worden gefreesd en aangepast aan de 
vorm van de dwarsprofielen. Alle gezaagde of gefreesde oppervlakken zijn afgedicht met een 
corrosiewerend middel. De profielen voldoen aan de eisen van [STS 52.2]. 
 Lak-/ coatingmethode  

 Het afwerkingsproces door het lakken op aluminium voldoet aan de norm [NBN EN 12206-1].  

 De verflagen zijn schokbestendig en mogen tijdens mechanische bewerkingen (boren, zagen, 
frezen, ponsen, ...) niet afbladderen aan de randen. De benodigde profielmonsters moeten 
vooraf aan de ontwerper worden voorgelegd. 
 
  

 Toepassingsgebied:  klasse 2:  stedelijk milieu - normale belasting.  Na het ontvetten en 

beitsen (1 tot 2 gr/m²) krijgen de profielen een chroomlaag (0,6 tot 1 gr/m²). Maximaal 
16 uur na het spoelen en drogen bij een luchttemperatuur van max. 100 °C worden de 
profielen voorzien van een elektrostatische polyester poedercoating en 
gepolymeriseerd in een emailleringsoven bij een temperatuur van 180 - 200 °C. Bij 
metaalkleuren worden de aluminium- of roestvrijstalen deeltjes aan het 
polyesterpoeder toegevoegd. Een homogene menging van aluminium of roestvrijstalen 
deeltjes is niet toegestaan om wolkvorming te voorkomen. De dikte van de laag is 
gemiddeld minstens 60 micron.  

 
 Voor RAL-kleuren is de gemiddelde laagdikte minimaal 60 micron. 
 Bij metallic kleuren wordt het kleurpigment met het basispoeder ‘gesmolten’ (Bonding proces). 
Een homogene menging van aluminium of roestvrijstalen deeltjes is niet toegestaan om 
wolkvorming te voorkomen. 

 RAL-profielkleur naar keuze van de ontwerper   
  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Het onderhoud moet conform zijn met norm [STS 53.1], aangevuld met [STS 52.2]. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

Het aanspannen van de deur zorgt voor continuïteit in de mechanische werking en waterdichtheid. 
Voor de continuïteit van de luchtdichtheid wordt een zelfklevend membraan gebruikt voor het 
aanspannen.  
Een verzonken dorpel in het onderste deel van het kozijn zorgt voor een hoge luchtdichtheid. 
Voor de continuïteit van de thermische isolatie wordt een steenwol gebruikt voor het aanspannen. 
  

BIJZONDERE CONTROLES 

Verbinding kozijn/ruwbouw in overeenstemming met de aanvaardbare constructieknooppunten 
op EPB-niveau, in combinatie met extra luchtdichtheid tussen het kozijn en de ruwbouw. 
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AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 14351- 1: 1+ A2] 
[STS 52,2] 
[STS 53.1] 
[NBN EN 755-2] 
[NBN EN 14024] 
[NBN EN ISO 7599] 
[NBN B 25-002-1] 
[NBN EN 12206-1] 

- Uitvoering 

[TV 188] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

QF/ st : Prijs per stuk volgens het type raam, de afmetingen, de indeling op de plannen en in het 
borderel van de ramen. 

41.22.2a.01  Aluminium deurset Type 58    

41.7 Speciale elementen/accessoires/borden 

41.72 IJzerwerk 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze rubriek omvat de levering en installatie van al het voorziene ijzerwerk, dit wil zeggen alle 
bedienings-, balans-, ophang-, sluit- en vergrendelingsmiddelen, ... De algemene en/of specifieke 
eisen voor het ijzerwerk worden gesteld, evenals de directe toepassingsgebieden, worden 
gespecificeerd in het bestek en onder deze rubriek, maar zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van 
de profielen. 

 Het ijzerwerk moet ervoor zorgen dat in de voorgeschreven richting kan worden geopend. Er 
moet gebruik worden gemaakt van paumelles, scharnieren, klemmen, sluit- en 
vergrendelinstrumenten. Deze elementen zijn gemaakt van materialen die geschikt zijn voor 
de functie die ze moeten vervullen en zijn compatibel met het materiaal van de profielen. In 
het geval van metalen profielen zijn ze effectief beschermd om elektrolytische koppelingen te 
vermijden. Alle bevestigingsaccessoires en andere pinnen, schroeven, enz. zijn gemaakt van 
roestvrij staal. 

 Het ijzerwerk wordt door de raamfabrikant aangeboden op basis van het gewicht en de 
afmetingen van de deuren en ramen. De bouwer kan worden verplicht de keuze van het 
ijzerwerk te motiveren. 

 Op verzoek moeten modellen van alle ijzerwerk, handgrepen, rozetten, sloten en andere 
toebehoren ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. 

UITVOERING/VERWERKING 

 Het ijzerwerk is voornamelijk verzonken, maar moet gemakkelijk te vervangen blijven.  

 De sluitelementen zijn zo opgesteld dat ze door één persoon ergonomisch kunnen worden 
bediend, waarbij de bedieningskrachten altijd minder zijn dan 200 N en de bewegingskracht 
van de raamvleugels moet minder dan 100 N (10 Nm) / 50 N (5 Nm) zijn volgens de eisen van 
norm [NBN EN 12608-1]. Als er meerdere vergrendelpunten nodig zijn, worden deze bediend 
door een pomp-espagnolet die de in de profielen verborgen staven aandrijft.  

 Voor de raamkozijnen liggen de handgrepen ongeveer 150 cm boven het maaiveld en voor 
buitendeuren ongeveer 105 (PBM) cm boven het grondniveau. Deze maatregelen moeten 
vooraf met de administratie worden besproken als het gaat om aangepaste woningen voor 
ouderen en/of gehandicapten.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.7
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.72
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CONTROLES 

Alle veer- en sluitingsmechanismen moeten gemakkelijk, zonder enige speling, soepel en 
geruisloos functioneren. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 1303] 
[NBN EN 1670] 
[NBN EN 12051] 
[NBN EN 179] 
[NBN EN 1125] 
[NBN EN 1154] 
[NBN EN 1155] 
[NBN EN 1158] 
[NBN EN 1627 tot 1630 serie] 

41.72.1 Scharnieren en paumelles 

41.72.1a Scharnieren en paumelles 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Alle aluminium en houten ramen en deuren 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

 De paumelles en scharnieren zijn gemaakt van aluminium ALMgSi 0,5 F22 / G ALMg 3 

volgens [STS 36] .14.13 en gelakt in dezelfde kleur als het schrijnwerk.   

 De draaipunten zijn gemaakt van roestvrij staal in een nylon lagerring. Chroomstaal is onder 
geen enkele voorwaarde toegestaan. De slijtringen zijn gemaakt van polyamide, brons of 
roestvrij staal.  

 De hoogte en knoopdiameter van de paumelles en het aantal scharnierknopen worden door 
de kozijnfabrikant bepaald in functie van het gewicht van de opengaande delen.  

 De scharnieren voldoen aan [NBN EN 1935].    

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Afhankelijk van de hoogte van de deuren en/of ramen is minimaal het volgende aantal scharnieren 
aangebracht: 
⇒ hoogte van 50 tot 120 cm: minimaal 2 scharnieren 
⇒ hoogte van 120 tot 180 cm: minimaal 3 scharnieren 
⇒ hoogte van 180 tot 220 cm: minimaal 4 scharnieren 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Tenzij anders vermeld in het bestek en/of de samenvattende meetstaat, is de prijs van alle 
beslagen inbegrepen in de eenheidsprijs van het buitenschrijnwerk (profielen). 
  

41.72.1a.01  Scharnieren en paumelles PM   

41.72.2 Sloten 

41.72.2a Sloten 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Voor alle toegangen, volgens het sluitplan.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.72.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.72.1a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.72.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.72.2a
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MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

 Alle sloten zitten in een universele behuizing, zodat de te voorziene uitsparing desgewenst ook 
voor andere toepassingen kan worden gebruikt. De sloten zijn geschikt voor zowel links- als 
rechtsdraaiende buitendeuren. De behuizingen zijn gemaakt van staal en zijn van binnen en 
buiten gelakt ter bescherming tegen corrosie. Alle andere gemetalliseerde onderdelen worden 
afgewerkt door te verzinken of door een cadmiumlaag aan te brengen. Alle 
bevestigingsmiddelen en assemblages moeten worden beschermd tegen verwijdering door te 
boren en zijn voorzien van een anti-inbraaksysteem. De krukgaten zijn gelaagd. Dag- en 
nachtschootveren zijn van messing. Cilindersleutels bedienen zowel de dag- als de 
nachtschoot. Per cilinder worden drie sleutels met ring en een plastic identificatieplaatje 
geleverd.  

 De mechanische sloten en sluitstukken voldoen aan de eisen van de norm [NBN EN 12209] 
voor een ‘Code 3’-slot, en de cilinder moet voorzien zijn van een bescherming volgens graad 4 
van de norm [NBN EN 1303].   

 In overleg met de administratie moeten sloten worden opgenomen in een sluitplan. De 
gevraagde sleutelcombinaties moeten uiterlijk drie maanden voor ontvangst ter goedkeuring 
worden voorgelegd. Voorbeeld van een sluitplan:  

  
 Eigenaar van de sleutels  
  

  
  

APP  
  

APP  
  

APP 
  

APP  
  

  
  

  
  

  
  

HVM  
  

  
  

Code 
  

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

  
  

  
  

  
  

Loper 
  

Aantal sleutels 
  

  
  

3 
  

3 
  

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
  

Plaats van de cilinder 
  

NR 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ingang app. gelijkvl. 01 
  

1 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Ingang app. gelijkvl. 02 
  

2 
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Ingang app. verd. 03 
  

3 
  

  
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Ingang app. verd. 04 
  

4 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Deur terras App 01 
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Deur terras App 02 
  

  
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Toegang tot straat A 
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Toegang tot straat B 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

meterruimte 
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

afvalruimte 
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

fietsenstalling 
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

liftuitrusting 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

 Basisprincipes 

 De deuren van de inkom, het trappenhuis, de fietsenstalling, de afvalruimte en de 
meterruimtes kunnen met elke appartementssleutel worden geopend.  
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 De technische ruimtes, liftuitrusting en kelders die gereserveerd zijn voor de sociale 
huisvestingsmaatschappij kunnen alleen worden geopend met een enkele sleutel die ook op 
andere sloten past, zoals een extra appartementsleutel.  

- Afwerkingen 

 Sluitingstype: veiligheidscilinder, gemaakt van vernikkeld messing   

 Cilinderdiameter:  22   

 Platen: gemaakt van messing, aangepast aan het slot- en deurmodel  

 Aantal sluitpunten: minimaal aangepast aan slot- en deurmodel   

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De sloten moeten zodanig in de profielen van de buitendeuren worden gemonteerd zodat ze 
beschermd zijn tegen inbraak. De cilinders mogen niet meer dan 2 mm van het vleugelvlak 
uitsteken om te voorkomen dat ze kunnen worden verwijderd. Wanneer deze uitsteek groter is 
dan 2 mm, wordt een veiligheidsrozet door het deurblad bevestigd. 

BIJZONDERE CONTROLES 

Na de installatie werken de sloten gemakkelijk en zonder problemen. De dagschootveer valt altijd 
gemakkelijk in het slot zonder de handgreep te moeten gebruiken. In de gesloten positie mag er 
geen speling zijn op de dagschootveer. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Tenzij anders vermeld in het bestek en/of de samenvattende meetstaat, is de prijs van alle 
beslagen inbegrepen in de eenheidsprijs van het buitenschrijnwerk (profielen). 
  

41.72.2a.01  Sloten PM   

41.72.3 Handgrepen 
MATERIALEN 

PRESTATIES 
Bedieningskracht 
Deurgrepen    
De classificatie van de deurbedieningskrachten en -koppels, en van het ijzerwerk, is gedefinieerd in 
[NBN EN 12217] (zie tabel X). Zoals aangegeven in [STS 53.1] is klasse 2 degene die wordt genomen 
wanneer het bestek geen specifieke klasse voorschrijft. De klassen 3 en 4 worden daarom 
aanbevolen voor gebruik door met name personen met beperkte mobiliteit (PBM). Tabel X - 
Indeling van de bedieningskrachten en -koppels volgens [NBN EN 12217]. 

 Weerstand:           
  

Klasse 
1 
  

Klasse 
2 
  

Klasse 
3 
  

Klasse 
4 
  

Deuren 
  

Sluitkracht of kracht om de beweging in te zetten, 
maximale waarde, (N) 
  

75 
  

50 
  

25 
  

10 
  

Met de hand bediend hang- en sluitwerk 
  
Maximale kracht, (N) Maximaal koppel, (Nm) 
  

10010 
  

505 
  

252,5 
  

101 
  

Met de vinger bediend hang- en sluitwerk 
  

Maximale kracht, (N) Maximaal koppel, (Nm) 
  

205 
  

102,5 
  

61,5 
  

41 
  

 De deurgrepen zijn van: Klasse 3 (PBM).  
Schuifdeurgrepen   

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.72.3
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De classificatie van de bedieningskrachten van openslaande en schuivende glazen deuren, en hun 
ijzerwerk is gedefinieerd in de norm [NBN B 25-002-1] (zie tabel Y). Zoals aangegeven in deze tabel 
wordt klasse 2 aanbevolen voor gebruik door personen met beperkte mobiliteit (PBM). Tabel Y - 
Indeling van de bedieningskrachten volgens norm [NBN 25 -002 -1]   

 Weerstand tegen 
bedieningskrachten    
  

Klasse 1 
  

Klasse 2  
  

Draai- of schuiframen 
  

Sluitkracht of kracht om 
beweging te initiëren, 
maximale waarde, (N) 
  

100 
  

30 
  

Met de hand bediend hang- en sluitwerk 
  
Maximale kracht, (N) 
  

100 
  

30 
  

Maximaal koppel, (Nm) 
  

10 
  

5 
  

Met de vinger bediend hang- en sluitwerk 
  

Maximale kracht, (N) 
  

50 
  

20 
  

Maximaal koppel, (Nm) 
  

5 
  

2 
  

Toepassingen 
  

Alle normale toepassingen 
waarbij het gebruik van het 
raam geen bijzonder probleem 
vormt voor de gebruiker 
  

Alle toepassingen die niet onder 
klasse 1 vallen, bv. lichamelijk 
gehandicapte gebruiker, ..., 
afhankelijk van de situatie 
  

 Raam(deur)grepen zijn Klasse 2 (PBM).  

41.72.3a Handgrepen 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

 Raamgrepen  

 Deurgrepen: te plaatsen aan de binnenkant van de toegangsdeuren   

 Vaste handgrepen: te plaatsen aan de buitenkant van de toegangsdeuren  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Raam- en deurgrepen zijn gemaakt van koud bewerkt aluminium AlMgSi of GAlmG3 gegoten 
aluminium volgens [STS 36] .14.13. 
Het aluminium is geanodiseerd in natuurlijke kleur. 
Bedieningkracht: 

 Deurgrepen: Klasse 3 (PBM)  

 Schuifdeurgrepen:  Klasse 2 (PBM)   
De vaste handgrepen bestaan uit een U-vormig hol buisprofiel in geborsteld mat 18/8 roestvrij 
staal volgens AISI 304.  

- Afwerkingen 

 Raam/deurgrepen  

 Type: openingssysteem geschikt voor het openen  

 Vorm:  hendel zonder terugloop (L-vormig)   

 Doorsnede: afgeplat rechthoekig   

 Diameter van het gripgebied: ten minste 19 mm  

 Lengte van het gripgebied: ten minste  95 mm   

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.72.3a
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 Afstand tussen het gripgebied en het deurblad: minimaal 45 mm  
  
Vaste handgrepen 

 Doorsnede:  afgeplat rechthoekig   

 Buitendiameter van het gripgebied: ten minste 19 mm  

 Lengte van het gripgebied: ten minste  95 mm   

 Afstand tussen het gripgebied en het deurblad: minimaal 45 mm  

 Overhang: ca. 75 mm ( + 5 mm ) ten opzichte van het vleugelvlak  

- Aanvullende eisen 
Deurgrepen 
 Het enkelbladige buitendeurblad is aan de binnenzijde voorzien van twee schuifsloten met 

vering, een indrukknop en bijbehorende sluitbeugels.  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Installatie volgens de specificaties van de fabrikant. Vaste handgrepen zijn alleen geschikt voor 
montage aan één zijde met schroeven met een diameter van minimaal M10. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Tenzij anders vermeld in het bestek en/of de samenvattende meetstaat, is de prijs van alle 
beslagen inbegrepen in de eenheidsprijs van het buitenschrijnwerk (profielen). 
  

41.72.3a.01  Handgrepen en trekstangen PM   

41.72.4 Openings- en sluitsystemen 

41.72.4d  Deursluiters 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Geheel van buitendeuren 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De deursluiters voldoen aan [NBN EN 1154]. 
Dit zijn deursluiters met schuifarm: de deursluiter met schuifarm is balkvormig en is gemaakt van 
een hoog corrosiebestendige aluminiumlegering of gietijzer met een aluminium kap. De deursluiter 
is van het type met hydraulische demping en schuifarm en is multifunctioneel. 
Deze deursluiters zijn regelbaar en afgestemd op de verschillende belastingen waaraan de deuren 
onderworpen zullen worden in functie van: 

 de categorie en het type van de deuren,  

 de massa van de deurvleugels,  

 de deurbreedte.  

- Afwerkingen 

 Kleur: natuurkleurig  

 De eindslag is instelbaar via de regelarm.  

 De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte, zodat de sluitkracht met 10 % kan 
worden vermeerderd of verminderd.  

 De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen: De deursluiter is voorzien 
van een instelbare sluitvertraging.  

 Sluitsnelheid: max. 4 (PBM) m/s  

 Doorlooptijd (minimale openingshoek van 75 graden): ten minste 6 (PBM) seconden    

- Aanvullende eisen 

De deurdranger op een buitendeur en/of inkomdeur is voorzien van een hydraulische demper 
zodat de deur niet te abrupt opengaat; 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=41.72.4
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Deursluiters voor dubbele deuren zijn voorzien van een sluitingsregelaar met universele 
deurselector met telescopische veerklep. 
De deursluiter is uitgerust met een instelbare blokkeringsarm voor elke openingshoek. 
De aannemer legt de technische documentatie vooraf ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De bevestiging is onzichtbaar dankzij de aanbrenging van een beschermingsplaat. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

Er wordt een speciale montageplaat of -beugel gebruikt om de deursluiter te bevestigen aan een 
buitendeur waar directe montage onmogelijk of ongewenst is. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

De meetcode is:  de prijs van al het ijzerwerk is inbegrepen in de eenheidsprijs van het 
buitenschrijnwerk 
  

41.72.4d.01  Deursluiters PM   

41.72.4e  Deurstoppers 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Geheel van buitendeuren 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Het betreft geschikte deurstoppers, bestemd om in de vloer of de muur te worden bevestigd, om 
de opening van de deur te beperken. Model ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. 

- Afwerkingen 

 Materiaal:  zwaar rubber, met diepe plug en roestvrijstalen schroef   

 Diameter: ongeveer 30 mm  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Het gat wordt zodanig geboord zodat de vloerafwerking niet beschadigd wordt, op minstens 
***/2,5 cm van de rand van een ruit. De inplanting wordt beslist in overleg met de ontwerper en 
houdt rekening met de afmetingen van de deurgreep om de muren niet te beschadigen. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de uitsplitsing in de 
samenvattende meetstaat moet de meting als volgt worden opgevat: 

- meetcode: 
 Inbegrepen in de prijs van buitenschrijnwerk  

41.72.4e.01  Deurstoppers PM   

42 Buitenbeglazingen en vulelementen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit hoofdstuk omvat alle werken en leveringen die onontbeerlijk zijn voor het plaatsen van de 
buitenbeglazingen en/of vulpanelen die voorgeschreven zijn in het bestek, met inbegrip van al het 
toebehoren, met name het glas, de steunblokjes, de nodige afdichtingskitten, enz. 

MATERIALEN 

Vervaardigingswijze — Verschillende beglazingstypes 
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 Het uitzicht, de bijzondere kenmerken en de kwaliteitscriteria van de voorgeschreven 
beglazingstypes staan vermeld in het bestek en moeten beantwoorden aan de bepalingen van 
norm [NBN S 23-002].  

 De aannemer zal erop toezien dat de beglazingen tijdig worden besteld en geleverd. Hij is ook 
als enige verantwoordelijk voor de afmetingen en de precieze dikte van de beglazingen. Op 
eenvoudig verzoek van de administratie, zal de ondernemer aan deze een duidelijke 
documentatie en/of monsters ter goedkeuring voorleggen. Voor wat betreft de 
veiligheidsbeglazingen, moeten de overeenkomstige proefverslagen eveneens worden 
voorgelegd.  

   

Bepaling van de dikte van de glasplaten. 
 De glasdikte wordt door de beglazingsaannemer bepaald overeenkomstig normen [NBN S 23-

002] en [NBN S 23-002-3].  

 De aannemer bezorgt de opdrachtgever een gedateerd certificaat dat ondertekend is door de 
producent, die zich ertoe verbindt om de beglazing vanaf de vermelde fabricagedatum te 
waarborgen voor een duur van 10 jaar tegen elke hinder die veroorzaakt wordt door 
condensatie of stof. De waarborg verplicht de aannemer om gratis een nieuwe beglazing te 
leveren, met inbegrip van de kosten voor demontage en plaatsing.  

Isolatiewaarde   
De aangegeven waarde (λD of KD) van producten waarvoor isolatie een belangrijke eigenschap is, 
wordt bepaald volgens de principes van norm [NBN EN ISO 10456]. 
De Ug—waarde van de beglazingen wordt berekend of gemeten volgens de Belgische normen 
[NBN B 62-004] en/of [NBN EN 674].  
De vereiste U-waarde (of Ug-waarde) van de beglazing bedraagt, zonder rekening te houden 
met stopeffecten, maximaal 1,0 W/m²K.    

Zoncontrole (voor doorschijnende of transparante beglazing en elementen) 

De lichttransmissie (τv factor) is minimaal 50 %. De kleur van het glas is neutraal. 
De zonnefactor (g-factor) is ten minste 50 %. 

UITVOERING/VERWERKING 

Sponningen - Glaslatten 

 De beglazingen mogen pas geplaatst worden nadat de sponningen en de glaslatten de 
afwerkingslaag van de vensterramen hebben gekregen. 

 De afmetingen van de glasplaten zijn zodanig zodat ze vrij in de glassponning passen. Vóór de 
plaatsing van de beglazingen moeten de sponningen en glaslatten, alsook de randen van de 
beglazing gereinigd en ontvet worden. De beglazing wordt in principe steeds van binnenuit 
aangebracht, en de glaslatten zullen zich eveneens aan de binnenzijde bevinden. 

 De afmetingen van de glaslatten zijn afgestemd op de dikte van de beglazing, de sponning en 
het raamprofiel en ze worden over hun volledige lengte bevestigd door middel van een 
kliksysteem of door middel van roestvrijstalen schroeven of nageltjes (bij de houten profielen). 

 De nuttige hoogte van de sponningen is in overeenstemming met [TV 221]. 

Bevestiging van beglazing - Beglazingsblokjes 

 Geen enkele glasplaat mag rechtstreeks in contact komen met harde materialen, zonder 
tussenplaatsing van beglazingsblokjes die verenigbaar zijn met zowel de beglazing als de kit 
en/of met de doorlopende dichtingsprofielen. Voor de beglazingsblokjes mag gebruik gemaakt 
worden van [TV 221]: 

⇒ blokjes van elastische en onbederfelijke kunststof, hardheid Shore—A 50 tot 95, naargelang hun 
functie (steunblokjes C1 —> 75 tot 95, stelblokjes C2 —> 75 tot 95, spatieblokjes C3 —> 50 tot 70). 
⇒ blokjes van geïmpregneerd hardhout, gebruiksklaar (beuk, sipo, teak, enz.) die bestand zijn tegen 
een druk van 15 kg/cm2 (de dikte van de blokjes wordt aangeduid door een kleurencode): 
Let op: mogen niet gebruikt worden als spatieblokjes! 
De minimale dikte, breedte en lengte van de beglazingsblokjes stemmen volgens hun functie 
(steun-, stel- of spatieblokjes) overeen met de bepalingen van [TV 221]. Bij het bepalen van de 
positie tussen de blokjes wordt rekening gehouden met het raamtype, de ophanging, het 
vergrendelsysteem en de garantie dat: 
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⇒ de afvoer van de sponningbodem niet wordt verhinderd en de afvoeropeningen worden 
afgedicht; 
⇒ de hele dikte van de beglazing op de steunblokjes rust en dat deze het volledige gewicht van de 
beglazing kunnen dragen; 
⇒ de haaksheid van het vensterraam en zijn goede werking worden gegarandeerd en dat 
vervormingen uitgesloten zijn; 
De glasplaatser controleert vooraf of er geen elementen in de omgeving van het glas voorkomen 
die schaduw zouden kunnen veroorzaken (zonweringen, borstweringen ...) om thermische breuk te 
voorkomen.  

Voegen van de beglazing — Glaslatten — Plastische voegen 

(ZIE OOK  [TV 221] en [STS 56.1]) 
Alle gebruikte afdichtingsmiddelen moeten compatibel zijn met aangrenzende materialen.  Na 
opvoeging dient een complete water- en winddichtheid te worden verkregen. Het gebruik van 
afdichtingsmiddelen die voldoen aan de aanvaardbaarheidscriteria voor het product zoals 
gedefinieerd in 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria wordt aanbevolen. De verwerkingsvoorschriften 
van de fabrikant, zoals ze in de technische goedkeuring gepubliceerd zijn, dienen nauwkeurig te 
worden nageleefd. 

Afdichtingsproducten 

De dichtingsproducten beantwoorden aan [STS 56.1] en aan [TV 221]. (zie ook [NBN S 23-002])        
Conform rubriek 01.44 PSS gevelwerken, opgesteld door de coördinator-ontwerp en toegevoegd 
aan het bestek. Alle richtlijnen ter zake en concrete aanwijzingen van de coördinator-uitvoering 
worden nauwgezet opgevolgd. 

CONTROLES 

Na het plaatsen van de beglazing moet worden nagekeken of er een behoorlijke hechting is tussen 
het glas. de voegdichtingen en de profielen. Na de plaatsing en vóór de voorlopige oplevering 
worden alle etiketten en opschriften verwijderd en overhandigd aan de opdrachtgever. Vóór de 
voorlopige oplevering worden alle beglazingen en spiegels zorgvuldig ontvet en volledig gereinigd: 
er mogen geen sporen van vingers, stopverf, etiketten of stof meer voorkomen. 

Gebreken die tot afkeuring leiden 
(Zie ook [VGI Nota 03])  
⇒ De glasplaten moeten goed vlak zijn zodat ze goed op elkaar en tegen de sponning aansluiten. 
⇒ De beglazing moet overal dezelfde kleur hebben en vrij zijn van bellen, lenzen, gal, draden, 
brandvlekken, gaatjes, weerschijn of andere gebreken die voortkomen van het blazen, trekken en 
snijden. 
⇒ Als men van links naar rechts en van onder naar boven en omgekeerd naar het glas kijkt, mag er 
zich geen enkele vervorming voordoen. 
⇒ De aanwezigheid van ringen van Newton in het glas wordt eveneens als een gebrek beschouwd 
en heeft afkeuring tot gevolg. 
⇒ Het vensterglas weegt minstens 2,4 kg per vierkante meter oppervlakte en per millimeter dikte. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 13501- 2] 
[NBN EN 15998] 
[NBN S 23-002] 
[NBN S 23-002-2] 
[NBN S 23-002-3] 
[NBN S 23-002] 
[TV 176] 
[TV 214] 
[TV 221] 
[NBN EN 572 serie] 
[NBN EN 572-1:2012+A1] 
[NBN EN 356] 
[NBN EN 410] 
[NBN EN 1096 serie] 
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[NBN EN 1288 serie] 
[NBN EN 12898] 
[NBN EN 1748 serie] 
[NBN EN 1863-1] 
[NBN EN ISO 12543 serie] 
[NBN EN 675] 
[NBN B 62-004] 
[STS 56.1] 

- Uitvoering 

[NBN S 23-002] 
[TV 176] 
[TV 214] 
[TV 221] 
[VGI Nota 03] 
De voorschriften en de aanbevelingen van de fabrikant van de profielen en de beglazing of de 
vulelementen. 

42.2 Meervoudige beglazing 

42.22 Meervoudige beglazing - Gas 

42.22.1 Dubbele beglazing - Gas 

42.22.1a Dubbele beglazing - Gas 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Zonwerende akoestische dubbele beglazing met versterkte thermische isolatie HR bestaande uit 
twee ruiten, gescheiden door een zwarte holle metalen afstandhouder (de kleur van de 
afstandhouder moet in alle betrokken posten worden aangebracht), gevuld met droogmiddel. Het 
geheel wordt afgedicht door een dubbele elastische verbinding die de samenhang van het geheel 
in de loop van de tijd waarborgt. 

- Ligging 

Alle houten en aluminium deuren en kozijnen. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

 Het buitenste glas is een blank floatglas met een minimale dikte van 8 mm, dat aan de 
binnenzijde (positie 2) is gecoat met een dunne laag edelmetaal die door middel van een 
kathodeverstuiving onder continu vacuüm wordt afgezet. Het glas wordt vervolgens gehard en 
moet voldoen aan klasse 1C volgens EN12600.  

 Het binnenglas is een gelaagd glas dat bestaat uit een assemblage van twee ruiten van elk 
minstens 5 mm dik, gemaakt van twee platen polyvinylbutyral (pvb). De beglazing moet 
voldoen aan klasse 1B1 volgens norm EN12600.  

 De 15 mm ruimte tussen deze twee glazen is gevuld met een thermisch gas dat meer isoleert 
dan lucht.  

De belangrijkste lichtgevende en energetische eigenschappen voor een samenstelling van 8T - 15 
argon 90 % - 55, 2 mm zijn: 

 Lichttransmissie: +- 50 %  

 Lichtweerkaatsing: +- 21 %  

 Zonnefactor - g 0,50 volgens EN 673 674 en 675  

 U-waarde: max. 1,00 W/m².K volgens NBN B 62-004 en EN 410.  

 Vermogen van de beglazing om weerstand te bieden aan objectstralen of inbraakpogingen: 
minimaal P2A volgens EN356.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=42.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=42.22
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=42.22.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=42.22.1a
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- Aanvullende eisen 

De dubbele beglazing voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria voor het product zoals 
gedefinieerd in 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria voor de betrokken samenstelling en prestaties. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De montage wordt uitgevoerd volgens [TV 221] De beglazing wordt afgedicht met een 

afdichtingsmiddel van klasse conform [STS 56.1] en [TV 221] op het vulprofiel. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

 Tenzij anders vermeld in het bestek en/of de samenvattende meetstaat, moet de prijs van de 
buitenbeglazing worden opgenomen in de totale prijs per eenheid van het schrijnwerk en/of de 
dakramen, overeenkomstig de specificaties voor de beglazing van de betrokken artikelen.     
  

42.22.1a.01  Dubbele beglazing - Gas PM   

43 Gevelbekledingen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De post ‘gevelbekledingen’ omvat alle elementen, werken en leveringen voor de verzorgde 
uitvoering van de in de detailtekeningen en het bestek beschreven (lichte) gevelbekledingen. Deze 
post omvat ook de draag- of regelstructuur, de bekledings- en verankeringselementen, de nodige 
dichtingen en de aansluitingen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen 
van het bestek, moeten de in deze post vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de 
samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, steeds het volgende omvatten: 

 het ter plaatse opmeten van de afmetingen of de uitvoering in overeenstemming met de 
aanduidingen op het plan;  

 het plaatsen en later verwijderen van de nodige steigers en van de beschermende zeilen, 
alsook van alle beschermingsmaatregelen eigen aan het werk;  

 de levering en de plaatsing van de voorziene belattingen, met inbegrip van alle toebehoren en 
de bevestigingselementen;  

 het leveren en plaatsen van de eigenlijke bekleding (platen, banden, dakpannen, leien ...), met 
inbegrip van al het toebehoren en de bevestigingselementen;  

 het leveren en plaatsen van de hoekafwerkingen, de verbinding met de andere 
gevelmaterialen ...;  

 de verwijdering en het beheer van afval afkomstig van sloop-, renovatie- of 
bouwwerkzaamheden worden opgenomen in een of meer specifieke posten, die nader 
worden toegelicht in afdeling 07 - Afval: Preventie, selectieve sortering ter plaatse, opslag, 
transport en afvalverwerking.  

De plaatsing van de voorgeschreven gevelbekleding gebeurt in nauwe samenwerking met de 
uitvoering van de andere gevelelementen waarmee ze worden verbonden, de isolatie van de 
gevels, de buitendeuren en -ramen, de deur- en vensterbanken, de plinten en de afwerking van de 
dakranden, ... Alvorens de gevelbekleding aan te brengen, moet de aannemer nagaan of de 
draagstructuur overeenstemt met de aanwijzingen op de plannen en de voorschriften en of de 
perfecte uitvoering van de werken kan worden verzekerd. Zo niet, dan stelt zij de 
projectontwikkelaar tijdig op de hoogte, zodat deze passende maatregelen kan nemen. 
De aannemer is verplicht om alle werken tijdig uit te voeren. Schade die voortvloeit uit de 
laattijdige uitvoering van de werken zullen hem ten laste gelegd worden. 
  

MATERIALEN 

  Brandreactie: De gevelbekledingen in combinatie met de onderliggende materialen (‘end use 
condition’) moeten voldoen aan de eisen in functie van het type gebouw.  

 Verwijzing naar de voorschriften: gids B van de passieve preventie die opgenomen is in dit 
bestek. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=43
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REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 12865]   
[NBN EN 12153] 
[NBN EN 12154] 
[NBN EN 12155]   
[NBN EN 12179] 
[NBN EN 13050]   
[NBN EN 13986+A1]   

- Uitvoering 

Conform rubriek 01.44 PSS gevelwerken, opgesteld door de projectcoördinator en toegevoegd aan 
het bestek. Alle richtlijnen ter zake en concrete aanwijzingen van de coördinator-uitvoering 
worden nauwgezet opgevolgd. 
 

43.3 Gelijmde stijve gevelbekledingen 

43.31 Gelijmde stijve gevelbekledingen – voorbereiding van de 
ondergrond  

43.31.1 Gelijmde stijve gevelbekledingen – voorbereiding van de 
ondergrond  

43.31.1a Gelijmde stijve gevelbekledingen – voorbereiding van de ondergrond  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de voorbereiding van de verticale ondergronden buiten met het oog op de 
uitvoering van de isolatie- en afwerkingswerken. 

- Locatie 

Nieuwe sanitaire blok 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De ondergrond moet stabiel, schoon en dragend zijn. 
De luchtcirculatie tussen de wanden van de te isoleren muur moet worden geblokkeerd. 
Te sterk absorberende ondergronden moeten een voorbehandeling ondergaan. 
Alle ondergronden moeten zorgvuldig worden gecontroleerd op losse delen, verfresten en ander vuil.  
Oneffenheden worden volledig weggewerkt.  
 
De metalen delen van de constructie die in contact komen met het isolatiesysteem moeten voldoende 
tegen corrosie behandeld zijn. 
 
Alle vensterbanken, dakranden enz. moeten minstens 30 mm ten opzichte van de afwerking uitsteken. 

Bij vensterbanken met U-profielen moeten de membranen op een waterdichte manier op het tablet 
en het raamkozijn worden aangesloten.  
De muurbekleding, metalen gebinten, moeten een horizontale oversteek van 30 mm en een omslag 
naar onder van minstens 50 mm ten opzichte van de afwerking hebben. 
De ondergrond moet krimpvrij zijn. 

 
Het is raadzaam om alle interne werken die vocht veroorzaken vóór de isolatiewerken uit te voeren, 
behoudens andersluidende bepaling en tenzij de fabrikant anders aanbeveelt.  
Er mag van deze regel worden afgeweken mits akkoord tussen de verschillende partijen en mits er 
rekening wordt gehouden met het binnen- en buitenklimaat, met de samenstelling van het systeem, de 
dampdoorlatendheid en de andere relevante kenmerken van de materialen.  

 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=43.5
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=43.53
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=43.53.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=43.53.1a
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METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Post pro memorie. Opgenomen in de post bepleisteringen (44.41.1b isolatieplaten) 
43.32.1a                          Voorbereiding van de ondergrond                                                                            PM 

 
43.32 Gelijmde stijve gevelbekledingen – Keramisch 

43.32.1 Gelijmde stijve gevelbekledingen – Keramisch  

 43.32.1a Gelijmde stijve gevelbekledingen – Keramisch 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat de levering en plaatsing van een keramische bekleding, inclusief de tussenlagen. 

- Locatie 

Nieuwe sanitaire blok 
 

MATERIAAL 
Geglazuurde keramische faiencetegels, drooggeperst, met witte scherf, vervaardigd volgens de 
technologie van het dubbel bakken overeenkomstig de norm NEN EN 14411 BII, met een 
wateropname van > 10%.  
De tegels hebben een volledig geglazuurde korte kant voor de uitvoering van buitenhoeken. 
Toepassing van een uitvloeiing van rood/lichtroze bestaande uit 4 tinten, satijn egaal mat. 
Modulaire formaten, 15x15 cm. 
Vervaardigd door een ervaren fabrikant in het bezit van een ISO 9001-certificaat met hoogwaardige 
grondstoffen en op duurzame wijze dankzij een recyclingproces.  
In het bezit van het certificaat Cradle to Cradle Silver. 

 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Plaatsing van de wapeningslaag 
Plaatsing van hoekprofielen van 11x13 cm in de binnen- en buitenhoeken. 
Plaatsing van een diagonaal net (min. 300x300 mm) met wapeningsmortel in alle hoeken van de 
vensters en in andere openingen in de muur. 
Plaatsing van een net voor binnenhoeken in alle binnenhoeken van de vensters en in andere openingen 
in de gevel. 
De wapeningsmortel kan handmatig of mechanisch op de platen worden aangebracht.  
De mortel wordt met een strijkbord van ongeveer 5 mm dik aangebracht. 
Het wapeningsnet met een roestvrijstalen strijkbord in de mortel maroufleren voordat de binding 
inzet. De mortel egaliseren met een doek. Het is belangrijk dat het doek niet te diep in de mortel ligt, 
maar dat het toch wel volledig bedekt is.  
De mortel en het wapeningsnet op de fundering moeten tot minstens 5 cm over de vloerisolatie en 
over de gevelisolatie komen.  

 
Tussen de twee wapeningslagen moet een overlapping van minstens 10 cm komen.   
Het wapeningsnet moet zich in het buitenste derde deel van de mortellaag bevinden. 
 De gemiddelde dikte bedraagt 5 mm.  

 
In de nog natte mortellaag worden de pluggen aangebracht volgens het pluggenplan van de aannemer. 
De lengte van de plug is aangepast aan de dikte van het isolatiemateriaal en de ondergrond. Het 
oppervlak van de pluggen wordt met wapeningsmortel gelijkgemaakt. 

 
Plaatsing van de afwerkingslaag 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=43.53
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=43.53.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=43.53.1a
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De wapeningslaag moet voldoende uitgehard zijn voordat de keramische elementen er met een 
aangepaste lijm op kunnen worden aangebracht. 

 
De lijm moet in een dunne en egale laag horizontaal op de ondergrond en verticaal op de achterkant 
van de keramische elementen worden gekamd. 

 
Nadat de keramische elementen zijn geplaatst, worden de splitvoegen uitgesneden volgens het 
voegplan tot op de helft van de diepte van het isolatiemateriaal. Deze voeg moet tot aan de achterkant 
van de tegels met minerale wol worden opgevuld. 
Het voegplan wordt door de aannemer verstrekt. 
De splitvoegen tussen de tegels worden tijdelijk met EPS gevuld voordat de voegen opnieuw worden 
gevoegd. 
Na aanbrenging van de voegcement wordt de cementmelk met een vochtige spons verwijderd. 
De splitvoegen worden met een voegbodem en kit gevuld. 
Daarna worden de resten van de cementmelk met een aangepast product verwijderd. 
 
Behandeling van aansluitingen 
De verbinding van de aansluitingen met de deuren en vensters wordt uitgevoerd door middel van een 
samengedrukte schuimband.  

 
De verbindingen van de aansluitingen met de andere gevelelementen wordt uitgevoerd door middel 
van een aansluitingsband van polyethyleen: 

 het isolatiemateriaal voor de gevel en de constructiedelen die niet moeten worden geïsoleerd 

 het isolatiemateriaal voor de gevel en de dakboorden en muurkappen 

 het isolatiemateriaal voor de gevel en de vensterdorpels 

 het isolatiemateriaal voor de gevel en de boringen en bevestigingen  
 
De aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens de details van de fabrikant. 
 

Bijzondere voorschriften 
Er tijdens de uitvoering voor zorgen dat de gebruikte materialen die nog niet volledig droog zijn, niet 
worden blootgesteld aan regen, zon of vorst.  
Alle droogtijden naleven. De materialen beschut tegen vorst en droogte opslaan. 
De elementen zoals dakboorden, drempels, plinten, raamkozijnen enz. waar het systeem op aansluit, 
moeten vóór de uitvoering van de isolatiewerken worden geplaatst.  
Alle te behandelen delen van de gevel volledig beschermen (dekzeil van de stelling enz.). 
Tijdens de andere werkzaamheden op de bouwplaats moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden 
getroffen om van buitenaf geen schade toe te brengen aan het thermisch isolatiesysteem. 
Tijdens de ruwbouwwerkzaamheden moet de algemene aannemer ervoor zorgen dat er zich geen 
regenwater verzamelt in lege ruimtes in holle blokken uit gebakken aarde, betonblokken, ...  Hij zorgt 
ook voor een goede tijdelijke afvoer van regenwater van het dak om schade en uitbloeiingen te 
vermijden. 
Alle lagen moeten uitgehard zijn voordat er een volgende laag kan worden aangebracht. 

 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 
VH/m² 

 
43.32.1a.01  Gelijmde stijve gevelbekledingen – witte keramiek    

43.32.1a.02  Gelijmde stijve gevelbekledingen – rode keramiek (camaieu)    
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44 Dicht maken en isoleren van de buitenwanden 

44.4 Isolatie 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit hoofdstuk behandelt de volledige isolatie van de gevels.  

MATERIAAL 

De aannemer is vrij in de keuze van de afmetingen die hij het meest gunstig acht, op voorwaarde 
dat een perfecte aansluiting altijd gegarandeerd is. 
De isolatiematerialen moeten voor het plaatsen op een droge plaats op de bouwplaats worden 
opgeslagen. Ze worden alleen bij droog weer en op een droge ondergrond gelegd. Natte isolatie 
wordt verwijderd als deze gevoelig is voor vocht.  

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

32.4 Isolatie 

- Uitvoering 

32.4 Isolatie 

44.41 Isolatie met platen 
BESCHRIJVING 
- Belangrijke opmerkingen 

Zie artikel 32.41 Isolatie met platen 

MATERIAAL 

Zie artikel 32.41 Isolatie met platen 

UITVOERING/VERWERKING 

Zie artikel 32.41 Isolatie met platen 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

32.41 Isolatie met platen 

- Uitvoering 

32.41 Isolatie met platen 

44.41.1 Isolatie met platen - kunststoffen 

44.41.1b Isolatie met platen - geëxpandeerd polystyreen (EPS/EPS HD) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en plaatsing van een EPS-isolatie die geschikt is voor de realisatie van 
een afwerkingsbepleistering. 

- Locatie 

Nieuwe sanitaire blokken  

MATERIAAL 
- Algemene kenmerken 

Geëxpandeerde polystyreen (EPS) isolatie moet voldoen aan de eisen inzake afmetingen en 
stabiliteit beschreven in norm [NBN EN 13163:2012+A2]. 
  
Specificaties van het isolatiemateriaal 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=44
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=44.4
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=44.41
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=44.41.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=44.41.1b
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 De gecreëerde isolatiedikte: 18 cm in 1 of 2 lagen  

 Afwerking tand-en-groef 

 Drukweerstand 10% ≥ 150kPA 

 Waterdampdoorlatendheid 40-100 volgens DIN EN 12086 

 Waterabsorberend vermogen: < 1 kg/m² 

 Paneelafmetingen: naar keuze van de aannemer.  

 Thermische geleidbaarheid (volgens [NBN EN 12667] of volgens [NBN EN 12939] voor dikke 
producten): 0,038 W/mK  

Specifieke toepassingen (met name isolatiebevestiging): het materiaal moet voldoen aan de 
aanvaardbaarheidscriteria voor het product zoals gedefinieerd in 02.42.1 
Aanvaardbaarheidscriteria. 
 
Specificatie van soepele pasta met organisch bindmiddel  

 Dichtheid: 1,1 - 1,3g/cm³ 

 Waterdampdoorlatendheid: 570 volgens DIN EN ISO 7783-2 

 Waterabsorptiecoëfficiënt 0,05 kg/m²h  

 Dikte van de korrel: <500 µm 
 

  
Geïsoleerde gebieden onder de vloerpas en in contact met de grond worden gemaakt van EPS HD 
en zijn opgenomen in de posten Deel T1. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 
 

De fabrikant van het gevelisolatiesysteem moet een ISO 9001- en ISO 14001-certificaat bezitten. 
 

Vertrekpunt in de grond 
Insmeren met een soepele dispersiepasta met organisch bindmiddel voor gebruik in de grond, tot op 
30 cm boven het terrein. 
Na droging mortellijm met een roestvrijstalen strijkbord op de al ingesmeerde ondergrond 
aanbrengen. Vervolgens het volume van de mortellijm veranderen door de platte kant van het 
roestvrijstalen strijkbord in de verse mortellijm te duwen en in een enkele beweging weg te trekken.  
De isolatieplaten worden in halfsteenverband geplaatst door ze met behulp van een lat met heel 
dichte voegen in de mortellijm te duwen. 
De isolatieplaten moeten over het hele oppervlak worden gelijmd.  
De onderkant van de eerste plaat is zo gesneden dat hij een hoek van 45° met de fundering vormt. 
 
Plaatsing van de isolatieplaten 
De isolatieplaten worden in halfsteenverband geplaatst.  
Loodrecht op de binnen- en buitenhoeken van het gebouw worden de platen met afwisselende voegen 
geplaatst.  
De voegen van de platen mogen niet samenvallen met de voegen van de andere materialen en met de 
voegen tussen de sokkelprofielen. 
De hoeken van de gevelopeningen worden in volledige platen uitgesneden. 
De platen worden met heel dichte voegen geplaatst, waarbij de buitenkant een plat vlak zonder voeg 
vormt. Als de voeg < 0,5 cm diep is, moet hij met 1-component-polyurethaanschuim worden gevuld.  
Als de voeg > 0,5 cm diep is, moet hij met een stuk isolatiemateriaal worden gevuld. 
De groeven en/of tanden moeten altijd worden verwijderd wanneer de isolatieplaten op andere 
materialen moeten worden aangesloten.  
De uitzetvoegen moeten worden nageleefd. 
 
De platen worden met mortellijm gelijmd (op de volledige isolatieplaat aanbrengen met behulp van een 
lijmtroffel). 
 

Gegevens van de mortellijm Norm Waarde Eenheid 

Dichtheid EN 1015-10 1,3 g/cm³ 
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Mortelklasse EN 998‐1 CS III  
 DIN V 18550 P II  

Treksterkte (28 dagen) EN 1015‐11 3,3 N/mm²  

Drukweerstand (28 dagen) EN 1015‐11 7,3 N/mm²  

Module E dynamiek (na 28 dagen) TP‐BE‐PCC 6000 N/mm²  
Waterdampdoorlatendheid (µ-waarde)  <25  
Waterabsorptieklasse EN 998-1 C<0,20 kg/m²*min0,5 

Waterabsorberend vermogen ETAG 004 < 0,5 kg/m² 
Coëfficiënt van thermisch 
geleidingsvermogen (waarde ) 

EN 1745 <0,82 W/(m.K) voor P=50% 

Coëfficiënt van thermisch 
geleidingsvermogen (waarde ) 

EN 1745 <0,89 W/(m.K) voor P=90% 

Klasse van materiaalgedrag bij brand EN 13501‐1 A2-s1,d0 Niet-ontvlambaar 
Rendement:   780 L/t 

 
AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

Als het isolatiemateriaal niet in de EPBD database is opgenomen, een ATG of een CE-markering 
voorleggen Berekening volgens NBN EN ISO 10456. 
 

Dit systeem voldoet aan de normen van de Europese classificatie voor de brandreactie volgens EN 13501-1: B s2 
d0. 

 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/per m²  
 

47 Smeedwerk 

47.3 Smeedijzerwerk - staven 

47.39 Stalen omheining 

47.39.1 Stalen omheining en poort 

47.39.1b Stalen poort 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de levering en plaatsing van externe stalen poorten.  
Er zijn twee soorten poorten: 

 Open poorten  

- Ligging 

Open poorten: 

 Nooduitgang van binnenplaats 4  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Open poorten 

 Poorten in identieke staven als de omheining.  

 Spijlenhekwerk: Module van 7 staven in trapeziumvorm  
100x40x20 mm.  

 Ruimte tussen de staven: 110 mm aan de breedste zijde.  

 gegalvaniseerde stalen buis en RAL-gepoedercoat naar keuze van de ontwerper.  

 Opening 180°  

 Frame gemonteerd op 50x50 mm scharnier  

 Handmatige opening met aangepast ijzerwerk (grendels en trekkrukken)  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=47
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=47.3
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=47.39
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=47.39.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=47.39.1b
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 Elektrische sluitplaat (toegangscontrole) voor toegangspoorten (verbonden met het 
secretariaat)  

 Elektrisch sluitplaat (branddetectie) voor de poorten op binnenplaatsen 3 - 4 - 5 - 6  

 Ijzerwerk van de sluitplaten inbegrepen in deze post, stroomvoorziening inbegrepen in TS  
  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De rasterlijsten worden met de door de fabrikant voorgeschreven middelen in de vloer en de 
wanden bevestigd.  
De berekening van de afmetingen van de door het bedrijf aan de ontwerper te leveren bevestiging. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Pro memorie -  inbegrepen in post 95.61.1d.01 

 Type P2: open poort 90x205 cm/enkele opening  
 

47.39.1b.02  Stalen poort Type P2 (open - 90x205 cm) PM   

5 T5 Sluitingen / Interieurafwerking 
MATERIALEN 

Sinds 1 december 2016 mogen, om de brandwerendheid aan te tonen door middel van tests, 
alleen de reeks testnormen die zijn opgenomen in de classificatienormen [NBN EN 13501-2], [NBN 
EN 13501-3+A1] en [NBN EN 13501-4] worden gebruikt, met uitzondering van brandwerende 
deuren en verlaagde plafonds waarvoor de Belgische norm [NBN 713-020] nog steeds mag worden 
gebruikt. 

51 Lichtgewicht wanden en binnenwandafwerkingen 

51.1 Lichtgewicht vaste scheidingswanden (Opmerking: het 
type raamwerk verduidelijkt in het artikel) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alle benodigdheden en werkzaamheden voor de realisatie van 
interieurbekledingen met behulp van plaatmateriaal op binnenwanden, plafonds en/of te bekleden 
elementen om een perfect afgewerkt en/of schilderklaar werk te vormen. 
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek, moeten de in 
deze post vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, 
hetzij in hun globaliteit, steeds het volgende omvatten: 

 in voorkomend geval, studies en tests (met betrekking tot de vereiste akoestische en/of 
brandwerendheidsprestaties); 

 het traceren en/of het loodgieterswerk van scheidingswanden, plafonds, caissons, ...; 

 levering en montage van de voorgeschreven houten of metalen draagconstructies, inclusief 
alle verbindings- en/of verankeringselementen; 

 de levering en plaatsing van versterkingen voor bevestigingen of ophanging; 

 het maken van eventuele reserveringen voor de integratie van leidingen, inbouwapparatuur of 
toegangsluiken en de afwerking van de randen voor de inbouwelementen; 

 de levering en installatie van de bekledingspanelen, met inbegrip van de 
bevestigingsmiddelen; 

 de levering en plaatsing van eventuele akoestische isolatie en/of het verbeteren van de 
brandwerendheid; 

 De kant-en-klare afwerking van de bekledingspanelen, inclusief de oppervlakte- en 
randafwerking en alle verstevigingsonderdelen; 

 het retoucheren van boringen voor technische installaties en/of kleine imperfecties. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=5
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.1
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MATERIALEN 

Alle gebruikte materialen (bekledingspanelen, draagstructuur, bevestigingsmiddelen, enz.) 
moeten, afhankelijk van hun plaats, bestand zijn tegen corrosie, schimmel en insecten.  

Met karton omhulde gipsplaten 

 Met karton omhulde gipsplaten moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van norm [NBN EN 
520+A1]. De gipsplaten bestaan uit een kern uit gips waarvan de twee zijden bekleed zijn met 
sterk karton van lichtgrijze kleur. De afwerking van de gipsplaten beantwoorden aan de eisen 
op het vlak van afwerkingsgraden en uitvoeringstoleranties die gedefinieerd worden in [TV 
233].  

 Uitvoeringstolerantie: normale of speciale klasse  

 Afwerkingsgraad: F1, F2 of F3  

 In lokalen met een hoge vochtigheidsgraad (sanitaire lokalen) zijn er standaardplaten met een 
verbeterde vochtbestendigheid en een gering absorptievermogen voorzien (de gipskern is dan 
behandeld met een bitumenemulsie en bekleed met karton met een specifieke markering 
en/of lichtgroene kleur).  

 Alle toebehoren zoals de bevestigingsmiddelen en de speciale producten worden geleverd 
door de fabrikant van de platen. De platen worden op een droge plaats opgeslagen en 
horizontaal op een vlakke ondergrond gelegd. Ze zijn beschermd tegen elke mogelijke 
beschadiging (bv. mortelspatten, ...).  

 De multiplex panelen bestaan uit een oneven aantal platen geschild hout, de gelijmde 
houtvezels zijn symmetrisch om de middelste nerf gelegd; de volgende platen worden 
allemaal loodrecht in de richting van de vezels gelegd.  

  Uitgesloten gebreken:    
o in de binnenste lagen: verrotting, vergaan hout, ongezonde knoesten, overlappende lagen, 

barstvoegen, losse knoesten, gaten en blazen.  
o in de buitenste lagen: verrotting, vergaan hout, ongezonde knoesten, scheuren en spleten, 

open voegen, wormgaten, insectengaten, vullingen die niet bestand zijn tegen de 
buitenomgeving, pluizig hout, schorsspleten, blazen  

o de volgende fabricagefouten leiden tot het afwijzen van multiplex: open voegen tussen de 
lagen of tussen twee stroken fineer van eenzelfde laag, overlappende lagen, herstellingen, 
blazen, ruw oppervlak, lijmdoorslag, pluizig hout, tussenbast en blazen.    

  

Toepassing 
  

Gebruiksklasse 
(volgens [CEN/TS 635-
4]) 
  

Lijmklasse 
(volgens [NBN 
EN 314-2]) 
  

Referentienorm 
  

Referentie 
buitenplaten 
  

Droog - 
binnen 
  

I 
  

1 
  

Structuurpanelen 
[NBN EN 636+A1] 
  

K - L - M - N - O 
  

Vochtig - 
binnen 
  

II 
  

2 
  

Structuurpanelen 
[NBN EN 636+A1] 
  

F - G - H - I - J 
  

Vochtig - 
binnen 
  

III 
  

3 
  

Structuurpanelen 
[NBN EN 636+A1] 
  

A - B- C - D - E 
  

  
Massieve houten panelen 
Conform  [NBN EN 12775] 
MDF (Medium Density Fiberboard) 

 Vlakke samengeperste vezelplaten op basis van gedroogde houtvezels en geassembleerd met 
harsen.  

 Technische specificaties:   
o Volumemassa tussen 600 en 900 kg/m3  
o buigsterkte tussen 20 en 40 N/mm2  
o elasticiteitsmodule tussen 2000 en 3000 N/mm2  
o [WTCB (1997/02,1)]    
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OSB-panelen 
Conform norm [NBN EN 300]  
HPL-panelen (Decoratief hoge-druk laminaat) 

 [WTCB (2000/01,1)]  

 [WTCB (2000/02,1)]  
Kunsthars panelen  

 Bouwplaten op basis van thermohardende kunstharsen versterkt met cellulosevezels.  

 Beide zijden van de panelen zijn voorzien van een decoratieve coating.  

 De panelen zijn geschikt voor gebruik buiten en/of in vochtige ruimtes (badkamers).   

Houten latwerk 
Al het constructiehout moet voldoen aan de eisen van [STS 31+ 32] en [NBN EN 942]. Het hout 
heeft een kleurloze insecten- en schimmelwerende behandeling ondergaan volgens procedure A1 
in overeenstemming met [STS 04.3]; het impregneercertificaat wordt op verzoek van de 
projectontwikkelaar overgelegd. Het vochtgehalte van het hout is minder dan 18 %. 

Montagewijze 
Alle gebruikte assemblagemiddelen (spijkers, bouten, punten, schroeven, nietjes, lijm, ...) voldoen 
aan [STS 06.8]. Alle metalen elementen zijn behandeld tegen corrosie, hetzij door galvanisatie, 
hetzij door te cadmeren volgens de Belgische en/of Europese normen. 

UITVOERING/VERWERKING 

Algemeen 
Om tot een vlekkeloze uitvoering te komen, worden de plaatbekledingen uitgevoerd door een 
gespecialiseerde aannemer of onderaannemer. 

 Vooraleer te beginnen, moet de aannemer zich informeren over de uitvoeringsvoorwaarden. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in een ruimte die beschermd is tegen wind en regen 
en, als er een risico op vervorming door overmatige vochtigheid bestaat, in een droog gebouw. 

 De aannemer moet controleren of de ondergrond voldoende vlak, vierkant, droog, schoon, 
stabiel en consistent is en moet deze eventueel geschikt maken. Wanneer zichtbare gebreken 
de kwaliteit van het werk kunnen beïnvloeden, moet de aannemer de opdrachtgever tijdig op 
de hoogte brengen. 

 Voor de toepassing van de plaatbekleding houdt de aannemer rekening met de bestaande 
situatie, dit wil zeggen de buigbalken, de beugels, de aanwezige en/of nog aan te brengen 
technische installaties, de leidingen, ... In overleg met de verschillende installateurs plant hij 
alle nodige reserveringen, versterkingen, enz., rekening houdend met de voorgeschreven 
afwerking. Op verzoek van de directie van de werken legt de contractant de voor dit doel 
noodzakelijke detailtekeningen voor. 

 De afwerkingen en bevestigingen moeten voldoen aan de verschillende spanningen waaraan 
het geheel wordt onderworpen, afhankelijk van het gewicht van de structuren die aan de 
afwerking zijn opgehangen en/of de elementen die aan de afwerking zijn bevestigd. 

 De bevestiging van het geheel aan de draagconstructies gebeurt volgens het voorstel van de 
aannemer. Deze legt in voorkomend geval de door hem opgestelde uitvoeringsplannen voor. 

 Eventuele schoren en steunen moeten worden inbegrepen. Bij de uitvoering van de 
plaatbekledingen moet rekening worden gehouden met de voorschriften van de fabrikant van 
de platen, de lijm, de bevestigingsmiddelen en/of de draagstructuur waaraan ze moeten 
worden bevestigd. 

Studies 
Wanneer bijzondere prestaties nodig zijn op het gebied van geluids- en/of brandwerendheid, voert 
de aannemer op basis van de aanbestedingsplannen een studie uit met het oog op het verkrijgen 
van de voorgeschreven prestatieklassen, in overeenstemming met de normen die in de referentie-
uitvoeringsdocumenten zijn vastgesteld.     

Dilatatievoegen 
De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van scheurvrije wand- en plafondbekledingen 
en hij moet de dilatatievoegen volgens de plannen, de specificaties van de fabrikant en/of zijn 
eigen ervaring respecteren. Wanneer er extra bewegingsvoegen nodig zijn om scheuren in de 
ondergrond op te vangen, legt hij het probleem voor aan de ontwerper. 

Veiligheid 
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Overeenkomstig hoofdstuk 01.45 PSS binnenafwerking, opgesteld door de projectcoördinator en 
bij onderhavig bestek gevoegd. Alle richtlijnen ter zake en de concrete aanwijzingen van de 
uitvoeringscoördinator worden nauwgezet nageleefd. 

Brandbeveiliging 

 De platen moeten voldoen aan de eisen ten aanzien van de brandreactie en de 
brandwerendheid, afhankelijk van het type gebouw en het doel van het gebouw waarvan zij 
deel uitmaken. 

 Verwijzing naar de voorschriften: [SWL GSI/T1/B] en [SWL GSI/T1/C] van passieve preventie 
waarnaar wordt verwezen in volume 0 T0 Onderneming/Werf van dit bestek. 

CONTROLES 

De samenstelling van de afgewerkte wanden/plafonds/... moet voldoen aan alle eisen die in het 
bestek en/of door de brandweer worden gesteld met betrekking tot geluidsisolatie en 
brandwerendheid. Afhankelijk van de voorgeschreven afwerking vormen de oppervlakken en de 
verbindingen met de andere bekledingen (plafond, ...) een verzorgde en schilderklare afwerking. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

      

- Uitvoering 

      

51.11 Lichtgewicht holle vaste scheidingswanden 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het betreft de levering en plaatsing van alle materialen voor de bouw van niet-dragende en holle 
binnenwanden (en eventueel geïntegreerde verticale dozen voor leidingen), inclusief de volledige 
draagconstructie, panelen, voorgeschreven isolatiematerialen, bevestigingsmiddelen en 
schilderklare afwerking.  

UITVOERING/VERWERKING 

Draagstructuur 
De interne scheidingswanden worden geïnstalleerd overeenkomstig de voorschriften van [TV 233]. 
De ‘Lichtgewicht scheidingswanden’ van het WTCB en de instructies van de fabrikant. Niet-
dragende scheidingswanden bestaan uit een overdekt metalen frame. 
De dikte van de profielen is minimaal 0,6 mm. Alle gebruikte elementen zijn verzinkt (min. 
275gr./m2). In de verticale profielen zijn openingen voorzien voor de doorgang van elektrische 
leidingen. De afmetingen van de profielen worden bepaald in functie van de totale dikte en de 
hoogte van de scheidingswand, in overeenstemming met de richtlijnen van de fabrikant. Bij 
kozijnen voor houten deuren en ramen wordt een houten lat in het profiel doorgezet, minstens 24 
mm dik en even breed als de verticale staanders. 

 De metalen profielen worden aan de ruwbouw bevestigd met roestvrije bevestigingen en 
door het aanbrengen van afdichtingspasta of afdichtingsstrips.  

 Indien nodig zorgt de aannemer voor versterkingen of zwaardere profielen volgens de 
aanwijzingen van de fabrikant, voor grote deuren en/of ramen, voor de ophanging van 
sanitaire toestellen of andere apparatuur, ...).  

 De platen worden op ongeveer 10 mm van de vloer geplaatst en de voeg wordt vervolgens 
met een permanent elastische en waterafstotende afdichtingspasta afgedicht.  

 Alle platen moeten worden vastgeschroefd met zelftappende schroeven met trompetkop 
[NBN EN 14566+A1]. Het gebruik van spijkers of nietjes voor het bevestigen van de platen is 
niet toegestaan.    

Bijzondere prestaties 
De constructie van de volledige holle scheidingswand moet voldoen aan de voorgeschreven 
geluidsisolatie en/of brandwerendheid.   

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.11
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51.11.1 Bekleding met platen/panelen op basis van gips 

51.11.1a Bekleding met platen/panelen op basis van gips 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel heeft betrekking op de levering en plaatsing van scheidingswanden in gipsplaten 

- Ligging 

Nieuwe sanitaire gebouw. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Het betreft niet-dragende scheidingswanden die bestaan uit een te bekleden metalen frame. 

Specificaties- met karton omhulde gipsplaten 
Type: Type H (verminderde wateropname) volgens [NBN EN 520+A1]. 
Afmetingen van de platen: 
Dikte van de platen: 2 x 12,5 mm aan elke zijde. 
Breedte: naar keuze van de aannemer 
Lengte: minimaal de vrije hoogte van de ruimte  
Langsranden volgens [NBN EN 520]: 
Volgens de [Beslissing 2003/593/EG] van 7 augustus 2003 en de erin opgenomen voorwaarden, 
behoren de bekledingsplaten uit gips (behalve de geperforeerde platen) tot de brandreactieklasse 
A2—s1, d0 voor zover deze platen in situ gemonteerd en bevestigd worden volgens zeer 
nauwkeurige voorwaarden: 

 Mechanische bevestiging op een draagstructuur uit metaal of hout: de holte tussen de platen 
en het geraamte mag open blijven of gevuld worden met een isolerend materiaal van 
brandreactieklasse A2—s1, d0.  

 Rechtstreeks bevestigen of lijmen op een doorlopende ondergrond met minstens een 
brandreactieklasse A2—s1, d0.  

  

Specificaties — isolatiemateriaal 
Type: minerale wol  
Thermische geleidbaarheid: maximaal 0,034 W/mk bij 10°C (volgens [NBN B 62-201]). 
Volumieke massa: steenwol van minstens 30 kg/m3. 
Volgens de [Beslissing (96/603/E6)] van 4 oktober 1996 en de daarin opgenomen voorwaarden, 
behoort de minerale wol tot brandreactieklasse A1. 
Plaatdikte: minimaal 50 mm. 

- Aanvullende eisen 
- Het geheel heeft een brandwerendheid van EI 60 volgens [NBN EN 13501-2] (of Bw 1 u 
volgens [NBN 713-020] zolang het nog van toepassing is). De prestatie op het vlak van 
brandweerstand wordt aangetoond in overeenstemming met de voorschriften uit het 
koninklijk besluit Basisnormen van 13 juni 2007 houdende wijziging van het koninklijk 
besluit [KB 1994-07-07]. De scheidingswand wordt geplaatst in volledige overeenstemming 
met de plaatsingsvoorwaarden die vermeld zijn in het(de) proefverslag(en). 
- De schotten behoren tot de akoestische klasse IIIa volgens [NBN S 01-400], 2e druk. De 
geluidsisolatie van de scheidingswanden voldoet aan de geluidsisolatie-eisen. Er wordt 
een certificaat van een erkend Belgisch laboratorium ingediend. De scheidingswanden 
worden geplaatst in volledige overeenstemming met de plaatsingsvoorwaarden die 
vermeld zijn in het proefverslag. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Conform artikel 51.1 Lichtgewicht vaste scheidingswanden (Opmerking: het type raamwerk 
wordt verduidelijkt in het artikel)  

Samenstelling van de scheidingswanden 
Niet-dragende interne scheidingswanden bestaan uit een metalen frame.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.11.1
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Aan beide zijden van het frame wordt een dubbele laag platen aangebracht. De dubbele platen 
worden afwisselend gelegd. 
De totale dikte van de scheidingswanden komt overeen met de aanduidingen op de plannen. 
De scheidingswanden worden van vloer tot vloer gelegd. 
De scheidingswanden worden op de dekvloer geplaatst. 

Afwerking van de platen en voegen 
  
De afwerking van de gipsplaten beantwoordt aan de eisen op het vlak van afwerkingsgraden en 
uitvoeringstoleranties die gedefinieerd worden in [TV 233] ‘Lichtgewicht scheidingswanden’ van 
het WTCB. 
- Uitvoeringstolerantie: normale of speciale klasse 
Afwerkingsgraad: F1, F2 of F3. 
De platen worden afgewerkt zonder zichtbare voegen (bestemd om achteraf te worden geplakt, 
betegeld of geschilderd). Op alle buitenhoeken worden beschermingshoekstukken met volle 
afgeronde hoek en flenzen uit fijn strekmetaal geplaatst. De buiten- en binnenhoeken worden 
afgewerkt met afdekstroken en samen met de schroefkoppen geplamuurd met een geschikt 
materiaal dat door de fabrikant geleverd wordt. 
De aannemer zorgt voor een versterking van de scheidingswand in 18 mm OSB-platen op de plaats 
van de te installeren sanitaire voorzieningen (zie plannen). 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de uitsplitsing in de 
samenvattende meetstaat moet de meting als volgt worden opgevat: 

- meetcode: 

VH/m² 
Hele scheidingswand (metalen structuren, OSB-versterkingen, isolatie, dubbele gipsplaat, 
bevestigingen, ...) geventileerd in functie van de dikte en de samenstelling van de wand, netto-
oppervlak van de wand. Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 

51.11.1a.01  Scheidingswanden van gipsplaten    

51.19 Scheidingswand voor sanitaire voorzieningen en 
kleedkamers 

51.19.1 Scheidingswanden met platen 

51.19.1a Scheidingswanden met massieve synthetische panelen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post betreft de levering en de plaatsing van wc-cabines, inclusief de deuren. 
De werken voldoen aan het ARAB en de geldende hygiënevoorschriften. 
De aannemer moet alle plannen van de cabines, met inbegrip van de plaatsings- en detailplannen 
en de technische fiches, aan de constructeur voorleggen. 
Hij is verplicht om de technische coördinatie uit te voeren met de aanverwante werken, en in het 
bijzonder met het metselwerk en de afwerkingswerken. Hetzelfde geldt voor speciale technieken. 
De keuze van de kleuren voor de profielen, panelen en bevestigingsmiddelen is de 
verantwoordelijkheid van de ontwerper. Deze zal deel uitmaken van het algemene 
signaletiekconcept. 

- Ligging 

School 8: sanitaire cabine kleuterschool: Vleugel F: 2 sanitaire blokken 
School 9: Sanitaire cabine lagere school:  Vleugel E en nieuwe sanitaire blok 

 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Zelfdragende, vaste panelen op basis van kunsthars en cellulose. 
De kern van de panelen bestaat uit fenolhars met een geïntegreerde decoratieve toplaag. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.19
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Homogene panelen worden verkregen door compressie onder hoge druk en hoge temperatuur. 
De panelen hebben een gesloten structuur zonder poriën aan het oppervlak of in de kern. 
De kenmerken van de te gebruiken panelen zijn als volgt: 

 volumemassa: ongeveer 1400 kg/m3  

 elasticiteitsmodulus in de lengterichting: ongeveer 14.000 N/mm2  

 elasticiteitsmodulus in de breedterichting: ongeveer 10.000 N/mm2  

 trekkracht in de lengterichting: >90N/mm2  

 trekkracht in de breedterichting: >70N/mm2  
De panelen hebben een gestructureerd oppervlak en een dikte van 13 mm. 
Kleur naar keuze van de ontwerper uit het volledige gamma van de fabrikant.  
De samenstelling en constructie van het plaatmateriaal is speciaal ontwikkeld voor gebruik in 
vochtige ruimtes. 
De bouwplaten worden gemonteerd in scheidingswanden door middel van constructieve en 
geëxtrudeerde aluminium profielen, natuurlijk geanodiseerd of gemoffeld met polyesterpoeder 
met een dikte van ongeveer 60 micron. 
De wanddikte van alle aluminium profielen is minimaal 2 mm. 
De poten zijn gemaakt van in de massa gekleurde nylon of aluminium, gemoffeld met 
polyesterpoeder met een dikte van ongeveer 60 micron. 
De standaard hoogte van de poten is 150 mm. 
IJzerwerk  
Het deurslot (vrij/bezet-slot) en de eventuele versieringen zijn gemaakt van nylon (polyamide), 
gekleurd in de massa. De versiering is bestand tegen hoge temperaturen, vochtigheid en 
chemicaliën. De scharnieren zijn versterkt met een verzinkte stalen kern. De accessoires 
(papierhouders, haken, ....) zijn een integraal onderdeel van het systeem en worden zonder 
zichtbare schroeven gemonteerd: 

 aluminium wc-papierhouder   

 aluminium toiletborstel  
  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 
 

Cabine lagere school: 
De hoogte van de wanden is 2040 mm, inclusief de 150 mm vrije ruimte. 
 
Cabine kleuterschool: 
De hoogte van de wanden is 880 mm, inclusief de 80 mm vrije ruimte. 

 

De scheidingswanden zijn altijd loodrecht en horizontaal. 
De verstelbare poten zijn op een uiterst stabiele en niet-kantelende manier verbonden met de 
gelamineerde synthetische panelen. De wandaansluitingen en de aansluitingen van de 
tussenwanden met de voorwanden worden gemaakt door middel van een aluminium U-profiel. 
Voor de bevestiging van de scheidingswanden worden gaten van 50 mm diep en 6 mm diameter 
geboord in de vloer en de wanden. 
De voor- en zijwanden zijn voorzien van een gemoffeld achthoekig stabilisator bovenprofiel. Dit 
bovenprofiel verbindt alle panelen tot een solide geheel en geeft een zeer esthetische uitstraling. 
De deurpanelen zijn voorzien van drie scharnieren, waarvan één met een instelbare veer, 
waardoor de deuren automatisch sluiten. Het deurbeslag bestaat uit 2 nylon deurknoppen en 1 
draaiknop met vrij/bezet-aanduiding, die in geval van nood van buitenaf geopend kan worden. 
De deuren worden in hetzelfde vlak als de wanden gemonteerd. De aanslagzijden van de deuren 
zijn gefreesd, waardoor extra aluminium aanslagprofielen overbodig zijn. In de deurgeleiders zijn 
geluiddempende strips aangebracht om ervoor te zorgen dat de deuren zachtjes sluiten. Alle 
randen zijn afgerond 
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METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/ Prijs per m² (netto oppervlakte), inclusief deuren, ijzerwerk, bevestigingen en alle elementen 
die nodig zijn voor een goede werking. 

51.19.1a.01  Scheidingswanden sanitaire blokken lagere school (H 204 
cm)  

  

51.19.1a.02  Scheidingswanden sanitaire blokken kleuterschool (H 88 
cm) 

  

51.2 Vaste lichtgewicht tussenwanden (en lambrisering) 

51.21 Vaste lichtgewicht tussenwanden (en lambrisering) op frame 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het betreft de levering en plaatsing van alle materialen voor de bouw van niet-dragende 
tussenwanden (en eventueel geïntegreerde verticale caissons voor leidingen), inclusief de 
omkaderingen, panelen, voorgeschreven isolatiematerialen, bevestigingsmiddelen en schilderklare 
afwerking. 

UITVOERING/VERWERKING 

De vaste lichtgewicht voorzetwanden en/of lambrisering worden geïnstalleerd volgens de 
voorschriften van [TV 233] ‘Lichtgewicht scheidingswanden’ van het WTCB en de richtlijnen van de 
fabrikant. De samenstelling van de tussenwand en/of de volledige samengestelde tussenwand 
moet voldoen aan de eisen met betrekking tot de geluidsisolatie en/of de brandveiligheid 
(brandwerendheid/brandreactie) en/of de gebruiksveiligheid en de geschiktheid voor het gebruik 
en/of de thermische isolatie. Afhankelijk van de ligging wordt tijdens de montage extra isolatie 
aangebracht en/of wordt isolatie in de fabriek op de platen aangebracht om te voldoen aan de 
prestatie-eisen voor geluidsisolatie volgens [NBN S 01-400-1] en/of brandwerendheid op basis van 
de klassen uit [NBN EN 13501-2] (of [NBN 713-020], zolang deze nog van toepassing is). 
Verwijzing naar de voorschriften: [TV 233] ‘Lichtgewicht scheidingswanden’ (WTCB) 

51.21.1 Bekleding met platen/panelen op basis van gips 

51.21.1a Voorzetwanden op frame/bekleding met platen/panelen op basis van 
gips 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel heeft betrekking op de levering en plaatsing van voorzetwanden uit gipsplaten. 

- Ligging 

School 8: Voorzetwand voor de 3 sanitaire blokken (vleugel F) en sanitaire blok vleugel E. 
School 9: Voorzetwand voor het sanitair van de nieuwe sanitaire blok, het sanitair van vleugel A, 
vleugel B en de sportzaal. 
Plaat RF 60: bekleding van metalen balk in de gang van de nieuwe sanitaire blok 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Specificaties- met karton omhulde gipsplaten 
Type: Type H (verminderde wateropname) volgens [NBN EN 520+A1]. 
Afmetingen van de platen: 
Dikte van de platen: 12.5 mm) 
Breedte: naar keuze van de aannemer 
Lengte: minimaal de vrije hoogte van de ruimte  
Langsranden volgens [NBN EN 520]: recht 
Volgens de [NBN EN 13501 serie] (delen 1 tot 5) en de hierin opgenomen voorwaarden, behoren 
de bekledingsplaten uit gips (behalve de geperforeerde platen) tot de brandreactieklasse A2—s1, 
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d0 voor zover deze platen in situ gemonteerd en bevestigd worden volgens zeer nauwkeurige 
voorwaarden: 

 mechanische bevestiging op een draagstructuur uit metaal of hout: de holte tussen de platen 
en het geraamte mag open blijven of gevuld worden met een isolerend materiaal van 
brandreactieklasse A2—s1, d0.  

 Rechtstreeks bevestigen of lijmen op een doorlopende ondergrond met minstens een 
brandreactieklasse A2—s1, d0.  

- Aanvullende eisen 

- Het geheel heeft een brandwerendheid van EI 60 volgens de [NBN EN 13501-2](of  Bw 1 u volgens 
de [NBN 713-020] zolang deze nog van toepassing is). De brandwerendheidsprestatie is 
gecertificeerd volgens de eisen van het koninklijk besluit Basisnormen van 13 juni 2007 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van [KB 1994-07-07]. De wand wordt geïnstalleerd in volledige 
overeenstemming met de plaatsingsvoorwaarden vermeld in het(de) proefverslag(en). 
- De schotten behoren tot de akoestische klasse IIIa volgens [NBN S 01-400], 2e druk. De 
geluidsisolatie van de scheidingswanden voldoet aan de geluidsisolatie-eisen. Er wordt een 
certificaat van een erkend Belgisch laboratorium ingediend. De scheidingswanden worden 
geplaatst in volledige overeenstemming met de plaatsingsvoorwaarden die vermeld zijn in het 
proefverslag. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Volgens artikel 51.21 Lichtgewicht vaste voorzetwanden (en lambrisering) op frame Lichtgewicht 
vaste voorzetwanden (en lambrisering) 

Samenstelling van de scheidingswanden 
Bevestiging door middel van metalen structuur (volgens artikel 51.21.1a Voorzetwanden op 
frame/bekleding met platen/panelen op basis van gips lichtgewicht vaste scheidingswanden - 
algemeen) 
Er wordt een dubbele laag platen aangebracht. De dubbele platen worden afwisselend gelegd. 
De voorzetwanden worden van vloer tot vloer gelegd. 
De voorzetwanden worden op de dekvloer geplaatst.  

Afwerking van de platen en voegen 
De platen worden afgewerkt zonder zichtbare voegen (bestemd om achteraf te worden geplakt of 
geschilderd). De binnenvoegen en -hoeken worden afgewerkt met afdekstroken en samen met de 
schroefkoppen geplamuurd met een geschikt materiaal. 
 De aannemer zorgt voor een versterking van de scheidingswand in 18 mm OSB-platen op de plaats 
van de te installeren sanitaire voorzieningen (zie plannen). 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de uitsplitsing in de 
samenvattende meetstaat moet de meting als volgt worden opgevat: 

- meetcode: 

VH/m² 
Hele scheidingswand (metalen structuren, OSB-versterkingen, dubbele gipsplaat, bevestigingen, ...) 
opgesplitst in functie van de dikte en de samenstelling van de wand, netto-oppervlak van de wand. 
Openingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 

51.21.1a.01  Voorzetwanden van gipsplaten (H 130cm)    

51.21.01.02  Voorzetwanden van gipsplaten BW60    

51.5 Binnenpleisterwerk 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De post ‘Binnenpleisterwerk’ omvat alle leveringen en werken voor de voorziene constructie van 
de plafonds aan de binnenwanden. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke 
bepalingen van het bestek, moeten de in deze post vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens 
uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, steeds het volgende 
omvatten: 
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 het voorbereiden en ontstoffen (borstelen of stofzuigen) van de ondergrond; 

 het voorafgaand aanbrengen van een voorstrijklaag, indien vereist voor de voorziene 
ondergrond; 

 het installeren van de nodige steigers; 

 het doeltreffend beschermen van de reeds uitgevoerde werken; 

 het leveren en plaatsen van beschermingsprofielen voor randen en hoeken en het nodige 
versterkingsgaas; 

 het uitvoeren van de voorgeschreven pleisterlagen, alle leveringen inbegrepen; 

 het beëindigen of afsnijden van de bepleistering net boven de vochtschermen; 

 het volledig effenen van het oppervlak, het verzorgd afwerken aan rand—, hoek— en 
eindprofielen, het bijwerken van alle opgemerkte onvolkomenheden, zoals oneffenheden of 
krassen ...; 

 het perfect aanwerken ter hoogte van vensterbanken, plinten, verlichtingstoestellen en 
verwarmingsinstallaties, enz. zodra ze geplaatst zijn; 

 het opruimen van al het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte 
pleisterwerk. 

MATERIALEN 

De vervaardigde bepleisteringen moeten voldoen aan de specificaties van de Europese normen. 
De bepleisteringen van en op basis van gips moeten voldoen aan [NBN EN 13279-1]. 
Pleistermortels (mineraal bindmiddel, cement en/of kalk) moeten voldoen aan [NBN EN 998-1]. 
De organische bepleisteringen moeten voldoen aan [NBN EN 15824]. Deze norm dekt ook 
bepleistering met anorganische bindmiddelen zoals silicaat, silaan, siloxaan en siliconen.  

Samenstelling van de mortel 
 De samenstelling van de materialen moet rekening houden met hun verenigbaarheid met 

elkaar en met de ondergrond, zodanig dat een optimale hechting en stabiliteit van de lagen 
onderling en op de ondergrond verzekerd is. De bepalingen van [TV 199] zijn van toepassing. 

 De concrete samenstelling van de materialen voor het pleisterwerk wordt geregeld door de 
beschrijvingen van het bestek en/of de volgende teksten.    

o Het gips wordt gewonnen uit gipssteen (CaSO4 -1/2H2O) of wordt verkregen via een 
industrieel proces: de radioactiviteit van het product is verwaarloosbaar en bedraagt dus 
minder dan 300 Bq/kg. 

o De kalk moet voldoen aan [NBN EN 459-2]. 
o De hydraulische mortels moeten beantwoorden aan [TV 199]. 
o Het cement voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria voor het product zoals gespecificeerd 

in paragraaf 02.42.1 Aanvaardbaarheidscriteria [TV 199]. 
o Lichte additieven zoals perliet/vermiculiet/kurk/XPS-korrels/kunststofvezels/... : deze 

toeslagstoffen hebben geen schadelijke invloed op de samenstelling van de mortel en zijn 
niet schadelijk voor de verwerking ervan: hun gehalte aan organische stoffen mag niet 
groter zijn dan 0,5 %. De afmetingen van de grootste korrels mogen niet meer bedragen dan 
1/3 van de dikte van de pleisterlaag. 

o Het aanmaakwater moet helder en vrij van organische stoffen zijn: er wordt bij voorkeur 
gebruik gemaakt van leidingwater of drinkbaar putwater, verkleurd en/of slechtruikend 
water is verboden. 

Bereiding van de mortel 
 De bepleistering wordt uitgevoerd met een op de werf bereide of in de fabriek voorgemengde 

mortel en wordt, afhankelijk van de toepassing, verwerkt in één of twee lagen. 

 Droge in de fabriek voorgemengde mortel wordt (met vermelding van de vervaldatum) op een 
droge plaats opgeslagen. Zij worden in een mechanische betonmolen (minder dan 500 
tr./min.) gemengd met de door de fabrikant opgegeven hoeveelheid aanmaakwater, tot een 
klontervrije brij verkregen wordt. 

 Op de werf bereide mortelsamenstellingen worden mechanisch gemengd tot een klontervrije 
brij. Er wordt altijd gewerkt met uitgespoelde en propere kuipen. De mortels moeten worden 
verwerkt voordat de binding is opgetreden en mogen onder geen beding opnieuw worden 
gemengd door water toe te voegen. 
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 Gebruiksklare pleisters worden geleverd in containers of silo's waarop de samenstelling, het 
watergehalte, de minimale hechtkracht, de bindingstijd, de gebruiksaanwijzing en de 
tegenindicaties vermeld zijn. 

 Bij spuittoepassingen moet de stijfheid van de mortel zo gedoseerd worden dat een geringe 
consistentie wordt bereikt, die een bij de ondergrond passende onberispelijke verwerking 
toelaat. De spuitmachine regelt een constante pleister/water—verhouding en vermijdt 
wateroverdosering. 

UITVOERING/VERWERKING 

Bedrijfsvoorwaarden 
Met het oog op een verzorgde uitvoering dienen de pleisterwerken uitgevoerd te worden door een 
gespecialiseerde aannemer. Voorafgaand aan de uitvoering zal deze zich vergewissen van de 
uitvoeringsomstandigheden en van het type ondergrond. Indien hij vaststelt dat bepaalde aspecten 
afbreuk zouden kunnen doen aan de kwaliteit van de uitvoering, zal hij de ontwerper hiervan 
onmiddellijk op de hoogte stellen. 

Coördinatie — Timing 
De pleisterwerken mogen pas worden aangevat na de voltooiing van alle ruwbouwelementen die 
in contact komen met de binnenbepleisteringen: dit wil zeggen na het plaatsen van het 
buitenschrijnwerk, inclusief beglazing, na het plaatsen en dichten van de sleuven van ingewerkte 
leidingen, kokers, leidingdoorvoeren ... en vóór het plaatsen van de binnendeuren en het 
binnenschrijnwerk, vóór het leggen van tegels of bekledingen, vóór het leggen van eventuele 
opgebouwde leidingen en, in principe, ook vóór het trekken van de elektriciteitsdraden in de 
buizen. 

Atmosferische invloeden 

 De uitvoering van de pleisterwerken moet gebeuren in regen- en winddichte ruimten. De 
omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond moeten minimaal 5°C en 
maximaal 30°C bedragen. Bepleisteren op metselwerk en/of beton mag pas gebeuren nadat 
de drogingskrimp voltrokken is (na minstens 6 weken).  

 Te snel drogen moet worden vermeden. Bij warm en droog weer treft de aannemer de nodige 
maatregelen om scheurvorming te voorkomen. Deze voorwaarden blijven gehandhaafd tot 
minstens 3 dagen na het aanbrengen van de pleister. Het versnelde opwarmen van de 
bepleisterde lokalen of het gebruik van bouwdrogers mag geen nadelige invloed hebben op 
het resultaat van de werken. Er moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie, sterke tocht 
dient evenwel vermeden te worden.  

Beschermingsmaatregelen — Steigers 

 Alle niet-geplafonneerde delen (binnenbekleding bestemd om zichtbaar te blijven, 
schrijnwerk, houten liggers, stalen balken, trappen, ...) worden zorgvuldig en doeltreffend 
beschermd tegen beschadiging en spatten, met behulp van kunststofplaten, zelfklevende 
stroken en/of papier. 

 Steigers moeten worden geplaatst zonder materialen uit de steunwand te verwijderen. Er mag 
geen enkel gat gemaakt worden zonder schriftelijke toelating van de ontwerper. 

 Alle onbeschermde metalen onderdelen dienen vooraf met een geschikte roestwerende verf 
te worden behandeld. 

 Alle materialen en bouwelementen die bevuild werden door de aannemer van de 
pleisterwerken zullen door hem met alle geschikte middelen gereinigd worden, zonder ze te 
beschadigen.  

 Beschadigingen die ontstaan zijn ten gevolge van de pleisterwerken worden hersteld op 
kosten van de stukadoor. De herstellingen moeten volkomen onzichtbaar zijn. Ook indien de 
pleisterwerken door derden beschadigd werden, zal de aannemer de beschadigingen 
herstellen. 

Niveauafmetingen 

 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, worden eerst de vereiste 
niveauafmetingen aangebracht, dit wil zeggen de onder- en bovenafbakening van de te 
bepleisteren muuroppervlakken. 

 Het plafond wordt in principe tot ongeveer 3 tot 5 cm boven het afgewerkte vloerniveau 
aangebracht. In geen geval mag het plafond worden verlaagd tot onder de vochtbarrière. 
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Eventuele overtollige onderdelen worden net boven de dichtingen of tot het voorgeschreven 
niveau achter de plinten afgesneden. 

Uitvoeringsmodaliteiten 

 De uitvoering is in overeenstemming met [TV 199][TV 201].  Het pleisterwerk wordt hetzij 
manueel, hetzij met de spuitmachine regelmatig, in voldoende dikte en afhankelijk van de 
samenstelling in één of meer lagen, aangebracht. Alle bewerkingen worden uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van de fabrikant die de producten levert en met de werktuigen 
die door hem worden aanbevolen. In principe omvatten de werkzaamheden achtereenvolgens 
het (manueel of met het pistool) aanbrengen van de pleister, het effenen (afreien en 
aandrukken), het schuren en het polijsten (met een gipsspaan en hoekschop) en tenslotte het 
afwerken.  
Let wel: de muren die betegeld zullen worden, dienen geschuurd noch gepolijst te worden.  

 De lagen worden met voldoende kracht aangebracht om een intens contact te verkrijgen. 
Indien de bepleistering in verscheidene lagen aangebracht wordt, dan moet de grondlaag 
gekamd en gedroogd worden, teneinde een voldoende hechting en coherentie met de 
volgende pleisterlaag te verkrijgen. Bij warm en droog weer treft de aannemer de nodige 
maatregelen om drogingsscheuren te wijten aan een te snelle droging te voorkomen door 
water te vernevelen op elke aangebrachte laag. 

 De bepleisteringen worden steeds volledig te lood en waterpas uitgevoerd (zie toelaatbare 
afwijkingen). 

 Voor de meeste ondergronden mogen fabriekspleisters op basis van gips toegepast worden, 
die in één laag mogen worden uitgevoerd met een gemiddelde dikte van 10 mm (minimum 8 
mm). 

 Pleisters met kalk worden uitgevoerd in minimum twee lagen van gelijke of verschillende 
samenstelling en met een totale dikte van circa 20 mm. Voor pleisterwerk dat uit verscheidene 
lagen bestaat, moeten de volgende dikten nageleefd worden: een hechtingslaag (2 tot 3 mm): 
een grondlaag (10 tot 15 mm) en een afwerkingslaag (5 tot 7 mm). Zogenaamde vliespleisters 
van enkele millimeters dik zijn slechts toegelaten indien de ondergrond voldoende vlak en 
effen is, bv. op gelijmde blokken van cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken of 
gipskartonplaten.  

Afwerking 

 De wanden beantwoorden aan de eisen op het vlak van afwerkingsgraden en 
uitvoeringstoleranties die gedefinieerd worden in de [TV 199]. De controle wordt uitgevoerd 
vóór het aanbrengen van eventuele volgende afwerkingen, onder natuurlijk licht, met het 
blote oog en op een afstand van 2 meter. Het kan nooit worden gedaan onder lage verlichting 
of in tegenlicht. 
Het oppervlak mag geen gaten of krassen van meer dan 1 mm diep vertonen, noch mag het 
systematisch andere oppervlaktedefecten of krimpscheuren vertonen als gevolg van het 
drogen van de bepleistering zelf. Barstvorming is wel toegestaan. 

 Mate van afwerking van de bepleistering:  
normale afwerkingsgraad: 4 onregelmatigheden per 4 m² oppervlakte zijn toegestaan, die 
kunnen bestaan uit lokale onregelmatig gepolijste oppervlaktes tot 0,5 dm², gipskorrels of 
zandkorrels. Daarnaast zijn twee golvingen per lengte van 2 m toegestaan. Speciale 
afwerkingsgraad: slechts twee onregelmatigheden per 4 m² oppervlakte en twee golvingen per 
lengte van 2 meter zijn toegestaan. 
Opm.: Als het pleisterwerk moet worden betegeld, is er geen afwerkingsgraad 
voorgeschreven. 

 Alle verbindingen tussen bouwelementen van verschillende aard en opbouw waar zich 
differentiële zettingen kunnen voordoen, worden vóór de volledige verharding met een mes 
ingesneden om een gemarkeerde voeg te verkrijgen die eventuele barsten kan opvangen. 

 Vóór de voorlopige oplevering moeten alle onvolkomenheden (oneffenheden, krassen, enz.) 
zorgvuldig worden bijgewerkt. 

Veiligheid 

Overeenkomstig rubriek 01.45 PSS binnenafwerking ‘veiligheidscoördinatie/binnenafwerking’, 
opgesteld door de coördinator-ontwerp en bij onderhavig bestek gevoegd. Alle richtlijnen ter zake 
en de concrete aanwijzingen van de coördinator-uitvoering worden nauwgezet nageleefd. 
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Brandbeveiliging 

Wat de brandveiligheid betreft, moeten de binnenbepleisteringen in bepaalde gevallen voldoen 
aan de eisen in functie van hun doel, en moeten ze worden aangebracht in overeenstemming met 
het proefverslag.  
De bepleisteringen kunnen ook bijdragen tot de brandweerstand van een element van de 
constructie. 
Verwijzing naar de voorschriften: [SWL GSI/T1/B] en [SWL GSI/T1/C] van passieve preventie 
waarnaar wordt verwezen in volume0 T0 Onderneming/Werf van dit bestek. 

CONTROLES 

  
De toelaatbare toleranties op het vlak van de afwerkingsgraad omvatten, in overeenstemming met 
[TV 199] (WTCB - 1996)(indien de toleranties op de ondergrond en de dikte van de bepleistering 
het toelaten): 

Afwerkingsgraad  Gewoon  Speciaal  
Onregelmatigheden   
Aantal getolereerde onregelmatigheden per 4 m² oppervlakte 4 2 
maximum aantal golvingen (per 2 m) 2 2 
Dikte: maximale afwijking 
- voor dikten tussen 6 en 10 mm 2 mm 
- voor dikten > 10 mm 20 % 
Vlakheid:  
- gemeten met de rei van 2 m 5 mm 3 mm 
- gemeten met de rei van 20 cm 2 mm 1,5 mm 
Loodrechte stand:  
maximale afwijking per verdieping (2,5 m ) 8 mm 5 mm 
Hoekafwijkingen:  
- ten opzichte van de rechte hoek, gemeten over een lengte > 25 cm 5 mm 
- ten opzichte van de rechte hoek, gemeten over een lengte < 25 cm 3 mm 

 Indien er geen specifieke eisen gesteld worden in het bestek, dan is de ‘normale’ 
afwerkingsgraad van toepassing.  

 Los van de voorgeschreven afwerkingsgraad, mag het bepleisterde oppervlak niet afkrijten. De 
hechting van de oppervlaktelaag is groter dan 0,2 N/mm2 (aanbevolen waarde). 

 (Zie [TV 199] § 5.3.1).  

 De aannemer moet alle barsten die zich tijdens de waarborgtermijn zouden voordoen, 
herstellen.  

 
Norm [NBN EN 13914-2] vermeldt de volgende eisen: 
Vlakheid met de rei van 2 m 

klasse geëiste vlakheid  
op de bepleistering 
(lat van 2 m) 
[mm] 

geëiste minimale vlakheid voor de ondergrond (lat van 2 m) om 
de geëiste vlakheid voor de bepleistering te bereiken [mm] 

0 - - 
1 ±10 ±15 

2 ±7 ±12 

3 ±5 ±10 

4a ±3 ±5 

5a ±2 ±2 
a:enkel toepasselijk op bepleisteringen met een dikte ≤ 6 mm. 

  
hoeken 

l [m] toelaatbare hoekafwijking  
[mm] 

< 0,25 3 

0.25 ≤ l < 0.5 5 

0.5 ≤ l < 1 6 
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1 ≤ l ≤ 3 8 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN 998-11: Specificaties voor mortels voor metselwerk  
- Deel 1: Pleistermortel voor binnen- en buitentoepassingen. 
[NBN EN 15824]: Specificaties voor mortels voor binnen- en buitentoepassingen op basis van 
organisch metselwerk. 
[NBN EN 13279-1]: Gipsbinders en gipspleisters voor gebouwen  
- Deel 1: Definities en eisen. 
[NBN EN 13658-11: Metalen regelwerk en hoekprofielen — Definities, voorschriften en 
beproevingsmethoden - Deel 1: Binnenbepleistering. 

- Uitvoering 

[TV 199] en [TV 201]. 
[NBN EN 13914-21: Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van binnen- en buitenpleisterwerk - Deel 
2: binnenpleisterwerk. 
[CEN/TR 15123]: Ontwerp, voorbereiding en toepassing van polymeerpleistersystemen voor 
binnen. 
[CEN/TR 15124]: Ontwerp, voorbereiding en toepassing van gipspleistersystemen voor binnen. 
[CEN/TR 15125]: Ontwerp, voorbereiding en toepassing van kalkpleistersystemen voor binnen. 

51.54 Gipsbepleistering 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit deel betreft de bepleisteringen op de verticale binnenmuren en/of deur- en raam-dagstukken 
waarvoor een esthetische afwerking is voorzien (bv. schilderen, behangen, sierpleisterwerk, enz.).  

51.54.1 Gipsbepleistering in 1 laag (± 10 mm) 

51.54.1a Gipsbepleistering in 1 laag, klaar voor gebruik 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel heeft betrekking op de levering en plaatsing van gipsbepleistering. 

- Ligging 

Nieuwe sanitaire gebouw. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Dit zijn fabriekspleisters volgens [NBN EN 13279-1] met een voorgedoseerde samenstelling op 
basis van anorganische minerale materialen. 
Ze bevatten minstens 50 % gedehydrateerde calciumsulfaatproducten (CaSO4-1/2H20), gewonnen 
uit gipssteen of bijproducten uit industriële processen die volgens een speciale methode gebrand 
zijn. Ze worden eventueel vermengd met toeslagstoffen zoals zand, perliet of vermiculiet, vezels 
en/of andere additieven, gekozen in functie van de vereiste eigenschappen van de bepleistering 
zoals de hechting of de bindingstijd. Het product dient een verwaarloosbare radioactiviteit te 
hebben, dus minder dan 300 Bq/kg. 
In functie van de ondergrond omvat het productgamma van de fabrikant voor éénlagige 
spuitpleisters, mengklare pleisters, hechtpleisters of afwerkingspleisters. De aannemer legt het 
bepleisteringsprocedé dat hem het meest geschikt lijkt voor het uit te voeren werk ter goedkeuring 
voor aan de administratie. Op de meeste ondergronden kan het pleisterwerk in één laag worden 
aangebracht door opspuiten: deze pleister bevat minstens 94 % gips en anhydriet. De nodige 
toeslagstoffen (bindingsvertragers en waterophoudende producten) waarborgen een optimale 
verwerking en hechting. 
Zie ook [TV 199] voor in situ gedoseerde coatings. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.54
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.54.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.54.1a
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- Aanvullende eisen 

De fabriekspleister heeft de technische goedkeuring van UBAtc gekregen, met voortdurende 
controle tijdens de productie. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De voorbereiding van de ondergrond, het mengen van het pleisterwerk en de uitvoering ervan zijn 
in overeenstemming met de bepalingen van artikel 51.5 Binnenpleisterwerk, de richtlijnen van de 
fabrikant en de geldende referentiedocumenten. 

Specificaties 
Uitvoeringswijze: in één enkele laag 
Gemiddelde totale dikte: 10 mm. 
Overlapping van het verstevigingsgaas: minstens 10 mm. 
De toplaag moet glad worden afgewerkt, behalve voor de oppervlakken die betegeld moeten 
worden. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

Er worden U-vormige afwerkprofielen voorzien op de plaatsen waar de bepleistering onderbroken 
wordt in de volgende gevallen: zettingsvoegen/uitzettingsvoegen/verbinding met het 
parement/verbinding met de ramen/beëindiging van de bepleistering in de hoogte. Het type en de 
wijze van bevestiging zijn onderhevig aan de goedkeuring van de ontwerper. 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de uitsplitsing in de 
samenvattende meetstaat moet de meting als volgt worden opgevat: 

- meetcode: 

VH/m² 
netto-oppervlakte, alle uitsparingen van meer dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Ook de dagstukken 
en lijsten worden in deze post opgenomen. 

51.54.1a.01  Bepleistering op nieuwe muren    

51.54.1x Renovatiepleister op basis van gips in 1 laag 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel heeft betrekking op de levering en plaatsing van renovatiepleister op basis van gips.  
De post omvat: 

 het slopen van het pleisterwerk dat niet meer aan de ondergrond vastzit, beschreven in punt 
06.23.9h.  

 het bijwerken van het hele pleisterwerk (muren en plafonds)  

- Ligging 

Renovatie van alle muren en plafonds van de bestaande sanitaire.  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Zie de specificaties voor de posten met betrekking tot gipsmuurbekledingen in dit bestek. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Zie de specificaties voor de posten met betrekking tot gipsmuurbekledingen in dit bestek. 

- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

De te bepleisteren oppervlakten en hoeveelheden worden ter plaatse met de ontwerper 
gekwantificeerd voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.54.1x
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netto bij te werken oppervlak, inclusief de afbraak van niet-vastzittende delen. 
 

51.54.1x.01  Bijwerken van bestaande pleisterwerk (wanden)    

51.54.1x.02  Bijwerken van bestaande pleisterwerk (plafonds)    

51.6 Andere binnenbekledingen (gelijmd, afgedicht of 
mechanisch bevestigd) 

51.61 Wandbekleding van keramische tegels 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit omvat alle leveringen en werkzaamheden die nodig zijn voor de plaatsing van de wandtegels 
en, indien nodig, de tabletten om tot een perfect afgewerkt werk te komen. In overeenstemming 
met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek, moeten de in deze post vermelde 
eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, 
steeds het volgende omvatten 

 het voorbereiden van het legvlak, d.w.z. het verwijderen van alle onzuiverheden en loszittende 
delen; 

 het verwijderen van alle oneffenheden en/of het egaliseren van de wanden (*); 

 indien nodig, het aanbrengen in de bekleding van openingen voor buizen, haken, steunen, enz. 
die op voorhand moeten worden geplaatst; 

 het leveren en plaatsen van tegels; 

 het opvoegen van oppervlakken en het afwerken van voegen met een elastisch vulmiddel. 

 het reinigen van de betegelde muren, met inbegrip van het verwijderen van de vlekken van 
legmortel, lijm of voegmortel. 

(*) Let op: In een plafondinbouwruimte en voor het aanbrengen van een synthetische lijm of 
dunne mortel is nivellering niet nodig vanwege de afwerkingsgraad zoals vereist in de post 
Pleisters met kalk en gips in titel 51.5 Binnenpleisterwerk. 

MATERIALEN 

Tegels - Lijmen - Vulstoffen 
De tegels moeten voldoen aan de bepalingen van de productnorm [NBN EN 14411]. Op de 
achterzijde van de tegels staat een verzonken of verhoogd merkteken ter identificatie van de 
fabrikant. Zie § 2.3 en hoofdstuk 3 van [TV 227]. 
De achterzijde van de tegels wordt geprofileerd om een goede hechting met de mortel en/of de 
lijm te verkrijgen. De materiaalkeuze en de specificaties staan beschreven in de respectievelijke 
artikelen en de specificaties van het bestek. 
Het voegmateriaal is in principe een witte mortel, compatibel met de gebruikte mortel of lijm (bv. 
bestaande uit 1/2 deel wit cement, 1/2 deel fijn wit zand, waaraan additieven worden toegevoegd 
ter garantie van de relatieve elasticiteit of in overeenstemming met [NBN EN 13888]). 
Een volledige set van monsters en technische documentatie van de mortels of elastische 
afdichtingsmiddelen worden vooraf ter goedkeuring aan de klant voorgelegd. 

UITVOERING/VERWERKING 

Algemeen 
Het tegelwerk wordt uitgevoerd door gespecialiseerde arbeiders volgens de specificaties van de 
fabrikant. Het plaatsingsmoment wordt zorgvuldig gekozen in perfecte afstemming met de 
plaatsing van het keukenmeubilair, de sanitaire voorzieningen en de accessoires. Alle garanties 
worden gegeven om een perfecte uitvoering te krijgen, in het bijzonder met betrekking tot 
mogelijke verzakkingen, inzinkingen, scheuren in de voegen en de tegels, waterdichtheid, 
duurzaamheid, enz. Wanneer er een uitzettingsvoeg ontstaat in het tegellegvlak, moet deze 
worden verlengd in de tegel. 

Plaatsingswijze 
Tenzij anders vermeld in het bestek: 

 de tegels worden met gelijke en gladde voegen gelegd. De breedte van de voegen is 
afhankelijk van de afmetingen en maattoleranties van de tegels § 5.5.1 van [TV 227];   

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.6
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.6
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 de tegels worden met doorlopende voegen gelegd;  

 smalle stroken van minder dan een halve tegel moeten worden vermeden;  

 de tegels worden mechanisch gesneden, zonder zichtbare schade aan de glazuurlaag;  

 voor uitstekende hoeken en zichtbare randen worden tegels met afgeronde randen gebruikt.  

 langs schakelaars, stopcontacten of kranen moeten tegels met voorgeboorde reserveringen 
worden gebruikt, die worden afgewerkt met een slijpschijf.  

  
Er zijn verschillende soorten ondergronden mogelijk § 4.2 van [TV 227]. De gepaste 
plaatsingstechniek is onder andere afhankelijk van de te betegelen ondergrond. § 5.2 van [TV 227] 
Voor meer informatie, zie ook ‘Verwijdering van binnenmuurtegels’ [WTCB—Tijdschrift (1995/3)] + 
[TV 227].    
  

Opvullen van voegen 
Eerst worden de voegen en tegelvlakken gereinigd, voordat de lijm of mortel verhardt, en worden 
alle onzuiverheden zoals stof, zaagsel, spijkers, enz. verwijderd. 
Uiterlijk 24 uur na de plaatsing worden de tegels over hun hele hoogte gevoegd met een 
voegmortel (kleur naar keuze van de ontwerper) die compatibel is met de gebruikte lijm. Vóór het 
voegen worden de tegels grondig bevochtigd, zodat de voegmortel niet kan verbranden. 
Onmiddellijk na het aanbrengen, wordt het hele betegelde oppervlak met fijn witzand gereinigd. 
Verticale en horizontale hoekvoegen worden niet met mortel afgedicht, maar gevuld met een 
blijvend elastisch schimmelwerend afdichtingsmiddel. Ook de voegen tussen de vloer en de 
wanden worden niet gevoegd, maar gevuld met een adequate mastiek op basis van kunststof. 

CONTROLES 

De tegelbekleding moet een perfect verticaal en vlak oppervlak hebben, zonder scheuren in de 
voegen en tegels of andere oppervlakteschade. De wandbekleding wordt afgekeurd wanneer de 
verschillen in vlakheid tussen de tegels meer dan 1 mm bedragen. 
Een gelijkmatige kleurnuancering is vereist in eenzelfde lokaal. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

Referentienormen of gelijkwaardige Europese normen 
[NBN B 27-011] - Keramische producten voor wand- en vloerbekleding - Prestatiecriteria + 
addendum (1983) 
[NBN B 27-104] - Tegels van geglazuurde faïence voor binnenwandbekleding (1973) 
[NBN B 27-106]- Geperste geglazuurde en ongeglazuurde tegels van keraam- en klinkergres voor 
wandbekleding (1973) 
[NBN B 27-107]- Getrokken geglazuurde en ongeglazuurde tegels van keraam- en klinkergres voor 
wandbekleding (1973) 
[NBN B 27-201] - Controle- en proefmethoden voor keramische producten voor wandbekleding 
(1973) 
[NBN EN 12004-1] - Lijmen voor tegels- Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding 
(2012) 
[NBN EN 14411]- Keramische tegels - Definities, classificatie, eigenschappen, 
conformiteitsbeoordeling en merken (2007) 
[NBN EN 13888] - Mortels voor keramische tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en 
aanduiding (2009) 

51.61.1 Muurbekledingen uit keramische tegels 

51.61.1a Muurbekledingen uit keramische tegels 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel heeft betrekking op de levering en plaatsing van wandfaïence  

- Ligging 

Alle sanitaire ruimtes op een hoogte van 200 cm. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.61.1
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MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De keramische tegels moeten voldoen aan de norm [NBN EN 14411].  
Vervaardigingswijze 
  

Groep I 
E≤3% 
  

Groep IIa 
3%<E≤6% 
  

Groep IIb 
6%<E≤10% 
  

Groep III 
E>10% 
  

A getrokken 
  

Groep AIa 
E≤0,5% 
  

Groep AIIa-1 
  

Groep AIIb-1 
  

Groep AIII 
  

Groep AIb 
0,5%<E≤3% 
  

Groep AIIa-2 
  

Groep AIIb-2 
  

B geperst 
  

Groep BIa 
E≤0,5% 
  

Groep BIIa 
  

Groep BIIb 
  

Groep BIII 
(enkel geglazuurde tegels) 
  

Groep BIb 
0,5%<E≤3% 
  

 Specificaties (zie ook [TV 227]) 

 Oppervlakte: geglazuurd  

 Dikte: minimaal 8 mm  

 Modulaire afmetingen: 15x15 cm  

 Kleuren: te kiezen door de ontwerper uit het volledige standaard aanbod van de 

fabrikant.  

 uitspringende hoeken en eindprofielen: aluminium profielen gelakt in de kleur van de 
tegel  

 Siliconen voegen (‘sanitaire’ kwaliteit) voor alle binnenhoeken en de aansluitingen op 
de toestellen.  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Afhankelijk van de aard van de ondergrond worden de tegels gelegd: 

 op een cementering (voor betonblokken) gekamd met cementmortel (samengesteld uit 250 kg 
cement, sterkteklasse 32,5, per m3 zand). De tegels worden vooraf voldoende bevochtigd.   

 op een bepleisterde ondergrond en/of gipskartonplaten met door enkele/dubbele verlijming 
met synthetische lijm/mortellijm. Voegen en tegels worden gereinigd voordat de lijm uithardt.  

De tegels worden geplaatst met gelijke en gladde voegen van 2 mm breed; 
De tegels worden met doorlopende voegen gelegd;  
Ze worden over hun gehele hoogte gevoegd met voegmortel (kleur naar keuze van de ontwerper). 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bestek en/of de uitsplitsing in de 
samenvattende meetstaat moet de meting als volgt worden opgevat: 

- meetcode: 

VH/m² - uit te voeren netto oppervlakte 
51.61.1a.01  Muurbekledingen uit keramische tegels 20x20 - H=130 cm    

53 Ondervloeren en binnenvloerbedekkingen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De vloer bestaat gewoonlijk uit een draagplaat of een vloerplaat op basis van beton en één of 
meer tussenlagen tussen de draagplaat en de oppervlakteafwerking. Deze tussenlagen moeten 
dienen om het juiste niveau te verkrijgen. De thermische of akoestische eigenschappen van de 
vloerplaten/ondervloeren te verbeteren en om een stabiele en effen basis te verkrijgen om de 
eigenlijke vloerbedekking aan te brengen.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53
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De post ‘ondervloeren’ omvat alle leveringen en werken voor het uitvoeren van de tussenlagen die 
in het bestek voorzien zijn tussen de dragende vloerplaat en de vloerafwerking (d.w.z. de 
egalisatielagen, de dichtingsmembranen, de thermische en/of akoestische isolatielagen, de 
ondervloeren en de bedrijfsvloeren). In overeenstemming met de algemene en/of specifieke 
bepalingen van het bestek, moeten de in deze post vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens 
uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, steeds het volgende 
omvatten: 

 het voorafgaand nazicht van de ondergrond en het ontstoffen;  

 het controleren van de niveaus, de temperaturen en eventueel het verwarmen van de 
bouwplaats om de vereiste minimumtemperatuur voor de verwerking te verkrijgen;  

 het leveren en plaatsen van de nodige bekistingen en/of uitsparingen;  

 de voorafgaande behandeling van het legvlak van de betonnen drager in geval van een 
hechtingslaag;  

 het desgevallend aanbrengen van de nodige vullagen;  

 het aanbrengen van de voorgeschreven dichtingsmembranen;  

 het leveren en plaatsen van een scheidingslaag, thermische of akoestische isolatielaag, indien 
dat voorgeschreven wordt in het bestek;  

 het leveren en plaatsen van alle materialen, producten en stukken die nodig zijn voor de 
uitvoering van de ondervloer volgens zijn klasse, zijn aanduiding en de voorgeschreven 
bijzondere prestaties;  

 het aanmaken van de mortel en het storten van de ondervloer of bedrijfsvloer (inclusief de 
eventuele wapeningen);  

 het aanbrengen van de nodige omtrekvoegen en/of uitzettingsvoegen, volgens voorschrift, en 
het verlengen van de structuurvoegen met profielen volgens de voorschriften van het bestek;  

 de afwerking van het oppervlak van de ondervloer volgens de voorschriften van het bestek of 
van de bedrijfsvloer;  

 het wegvoeren en storten van alle materiaal en afval, en het afsluiten van de toegang tijdens 
de indienststellingsperiode.  

MATERIALEN 

Samenstelling 
De samenstelling van de mortel en de aard van de bestanddelen wordt aangepast aan de aard en 
de aanbrenging van de ondervloer, en aan de voorziene vloerbedekkingen. Deze zijn in 
overeenstemming met [NBN EN 13813] en worden ter informatie (indien diensten vereist zijn) of 
expliciet vermeld in het bestek.  

Bindmiddelen 
(zie ook [TV 189] § 3.1) 
Voor cementgebonden ondervloeren gebruikt men cement die voldoet aan [NBN EN 197-1] (2011). 
Voor de keuze van het cement houdt men rekening met de volgende eisen op het vlak van de 
sterkteklasse: 

Sterkteklassen  
  

Temperatuur van het legvlak en/of de omgevingslucht 
  

Doorharding 
  

T < 10°C 
  

10° C < T < 25° C 
  

T> 25°C 
  

Gewoon 
  

Sterkteklasse 42,5 
  

Sterkteklasse 32,5 
  

Sterkteklasse 32,5 
  

Versneld 
  

Sterkteklasse 42,5 R 
  

Sterkteklasse 42,5 of 32,5 R 
  

  
  

Voor lage of hoge temperaturen worden respectievelijk de volgende cementtypes aanbevolen: 
T <10°C: cementtypes met een hoog klinkergehalte: CEM I, CEM II, CEM IIIA. 
T > 25°C: cementtypes met een laag klinkergehalte: CEM II, CEM IIIB.   

Vulstoffen 
(zie ook [TV 189] § 3.2) 
De granulaten moeten proper zijn en mogen geen stoffen bevatten waarvan de aard en het 
gehalte hun gebruik kunnen schaden, zoals kleiklonters, organisch materiaal (maximum gehalte 0,5 
%), oplosbare zouten.  

Aanmaakwater 
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(zie ook [TV 189] § 3.3) 
Het gebruikte water is proper en vrij van schadelijke stoffen, in overeenstemming met de norm 
[NBN EN 1008] (2002).  

Toeslagstoffen  
(zie ook [TV 189] § 3.4) 
Het gebruik van toeslagstoffen is onderworpen aan de voorschriften van [NBN EN 934-1] (2008). Bij 
gebruik van toeslagstoffen wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de verenigbaarheid met het 
bindmiddel, de vulstoffen en de andere bestanddelen van de ondervloer en ook voor wat betreft 
de verenigbaarheid van de drager met de voorziene vloerbedekkingen, opdat er zich geen 
schadelijke gevolgen kunnen voordoen indien deze toeslagstoffen worden gebruikt. In elk geval 
worden de voorschriften van de fabrikant van de toeslagstoffen strikt nageleefd.  

Wapeningsnet 

(zie ook [TV 189] § 3.5) 
Voor zwevende vloeren gebruikt men gewoonlijk gelaste netten van 100 x 100 x 3 mm. In 
voorkomend geval mogen versterkingsvezels worden gebruikt, tenzij anders bepaald in het bestek. 

UITVOERING/VERWERKING 

Timing — Weersinvloeden 

 De uitvoering van de ondervloer/bedrijfsvloer wordt pas aangevat na het beëindigen van de 
volgende werken: 

 de ruwbouwwerken,  
o het plaatsen van het buitenschrijnwerk en de beglazing en/of het sluiten van de 

gevelopeningen, 
o de installatie van de leidingen voor verwarming, sanitair, elektriciteit, informatica, domotica 

en telefoon, 
o de installatie van in te werken verwarmingselementen ... 
o de uitvoering van de binnenbepleisteringswerken en eventuele onderlagen; 
o de uitvoering van metselwerk- en betonsokkels. 

 De ondervloeren mogen niet worden aangebracht wanneer de temperatuur van het grondvlak 
en/of de omgeving lager is dan 5°C. De temperatuur mag niet hoger zijn dan 35°C . Wanneer 
de temperatuur het toegelaten maximum overschrijdt, worden de werken opgeschort of 
uitgesteld, want kunstmatige koeling is verboden. Wanneer de temperatuur echter lager is 
dan de minimumtemperatuur, dan wordt ze eventueel bereikt door middel van een geschikt 
verwarmingssysteem. In dit geval moet men erop toezien dat de temperatuur homogeen en 
constant is. Indien het bestek dat voorschrijft, worden er warmeluchtkanonnen gebruikt om 
de ruimten op een aanvaardbare minimumtemperatuur te brengen, maar de luchtstroming 
mag niet rechtstreeks naar de ondervloer worden gericht. De verbrandingsgassen worden 
rechtstreeks naar buiten afgevoerd. 

Beschermingsmaatregelen 
Om zich een idee te vormen van de te beschermen elementen, doet de aannemer voorafgaand aan 
de werken een rondgang in het gebouw. Hij neemt de vereiste maatregelen om de afwerkingen, 
kozijnen en deuren doeltreffend tegen beschadiging en bevuiling te beschermen. Als er gevaar 
bestaat voor beschadiging aan het onderliggende plafond, dan schrijft het bestek voor dat er 
tussen de vloerplaat en de ondervloer een waterkerende laag bestaande uit een polyethyleenfolie 
moet worden aangebracht. Deze folie moet haaks worden omgebogen en dit tot circa 2 cm boven 
het oppervlak van de ondervloer.     

Controle van het legvlak 
De aannemer controleert of het legvlak beantwoordt aan de eisen die gesteld worden in [TV 193]. 
Vóór de aanvang van de werken licht de aannemer de ontwerper en de aanbestedende overheid in 
over eventuele gebreken die hij zou hebben vastgesteld, uitvoeringsfouten of overschrijdingen van 
toleranties, alsook over de eventuele aanwezigheid van afval (zand, cement, mortel, gips, kalk ...). 
Het legvlak wordt zorgvuldig gereinigd en bevochtigd vóór de aanvang van de werken en tijdens de 
uitvoering ervan indien dat nodig blijkt. Vóór de aanvang van de werken voert de aannemer een 
volledig nazicht van het legvlak uit en controleert hij of: 

 de ondergrond voldoende verhard en droog is; 

 de oppervlaktetoestand, d.w.z. de vlakheid en peilen, overeenstemmen met de criteria van 
[TV 189] - hoofdstuk 6 
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 de ondergrond geen barsten of scheuren vertoont; 

 er voldoende uitzettingsvoegen en zettingsvoegen voorzien zijn. 

Ingewerkte leidingen en toebehoren 
(zie ook [TV 189] § 6.3.2- 6.3.3) 
Leidingen die ingewerkt zijn in de ondervloer moeten stevig aan de draagvloer worden 
vastgemaakt. Als dat niet het geval is, dan brengt de aannemer de opdrachtgever hiervan op de 
hoogte. Het bestek vermeldt of bepaalde leidingen vrij moeten zijn van uitzetting. Boven de 
leidingen moet er, tussen de onderlaag en de afwerkingslaag, een wapeningsnet worden 
aangebracht. De ingewerkte leidingen worden over hun volledige lengte omhuld met een minimale 
dikte van 3 cm. Voorafgaand worden alle specificaties, zoals hellingen, deurmatkaders, 
vloerroosters, afvoerputten ... op de werf aangeduid, teneinde een ondubbelzinnige uitvoering 
mogelijk te maken.   

Aanbevolen dikte — hoogtepeilen 
(zie ook [TV 189] § 4.2.1) 

 Het afgewerkte peil van de ondervloeren in de verschillende lokalen houdt rekening met de 
respectievelijk voorziene vloerbedekking (tegels, soepele vloerbanen ...). De nodige uitsparing 
ervoor wordt gepreciseerd in het bestek. 

 De bovenzijden van alle vloerbedekkingen (tegelvloeren, soepele vloerbanen ...) moeten zich 
op hetzelfde niveau bevinden. 

 De dikte van de ondervloer wordt bepaald in functie van het te bereiken niveau, zelfs indien 
dit afwijkt van de aanduidingen op de detailplannen.     

Isolatie — Zwevende vloeren 
(zie ook [TV 189] § 8.2 & §8.3) 

 De totale uitsparing voor het systeem isolatie + ondervloer laat toe om de minimale 
ondervloerdikte te verkrijgen in overeenstemming met [TV 189]. 

 De aannemer plaatst de isolatie in overeenstemming met de aanduidingen met betrekking tot 
de vloeropbouw. Vooraleer de vloerisolatie aan te brengen, gaat de aannemer na of de drager 
een onberispelijke uitvoering van de werken toelaat. Zoniet stelt hij de ontwerper daarvan 
onmiddellijk op de hoogte, opdat hij de noodzakelijke maatregelen kan treffen opdat 
naderhand geen aanpassingen meer dienen uitgevoerd te worden. 

 De ontwerper wordt voorafgaand aan de uitvoering van de ondervloer uitgenodigd om de 
plaatsing van de isolatie en de uitvoering van de aansluitingsdetails en overlappingen te 
controleren. 

 Bij dampremmende of vochtgevoelige vloerbedekkingen, vochtgevoelige ondervloeren (bv. 
anhydriet) ... is het noodzakelijk om een dampscherm te plaatsen onder de isolatie, tenzij deze 
voldoende dampremmend is. Alvorens de ondervloer te gieten, worden de isolatieplaten 
beschermd met een dichtingsfolie. 

 De ondervloeren die gestort worden op de isolatieplaten worden steeds voldoende gewapend. 
Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de 
nodige bevestigingen om de isolatiepanelen op hun plaats te houden. De uitvoerder legt een 
conformiteitsverklaring voor waaruit blijkt dat de geplaatste isolatieplaten voldoen aan de 
gestelde eisen.   

Uitzettingsvoegen — Randisolatie 

 Alle constructievoegen (zettingsvoegen en uitzettingsvoegen) van de ruwbouw worden 
doorheen de volledige vloeropbouw doorgetrokken met geschikte voegprofielen en 
voegmaterialen, tenzij ze zich aan de rand bevinden. 

 Aan de randen wordt een randisolatie van polystyreenbanden met een dikte van minimum 5 
mm geplaatst. Ter hoogte van de deuropeningen worden de omtrekvoegen niet onderbroken. 

 Hechtingslagen worden voorzien van omtrekvoegen indien er gevaar bestaat voor 
vochtopslorping (bv. uit muren). Niet-hechtende ondervloeren worden voorzien van de nodige 
omtrekvoegen en uitzettingsvoegen. Minimum om de 15 m moet een krimpvoeg voorzien 
worden. Voor het naspannen worden er in beide richtingen van de ondervloer om de 5 m 
schijnvoegen ingesneden. 

 Het voegenpatroon en de uitvoering ervan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
ontwerper bij gebrek aan een voegenplan. Indien de ontwerper precieze voeginplantingen 
voorziet, dan worden die in het bestek gedefinieerd. De aannemer voegt eventuele 
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voorstellen tot aanpassing bij zijn prijsofferte: deze voorstellen mogen pas uitgevoerd worden 
na goedkeuring van de ontwerper en/of de opdrachtgever. 

 De uitvoering van de randstroken, krimp- en bewegingsvoegen is altijd in de eenheidsprijs van 
het artikel inbegrepen. 

 Aan hun doorvoeringen in de vloerplaat en de ondervloer worden de verticale leidingen 
gescheiden en geïsoleerd (indien nodig) met een geschikte techniek.7 

Dichtingslagen 
(zie ook membranen) 

 Indien de ondergrond niet voldoende effen is of uitsteeksels vertoont die de scheidingslaag 
kunnen beschadigen of de horizontale beweging van de ondervloer plaatselijk kunnen 
beletten, dan wordt er een onderlaag aangebracht volgens de voorschriften van de 
desbetreffende artikelen van het bestek. 

 In de lokalen waar de vloer regelmatig en overvloedig natgemaakt zal worden (bv. in 
zwembaden, wasserijen, keukens ...) wordt een geschikte waterdichting aangebracht volgens 
de voorschriften van de desbetreffende artikelen van het bestek.    

Verwerkingsmodaliteiten 

 De ondervloer wordt aangebracht rekening houdend met het type en de aard van de 
voorziene vloerbedekking, de hellingen en tolerantieklassen, de in te werken vloerkaders, 
vloerroosters, e.d., het voegenschema en de dikte of het peil van de te plaatsen ondervloer. 
De mortel wordt gelijkmatig uitgespreid, zo snel mogelijk afgetrokken op het voorgeschreven 
peil en goed verdicht door aankloppen, aanstampen of mechanisch verdichten teneinde een 
perfecte compactheid te verkrijgen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het goed met 
mortel vullen van de hoeken tussen vloer en opstand. Aan de werkvoegen ten gevolge van 
werkonderbrekingen, worden de randen trap- en kamvormig bewerkt en van een 
wapeningsnet voorzien.  

 Het oppervlak wordt manueel geëffend met de spaan (afmetingen: +- 20 cm x 30 cm) en 
vervolgens manueel afgewerkt met een lange ijzeren spaan (afmetingen: 10 cm x 40 cm) of 
machinaal met de polijstmachine met een roterende volle schijf. Bij de machinale afwerking 
worden deze twee operaties in één fase uitgevoerd met de roterende volle schijf. Hoeken en 
andere moeilijk bereikbare plaatsen worden over het algemeen manueel afgewerkt. 

Verharding — Droogtijd 

 De ondervloeren worden beschermd tegen te snel uitdrogen. Tocht en intense zonnestraling 
zijn te weren. De ondervloeren moeten ook beschermd worden tegen vorst en tegen 
allerhande schadelijke invloeden. Teneinde een homogene verharding van de ondervloer of 
bedrijfsvloeren mogelijk te maken, dienen te hoge temperatuurverschillen tussen de 
omgevingslucht en de ondergrond, of tussen verschillende zones van de ondergrond, alsook 
elke vorm van tocht of rechtstreekse bestraling door de zon, steeds te worden vermeden. De 
termijnen voor gedeeltelijke of volledige ingebruikneming, in het bijzonder in geval van 
speciale samenstellingen, worden vastgelegd in § 7.2 en § 7.3 van [TV 189]. 

 Tenzij anders vermeld in het bestek, moeten de wachttijden aan de volgende eisen voldoen. 
De dekvloer kan pas na drie dagen worden bewandeld door de arbeiders die op de werf zijn 
aangesteld. Hij wordt als droog beschouwd wanneer zijn watergehalte, bepaald met de 
calciumcarbidebus of elk ander geschikt toestel, gelijk is aan of lager dan 1 %. Volgende 
termijnen voor binding, verharding en ingebruikneming worden strikt nageleefd:  

o gedurende minstens 3 dagen na het storten moet de omgeving vochtig en ongeventileerd 
blijven. 

o gedurende minstens 7 dagen na het storten moet de ondervloer beschermd worden tegen 
tocht. 

o voorzichtig belopen zonder bijkomende belastingen vanaf minstens 7 dagen na het storten. 
o de eerste normale belastingen mogen pas vanaf minstens 15 dagen na het storten worden 

aangebracht. 
o volledige indienststelling vanaf minstens 28 dagen na het storten van de ondervloer. 

Veiligheid 

Overeenkomstig de rubriek 01.25 VGP binnenafwerking, opgesteld door de coördinator-ontwerp 
en bij onderhavig bestek gevoegd. Alle richtlijnen ter zake en de concrete aanwijzingen van de 
coördinator-uitvoering worden nauwgezet nageleefd.   
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CONTROLES 

Door hun inschrijving in te dienen, aanvaarden de inschrijvers uitdrukkelijk de volledige 
verantwoordelijkheid voor de goede kwaliteit van de voorziene ondervloeren. Bij de controle zal 
worden nagezien of de betrokken uitvoeringspost voldoet aan de eisen van de algemene 
uitvoeringsvoorwaarden, de referentiedocumenten en het bestek. De prestaties die onderworpen 
zijn aan controle en die van de ondervloeren geëist worden zijn: 

Controle op oppervlaktetoestand (effenheid en vlakheid) 
De ondervloer moet helemaal vlak zijn en op het voorgeschreven niveau liggen. Het oppervlak mag 
geen oneffenheden vertonen. Het moet glad, proper en regelmatig zijn. Indien na de uitvoering 
blijkt dat de ondervloer niet beantwoordt aan deze criteria inzake effenheid en vlakheid, dan 
plaatst de aannemer op zijn kosten een zelfnivellerende egalisatielaag. Wanneer de ondervloer 
droog is, wordt de effenheid gecontroleerd met behulp van een reeks metalen latten. De 
afwijkingen mogen niet groter zijn dan: 
Vlakheidsklasse [TV 189] 1 (strenge 

toleranties)  
2 (normale 
toleranties) 

3 (ruime 
toleranties) 

onder een stijve rei van 1 
m 

< 2 mm < 3 mm < 5 mm 

onder een stijve rei van 2 
m 

< 3 mm < 4 mm < 6 mm 

Behoudens specifieke voorschriften in het bestek, wordt altijd klasse 2 geëist (desgevallend kan er 
een onderscheid worden gemaakt tussen ondervloeren die bestemd zijn om te worden betegeld 
en die voor soepele vloerbedekkingen). De gelijmde plaatsing van grote elementen vergt klasse 1 
(cf. [TV 237] § 6.1.3.3). 
  

Controle van prestaties op het vlak van afmetingen (hoogtepeil) 
Maximale afwijking in mm van een punt van het legvlak gelegen op een afstand d (in m) van het 
dichtstbijzijnde peilmerkteken. 

 ± 10 mm voor d ≤ 3 m. 

 ± 15 mm voor 3 m < d ≤ 6 m. 

 ± 20 mm voor 6 m < d ≤ 15 m  
Bedraagt de hoogte van de ondervloer zelf meer dan 8 cm, dan moet dit hoogteverschil 
gecompenseerd worden door een egalisatielaag aan te brengen voordat de ondervloer wordt 
geplaatst (samenstelling volgens [TV 193]). 

Controle van de mechanische prestaties (druksterkte en weerstand 
tegen dynamische pons) 
In overeenstemming met de voorschriften van [TV 189] (1993). 

 Aantal te vervaardigen proeftegels: ***/2  per 1000 m2 uit te voeren ondervloer en per 
werkweek. 

 Vereiste druksterkte: minstens 8 N/mm2 

 Vereiste weerstand tegen dynamische pons: gemiddelde diepte van de ponsindruk na 4 
schokken <= 3 mm. Maximale diepte van de ponsindruk na 4 schokken <= 5 mm 

Indien mechanische prestaties opgelegd worden, zullen tevens de voorziene proefmethoden en 
het tijdstip van de controle opgegeven worden, evenals de verantwoordelijke voor het maken van 
de proefstukken, voor de bestelling bij een erkend laboratorium, evenals voor het betalen van de 
gemaakte onkosten (in principe, op kosten van de verliezer). 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[TV 177] 
[TV 189] 
[TV 193] 
[TV 204] 
[TV 216] 
[NBN EN 13318] 
[NBN EN 1937] 
[NBN EN 13813] 
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- Uitvoering 

 Mechanische karakteristieken en nazicht van dekvloeren ([WTCB Tijdschrift 1989/-4.6] ) 

 Vochtgehalte van dekvloeren ([WTCB-dossier (2010/3.13)] ) 

 Kopieën: met of zonder bewegingsvoegen [ WTCB-dossier (2010/3.13) ] ) 

 Cementgebonden gietvloeren ( WTCB-dossier (2005/3.09) ) 

 Dekvloermortels en dekvloeren: eigenschappen en eisen ([WTCB-dossier (2006/4.02)] 

 Isolatie voor zwevende vloeren: criteria van vervormbaarheid ([WTCB-contact nr. 28 (20104)]) 

53.2 Dekvloeren 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De vloer bestaat gewoonlijk uit een draagplaat of een vloerplaat op basis van beton (zie onderverdeling 
22.15 Betonnen vloeren of 12.4 Vloerplaten) en één of meer tussenlagen tussen de draagplaat en de 
vloerafwerking. Deze tussenlagen moeten dienen om het juiste niveau te verkrijgen. De thermische of 
akoestische eigenschappen van de vloerplaten/ondervloeren te verbeteren en om een stabiele en effen 
basis te verkrijgen om de eigenlijke vloerbedekking aan te brengen. In sectie 53 Dekvloeren en 
binnenvloerbedekkingen worden de verschillende lagen in de onderstaande volgorde behandeld:   

 53.1 Onderlagen 

 53.2 Dekvloeren 

 53.3 Industriële vloeren 

 53.4 Verhoogde vloeren 

 53.5 Binnenvloerbedekkingen 

 53.6 Speciale elementen en afwerkingen 

 53.8 Dekvloeren en binnenvloerbedekkingen - Renovatie 

 53.9 Dekvloeren en binnenvloerbedekkingen - Diversen  

De post ‘ondervloeren’ omvat alle leveringen en werken voor het uitvoeren van de tussenlagen die in het 
bestek voorzien zijn tussen de dragende vloerplaat en de vloerafwerking (d.w.z. de egalisatielagen, de 
dichtingsmembranen, de thermische en/of akoestische isolatielagen, de ondervloeren en de 
bedrijfsvloeren). In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek, 
moeten de in deze post vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende 
opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds het volgende omvatten: 

 het voorafgaand nazicht van de ondergrond en het ontstoffen; 

 het controleren van de niveaus, de temperaturen en eventueel het verwarmen van de bouwplaats om 

de vereiste minimumtemperatuur voor de verwerking te verkrijgen; 

 het leveren en plaatsen van de nodige bekistingen en/of uitsparingen; 

 de voorafgaande behandeling van het legvlak van de betonnen drager in geval van een hechtingslaag; 

 het desgevallend aanbrengen van de nodige vullagen; 

 het aanbrengen van de voorgeschreven dichtingsmembranen; 

 het leveren en plaatsen van een scheidingslaag, thermische of akoestische isolatielaag, indien dat 

voorgeschreven wordt in het bestek; 

 het leveren en plaatsen van alle materialen, producten en stukken die nodig zijn voor de uitvoering 

van de ondervloer volgens zijn klasse, zijn aanduiding en de voorgeschreven bijzondere prestaties; 

 het aanmaken van de mortel en het storten van de ondervloer of bedrijfsvloer (inclusief de eventuele 

wapeningen); 

 het aanbrengen van de nodige omtrekvoegen en/of uitzettingsvoegen, volgens voorschrift, en het 

verlengen van de structuurvoegen met profielen volgens de voorschriften van het bestek; 

 de afwerking van het oppervlak van de ondervloer volgens de voorschriften van het bestek of van de 

bedrijfsvloer; 

 het wegvoeren en storten van alle materiaal en afval, en het afsluiten van de toegang tijdens de 

indienststellingsperiode. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53.3
file://///Igretec/si/BE/Dossiers/58380_Molenbeek-Saint-Jean_Renovation_de_l’ecole_8-9/4_ARC_STA_TSP/4_07_adjudication/ARC/MARCHE%20SANITAIRE/Clauses%20techniques/T2%20Superstructures%20CCTB%2001.09.docx
file://///Igretec/si/BE/Dossiers/58380_Molenbeek-Saint-Jean_Renovation_de_l’ecole_8-9/4_ARC_STA_TSP/4_07_adjudication/ARC/MARCHE%20SANITAIRE/Clauses%20techniques/T1%20Terrassements%20_%20fondations%20CCTB%2001.09.docx
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MATERIAAL 

Cementgebonden dekvloeren vallen onder de bepalingen van [TV 189] - Dekvloeren - Deel 1: Materialen - 
Prestaties - Kontroles (WTCB,1993), aangevuld met [NBN EN 1937] - Beproevingsmethode voor hydraulisch 
verhardende vloer en/of egalisatiemengsels - Standaardmengmethode (2000) 

 
UITVOERING/VERWERKING 

De uitvoering gebeurt conform de [TV 193] - Dekvloeren. 2de deel: Uitvoering (WTCB, 1994) 

 De dekvloeren worden aangebracht na de plafonnering, de fundering in metselwerk en beton en na de 

installatie van buitenschrijnwerk en beglazing. De deklaag mag niet worden aangebracht wanneer de 

temperatuur van de ondergrond en/of de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C. De ondervloeren 

worden beschermd tegen te snel uitdrogen. Tocht en intense zonnestraling moeten worden 

vermeden.  

 De aannemer controleert of de legplaats voldoet aan de eisen van [TV 193] en neemt, indien nodig, 

maatregelen om ervoor te zorgen dat dit inderdaad het geval is. De uitvoering van de randstroken, 

krimp- en bewegingsvoegen is in dit artikel inbegrepen. Het ontwerp van de voegen en de wijze van 

uitvoering moeten ter goedkeuring aan de ontwerper worden voorgelegd. Bij deuropeningen worden 

de omtrekranden verlengd. Het afgewerkte niveau van de dekvloer houdt rekening met de 

vloerbedekking.  

CONTROLES 

Overeenkomstig sectie 53 Dekvloeren en binnenvloerbedekkingen. Toleranties van afwijkingen naar 
boven of naar beneden tussen waterpasafmetingen die 20 m uit elkaar liggen, bedragen niet meer dan 
3 mm.  

53.23 Zwevende dekvloeren 

53.23.1 Cementgebonden zwevende dekvloeren 

53.23.1a Cementgebonden zwevende dekvloeren  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De zwevende dekvloertechniek wordt toegepast wanneer onder de dekvloer een thermische en/of 
akoestische isolatie wordt aangebracht. Zwevende dekvloeren zijn altijd voorzien van een wapening. 

- Locatie 

Bestaande sanitaire blok 
 

MATERIAAL 

De cementgebonden zwevende dekvloeren moeten voldoen aan de bepalingen van § 5 van [TV 189]. De 
samenstelling wordt bepaald door de aannemer, rekening houdend met de richtlijnen van §5.4 van [TV 
189] en §4.1.2 van [TV 193]. 

Specificaties 

 Druksterkte op twee monsters: minimaal 8N/mm² (beproevingsmethode volgens [TV 189] §4.3.2).  

 Vlakheidsklasse: 2  (zie [TV 189] §4.2.3).  

 Dikte: minimaal 8 cm (zie [TV 189] § 5.3.2.3)  

 
UITVOERING/VERWERKING 

De dekvloeren worden gelegd overeenkomstig §4.3 van de [TV 193] en worden verstevigd met een niet-
gegalvaniseerd metaalgaas met vierkante mazen waarvan de afmetingen zo door de fabrikant zijn bepaald 
dat de tegels van de afwerkingslaag niet kunnen bewegen. De overlappingen zijn ten minste 15 cm. 
(Zeshoekige of achthoekige mazen worden geweigerd). 
 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.61
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.61.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=51.61.1a
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Op alle muren wordt perifere isolatie aangebracht. Deze bestaat uit stroken polystyreen 
of een soortgelijk materiaal dat minstens even goed isoleert en enkele centimeters boven 
de afgewerkte vloer uitsteekt; na het leggen van de vloerbedekking worden ze vlak afgesneden. De 

uitzetvoegen worden zo aangebracht 
dat de oppervlakte beperkt blijft tot 50 m² en de lengte tot 8 m. 
 
De uitzetvoegen van de dekvloer moeten samenvallen met die van de vloerbedekking en worden 
afgewerkt volgens §6.1.2.1 van [TV 193].   
 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, gebeurt de 
meting als volgt: 
netto-oppervlakte gemeten tussen de kale muren, berekend op basis van de nominale afmetingen in cm. 
Deuropeningen worden geteld, openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken. Het totaal wordt 
afgerond op de eerste decimaal. 
De prijs wordt altijd opgegeven per m² voor alle werken en benodigdheden, inclusief eventuele extra dikte. 
VH/m² 

 
53.23.1a.01  Cementgebonden zwevende dekvloeren    

 

53.5 Binnenvloerbedekkingen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Beschrijving binnenvloerbedekkingen 

De post 'binnenvloerbedekking' omvat alle benodigdheden en werkzaamheden voor het vervaardigen 
van vloerbedekking, plinten, drempels, teneinde een perfect afgewerkt werk te verkrijgen, met 
inbegrip van alle voorgeschreven toebehoren (lijsten voor deurmatten, ontkoppelingsprofielen, 
deurstoppen, enz.) Tenzij anders vermeld in het bestek, bestaat de ondergrond uit een 
cementgebonden dekvloer, klaar voor het aanbrengen van een deklaag. 
In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen van het bestek, moeten de in deze 
post vermelde eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun 
globaliteit, steeds het volgende omvatten: 

 voorafgaande inspectie en voorbereiding van de plaats van installatie, d.w.z. ontdoen van alle vuil, 

vreemde stoffen, pleister, vet, enz.; 

 de opmeting en controle van de respectieve hoogtematen en afmetingen; 

 de levering en plaatsing van egalisatielagen en/of onderlagen, overeenkomstig de bepalingen van het 

bestek (gestabiliseerd zand, nieuwe dekvloeren, waterdicht makende membranen, extra 

wapeningsnet voor geïsoleerde vloeren, enz.); 

 het uitvlakken van de vloerbedekking ter hoogte van de uitsparingen en gaten, de eventuele 

afwerking, de binnen- en buitenhoeken en de zones waar speciale onderdelen moeten worden 

aangebracht; 

 alle noodzakelijke omtrek-, verdeel- en uitzetvoegen; 

 de integratie van alle speciale toebehoren beschreven in het bestek (lijsten voor 

deurmatten/deurstoppen/ontkoppelingsprofielen/vloerroosters/putdeksels/...); 

 eindschoonmaak van de vloerbedekking. 

Beschrijving vloerbedekkingen met tegels 

Vloerbedekkingen gemaakt van tegels en hardsteen materialen. In overeenstemming met de algemene 
en/of specifieke bepalingen van het bestek, moeten de in deze post vermelde eenheidsprijzen, hetzij 
volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, steeds het volgende omvatten: 

 de levering en plaatsing van de in het bestek beschreven tegels en plinten, met inbegrip van de mortel 

en/of lijm voor de plaatsing; 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53.6
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 het vullen van de voegen of het voegen van de tegels en het vullen van de uitzetvoegen; 

 het schoonmaken van de vloerbedekking, met inbegrip van het verwijderen van alle vlekken van de 

legmortel, de lijm of de voegmortel. 

MATERIAAL 

Materialen binnenvloerbedekkingen 

De leveringsvoorwaarden en de kwaliteit van de vloerbedekkingsmaterialen moeten voldoen aan de 
volgende algemene voorschriften: 

 De kwaliteit van de gebruikte materialen moet in overeenstemming zijn met het respectieve gebruik 

van de ruimten en de te verwachten belastingen. 

 Bij het opstellen van de offerte voor de vloerbedekkingsmaterialen en alle toebehoren moet de 

aannemer nagaan of deze kunnen worden geleverd in de afmetingen, de soort, de kleur en de 

oppervlaktebehandeling die in de aanbestedingsdocumenten zijn aangegeven. Hij moet ook nagaan of 

hun afmetingen overeenkomen met de modulatie van het uitvoeringsschema en de keuze van de 

uitvoeringstechniek. 

 De aannemer legt een kleurenkaart, de contractueel vereiste monsters en een volledig technische 

fiche voor elk voorgeschreven vloerbedekkingsmateriaal vooraf ter goedkeuring voor aan de 

projectontwikkelaar. De ingediende monsters tonen het aspect, de kleur(en) en het oppervlak van de 

gemiddelde geleverde tegel. Bovendien wordt de technische documentatie van alle 

voorbehandelingsproducten, kleefstoffen zoals hechtmortels, synthetische lijmen, elastische kit, enz. 

ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. 

 De op de bouwplaats afgeleverde materialen worden onmiddellijk opgeslagen in een afgesloten 

ruimte en worden doeltreffend beschermd tegen zon, regen en wind. 

Materialen voor vloerbedekkingen met tegels 

De gebruikte materialen zijn onder meer tegels, bevestigingsmateriaal (kleefstoffen of mortels), 
voegmateriaal, dichtingsmaterialen. 

Verlijmingsmaterialen - voegmaterialen - elastische afdichtingsmiddelen 

De samenstelling van de leg- en voegmaterialen, de elastische dichtingsmiddelen, alsmede de rand-, 
verdeel- en uitzetvoegen wordt gekozen naar gelang van de gebruiksomstandigheden en het soort tegel. 
De eigenschappen van het leg- of lijmmateriaal moeten voldoen aan de bepalingen van [TV 213] § 5.3 of 
[TV 237] § 3.1, 3.2 en 3.3. 
De afdichtingsmaterialen moeten voldoen aan [TV 237] § 3.5 en § 3.6 of [TV 213] § 5.5.2. Zij moeten 
verenigbaar zijn met de gebruikte legmortel of lijm. 
Industriële voegmortels mogen worden gebruikt. 
Een technische documentatie van de lijmen en mortels moet ter goedkeuring aan de ontwerper worden 
voorgelegd. 
Tenzij anders vermeld in het bestek, is de kleur van de voeg grijs. In het geval van gekleurde voegen, 
andere dan grijze, geeft de aanbestedende overheid de definitieve goedkeuring op basis van monsters. 
Indien kleurstoffen moeten worden gebruikt, moeten deze van organische oorsprong zijn. 
De eigenschappen van elastische afdichtingsmiddelen voor de uitzetvoegen moeten voldoen aan tabel 33 
van [TV 237]. Het gebruik van rubberbitumenkitten is niet toegelaten. De voegen zijn gemaakt van een 
duurzaam kunststofmateriaal, qua kleur vergelijkbaar met de andere voegen. 

 
UITVOERING/VERWERKING 

Uitvoering binnenvloerbedekkingen 

ALGEMEEN 

Vloerbedekkingen mogen alleen worden gelegd in een gebouw dat beschermd is tegen de wind, d.w.z. na 
afwerking van het plafondwerk, het buitenschrijnwerk, de dekvloeren en/of egalisatielagen. 
Brandbare elementen moeten ten minste 20 cm verwijderd blijven van de binnenwanden van rook- en 
ventilatiekanalen en ten minste 3 cm van de buitenwand. Zo nodig moeten maatregelen worden genomen 
om de dikte van de wand te vergroten met weinig brandbaar en isolerend materiaal. 
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Tijdens de werkzaamheden worden de lokalen beschermd tegen ongewenst betreden en gehandhaafd in 
de klimatologische omstandigheden die vereist zijn voor het te gebruiken type bekleding. 
De aanvang van de werkzaamheden betekent de oplevering van het bedekkingsvlak. Daartoe is de 
aannemer verplicht, voor aanvang van de werkzaamheden en afhankelijk van het type vloerbedekking, de 
toestand van de bedekkingsvlak te inspecteren (algemene kenmerken zoals doorprikbestendigheid, 
vochtgehalte, vlakheid, horizontaliteit en dikte van de laag) en deze bevindingen te melden aan de 
ontwerper. 
De aannemer zorgt ervoor dat de vloerbedekkingen na hun installatie en tijdens de duur van de andere 
werkzaamheden doeltreffend worden beschermd tegen vuil en beschadiging. 

Veiligheid van binnenvloerbedekkingen 

Overeenkomstig rubriek 01.45 VGP binnenafwerking, opgesteld door de coördinator-ontwerp en als bijlage 
bij dit bestek gevoegd. Alle richtlijnen ter zake en de concrete aanwijzingen van de coördinator-uitvoering 
worden strikt nageleefd. 

Brandveiligheid van binnenvloerbedekkingen 

Wat de brandveiligheid betreft, moeten de materialen aan bepaalde eisen voldoen, afhankelijk van de 
bestemming van de ruimte waartoe zij behoren. 
Verwijzing naar de voorschriften: [SWL GSI/T1/C] van de passieve preventie die opgenomen is in deel 0 van 
dit bestek. 

Uitvoering van vloerbedekkingen met tegels 

voorbereidende werken 

Het legvlak (voor betonvloeren, vullagen, dekvloeren, ...) moet eerst over het gehele oppervlak worden 
gecontroleerd op eventuele onvolkomenheden en onregelmatigheden. Alle losse delen, oneffenheden of 
deuken, gips, kalk, klei, afval en andere materialen, alsook alle gereedschappen worden verwijderd. 
Bestaande of nieuwe kuilen worden opgevuld met een geschikte mortel. 

  

Vloerplan - breedte van de voegen 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de plannen, detailtekeningen en/of in het bestek, zijn de bepalingen 
van hoofdstuk 4 van [TV 237] of hoofdstuk 5 van [TV 213] van toepassing. 
De breedte van de voegen wordt gespecificeerd in het bestek. Er wordt rekening gehouden met het 
toepassingsgebied, de aard van de tegels, de modulaire en werkelijke afmetingen van de tegels. De 
breedte van een voeg mag nooit minder zijn dan tweemaal de tolerantie van de tegelafmetingen. 
Eventuele dimensionale verschillen tussen de tegels worden geabsorbeerd door de voegen. De breedte 
van de voegen is echter constant in alle ruimten die met dezelfde tegels zijn betegeld, conform §7.1.6 van 
de [TV 237]. 
Wat de schikking betreft, wordt er de voorkeur aan gegeven de tegels symmetrisch ten opzichte van de 
assen van de ruimte te leggen, om insnijdingen van minder dan een halve tegel te vermijden, tenzij in het 
bestek anders is bepaald. Waar uitsnijden nodig is voor het gepast inleggen van de tegels, worden de 
tegels mechanisch gesneden. Tenzij in het bestek anders is bepaald, zijn de voegen tussen plinten vrij ten 
opzichte van de voegen tussen tegels 

Uitzetvoegen - rand- en verdeelvoegen - krimp- en buigvoegen 

Alle uitzet-, rand- en verdeelvoegen, buig- en krimpvoegen moeten zijn inbegrepen en worden uitgevoerd 
volgens de respectievelijke richtlijnen van § 6.51, 6.5.2 en 6.5.3 van [TV 237] of § 5.5.1 van [TV 213], 
aangevuld met de volgende principes : 
Voordat met het betegelen wordt begonnen, wordt langs alle wanden een randstrook aangebracht. Deze 
bestaat uit stroken polystyreen of een soortgelijk samendrukbaar materiaal van ongeveer 5-10 mm dik, dat 
minstens even goed isoleert. Na de afwerking worden de tegels gelijk met de vloer gesneden en achter de 
plinten weggewerkt of met een soepele voegmassa afgedekt. 

  

UITVOERING - adhesie 

De plaatsingstechnieken beschreven in hoofdstuk 6 van [TV 237] en hoofdstuk 5 van [TV 213] zijn van 
toepassing. De tegels worden gelegd volgens de specifieke uitvoeringsmethode die in het bestek wordt 
beschreven. Het gaat om volgende plaatsingen: 

file://///Igretec/si/BE/Dossiers/58380_Molenbeek-Saint-Jean_Renovation_de_l’ecole_8-9/4_ARC_STA_TSP/4_07_adjudication/ARC/MARCHE%20SANITAIRE/Clauses%20techniques/T2%20Superstructures%20CCTB%2001.09.docx
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[TV 237] 
§ 6.1 plaatsing met mortellijm op verharde dekvloer 
§ 6.2 plaatsing op een verse dekvloer 
§ 6.3 plaatsing met mortel op een gestabiliseerd zandbed of op een verharde ondergrond 
§ 6.4 andere plaatsingstechnieken (Betegeling met dispersielijm op een verharde dekvloer, Betegeling met 
reactielijm, Betegeling met mortellijm op ontkoppelingsmat) 
[TV 213] 
Traditionele plaatsing met mortel op gestabiliseerd zandbed 
Plaatsing met mortel op harde ondergrond 
Plaatsing met mortellijm op verharde dekvloer Plaatsing op verse dekvloer 

  

Voegtechnieken - afwerking 

De uitvoering van voegen moet voldoen aan de bepalingen van § 6.5, 7.15, 7.16 en 7.17 van de [TV 237]. 
Tenzij anders vermeld in het bestek, zijn daarnaast de volgende voorschriften van toepassing: 
De tegels moeten in principe altijd met open voegen worden gelegd. Het is verboden de tegels 
onmiddellijk na het leggen met cementmortel te bedekken. 
Alvorens te voegen moet al het vuil dat tussen de tegels is doorgedrongen, zoals stof, zaagsel, nagels, enz. 
zorgvuldig worden verwijderd. 
De voegtechniek is afhankelijk van het soort tegel en de breedte van de voeg. Voegen moeten worden 
opgevuld tot het niveau van de tegel, tenzij de randen zijn geglazuurd. De bovenkant van de voeg moet 
glad zijn en gelijk met het oppervlak van de tegels. Het voegen kan handmatig gebeuren met een troffel 
(voor voegen > 5 mm) of door het gieten en borstelen van een vloeibare mortel, overeenkomstig § 6.5.3 
van de [TV 237]; 
In de voeg tussen de tegels en de muren mag nooit mortel worden aangebracht zodat vrije uitzetting van 
de vloerbedekking mogelijk is. Deze voegen moeten worden opgevuld met een vulmateriaal 
(polystyreenstrips of gelijkwaardige isolatie) en kunnen worden afgedicht met een geschikt soepel kit 
wanneer de tegels klaar zijn. De kleur moet identiek zijn aan die van de voegen. 
De voeg tussen de tegels en een eventuele plint moet een volle voeg zijn; 
De voegen moeten in dezelfde ruimte een uniforme kleur hebben. Om de exacte kleur van de voegmortel 
te bepalen, kunnen enkele monsters worden gevraagd tot de ontwerper volledig tevreden is. 
De tegels moeten goed worden schoongemaakt om de vorming van een cementsluier op de tegels te 
voorkomen. Schoonmaken gebeurt met een spons, zand of zaagsel (populier of witte spar); 

Verhardingstijd - bescherming 

Tijdens de droogperiode moeten de werken worden beschermd tegen directe straling, vocht, hoge 
temperaturen en vorst. De aannemer moet ervoor zorgen dat de tegels na het leggen niet te snel worden 
belopen. De periode van ontoegankelijkheid (voetgangers) van de bekleding moet voldoen aan de 
bepalingen van [TV 237] § 1.2.3 of [TV 213] § 5.6.6. 
De tegels moeten worden beschermd tot de voorlopige oplevering (te voorzien in het bestek). Vóór de 
voorlopige oplevering moeten de tegels worden gereinigd volgens de voor het betreffende type tegel 
aanbevolen procedure (zie hoofdstuk 8 van [TV 237] of § 5.6.6 van [TV 213]). 
 

CONTROLES 

Controle van de binnenvloerbedekkingen 

Systemen en/of producten waarvoor een technische goedkeuring is verleend, kunnen in aanmerking 
worden genomen voor zover de toepassingen waarvoor de goedkeuring is verleend, overeenstemmen met 
die van de desbetreffende STS-uitgaven en voor zover de gelijkwaardigheid van de prestaties in de 
goedkeuringspublicatie is vastgesteld. 

Controle van vloerbedekkingen met tegels 

MATERIALEN - controletests 

De controleproeven op de tegels (slijtvastheid, hardheidsproef, ...) en de verschillende mechanische 
proeven (hechting van lijmmortels, ...) worden uitgevoerd volgens de methoden waarnaar in [TV 237] en 
[TV 213] wordt verwezen. 
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In principe wordt de volledige reeks laboratoriumtests alleen uitgevoerd voor partijen van meer dan 5000 
m2 tegels. 
De monsterneming wordt door beide partijen verricht, d.w.z. in aanwezigheid van de koper en de 
verkoper. Voor elk perceel worden op verschillende plaatsen tegels genomen om een gemiddeld monster 
te verkrijgen. 

  

NIVEAU - vlakheid - uitlijning 

De uitvoeringstoleranties en verificatiemethoden komen overeen met [TV 237] en [TV 213]: 

Kleur - aspect 

Een uniforme kleur is vereist in een en dezelfde ruimte. 
De kleur en het aspect van de gekozen tegels moeten visueel worden gecontroleerd. 
Duidelijke vlekken en/of cementsluiers zijn niet toegestaan. 
 

Referentiedocumenten 

REFERENTIENORMEN OF GELIJKWAARDIGE EUROPESE NORMEN 

[TV 213, Binnenvloeren van natuursteen (vervangt TV 137 voor de betegeling in natuursteen).] 
[TV 237, Keramische binnenvloerbetegelingen (vervangt TV 137 voor betegeling met keramiektegels).] 
[NBN EN ISO 10545 serie, Keramische tegels] 
[NBN EN 12004-2, Kleefstoffen voor keramische tegels - Deel 2 Testmethoden] 
[NBN EN 1347, Tegellijmen - Bepaling van het bevochtigingsvermogen] 
[NBN EN 12004-1, Kleefstoffen voor keramische tegels - Deel 1: Eisen, beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid, classificatie en markering] 
[NBN EN 14411, Keramische tegels - Definitie, classificatie, kenmerken, beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid en markering] 
[NBN EN 13888, Mortels voor keramische tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en 
aanduiding] 
[SWL GSI/T1/C, Handleidingen brandveiligheid - Deel 1 Passieve preventie - Handleiding B 

Brandwerendheid] 
 

53.51 Keramische vloerbetegelingen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het betreft alle benodigdheden en werkzaamheden voor het vervaardigen van vloerbedekking teneinde 
een perfect afgewerkt werk te verkrijgen volgens de beschrijving in het bestek. 

 

MATERIAAL 

De keramische tegels beantwoorden aan de specificaties van [NBN EN 14411] en voldoen aan de 
vereisten van [TV 237]. 

 Kleur te bepalen: De aannemer legt een kleurenkaart voor. 

 Afwerking: ongeglazuurd 

 Afmetingen: 20x20 cm 

 Uitzicht: glad 

 Chemische weerstand reinigingsmiddelen en zouten: UA/UB  

 Chemische weerstand – zuren en basen: ULA/ULB 

 Vlekbestendigheid: 3 volgens NBN EN ISO 10545-14 

 Krasbestendigheid: : ≥ 5 volgens TV 237 

 Slipvastheid: R11 
 

De leveringsvoorwaarden en de kwaliteit van de keramische tegels moeten voldoen aan de volgende 
algemene voorschriften: 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53.61
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Per type gekozen tegels moet er een representatief monster worden voorgelegd, alsook een technische 
fiche volgens [TV 237] (§ 2.4.4.2 & § 2.4.5)]. Deze fiche vermeldt alle bijzondere kenmerken van de tegels 
en bevat alle informatie die nodig is om het product duidelijk te bepalen. 
De fysieke en mechanische specificaties in functie van de respectieve aard van de tegels staan vermeld 
in § 2.4 van [TV 237], alsook de respectieve toleranties en controlemethoden inzake de lengte en 
rechtheid van de randen, de dikte, de rechtheid van de hoeken en de vlakheid. 
 

 Traditionele mortel 

De traditionele mortels voldoen aan de definities en principes in §3.3 van [TV 237]. Er wordt ook 
verwezen naar de aanbevelingen die in §6.3 van [TV 237] worden geformuleerd. 

 Voorgedoseerd voegproduct 

De voorgedoseerde voegproducten voldoen aan de specificaties van [NBN EN 13888]. Er wordt ook 
verwezen naar §3.5. en 3.5.1 van [TV 237]. 
De types, met name CG (op basis van cement) en RG (op basis van hars), en andere eigenschappen zijn 
compatibel met de tegel en gekozen in functie van het gebruik. 
Voorschrift van het voegproduct in functie van het gebruik: vochtige sanitaire ruimtes 
Kleur te bepalen door de ontwerper uit het standaardgamma van de fabrikant 
 

UITVOERING/VERWERKING 

  
De vloerbedekkingen mogen alleen worden gelegd in een gebouw dat beschermd is tegen de wind, 
d.w.z. na afwerking van het plafondwerk, het buitenschrijnwerk, de dekvloeren en/of egalisatielagen. 
Tijdens de werkzaamheden worden de lokalen beschermd tegen ongewenst betreden en gehandhaafd 
(airconditioningsysteem indien vereist) in de klimatologische omstandigheden die vereist zijn voor het 
te gebruiken type bekleding dat voorzien is, met name over het algemeen tussen 5-10 en 25 °C en tussen 
30 en 85% RV (zie technische fiches van gebruikte producten). 
De aanvang van de werkzaamheden betekent de oplevering van het bedekkingsvlak. Daartoe is de 
aannemer verplicht, voor aanvang van de werkzaamheden en afhankelijk van het type vloerbedekking, 
de toestand van de bedekkingsvlak te inspecteren (algemene kenmerken zoals doorprikbestendigheid, 
vochtgehalte, vlakheid, horizontaliteit en dikte van de laag) en deze bevindingen te melden aan de 
ontwerper. 
De keuze van tegels hangt af van de mate van intensief gebruik van het lokaal: Intensief gebruik van het 
lokaal volgens [NBN E 27-001] (zie tabel 5 van [TV 237]): 3  
 
Te betegelen ondergrond: ondergrond op basis van cement (plaat / dekvloer / egaline). 
De tegelzetter controleert in welke mate de ondergrond voldoet aan de gespecificeerde vereisten (zie 
§4.2 van [TV 237]) op het vlak van stabiliteit en vervormbaarheid, vochtgevoeligheid, 
oppervlaktecohesie en ruwheid, niveau, vlakheid en horizontaliteit van de ondergrond. Voor de 
uitvoering van de werken om de ondergronden conform te maken, zijn bijgevolg voorbereidende 
tussenliggende werken nodig. De voorbereiding van de ondergrond is inbegrepen in de plaatsing van 
vloerbetegeling. 
 
Keuze van de schikking: rechte plaatsing 
De plaatsingstechniek wordt in het bestek vermeld. Er wordt verwezen naar tabel 39 van [TV 237] voor 
de parameters waarmee moet worden rekening gehouden bij de keuze van de techniek voor de 
plaatsing van de tegels op een gangbare ondergrond. 
 
Plaatsing met mortellijm op verharde dekvloer:  
Er wordt verwezen naar §6.3 van [TV 237]. De wachttijd vóór de plaatsing van de betegeling bedraagt 
‘x’ weken voor een dekvloer van ‘x’ cm dik met een minimum van 28 dagen (behalve snelhardende 
dekvloer). Het oppervlak van de dekvloer moet schoon zijn en mag niet met producten behandeld zijn. 
De dekvloer mag eveneens geen abnormale barsten bevatten, mag niet stoffig zijn en het oppervlak is 
bij voorkeur een beetje ruw en absorberend. Op het ogenblik van de plaatsing mag de dekvloer geen 
condens bevatten en moet de temperatuur tussen 5 en 30 °C liggen. Als het om een anhydriet dekvloer 
gaat, moet de tegelzetter ervoor zorgen dat de dekvloer compatibel is met de mortellijm. 
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Ongeacht de plaatsingstechniek moeten de structuurvoegen of voegen in de ruwbouw, zonder 
verschuiving, worden overgenomen in de afwerkingslaag. Er worden splitvoegen gepland en uitgevoerd. 
In geval van bedekkingen die intensief worden gebruikt (gebruiksklasse > 3) moeten deze voegen 
worden verstevigd. 
Als er bijzondere vereisten gelden voor de breedte van de afwerkingsvoegen, moeten deze vóór 
plaatsing van de tegels tussen de partijen worden overeengekomen. De breedte van de voegen wordt 
bepaald in functie van het toepassingsgebied, de aard van de tegels, de modulaire en werkelijke 
afmetingen van de tegels. De breedte van een voeg mag nooit minder zijn dan tweemaal de tolerantie 
van de tegelafmetingen. 
 Voegbreedte: 3 mm 

De tegelzetter vult de voegen door het gieten van mortel (zie §6.5.3 van [TV 237]). 
De plaatsing van de tegels wordt uitgevoerd in overeenstemming met §6.6 van [TV 237] en wordt in een 
afzonderlijke post opgenomen. 
De contractuele documenten vermelden de aanwezigheid van brandwerende deuren die een speciale 
vloerbedekking vereisen. 
Tijdens de droogperiode moeten de werken worden beschermd tegen directe straling, vocht, hoge temperaturen 
en vorst. De aannemer moet ervoor zorgen dat de tegels na het leggen niet te snel worden belopen. De periode 
van ontoegankelijkheid (voetgangers) van de tegels is de verantwoordelijkheid van de tegelzetter. 
De prestatie eindigt met het vegen en schoonmaken van de bekleding na verwezenlijking van de voegen en 
omvat geen verdere bijzondere bescherming. De schoonmaak en bescherming aan het einde van de 
bouwwerkzaamheden zijn niet de verantwoordelijkheid van de aannemer die bevoegd is voor het plaatsen van 
de tegels. Eventuele beschadigingen worden hersteld op kosten van de opdrachtgever. 
 

CONTROLES 

Er wordt verwezen naar §7 van [TV 237] voor de vereisten bij de oplevering van de geplaatste betegeling. 

 
REFERENTIEDOCUMENTEN 

- Materiaal 
[NBN EN 14411, Keramische tegels - Definitie, classificatie, kenmerken, beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid en markering] 
[NBN EN ISO 10545-6, Keramiektegels - Deel 6: Bepaling van de weerstand tegen diepe slijtage van 
ongeglazuurde tegels (ISO 10545-6:2010)] 
[NBN EN ISO 10545-7, Keramiektegels - Deel 7: Bepalen van de oppervlakteslijtsterkte van glazuurtegels (ISO 
10545-7:1996) (+AC:1999)] 
[NBN EN ISO 10545-13, Keramiektegels - Deel 13: Bepaling van chemische weerstand (ISO 10545-13:2016)] 
[NBN EN ISO 10545-14, Keramiektegels - Deel 14: Bepaling van de vlekbestendigheid (ISO 10545-14:2015)] 
[NBN EN 12004-1, Kleefstoffen voor keramische tegels - Deel 1: Eisen, beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid, classificatie en markering] 
[NBN EN 13888, Mortels voor keramische tegels - Eisen, conformiteitsbeoordeling, classificatie en aanduiding] 
[NBN EN ISO 11600, Bouwwerken - Voegproducten - Classificatie en eisen voor voegkitten (ISO 11600:2002)] 
[TV 237, Keramische binnenvloerbetegelingen (vervangt TV 137 voor betegeling met keramiektegels).] 

- Uitvoering 

[TV 237, Keramische binnenvloerbetegelingen (vervangt TV 137 voor betegeling met keramiektegels).] 

 

53.51.1 Keramische vloerbetegelingen 

53.51.1a Keramische vloerbetegelingen 
 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en plaatsing van keramische tegels. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53.61.4
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53.61.4a
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- Locatie 

Alle sanitair 

METINGSWIJZE 

Overeenkomstig de specifieke vermeldingen in het bestek en/of de samenvattende opmeting, moet de 
meting als volgt gebeuren: 

- Meetcode: 

Naargelang de aard en afmetingen van de tegels, netto-oppervlak gemeten tussen de kale muren. De van de 
plannen afgeleide afmetingen worden uitgedrukt in een veelvoud van 50 mm, naar beneden afgerond. De 
oppervlakken worden gemeten over de voegen en lasnaden heen. De betegelde deurinzetten worden ook 
meegerekend. De openingen en onderbrekingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 
VH/m² 
 

53.51.1a.01  Keramische vloerbetegelingen    

 
53.6 Bijzondere elementen en afwerkingen 

53.62 Deurinzetten 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit betreft de deurinzetten die voorzien zijn voor en/of aangebracht worden in de openingen van 
de binnendeuren, om de scheiding tussen twee verschillende bekledingsmaterialen of tussen twee 
aan elkaar grenzende ruimten te realiseren. In overeenstemming met de algemene en/of 
specifieke bepalingen van het bestek, moeten de eenheidsprijzen uit deze post, hetzij in hun 
globaliteit, hetzij volgens de uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, het volgende omvatten: 

  het voorbereiden van de ondergrond, het wegvoeren van het afval, puin, vreemde 
voorwerpen, gips, vet, enz.  

 controle van de niveaus ten opzichte van het deurblad en het kozijn;  

 de bevochtiging van de ondergrond;  

 het aanbrengen van de onderlaag, het zandbed of de verse dekvloer;  

 het leveren en plaatsen van de deurinzetten;  

 het realiseren van mogelijke omtrek-, scheidings- en uitzettingsvoegen;  

 het vullen en/of opnieuw voegen van verbindingen en aansluitingen met andere materialen;  

 het reinigen van de deurinzetten en vloerbedekking, met inbegrip van het verwijderen van alle 
vlekken van legmortel, lijm of voegmortel.    

MATERIALEN 

Deuropeningen moeten voldoen aan de bepalingen van [STS 45-serie]. 

 De aannemer moet op verzoek van de ontwerper vóór de uitvoering het volgende 
overhandigen:  

o de nodige monsters om het uitzicht, de kleur en de oppervlaktestructuur van de levering te 
kunnen bepalen; 

o een kaart die is opgesteld overeenkomstig [TV 137] (§ 2.18), per type deurinzet. De fiche 
vermeldt de belangrijkste kenmerken van de deurinzet, om het materiaal correct te kunnen 
bepalen; 

o eventuele gedetailleerde plannen.  

 De deuropeningen tot 1,20 m lengte zijn altijd uit één stuk. 

 De voegmaterialen moeten voldoen aan [TV 137] (§ 2.3 en § 2.4). De kleur van de voegmortel 
wordt door de ontwerper gekozen. 

UITVOERING/VERWERKING 

Algemeen 
De aannemer die de vloerbedekking installeert, ontvangt van de ontwerper alle informatie over 
het afwerkingsniveau ten opzichte van de vloer en de deurvleugels, de installatieruimte en de 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53.6
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53.62
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uitvoeringstechniek. De geleverde deurinzetten worden onmiddellijk in een gesloten ruimte 
opgeslagen, beschermd tegen zon, regen en wind. 
Om de brandwerendheid te waarborgen, moet de deurinzet voldoen aan de [TV 234]. 

Uitvoeringswijze 
De bovenzijde moet zich bevinden, in overeenstemming met de bepalingen van het bestek: gelijk 

met het niveau van de aangrenzende vloerbedekking. 
Breedte volgens de dikte van de afgewerkte wand. De deurinzetten worden genivelleerd en zijn 
perfect vlak. 

Legmortel 
De deurinzetten worden in een volwaardig mortelbad zonder holtes gelegd, met een minimale 
dikte van 15 mm. Vóór het leggen worden de sterk absorberende drempels ondergedompeld in 
water tot ze verzadigd zijn, om vervolgens te laten afdruipen. De legmortel is van het type conform 
§6 van [TV 237]. 

CONTROLES 

Er zijn geen individuele hoogteverschillen tussen de deuropeningen toegestaan. Uniformiteit is 
vereist in één en dezelfde ruimte. De aannemer ziet erop toe dat de visuele uitlijning van de 
randen van de betegeling en de voegen wordt nageleefd. 

53.62.5 Metalen deurinzet 

53.62.5c Metalen, aluminium deurinzet 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Bij elke verandering in vloersoort.  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Inbegrepen en uitgesplitst in de prijs van de vloeren.  
53.62.5c.01  Metalen aluminium deurinzet PM   

55 Binnenschrijnwerk 

55.2 Binnendeuren 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De post ‘binnendeuren en -vensters’ omvat de levering en de plaatsing van alle elementen die 
nodig zijn voor het samenstellen van de binnendeuren en -vensters, teneinde een perfect geheel te 
verkrijgen, dit wil zeggen alle samengevoegde stukken, volgens de beschrijving van het bestek, 
zowel voor de vaste delen als voor de opengaande delen. In overeenstemming met de algemene 
en/of specifieke bepalingen van het bestek moeten de in deze post vermelde eenheidsprijzen, 
hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, hetzij in hun globaliteit, steeds het 
volgende omvatten: 

 het ter plaatse opmeten en controleren van de precieze afmetingen (in het werk) en van de 
eventuele aanpassingen aan de te prefabriceren elementen volgens de werkelijke afmetingen;  

 de levering en de plaatsing van alle nodige elementen met het oog op het samenstellen van de 
deur- en venstergehelen:   

o de kasten, met inbegrip van alle toebehoren voor de bevestiging aan de ruwbouw van de 
vaste of opengaande imposten en van alle elementen voor de meervoudige deurgehelen, 
de doorlopende dichtingsbanden, de nodige gaten voor sluitplaten en de 
metaalafdekkingen, …;  

o de deurbladen, met inbegrip van de eventuele uitsparingen voor de beglazing of de 
vulpanelen, …;  

o al het hang- en sluitwerk: de ophangingen, deurkrukken, sloten, …;  
o alle beschermings- en oppervlaktebehandelingsprocedés (met uitzondering van de 

afwerking overgenomen in onderdeel 81 Binnenverf- en behandelingswerken).    

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53.62.5
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=53.62.5c
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.2
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 het wegvoeren van al het afval afkomstig van de werken van de aanneming en het verwijderen 
van alle stickers op de deuren, behalve degene die de brandweerstand aanduiden, …;  

 de controle ter plaatse (één jaar later) en de eventuele regeling.  

Deuromlijstingen 

De deuromlijstingen omvatten de binnenkasten, de kozijnen, de aanvullende binnenkasten, de 
voegafdekstrips en eventueel imposten (vast of opengaand, die boven de deurvleugels geplaatst 
worden), inclusief de nodige ophangingsorganen die beschreven zijn in aparte posten, maar aan dit 
artikel verbonden zijn. 
Voor deurblokken, deurbladen, het hang- en sluitwerk, zie telkens het desbetreffende artikel. 

Deurvleugels 

De deurvleugels omvatten, volgens de beschrijving in het bestek, de deurvleugels, de scharnieren, 
de sloten en sleutels, de krukken en rozetten, de eventuele bovenpanelen, de beglazing, de 
tochtstrips, de deurstoppen, ... 

Deurblokken/Brandwerend 

De inkomdeuren van de appartementen, de bordesdeuren van de trappenhuizen, de 
toegangsdeuren tot de gemeenschappelijke garages, de fietsenstallingen, de vuilnisbaklokalen en 
de kelders (voorbeeldlijst, niet beperkend) moeten altijd voldoen aan de specifieke voorwaarden 
die opgelegd worden door de lokale brandweerkorpsen en de normen op het vlak van 
brandweerstand, volgens: 

 [NBN EN 13501-1]  

 [KB 7-7-1994]  

 [NBN S 21-204]  

 [SWL GSI/T1/C]  
Het brandwerend geheel omvat altijd de kasten, de voegafdekstrips, de deurvleugels, de eventuele 
bovenlichten en/of beglazingen en alle nodige beslag en hengsels. 
Let wel: Het beslag en de hengsels waarvan de levering en de verwerking inbegrepen zijn, kunnen 
in een apart artikel beschreven worden, maar maken deel uit van het geheel voor het 
proefverslag.  

- Belangrijke opmerkingen 

Opgelet 
De bepalingen voor wat betreft de deurvleugels hebben enkel betrekking op de deurvleugels zelf; 
de omlijstingen worden hierboven beschreven, het hang- en sluitwerk wordt beschreven onder de 
ondertitel 55.62 Aanvullend of bijzonder hang- en sluitwerk. De afmetingen van de deurvleugels 
worden vermeld in de gedetailleerde meetstaat en/of op de plannen. 

MATERIALEN 

Algemeen 
De deuren en hun onderdelen, met name de omlijstingen, deurbladen, bevestigings-, ophangings- 
en bedieningsorganen, zijn van die aard dat ze verenigbaar zijn met de bestemming van de lokalen 
waarin zij worden geplaatst en zijn zodanig samengesteld dat er bij normaal gebruik geen 
noemenswaardige beschadigingen kunnen optreden die het uitzicht of de goede werking van de 
deur kunnen schaden. 

Vrije doorgang 

 De vrije doorgang is de werkelijk beschikbare ruimte, exclusief hindernissen, om de circulatie 
van PBM mogelijk te maken. De vrije doorgangsbreedte van een draaideur wordt geïllustreerd 
in de norm [ISO 21542].  

 Voor een draaideur is dit de afstand van het deurblad, op 90° geopend, en de 
tegenovergestelde eindstand. In dit geval wordt een vrije doorgangsbreedte van 85 cm 
verkregen, dit wil zeggen het aanbevolen minimum om de circulatie van PBM mogelijk te 
maken, door een deurblad van 93 cm te plaatsen.  

 Voor een schuifdeur is de vrije doorgangsbreedte de afstand tussen de primaire sluitrand van 
het deurblad en de primaire rand van de stijl van het deurkozijn.   

Prestaties 
De prestatieklassen die vereist worden in functie van de bestemming en de criteria inzake 
afmetingen en vorm, de mechanische, klimatologische en brandweerstandscriteria zijn aangeduid 
in [STS 53.1] en [STS 53.2]). 
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AKOESTISCHE PRESTATIES 
Voor de akoestische prestaties van binnendeuren wordt verwezen naar het artikel ‘Akoestische 
problematiek van deuren’ - Uit de praktijk [WTCB Tijdschrift (2000/01.2)].  De inkomdeuren van de 
appartementen en bordessen moeten een goede akoestische isolatie vertonen voor de 
gemeenschappelijke gebruikszones. 
THERMISCHE ISOLATIE 
Indien een binnendeur (kelderdeur, scheidingsdeur met de garage, inkomdeur van een 
appartement ...) geïdentificeerd wordt als deel uitmakend van de schil die het beschermd volume 
van het gebouw afbakent, moet deze de U-waarden naleven die opgelegd worden door de EPB-
reglementering (zie §00.5 Terminologie).  
BEDIENINGSKRACHTEN 
De indeling van de bedieningskrachten en -koppels van de deuren wordt gedefinieerd in de norm 
[NBN EN 12217] (zie Tabel X). Zoals aangeduid in [STS 53.1] is klasse 2 de klasse die men neemt 
wanneer het bestek geen specifieke klasse voorschrijft. De klassen 3 en 4 zijn aanbevolen voor 
gebruik door met name personen met beperkte mobiliteit (PBM). Tabel X – Indeling van de 
bedieningskrachten en -koppels volgens de norm [NBN EN 12217] 
   

 Weerstand tegen:          
  

Klasse 
1 
  

Klasse 
2 
  

Klasse 
3 
  

Klasse 
4 
  

Deuren 
  
Sluitkracht of kracht om de beweging in te zetten, 
maximale waarde, (N) 
  

75 
  

50 
  

25 
  

10 
  

Met de hand bediend hang- en sluitwerk 
  

Maximale kracht, (N) 
Maximaal koppel, (Nm) 
  

100 
  
10 
  

50 
  
5 
  

25 
  
2,5 
  

10 
  
1 
  

Met de vinger bediend hang- en sluitwerk 
  

Maximale kracht, (N) 
Maximaal koppel, (Nm) 
  

20 
  
5 
  

10 
  
2,5 
  

6 
  
1,5 
  

4 
  
1 
  

 De binnendeuren zijn van: Klasse 3 (PBM)       

Hout & plaatmaterialen 

 Al het schrijnwerkhout moet voldoen aan [STS 04.2] en [NBN EN 942] Zie ook de 
referentienormen in hoofdstuk 51.21.3 Bekleding met platen/panelen op basis van hout & 
51.22.3 Bekleding met platen/panelen op basis van hout.  

 Spint en kernhout van loofbomen zijn niet toegelaten. Spint van naaldhout is toegelaten voor 
binnenschrijnwerk, kernhout van naaldhout is toegelaten op voorwaarde dat het op geen 
enkele zijde zichtbaar is. Niet-hechtende kwasten met een diameter kleiner dan 5 mm zijn 
toegelaten op voorwaarde dat ze zich op minstens 5 mm van de rand bevinden. Voor loofhout 
dat bestemd is om zichtbaar te blijven, moeten de kwasten goed hechten en kleiner zijn dan 3 
mm. Voor geschilderd schrijnwerk zullen niet-hechtende kwasten waarvan de diameter groter 
is dan 5 mm weggesneden worden en vervangen worden door een stop, op voorwaarde dat ze 
zich op minstens 5 mm van de rand of van een andere stop bevinden. Een stop is een stukje 
hout met een ronde vorm, uit dezelfde houtsoort, met een dikte van minstens 15 mm, 
waarvan de vezels in dezelfde richting lopen als het hout en die in het houten stuk gelijmd 
worden. De diameter van de stop is niet groter dan 20 mm. De helling van de vezels is kleiner 
dan 5 % voor schrijnwerk met normale en courante afmetingen. Voor kunstmatig gedroogd 
hout kunnen plaatselijk grotere afwijkingen geduld worden, gemeten ten opzichte van de 
randen van de houten stukken en buiten de zone die beïnvloed wordt door gebreken (bv. 
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kwasten). Voor PNG moet men minstens 15 jaarringen kunnen tellen op een afstand van 40 
mm, radiaal gemeten.  

 Volgende gebreken leiden tot afkeuring: verrotting, blauwschimmel (blauwschimmel die niet 
vergezeld is van verrotting en zwarte wormgaten is toegelaten voor geschilderd schrijnwerk), 
onregelmatigheden in de houtstructuur (dwarsdradig hout, tussenschors, ringen en 
hartscheuren ...), oude sporen van aantastingen door insecten, verkleuring en lijnen, 
tussenschors en harsgal, kwasten (niet hechtend en vaste gezonde kwasten), gaten, spleten 
tussen de vezels en inwendige scheuren.  

 Het hout moet voldoende droog zijn. De vochtigheid van het hout bij zijn bewerking in de 
werkplaats moet tussen 8 en 15 % bedragen bij een basistemperatuur van 18°C. De 
vochtigheidsgraad van het hout op de bouwplaats is lager dan 15 %.  

 Houtsoorten die niet duurzaam genoeg zijn in de omstandigheden waarin ze gebruikt worden, 
moeten worden geïmpregneerd volgens een geschikt beschermingsprocedé (B). Elke levering 
van behandeld hout is vergezeld van een behandelingsattest dat werd opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de firma die de behandeling heeft uitgevoerd en dat aantoont dat 
het aangebrachte product gehomologeerd is en dat het toegepaste procedé eveneens 
goedgekeurd is in de criteria van aanvaardbaarheid zoals gedefinieerd in het hoofdstuk 
02.42.1 Aanvaardingscriteria.  

 Het hout is op alle zijden geschaafd. De vlakken die bestemd zijn om zichtbaar te blijven, zullen 
bovendien gladgeschuurd worden, waarbij alle hoeken lichtjes afgerond worden met 
schuurpapier. Alle opgegeven afmetingen zijn de minimale geschuurde afmetingen.   

o Multiplex WBP (vochtwerend): multiplexplaten bestaande uit een oneven aantal lagen 
uitgerold hout, gelijmd, waarbij het draadverloop van het hout symmetrisch is ten opzichte 
van de centrale draad, en de richting van de vezels van de opeenvolgende lagen altijd 90° 
verspringt. Verlijmingskwaliteit: /minimum 24-20 droog binnenklimaat. De platen worden 
geschuurd geleverd. De volgende fabricagegebreken in multiplex hebben afkeuring tot 
gevolg: openvoegen tussen de lagen of tussen twee stroken fineer van eenzelfde laag, 
overlappende lagen, uitgevoerde reparaties, blazen, ruw oppervlak, lijmpenetratie, pluizig 
hout, tussenschors en luchtbellen. De platen voldoen aan de eisen van de norm [NBN EN 
636+A1]    

Vorm - Type - Samenstelling 
De omlijstingselementen en de deurbladen worden vervaardigd overeenkomstig de aanduidingen 
op de plannen, de detailtekeningen en/of de specifieke bepalingen in het bestek. 

Toebehoren 
In het bestek wordt bovendien aangegeven voor welke deuren bijkomende elementen voorzien 
moeten worden, zoals: ventilatieroosters, beglazing, deurspionnen, plinten, beschermingsplaten, 
deursluiters, visuele herkenningstekens (PBM), ornamenten, elektrische bedrading, … Wanneer de 
beschrijving onvoldoende duidelijk is, wordt vóór de plaatsing overleg gepleegd met de ontwerper. 

Deuromlijstingen 

 De binnendeuromlijstingen worden aangepast en geplaatst in functie van de vorm van de 
deur, het type deur. De binnendeuromlijstingen en de deurvleugels moeten bestand zijn tegen 
de diverse belastingen die aan de deurgehelen opgelegd worden in functie van:   

o de categorie (binnendeur, appartementsdeur ...) en het deurtype,  
o De massa van de vleugels waaruit de deur opgebouwd is,  
o de aard, de afwerking en de dikte van de muren of wanden van de deuropening.    

 Het bestek beschrijft de wijze van plaatsing in de deuromlijsting of in het kozijn of eventuele 
andere oplossingen, behalve voor de deuren met aanvullende prestatiecriteria 
(brandweerstand, geluidsisolatie ...) waar de plaatsing gebeurt in overeenstemming met de 
desbetreffende artikelen.  

 Behoudens specifieke bepalingen (bv. opdekdeuren) worden alle opengaande vleugels van de 
binnendeuren opgevat met enkele aanslag.  

 De breedte van de binnenkasten is afgestemd op de respectieve muurdikte, met inbegrip van 
het pleisterwerk.  

 Bij plaatsing van deuren die voorzien zijn van prekaders moet, naargelang het type, de 
plaatsing uitgevoerd worden door beton te gieten in de profielen van het prekader. De 
aannemer die de deur plaatst, de opdrachtgever en de ruwbouwaannemer dienen te worden 
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ingelicht. De opdrachtgever wordt geïnformeerd over het plaatsingssysteem en coördineert de 
diverse beroepstakken.  

Deuromlijstingen - Staal 
Eigenschappen van staal 

 De binnendeuromlijstingen in staal moeten beantwoorden aan [STS 53.1] en [STS 53.2]  

 Het lijstwerk bestaat ofwel uit één stuk, ofwel uit maximaal twee stukken. Behalve 
uitzondering worden de lijsten gefabriceerd door plooiing van platen uit een stuk. De 
samengestelde elementen worden in de hoeken gelast.  

 Staalplaat: gegalvaniseerd staal van het type A 37 voor de niet-gelaste delen en type A 37 SC 
voor de gelaste delen. De staalplaten zijn volledig vlak, zonder wals-, pers- of gietgebreken, 
hebben een nominale dikte van minimum 1,5 mm, met inbegrip van de zinkafwerking of 
zinksamenstelling (toegelaten afwijking 0,1 mm).  

 De bescherming van het staal voor het binnenlijstwerk gebeurt via elektrolytische verzinking, 
klasse E 25/25 (ofwel 18 g/m2).  

 Alle zijden van het lijstwerk worden beschermd tegen corrosie met een zinkbescherming, 
aangevuld met een voorlopige verflaag, naargelang hun bestemming, ofwel door een procedé 
dat voldoet aan de aanvaardingscriteria van de producten zoals bepaald in hoofdstuk 02.42.1 
Aanvaardingscriteria na de behandeling (bekleding met een polyesterpoeder).  

 Het elektrostatisch poederlakken gebeurt als volgt:   
o Het verzonken materiaal moet voorbereid worden met het oog op een poederlakafwerking 

volgens [NBN EN 15773].  
o Ontvetten in een warm alkalisch bad en spoelen.  
o Beitsen in fosforzuur (verwijderen van vuil en corrosie van het zink door zure etsing) 

stromend spoelen en naspoelen.  
o Chromatatie door een chemische conversiebehandeling.  
o Spoelen en naspoelen in gedemineraliseerd water.  
o Drogen bij ca. 65 mC tot maximum 70 mC.  
o Het elektrostatisch poederlakken met laagdikte van minimum 80 micron.  
o Het uitharden door convectie gebeurt bij een temperatuur voorgeschreven door de 

fabrikant van het poeder.    

 De kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd met proefplaatjes die onderworpen zijn aan de 
genormaliseerde proeven onmiddellijk na de verharding:   

o Meten van de dikte van de laag [NBN EN ISO 2360]  
o Glansgraad [NBN EN ISO 2813]  
o Buchholz-hardheid [NBN EN ISO 2813]  
o Buigproef  
o Stootweerstand [ASTM D 4945]    

 De resultaten van de proeven worden ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.  

 De kleur van de verflaag is een RAL-kleur die gedurende de uitvoering door de ontwerper 
gekozen moet worden binnen het standaardassortiment van de fabrikant. Behalve 
andersluidende bepalingen is de afwerking effen en gesatineerd. De deurlijsten van de 
binnendeuren worden volledig geschilderd en beschermd tot bij de oplevering.  

Specificaties van de deuromlijstingen 

 De uitsprongen zullen dezelfde breedte hebben aan weerskanten en symmetrisch zijn om 
hoogteverschillen te vermijden. De kantelaaf is aangepast aan de breedte van de muur en 
bestaat in principe uit één stuk, de stukken die in elkaar passen moeten onzichtbaar vastgezet 
worden.  

 Behalve specifieke bepalingen voorzien in het bestek heeft de aannemer de keuze onder de 
volgende verschillende types verdeeld in functie van hun montagemethode: Voorgevormde 

inbouwlijsten   
 De deurlijsten zijn uitgerust met:   
o minstens 2 afstandsstangen, die bevestigd zijn aan de voet van de stijlen en 3 cm uitsteken 

onder het niveau van de afgewerkte vloer (voor inbouwlijsten).  
o minstens 2 x 3 verankeringsklemmen, onderdeel 15/20 x 1,5 x 300 mm, gegalvaniseerd of 

gemetalliseerd en bevestigd aan het lijstwerk nabij het hang- en sluitwerk. Bij 
deuromlijstingen breder dan 1000 mm wordt de bovenregel eveneens verankerd. De 
verankeringsklemmen voor bevestiging aan de ruwbouw worden in de fabriek bevestigd.  
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o minstens 3 stalen paumelles met loopring voorzien met een knoopdikte van 15 mm; ze 
worden vastgelast of -geschroefd terwijl de lijsten plaatselijk worden versterkt en 
beschermd loodrecht op de ophangpunten. Let wel: bij een draaideur met een 
vleugelbreedte groter dan 900 mm, en bij een versterkte deur worden 4 paumelles 
geplaatst. De paumelles worden in alle gevallen perfect gelijnd.  

o De aanpasbare schootgaten zijn met gesloten beschermkasten uitgerust.  
o een omgeplooide aanslaglat op de omtrek van de kantelaaf en voorzien om er een 

doorlopende dichting of 3 buffers in te brengen dient als aanslag voor de deurvleugels. De 
aanslaglat voor een draaideur heeft minstens een breedte van 15 mm en is vervaardigd uit 
een aluminium profiel.    

 Wanneer een elastomeer dichtingsprofiel is voorzien, moet dit vervangen kunnen worden en 
zonder andersluidende bepaling, in de aanslag verankerd zonder kleven.  

 Het model moet op voorhand ter goedkeuring voorgelegd worden aan de werfleiding.  

Deurvleugels 
De deurvleugels moeten voldoen aan [STS 53.1] en [STS 53.2], en behoudens tegenstrijdige 
bepalingen in het bestek, de volgende algemene voorschriften: 

 Alvorens de vervaardiging van de deuren aan te vatten, legt de aannemer de nodige 
uitvoeringstekeningen ter goedkeuring voor aan de ontwerper.  

 Alle opgegeven maten zijn de minimale geschaafde afmetingen.  

 De deur is voorzien van de nodige openingen voor de bevestiging van de ophangings-, 
bedienings- en sluitingsorganen. Bij draaideuren worden de nodige voorzieningen getroffen 
opdat elk deurblad opgehangen kan worden aan de omlijstingen door middel van 3 paumelles 
voor deurvleugels < 900 mm breedte en minimum 4 paumelles voor deurvleugels > 900 mm 
breedte.  

 Behoudens tegenstrijdige bepalingen hebben de deurvleugels een nominale dikte van 40 mm.  

 De deurvleugels beantwoorden aan de normen [NBN EN 952] voor wat hun vlakheid betreft.  

 Volgende fabricagegebreken hebben afkeuring tot gevolg: open voegen tussen de lagen of 
tussen twee fineerstroken van eenzelfde laag, overlappende lagen, uitgevoerde reparaties, 
blazen, ruw oppervlak, lijmpenetratie.  

 Prestaties volgens [STS 53.1] (2006) §53.1.4.4  

 Afmetingen  D2   

 Vlakheid V2   

 Mechanische weerstandsklasse  Hb  

 Hygrothermische weerstandsklasse  M2   

 Gebruiksfrequentie f4  

 Bedieningskracht F2  

 Akoestische prestaties: identiek aan de wanden  

 Luchtdichtheid: L2  

Afwerking van de deurvleugels 

 Conform het bestek zijn de deurvleugels voorzien van een gewalste afwerking zonder 

lasnaad, doorgetrokken op de kantlat. Het oppervlak wordt geïmpregneerd met 
melaminehars en is slijtvast. De onder hoge druk gewalste platen moeten 

beantwoorden aan [NBN EN 438-7], van klasse HPL-EN 438-S333 of HPL-EN 438-HGS, 

Type S (Standaard). Ze hebben een slijtvastheid van 3, een schokbestendigheid van 3 
(3 20 N) en een krasbestendigheid van 3 (3 2N). Hun dikte bedraagt minstens 0,8 mm, 
hun oppervlak is effen en licht gestructureerd, kleur te kiezen uit het 
standaardassortiment van de fabrikant.  

Deurblokken/Brandwerend 

 De brandwerende deurblokken moeten een brandweerstand van EI 1 30 hebben volgens 
[NBN EN 13501-2] of Bw 1\2 u, volgens de norm [NBN 713-020] zolang die van kracht is.  

 Hun brandweerstand wordt aangetoond met een verklaring van geschiktheid voor het gebruik 
in overeenstemming met hoofdstuk 02.42 Goedkeuringen/erkenningen van materialen van 
onderhavig bestek.   

 In functie van de voorgeschreven brandweerstand zullen de nodige zwelbanden ingekeept zijn 
in de smalle kanten aan de boven- en zijkanten en, in voorkomend geval, in de onderste 
dwarsregel van de deurvleugels. Deze banden bestaan uit een opzwellend product. De 
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vleugels en/of omlijstingen waarin een opzwellend product wordt aangebracht, worden 
gemarkeerd en de duur van de brandweerstand wordt aangeduid.  

 Het proefverslag en de detailplannen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de 
ontwerper. Alle gebruikte materialen zijn vermeld in dat verslag. Bij de voorlopige oplevering 
bezorgt de aannemer een attest dat de brandweerstand van de deuren bewijst.  

Deuromlijstingen - Staal 
 De deuromlijstingen bestaan uit elementen in gegalvaniseerd of gemetalliseerd staal, conform 

de bepalingen vermeld in ondertitel 55.12 Binnenramen in aluminium en [STS 53.1] en [STS 
53.2]. De platen gebruikt voor de omlijstingen hebben een nominale dikte van minstens 1,5 
mm.  

 Alle zijden van het lijstwerk worden beschermd tegen corrosie via een verzinking, aangevuld 
met een voorlopige verflaag, naargelang hun bestemming, ofwel door een afwerkingsprocedé 
dat voldoet aan de aanvaardingscriteria van de producten zoals bepaald in hoofdstuk 02.42.1 
Aanvaardingscriteria na de behandeling (polyesterpoederverf).  

 De bescherming van het staal voor de brandwerende omlijstingen gebeurt naar 
keuze: elektrolytische verzinking   

Deurvleugels 

 Alle deurvleugels en de eventuele imposten maken het voorwerp uit van een verklaring van 
geschiktheid voor het gebouw in overeenstemming met hoofdstuk 02.42.1 
Aanvaardingscriteria voor de brandwerende deuren, getest op de voorgeschreven 
brandweerstand, volgens [NBN EN 13501-2] - Brandclassificatie van bouwproducten en 
bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven, 
behalve voor ventilatiesystemen of volgens [NBN 713-020], zolang die nog van toepassing is. 
Zij zijn daartoe voorzien van een label met het identificatienummer van de aannemer en de 
brandweerstand. Ze moeten bovendien voldoen aan de specificaties van [STS 53.1] en [STS 
53.2].  

 Behoudens specifieke bepalingen in het bestek, zijn de vleugels van type I: sponningdeur. 
Onder voorbehoud van de hogervermelde eisen zijn de prestatiecriteria voor de 
belastingswaarden van categorie II bordesdeuren standaard van toepassing op de 
deurvleugels.  

 De deurvleugels zijn respectievelijk gewalst en onder hoge druk geïmpregneerd met 

melaminehars en moeten voldoen aan [NBN EN 438-7], van klasse HPL-EN 438-S333 

of HPL-EN 438-HGS, Type S (Standaard). Ze hebben een slijtvastheid van 3, een 

schokbestendigheid van 3 (3 20 N) en een krasbestendigheid van 3 (2N). Hun dikte 
bedraagt minstens 0,8 mm, hun oppervlak is effen en licht gestructureerd, kleur te kiezen uit 
het standaard assortiment van de fabrikant.  

UITVOERING/VERWERKING 

Aannemingsmodaliteiten 
De algemene aannemer staat in voor de coördinatie van de volgende posten: de omlijstingen, de 
deurbladen, het hang- en sluitwerk, de beglazing, de afwerking van de binnenmuren, de eventuele 
tussendorpels ... De op de plannen, detailtekeningen en/of meetstaat aangeduide afmetingen 
worden louter ter informatie gegeven. De precieze afmetingen moeten altijd ter plaatse 
gecontroleerd worden. 

Timing - Invloed van de omgeving 

 Het binnenschrijnwerk mag pas geplaatst worden wanneer de plaatsingsvoorwaarden gunstig 
zijn. De volgende plaatsingsvoorwaarden worden als normaal beschouwd: wanneer de 
temperatuur tussen 15 en 25°C ligt en de vochtigheidsgraad tussen 40 en 70% RV ligt.  

 De deuren mogen in geen geval geplaatst worden wanneer de omstandigheden van dien aard 
zijn dat ze zwelling, kromtrekking of krimp van de deuren kunnen veroorzaken. Wanneer de 
fabrikant en/of de schrijnwerker vaststellen dat hun bouwdelen blootgesteld zouden kunnen 
worden aan abnormale en ongunstige hygrometrische omstandigheden of aan 
omstandigheden die een onomkeerbaar effect kunnen hebben (bv. zwelling, corrosie, 
ontbinding ...) die een reden vormen voor afkeuring, dan zullen ze de opdrachtgever of de 
ontwerper zo snel mogelijk verwittigen.  

Zie in dat verband [TV 166] - Houten binnenschrijnwerk. Leidraad voor de goede plaatsing rekening 
houdend met hygrometrische omstandigheden (WTCB, 1986). 
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 Het hout wordt opgeslagen in een daarvoor geschikte ruimte, beschut tegen zon, vocht en 
regen, zonder dat het in contact komt met de grond of de daarop groeiende planten.  

 De plaatsing van de deuren die de brandweerstand waarborgen, wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met [TV 234].  

Ventilatie 

 Deuren die gemeenschappelijke delen van private delen scheiden, garages scheiden van de 
woning of gemeenschapslokalen, zolders van woon- of gemeenschapslokalen, 
vuilnisopslaglokalen scheiden van woon- of gemeenschapslokalen, en alle andere 
verbindingsdeuren mogen geen lekdebiet van meer dan 50 m³/u vertonen voor een 
drukverschil van 50Pa.  

 Voor de binnendeuren van woonlokalen die deel uitmaken van een passief ventilatiesysteem 
(systeem A), moet er rekening gehouden worden met een voldoende ventilatieopening, in 
overeenstemming met de norm [NBN D 50-001]. Deze kan worden verwezenlijkt door 
ventilatieroosters te plaatsen of door het deurblad in te korten in overeenstemming met de 
aanduidingen van de norm (een spleet van maximum 10 mm aan de onderkant komt overeen 
met een opening van ongeveer 90 cm²).  

Veiligheid 

 Overeenkomstig ondertitel 01.45 VGP binnenafwerkingswerken, update van de VGP-
correspondentie binnenafwerkingswerken, opgesteld door de coördinator-ontwerp en bij 
onderhavig bestek gevoegd. Alle richtlijnen ter zake en de concrete aanwijzingen van de 
coördinator-uitvoering worden nauwgezet nageleefd.    

Brandbeveiliging 

 Op het vlak van brandveiligheid moeten de deuren aan bepaalde eisen beantwoorden in 
functie van de bestemming van de lokalen waartoe ze behoren.  

 Verwijzing naar de voorschriften: [SWL GSI/T1/C] van de passieve preventie die opgenomen is 
in deel 0 Aanneming/Werf van dit bestek.  

Deuromlijstingen 

 De montage van de deuromlijstingen en hun toebehoren gebeurt volgens de voorschriften van 
[STS 53.1] en [STS 53.2], voor zover ze niet in tegenspraak zijn met de voorschriften van de 
fabrikant en/of de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen.  

 De deuromlijstingen worden haaks gesteld en op niveau gebracht door nauwgezet de 
voorschriften van het bestek en/of de fabrikant te respecteren; deze beschrijven onder andere 
de wijze van verankering aan de ruwbouw, de te nemen preventiemaatregelen op het vlak van 
de dichtheid, de geluidsisolatie en brandweerstand. De deuromlijstingen of het kozijn worden 
zo dicht mogelijk bij de ophangings- of draaiorganen van de deurvleugel(s) en de eventuele 
deursluiter(s) aan de ruwbouw bevestigd. De middenbevestiging aan de betonnen latei is 
verplicht voor elke dwarsregel die langer is dan 1000 mm.  

Deurblokken/Brandwerend 

 De deurgehelen worden geplaatst door een gecertificeerd schrijnwerker. Het attest vermeld 
ook de geldigheidsduur van de certificering. Indien de plaatser niet gecertificeerd is, dan wordt 
de plaatsing van de deuren gecontroleerd door een keuringsinstelling. De plaatsing gebeurt 
overeenkomstig de voorschriften van het attest van overeenstemming en van de fabrikant en 
volgens de aanduidingen op de plannen en de detailtekeningen. De montage van de deuren en 
deuromlijstingen mag de brandweerstand van het geheel in geen geval verminderen. Wanneer 
de sloten door de schrijnwerker worden gemonteerd, moet vooraf het bijgeleverd 
schuimvormend product in de slotgatopening worden aangebracht.  

  

CONTROLES 

Bemonstering en keuring volgens [sts 53.1] en [sts 53.2] 

 Systemen die een technische goedkeuring bezitten, mogen in aanmerking genomen worden; 
de goedkeuring vervolledigt zo nodig de voorschriften van de STS voor alles wat betrekking 
heeft op de eigenschappen van de betrokken producten en/of systemen; voor het overige 
blijven zij onverminderd van toepassing.  

 Elementen die kunnen worden geleverd volgens een geprefabriceerd model, worden vooraf 
ter goedkeuring aan de werfleiding voorgelegd. De producten die beschikken over een attest 



 DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – architectuur en naaste 
omgeving 

 

 Pagina 246 van 275 
 
 
 
 
 

  

van overeenstemming of een verklaring van geschiktheid voor het gebruik volgens artikel 
02.42 Goedkeuringen/erkenningen van materialen, zijn vrijgesteld van de voorafgaande 
technische controleproeven.  

Bemonstering en keuring volgens [sts 53.1] 

 De toleranties op de afmetingen en op de haaksheid van de geplaatste omlijstingen en 
vleugels voor gewone binnendeuren, de tolerantiebasis voor gewone binnendeuren, voldoen 
aan klasse 2, behoudens tegenstrijdige bepalingen in het bestek.  

 De toegelaten maatafwijkingen op de hoogte/breedte/haaksheid bedragen respectievelijk: 
+ 1,5/1,0/1,5 mm. De dikte wordt gemeten in 6 punten op de respectieve hoogte- en 
breedtelijnen.  

 De maximaal toegelaten afwijking op algemene vlakheid bedraagt voor torsie/kromtrekking 

in de hoogte/kromtrekking in de breedte respectievelijk 4/4/2 mm; de maximale afwijking 
voor plaatselijke vlakheid bedraagt 3 mm.  

 De maximale speling tussen de deurvleugel en de omlijsting bedraagt 0,3 mm.  

 De maximale hoekafwijking op 5 cm van de hoek, gemeten met winkelhaak met benen van 5 
cm lang bedraagt 1 mm.  

 De rechtheid van de randen wijkt niet meer dan 1 mm af van de theoretische lijn.  

 Verticaliteit van de stijlen in het vlak van de vleugel: de maximale afwijking, gemeten met een 
schietlood, bedraagt 3 mm (voor zover deze afwijking gelegen is in de richting die het sluiten 
van de deur bevordert).  

 Vereiste prestaties volgens [STS 53.1] en [STS 53.2].  

 Tijdens de waarborgperiode van één jaar vervangt de aannemer op zijn kosten alle 
deurvleugels die inzake afmetingen, haaksheid en vlakheid, afwijkingen vertonen die groter 
zijn dan de toelaatbare waarden uit onderstaande tabel:  

Aanduiding  
  

Toegelaten afwijkingen volgens [STS 53.2][STS  53.25] (1998) 
  

  
  

Afmetingen  
  

Haaksheid  
  

Vlakheid  
  

  
  

Hoogte 
  

Breedte 
  

Dikte 
  

  
  

scheluwte 
  

kromming 
  

Vlakke deuren 
  

+ 2 mm 
  

+ 2 mm 
  

+ 1 mm 
  

+ 1,5 mm 
  

5 mm 
  

5 mm 
  

Paneeldeuren 
  

+ 3 mm 
  

+ 3 mm 
  

+ 1 mm 
  

+ 1,5 mm 
  

5 mm 
  

5 mm 
  

  

 Bij de plaatsing van zowel de deuromlijstingen als de deurvleugels wordt een afwijking op de 
haaksheid van maximaal 3 mm in de sluitrichting van de deur toegelaten, voorzover zij de 
goede werking van de deur niet belemmert.  

 In het geval van draai- of zwaaideuren mag, met de afgewerkte deur in gesloten stand, de 
omtrekspeling tussen de deuromlijsting en de deurvleugel niet groter zijn dan 3 mm aan de 
zichtbare boven- en zijkanten, en dan 5 mm ten opzichte van de afgewerkte vloer aan de 
onderkant, voorzover althans voldaan wordt aan de eisen van de ventilatienorm [NBN D 50-
001].  

 Inzake de spelingen bij plaatsing van brandwerende deuren (zie §54.30) zullen de respectieve 
spelingen van de technische goedkeuringen nageleefd worden.  

Deurvleugels 

De aannemer geeft een waarborg van vijf jaar op kromtrekking en afwijkingen op de vlakheid van 
het oppervlak die zich op termijn zouden voordoen, onafhankelijk van het verwarmingssysteem. 

REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[STS 53,1] 
[STS 53,2] 
[NBN ISO 1804] 
[NBN EN 952] 
[NBN EN 942] 
[SWL GSI/T1/C] 
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55.21 Houten binnendeuren 

55.21.1 Binnendeuren van massief hout of gelamelleerd gelijmd hout  

55.21.1x Binnendeuren van massief hout + gelaagde afwerkingen  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft het leveren en plaatsen van nieuwe deuren 

- Ligging 

Geheel van deuren van de nieuwe lokalen en vervanging van de deuren opgenomen op de 
plannen. 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Overeenkomstig het bestek zijn de deurvleugels voorzien van een gewalste afwerking zonder 
lasnaad, doorgetrokken op de kantlat. Het oppervlak wordt geïmpregneerd met melaminehars en 
is slijtvast. De onder hoge druk gewalste platen moeten voldoen aan [NBN EN 438-7], van klasse 
HPL-EN 438-S333 of HPL-EN 438-HGS, Type S (Standaard). Ze hebben een slijtvastheid van 3, een 
schokbestendigheid van 3 (3 20 N) en een krasbestendigheid van 3 (3 2N). Hun dikte bedraagt 
minstens 0,8 mm, hun oppervlak is effen en licht gestructureerd, kleur te kiezen uit het 
standaardassortiment van de fabrikant. 

METINGSWIJZE 

Conform de specifieke aanduidingen in de deurenborderellen. 

- meetcode: 

VH/st. De prijs omvat alle elementen van het deurgeheel (deurblad, omlijstingen, deurbeslag, ...) 
55.21.1x.01  Enkele houten binnendeuren      

55.21.1x.05  Dubbele houten deur BW 30    

 

55.6 Bijzondere elementen en toebehoren 

55.62 Aanvullend of bijzonder hang- en sluitwerk 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

In overeenstemming met de voorschriften uit het bestek worden alle binnendeuren ambtshalve 
uitgerust met minstens drie paumelles, een klavierslot (met inbegrip van twee sleutels per slot), 
deurkrukken met de bijhorende rozetten. 

MATERIALEN 

 Het hang- en sluitwerk moet beantwoorden aan de bepalingen van [STS 53.1] en [STS 53.2], 
tenzij onderhavig bestek ervan afwijkt. Voor zover mogelijk heeft al het hang- en sluitwerk 
hetzelfde design en dezelfde kleur.  

 In het geval van brandwerende gehelen moet het te voorzien hang- en sluitwerk (paumelles, 
insteeksloten, ***) voldoen aan het proefverslag in overeenstemming met de toepassing en de 
aard van de deurvleugel.  

(zie artikel 55.2 Binnendeuren). 

 Bij opdekdeuren moeten de paumelles afgestemd worden op de vorm van de deur.  

 De insteeksloten worden geïntegreerd in een behuizing van gelakt staal en voorzien van een 
sluitplaat uit roestvast staal. De dagschoot vertoont een dikte van minstens 11,5 mm en een 
hoogte van 32 mm; de nachtschoot vertoont een minimumdikte van 8 mm en een hoogte van 
35 mm. De standaardlengte van de tuimelaar bedraagt 72 mm.  

 De gewone klavierslotsleutels worden geleverd met minstens 2 sleutels die bevestigd worden 
aan een sleutelhanger waarop het lokaal aangeduid is.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.21
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.21.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.21.1x
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.6
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62
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 De cilindersloten zijn van het type Europrofiel met een lengte die afgestemd is op de dikte van 
de deur verhoogd met de dikte van de rozetten; ze worden geleverd met minstens 3 sleutels 
die bevestigd worden aan een sleutelhanger waarop het lokaal aangeduid is.  

 De binnendeuren worden ambtshalve voorzien van eenvoudige deurkrukken met vierkante 
gebichromateerde stang. Ze worden geleverd met de overeenkomstige rozetten en/of met 
een plaat waarin sleutel en kruk in één uitvoering gecombineerd zijn.  

 Het type en de modellen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de werfleiding.  

UITVOERING/VERWERKING 

De deur wordt opgehangen door middel van de hengsels die in de omlijstingen voorzien zijn. 

 Er worden minstens 3 paumelles per deurblad geplaatst. De scharnieren bovenaan en 
onderaan bevinden zich respectievelijk op ± 25 cm van de boven- en onderkant van de vleugel. 
Het derde scharnier wordt in het midden geplaatst. De massieve deurvleugels worden 
geplaatst met minstens vier scharnieren waarvan twee dichter bij elkaar aan de bovenkant. 
Indien het gewicht van de deur meer dan 20 kg bedraagt, dan controleert de aannemer de 
specificaties van de fabrikant van de paumelles.  De specificaties voldoen aan de norm [NBN 
EN 1935].  

 Elk scharnier wordt bevestigd met minstens 3 schroeven per scharnierblad. 

CONTROLES 

Proeven op de prestaties van de hengsels en sloten 

 scharnieren - paumelles: [NBN EN 1935] 

 cilinders: [NBN EN 1303] 

 krukken: [NBN EN 1906] 

 grendels: [NBN EN 1935] 

55.62.1 Scharnieren en paumelles 

55.62.1a Scharnieren en paumelles 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Specificaties 
standaard aluminium paumelles, H-vormig, met nylon ring en inox oog. Kleur: geanodiseerd  
  

- Aanvullende voorschriften 

De omlijstingen van de volgende binnendeuren zijn voorzien van zwaaischarnieren: *** 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de binnendeuren 
55.62.1a.01  Scharnieren en paumelles PM   

55.62.2 Deursloten 

55.62.2a Deursloten 

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Te verduidelijken in het bestek: 

 Alle deuren (behalve de toiletdeuren) worden ambtshalve uitgerust met een 
veiligheidscilinderslot.  

 De toiletdeuren worden uitgerust met vrij/bezet-beslag  

 De sloten en cilinders beantwoorden aan de norm [NBN EN 1303] of [NBN EN 12209] of [NBN 
EN 14846].  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Specificaties 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.1a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.2a
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 Type slot: veiligheidscilinderslot    

 Sluitplaat: roestvrij staal   

 Dagschoot: messing    

 Nachtschoot: messing  

 Per deur worden drie sleutels met ring en een plastic identificatieplaatje geleverd.  

 De mechanische sloten en sluitstukken voldoen aan de eisen van de norm [NBN EN 12209] 
voor een ‘Code 3’-slot, en de cilinder moet voorzien zijn van een bescherming volgens graad 4 
van de norm [NBN EN 1303].   

 In overleg met de administratie moeten sloten worden opgenomen in een sluitplan. De 
gevraagde sleutelcombinaties moeten uiterlijk drie maanden voor ontvangst ter goedkeuring 
worden voorgelegd. Voorbeeld van een sluitplan:  

  

 Eigenaar van de sleutels  
  

  
  

APP  
  

APP  
  

APP 
  

APP  
  

  
  

  
  

  
  

HVM  
  

  
  

Code 
  

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

  
  

  
  

  
  

Loper 
  

Aantal sleutels 
  

  
  

3 
  

3 
  

3 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
  

Plaats van de cilinder 
  

NR 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Ingang app. gelijkvl. 01 
  

1 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Ingang app. gelijkvl. 02 
  

2 
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Ingang app. verd. 03 
  

3 
  

  
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Ingang app. verd. 04 
  

4 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Deur terras App 01 
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Deur terras App 02 
  

  
  

  
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Toegang tot straat A 
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

Toegang tot straat B 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

meterruimte 
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

afvalruimte 
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

fietsenstalling 
  

  
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

XXX 
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

liftuitrusting 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

XXX 
  

 

UITVOERING/VERWERKING 
- Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 

Brandwerende deuren: wanneer de sloten door de schrijnwerker geplaatst worden, moet vooraf 
het bijgeleverde schuimvormende product in de slotgatopening worden aangebracht. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de binnendeuren 
55.62.2a.01  Deursloten PM   
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55.62.3 Deurkrukken 
MATERIALEN 

PRESTATIES 
  
Bedieningskracht 
  
Deurgrepen 
  
De indeling van de bedieningskrachten en -koppels van de deuren en hun hang- en sluitwerk wordt 
gedefinieerd in de norm [NBN EN 12217] (zie Tabel X). 
Zoals aangeduid in [STS 53.1] is klasse 2 de klasse die men neemt wanneer het bestek geen 
specifieke klasse voorschrijft. De klassen 3 en 4 zijn aanbevolen voor gebruik door met name 
personen met beperkte mobiliteit (PBM). 
  
Tabel X – Indeling van de bedieningskrachten en -koppels volgens de norm [NBN EN 12217]  
  
  
Weerstand tegen:         
  
  

Klasse 
1 
  

Klasse 
2 
  

Klasse 
3 
  

Klasse 
4 
  

Deuren 
  

Sluitkracht of kracht om de beweging in te zetten, 
maximale waarde, (N) 
  

75 
  

50 
  

25 
  

10 
  

Met de hand bediend hang- en sluitwerk 
  

Maximale kracht, (N) 
Maximaal koppel, (Nm) 
  

100 
10 
  

50 
5 
  

25 
2,5 
  

10 
1 
  

Met de vinger bediend hang- en sluitwerk 
  
Maximale kracht, (N) 
Maximaal koppel, (Nm) 
  

20 
5 
  

10 
2,5 
  

6 
1,5 
  

4 
1 
  

De deurkrukken zijn van: Klasse 3 (PBM) 
  

55.62.3a Deurkrukken 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Specificaties 

 Materiaal:  Geanodiseerd aluminium   

 Vorm:  hendel zonder terugloop (L-vormig)   

 Doorsnede: plat rechthoekig    

 Diameter van het grijpgedeelte (doorsnede): minstens 19 (PBM) mm  

 Lengte van het grijpgedeelte: minstens 95 (PBM) mm  

 Afstand tussen het grijpgedeelte en het deurblad: minstens 45 (PBM) mm  

 Bedieningskrachten: Klasse 3 (PBM)  

 De deur- en vensterkrukken beantwoorden aan de normen [NBN EN 13126-2] en [NBN EN 
13126-3].  

- Afwerkingen 

 Kleur: geanodiseerd/gekleurd in de massa   

 LRV-verschil tussen de deurkruk en de deur: minstens 15 (PBM)  %  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.3
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.3a
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- Aanvullende voorschriften 

 De rozetten hebben een stalen kern met zelfsmerende glijlager; de slotrozetten zijn van 
dezelfde uitvoering. 

 De rozetten en slotplaatjes zijn aan elkaar bevestigd doorheen de deur en het slot (dat 
voorzien is van de nodige gaten).  

 De deuren van de sanitaire lokalen zijn voorzien van een beslag met vrij/bezet-aanduiding in 
combinatie met de dagschoot, uit hetzelfde materiaal als de deurkrukken en de vrij/bezet-
sloten. 

 De deurvleugels van de schuifdeuren zijn voorzien van ingebouwde coquilles in hetzelfde 
materiaal en dezelfde kleur als de krukken van de gewone binnendeuren. 

 De deur- en raamkrukken komen uit hetzelfde assortiment en zijn van dezelfde fabrikant. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De krukken worden geplaatst op een hoogte van ± 1,05 (PBM) m. Een doorgaande pen verbindt 
de twee krukken. Na montage van de krukken en rozetten op de deur ontstaat een lagerring die 
zeer stevig kan worden vastgedraaid. De afstand van de achterzijde van de kruk tot aan het 
deurvlak is aan beide zijden gelijk, ongeacht de deurdikte en de plaats van het slot. Alle 
bevestigingsschroeven zijn verborgen. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de binnendeuren 
55.62.3a.01  Deurkrukken PM   

55.62.5 Sluitsysteem 
MATERIALEN 

 De deurdrangers moeten beantwoorden aan [NBN EN 1154]- Hang- en sluitwerk - 
Deurdrangers - Eisen en beproevingsmethoden (1997). Het gaat om een deurdranger met 
glijarm: de deurdranger met glijarm heeft een parallellepipedumvorm en is gemaakt in 
aluminiumlegering met een hoge corrosieweerstand of in gietijzer bedekt met een aluminium 
caisson. De deurdranger is er een van het type met hydraulische demper met multifunctionele 
glijarm.  

 De deurdrangers zijn regelbaar en moeten aangepast zijn aan de verschillende belastingen 
waaraan de deuren onderworpen zullen zijn in functie van  

 de categorie en het type van de deuren,  

 de massa van de deurvleugels die deel uitmaken van het geheel.  

 de breedte van de deur.  

Specificaties 

 Kleur:  natuurlijke kleur   

 De sluitkracht is regelbaar in functie van de deurbreedte, zodat de sluitkracht met 10 % 
vermeerderd of verminderd kan worden.  

 De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen.  

  De deurdranger is uitgerust met een regelbare sluitvertraging.  

UITVOERING/VERWERKING 

De bevestiging zal onzichtbaar zijn door aanbrenging van een beschermingsplaatje. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
Voor de bevestiging van de deurdranger op een brandwerende deur en op deuren waar directe 
montage niet wenselijk of niet mogelijk is, wordt gebruikgemaakt van een speciale montageplaat 
of console. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.5
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55.62.5a Mechanisch sluitsysteem 

MATERIALEN 
- Bijkomende voorschriften 

 Op de binnen- en sasdeuren worden de deurdrangers uitgerust met een hydraulische demper 
zodat ze niet plots opengeduwd kunnen worden door de wind.  

 De deurdrangers bestemd voor de dubbele deuren worden uitgerust met een inrichting die de 
achtereenvolgende opening toelaat dankzij een universele sluitvolgordekiezer met 
opgebouwde telescopische demper. 

 De deurdranger is uitgerust met een arm die toelaat om de deur in eender welke open stand 
vast te zetten. 

 De aannemer legt vooraf een technische documentatie ter goedkeuring voor aan de 
ontwerper. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de binnendeuren 
55.62.5a.01  Mechanisch sluitsysteem PM   

 
55.62.6 Uitsparing van Binnenschrijnwerk 

55.62.6a Uitsparing van Binnendeuren 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Om de luchtdoorgang tussen de kamers te garanderen, moet een heldere opening overeenkomstig 
[NBN D 50-001] worden gemaakt door de binnendeuren te schalen. 
Om 25 m³ luchtoverdracht onder een druk van 2 pascal te verzekeren, is 70 cm² vrije doorgang vereist. 
Berekening van het debiet zoals beschreven in het speciale technische gedeelte 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

Inbegrepen in de prijs van de binnendeuren 
55.62.6a.01  Uitsparing van Binnendeuren PM   

 
8 T8 Schilderwerken/Oppervlaktebehandelingen 

81 Binnenschilderwerken en -behandelingen 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat alle leveringen en werken die onontbeerlijk zijn voor het realiseren van de 
schilder- en behangwerken op alle ondergronden binnen het gebouw, teneinde een perfect 
afgewerkt werk te verkrijgen. In overeenstemming met de algemene en/of specifieke bepalingen 
van het bestek moeten de in deze post vermelde eenheidsprijzen altijd, hetzij in hun totaliteit, 
hetzij volgens hun uitsplitsing in de samenvattende meetstaat, het volgende omvatten: 

 de plaatsing van de nodige steigers of ladders en al het gereedschap om een veilige en 
efficiënte uitvoering van de schilderwerken mogelijk te maken;  

 het stofvrij maken van de lokalen waarin geschilderd of behangen wordt; 

 alle voorzorgsmaatregelen om beschadigingen aan het gebouw en het meubilair te 
voorkomen, d.w.z. het beschermen van alle niet te schilderen delen (bedekken, beschermen, 
verbergen ...), het demonteren en terugplaatsen van de dekplaatjes van elektrische 
schakelaars, krukken en rozetten van deuren en vensters, enz.; 

 het eventueel voorafgaand aanbrengen van de gevraagde kleurmonsters; 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.5a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.5
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=55.62.5a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=8
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=81
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 het uitvoeren van de voorbereiding van de ondergrond, bijvoorbeeld ontstoffen, ontvetten 
van het te schilderen oppervlak, de opvullingen, bijwerken met plamuur, ... ; 

 het aanbrengen van alle door het bestek of de fabrikant voorgeschreven grond- en 
afwerklagen; 

 het verwijderen van de bescherming van de ondergronden, het verwijderen van vlekken of 
verfspatten; 

 de bescherming van de geschilderde bouwdelen tot de voorlopige oplevering; 

 het eventueel zorgvuldig aanbrengen van kleine retouches; 

 de opdrachtgever en/of de ontwerper behoudt zich het recht voor om aan de fabrikant te 
vragen om te controleren of de op de werf gebruikte producten overeenkomen met de 
technische fiches van het voorgeschreven product. 

 opmerking: de afvoer en het beheer van het afval afkomstig van afbraak-, renovatie- of 
bouwwerken vormen het voorwerp van een of meerdere specifieke posten, uitvoerig 
beschreven in 0 T0 Aanneming/Werf in onderdeel 07 Afval: preventie, sorteren op de werf, 
opslag, transport en verwerking van afval. 
 

MATERIALEN 

Keuze van de materialen 
Alle gebruikte producten en materialen zullen geschikt zijn voor de toepassing waarvoor ze 
bestemd zijn en zullen onderling en met de staat van de ondergrond verenigbaar zijn. In het geval 
van een combinatie van verscheidene verflagen wordt de term ‘verfsysteem’ gebruikt. Men kan 
uitgaan van het principe dat een dergelijke combinatie van producten optimaal is wanneer ze door 
één fabrikant wordt aanbevolen [TV 249]. Het verfsysteem omvat ook de plamuurwerken van de 
schilder, die deel uitmaken van de voorbereiding van de ondergrond. Het betreft het geheel van 
componenten die toelaten het eindresultaat te bereiken. 
Voor verschillende toepassingen (ondergronden) zijn verscheidene verfsystemen mogelijk. [TV 
249] geeft in paragraaf 4.1 een overzicht van de beschikbare verftypes voor de meest courante 
toepassingen.  
In geval van twijfel over de juiste keuze van de voorgeschreven materialen zal de aannemer vooraf 
inlichtingen inwinnen bij de ontwerper en/of de adviseur van de verffabrikant. 
De ontwerper heeft het recht om op elk moment de kwaliteit van de gebruikte materialen te laten 
controleren. 

Levering - opslag 
Alle verf- en behandelingsproducten worden aangevoerd in oorspronkelijke en gesloten 
recipiënten die voorzien zijn van de originele etiketten van de fabrikant, in overeenstemming met 
de wet. 
Alle andere technische informatie (zoals technische fiche, veiligheidsfiche,...) is terug te vinden bij 
de fabrikanten of verdelers. 
In overleg met de opdrachtgever worden ze opgeslagen in een vorstvrij en afsluitbaar lokaal, zij het 
echter op risico van de aannemer en op zijn verantwoordelijkheid. 

Kleuren - monsters 
Tenzij anders vermeld, zullen de kleuren van de afwerklagen door de ontwerper en/of de 
opdrachtgever bepaald worden na voorlegging van NCS- en/of RAL-kleurkaarten, zonder uitsluiting 
van één of meer kleuren. Sommige tinten kunnen van de aanbrenger een bijkomende laag vereisen 
die een meerprijs kan meebrengen. Die moet het voorwerp vormen van een voorafgaand akkoord 
tussen de partijen. 
Om de gewenste kleur te verkrijgen, kan de aannemer verzocht worden om vooraf enkele 
monsters uit te voeren van minstens 0,5 m², op monsterplaten en/of op de ondergrond, zoals 
aangeduid door de ontwerper. 
De ontwerper behoudt zich het recht voor om andere monsters te laten uitvoeren indien de eerste 
niet voldoen, en dit zonder meerprijs. Pas na goedkeuring en/of eventuele opmerkingen van de 
ontwerper mag de behandeling en/of het schilderwerk aangevat worden. 

UITVOERING/VERWERKING 

Algemeen 
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De schilderwerken moeten worden uitgevoerd door geschoolde arbeiders. De aannemer moet de 
door de fabrikant aangeduide voorzorgsmaatregelen naleven alsook de van kracht zijnde wetten. 
In functie van de aard van de ondergrond en de vereiste afwerking zal er rekening gehouden 
worden met de richtlijnen van de fabrikant met betrekking tot de aanbrengingsvoorwaarden, de 
aanbevolen dikte van de verflaag (rendement, verdunning), de droogtijden, het te gebruiken 
gereedschap voor de verwerking, ... 
De aannemer moet ervoor zorgen dat alle aangevatte werken zonder onderbreking worden 
voortgezet tot hun algehele voltooiing, dit afgezien van overeengekomen wachttijden of 
bijzondere omstandigheden. 
Over het algemeen zijn de volgende aanbevelingen eveneens van toepassing: 

 Aflijning: aflijningen tussen aangrenzende afwerkingen en/of kleurvlakken zijn scherp en 
rechtlijnig.  

 Vlekken - spatten: Bij toepassing van verschillende kleuren mogen geen met het blote oog 
waarneembare spatten van een andere kleur voorkomen.  

 Onregelmatigheden - aflopers: aflopers van verf en onregelmatigheden moeten worden 
voorkomen.  

De uitvoering van de soepele elastische voegen maakt geen deel uit van de schilderwerken. In 
sommige gevallen kan de realisatie van soepele voegen evenwel voorzien worden in het bestek [TV 
249]. Bij aanzienlijke vervormingen van de kit mag er geen verf op aangebracht worden want die 
zou geen duurzame dekking kunnen verzekeren. Dat is onder meer het geval voor dubbele 
beglazingen, dilatatievoegen of aansluitvoegen langer dan 3 m. Voor deze toepassingen wordt 
aanbevolen om niet te schilderen maar om een gekleurde kit te gebruiken. 

Voorbereidend onderzoek - staat van de ondergrond 

Alvorens de voorbereidingswerken aan te vatten, moet de ondergrond in goede staat zijn en 
voldoen aan de van kracht zijnde normen en voorschriften. Met name aan ([TV 249] paragraaf 
5.3.1): 

 om de problemen verbonden aan de fysica van het gebouw te verhelpen,  

 uitbloeiingen te verwijderen, en, indien nodig, de oorzaak ervan te behandelen om te 
vermijden dat ze opnieuw verschijnen,  

 de vochtproblemen op te lossen,  

 ernstige schade te herstellen (barsten, enz.),  

 voor de ondergronden uit beton, kalkmelk te verwijderen (door zandstralen, enz.) alsook de 
ontkistingsoliën indien die afbreuk doen aan de hechting, de gebreken in het beton te 
elimineren of te herstellen (grindnesten, vlakteverschillen, bekistingsbramen enz.), de 
gebrekkige voegen te herstellen (geval van de breedplaten) enz.  

 voor gipsplaten, erop toe te zien dat de stukadoor bramen, krassen en overdikten heeft 
weggewerkt,  

 voor gipsblokken (tegels), erop toe te zien dat de plaatser de voegen zorgvuldig glad heeft 
afgestreken,  

 voor metalen ondergronden, de gebreken verbonden aan lasnaden en de corrosiewerende 
primer weg te werken,  

 voor houten ondergronden, erop toe te zien dat de schrijnwerker de gaten van 
bevestigingsschroeven heeft opgevuld met een product dat overschilderbaar is.  

Deze diverse operaties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de schilder ([TV 249] 
paragraaf 5.3.1). 
De naleving van de normen en toleranties van de diverse te schilderen ondergronden 
(geometrische uitvoeringstoleranties en afwerkingsgraad), alsook de controle ervan, valt niet 
onder de verantwoordelijkheid van de schilder maar onder die van de opdrachtgever. De schilder 
mag echter een verkenning van de ondergrond uitvoeren en, indien nodig, de opdrachtgever 
aanbevelingen geven over de uit te voeren correcties en/of de bijzondere voorbereidende werken 
die nodig zijn om de gewenste afwerkingsgraad te verkrijgen. De opdrachtgever zal de beroepstak 
aanduiden die de werken zal uitvoeren. De kostprijs ervan is voor rekening van de opdrachtgever, 
behalve degene die het gevolg zijn van een uitvoering die niet overeenstemt met de criteria die 
gedefinieerd worden in de documenten die de opdracht regelen ([TV 249] paragraaf 5.1). 

Voorschrift met betrekking tot de uitvoeringsgraad van een nieuwe 
ondergrond 
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De werken verbonden aan de voorbereiding van de ondergrond en de aanbrenging van de 
afwerkingen door de schilder moeten beantwoorden aan de voorschriften van [TV 249] deel 5.4.2. 
Het aantal en de aard van de uit te voeren werkzaamheden zijn afhankelijk van de ondergrond 
(type, toleranties, initiële staat vóór het schilderen ...) en het gewenste eindresultaat (zie [TV 249] 
delen 5.1 en 5.3). Ze worden bepaald door de uitvoeringsgraad van de schilderwerken. 
De uitvoeringsgraden van het schilderwerk zijn als volgt gedefinieerd ([TV 249] paragraaf 5.1): 

 Graad II - Standaardafwerking: de ondergrond moet vlak zijn. De oneffenheden (gaten, 
bramen, barsten, enz.) worden weggewerkt. Het resultaat van het schilderwerk is gelijkmatig 
in termen van glans, dekking en kleur. Transparante systemen moeten gelijkmatig zijn in 
termen van glans en kleur. In beide gevallen zijn kleine textuurverschillen toegelaten (niet-
gladde oppervlakken).  

  
Reeds geschilderde ondergronden 
Voor het schilderen van reeds geschilderde ondergronden is elk geval anders en is het niet 
mogelijk om de diverse uit te voeren operaties op duidelijke en nauwkeurige wijze te beschrijven. 
Alvorens over te gaan tot het herschilderen, is een voorafgaande inspectie van de ondergrond en 
het bestaande verfsysteem nodig. 
Niet-geschilderde oude ondergronden 
Voor niet-geschilderde oude ondergronden zijn de operaties van voorbereiding en afwerking 
soortgelijk aan die van nieuwe ondergronden. De algemene aanbevelingen die er eerder voor 
geformuleerd werden, zijn eveneens van toepassing. 
Alvorens de schilderwerken aan te vatten, moet de ondergrond hersteld worden. In dat kader 
kunnen bijkomende reinigings- en/of lichte herstellingswerken nodig blijken. De schilder zal een 
voorafgaande inspectie van de ondergrond uitvoeren om te bepalen welke werken uitgevoerd 
moeten worden. 
Deze aanvullende werken zijn soortgelijk als degene die uitgevoerd moeten worden in het kader 
van een herschildering. Wanneer de elementen zwaar beschadigd zijn, kan het nodig zijn om ze te 
vervangen. Deze prestaties vallen niet onder de bevoegdheid van de schilder. 

Voorwaarden van temperatuur en relatieve vochtigheidsgraad bij de 
uitvoering 

De schilderwerken moeten uitgevoerd worden volgens de aanbevelingen van [TV 249], behoudens 
afwijkingen aangeduid door de fabrikant. 

Beschermingsmaatregelen   
Alle nodige voorzorgen dienen genomen te worden om beschadiging of bevuiling van niet te 
schilderen delen, vloeren, meubilair, enz. te voorkomen. De aannemer beschermt al deze 
elementen doeltreffend met beschermingsfolie, 
De schilder houdt rekening met het feit dat het hang- en sluitwerk van het schrijnwerk en de 
afdekplaatjes van stopcontacten en schakelaars reeds geplaatst kunnen zijn. Waar nodig voor een 
perfecte uitvoering, worden ze gedemonteerd en na de schilderwerken teruggeplaatst. 
Steigers en ladders worden op veilige en stabiele wijze geplaatst, evenwel zonder dat materialen 
uit de drager genomen worden. Er mag geen enkel gat worden gemaakt zonder voorafgaande 
toelating van de ontwerper. Herstellingen zullen volkomen onzichtbaar zijn. 
Het is ten strengste verboden om afval van verfproducten uit te gieten in wasbakken, 
uitgietbakken, putjes ... die zich in het gebouw bevinden. De aannemer zal het afval verzamelen in 
eigen recipiënten, die hij buiten de bouwplaats zal wegvoeren en op reglementaire wijze zal 
storten. De afvoer en het beheer van het afval moet gebeuren volgens de voorschriften in 07 Afval: 
preventie, sorteren op de werf, opslag, transport en verwerking van afval. 
Na het beëindigen van de schilderwerken wordt de bouwplaats opgeruimd en worden alle 
beschermingsmiddelen verwijderd. Alles wordt schoongemaakt en ontdaan van alle verfvlekken en 
-spatten. 
Gedurende de droogtijd of uithardingsperiode neemt de aannemer de nodige voorzorgen om 
personen te waarschuwen voor de pas uitgevoerde schilderwerken, door middel van 
opschriftborden, het spannen van koorden of het plaatsen van afsluitingen. 
Alle schade die voortvloeit uit de nalatigheid van de aannemer wordt onmiddellijk en op zijn 
verantwoordelijkheid hersteld. 

Veiligheid  
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In overeenstemming met het VGP, opgesteld door de veiligheidscoördinator en bij dit bestek 
gevoegd. Alle richtlijnen en de concrete aanwijzingen van de coördinator-uitvoering worden 
nauwgezet nageleefd. 

CONTROLES 

Oplevering van de werken 

De binnenafwerkingen moeten worden gekeurd bij daglicht, met ‘het blote oog’, op een afstand 
van 2 m en loodrecht op het oppervlak. De oplevering van de werken mag niet plaatsvinden met 
indirecte verlichting of strijklicht ([TV 249] paragraaf 5.1). Elke andere controlemethode dan die 
voorgesteld is niet toegestaan. 

81.1 Binnenschilderwerken op poreuze minerale 
ondergronden (beton, betonblokken, terracotta, 
pleisterwerk, gipsplaten) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het gaat om verfsystemen die binnen aangebracht worden op poreuze minerale ondergronden 
(bepleistering, gipsblokken, gipskartonplaten, beton, metselwerk, ...).  Dit onderdeel voorziet alle 
voorbereidende werkzaamheden van de ondergrond en het aanbrengen van de afwerkingen. 

MATERIALEN 

Het verfsysteem voor binnen bestaat onder andere uit: 

 plamuur om de voorbereiding van de ondergrond uit te voeren: opvullen (gaten, barsten, ...), 
plamuren, ... 

 een grondlaag. De grondlaag laat met name de hechting toe van het verfsysteem op de drager 
en de impregnering van de drager. 

 In voorkomend geval een of meerdere tussenlagen.  

  een afwerklaag. Deze verf is de laatste laag van de verffilm.  
De tussen- en afwerkingslagen bestaan gewoonlijk uit dezelfde verf. 

81.11 Voorbereiding van  binnenoppervlakken (muren en 
plafonds) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit deel beschrijft de handelingen voor de voorbereiding van de te schilderen ondergronden. Deze 
omvatten ook de stappen voor het aanbrengen van de afwerkingsproducten (grondlaag, verf, ...). 

81.11.1 Reinigen/ontvetten/korrels weghalen/schuren 

81.11.1a Binnenreiniging van minerale muren en plafonds 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het gaat om de uitvoering van de reinigingswerken. Het werk bestaat vooral uit het 
borstelen/stofvrij maken van de te schilderen ondergronden. 

- Ligging 

Alle ruimtes. 

UITVOERING/PLAATSING 
- Algemene voorschriften 

De handeling is standaard voorzien voor alle dragers en uitvoeringsgraden [TV 249]. 
 
 
De aanbevelingen voor de uitvoering van deze werken worden vermeld in het Handboek van de 
schilder-decorateur [CONSTRUCTIV MPD 2.1]. Deze hebben met name betrekking op het doel van 
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de reiniging, de werkwijze en de te vermijden handelingen. Bij droogreiniging is het namelijk 
raadzaam om van boven naar beneden te werken. Als er nat wordt gereinigd, is het aanbevolen 
om van onder naar boven te werken, omdat de achtergebleven druppels permanente sporen 
kunnen achterlaten. Poreuze ondergronden kunnen beter niet worden afgewassen, omdat dit geen 
stof verwijdert. De gereedschappen en producten (borstels, sponzen, ...) die kunnen worden 
gebruikt voor het reinigen van minerale ondergronden (borstelen/stofvrij maken) worden 
beschreven in het Handboek voor de schilder-decorateur [CONSTRUCTIV MPD 2.1]. 
  

- Aanvullende uitvoeringsnota’s 

In de mate van het mogelijke worden de technische instrumenten tijdelijk van hun bevestiging 
losgemaakt tijdens de schilderwerkzaamheden.  
De onderneming voorziet ook de bescherming van alle technische elementen om verfsporen 
hierop te vermijden. 
Al deze aanvullende voorschriften zitten in deze post vervat.  

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

[TV 249] 
[CONSTRUCTIV MPD 2.1] 

METING 
- meetcode: 
Voorzien in de post 81.12: Afwerkingen. 

81.11.1a.01  Binnenreiniging van minerale muren en plafonds PM   

81.11.5 Primers (grondlagen) 

81.11.5a Absorptieregelaars binnen op minerale muren en plafonds 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering en toepassing van muurprimers die traditioneel bij 
schilderwerkzaamheden worden gebruikt. De absorptieregulerende primer maakt het mogelijk om 
de absorptie van de ondergrond te egaliseren, zodat absorptievlekken en verschillen in glans en 
structuur in de afwerklaag worden beperkt. Onder absorptie-egalisatie wordt verstaan: de 
voorbereiding van sterk zuigende ondergronden zoals steen, gips, cellenbeton, gipsplaat met een 
kartonnen zijde en gipsvezelplaten. De werken omvatten: 

 plaatsen van afdekelementen en specifieke beschermingen op de vloer of meubels 

 aanbrengen van de primer 

 schoonmaken van de zone (verwijderen van afdekelementen, beschermingen, …) 

- Ligging 

Alle ruimtes 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Dit zijn doorgaans producten op basis van acryl- of alkydharsen of alkyd/acrylmengsels. De 
compatibiliteit van het bindmiddel met de ondergrond moet vooraf met de fabrikant worden 
gecontroleerd, voornamelijk bij alkalische ondergronden. Aanbevelingen betreffende de 
compatibiliteit van bindmiddelen en ondergronden worden opgenomen in [TV 249]. 
De [TV 249] verduidelijkt de aanbevelingen omtrent hechting binnen op minerale ondergronden. 
Er wordt met name aangegeven dat een hechtingsklasse 2 of lager (0 of 1) volgens [NBN EN ISO 
2409] als voldoende wordt beschouwd. 
  

- Aanvullende voorschriften 

 Label of ecologische vereiste: Ecolabel  

 VOS-gehalte: 0,0 g/l volgens ISO 11890-2:2006  

 Droog extract in gewicht/volume: ong. 44,6 % in volume  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=81.11.5
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=81.11.5a


 DIDU-GLD004_001-CDC21.019 TECHNISCHE BEPALINGEN – architectuur en naaste 
omgeving 

 

 Pagina 258 van 275 
 
 
 
 
 

  

 Rendement: ong. 8 tot 10 m²/liter³  

 Dichtheid: ongeveer 1,40 g/cm  

 Overschilderbaar: ong. 24 uur na het aanbrengen   
Het ecolabel is het officiële Belgische en Europese ecologische label. De ecologische en 
technische prestatiecriteria die aan dit label zijn verbonden, worden beschreven in [Besluit 
2014/312/EU]. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Tenzij een bepaalde primer wordt gespecificeerd in punt 81.11 Voorbereiding van 
binnenoppervlakken (muren en plafonds), wordt de handeling standaard uitgevoerd op alle 
minerale ondergronden [TV 249]. 
  

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[Besluit 2014/312/EU] 
[NBN EN ISO 2409] 
[TV 249] 
 

- Uitvoering 

[TV 249] 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 
Voorzien in de post 81.12: Afwerkingen. 

81.11.5a.01  Verf: grondlaag PM   

81.12 Afwerkingen/Binnendecoraties van de wanden (muren en 
plafonds) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van de verven die moeten worden aangebracht. Het betreft 
binnenverfsystemen die vaak worden toegepast op poreuze minerale ondergronden 
(binnenpleistering, gipsblokken, gipskartonplaten, beton, metselwerk, ...). 

MATERIALEN 

Bij binnenverven wordt een onderscheid gemaakt tussen watergedragen verven (het oplosmiddel 
is water) en oplosmiddelgedragen verven (ander oplosmiddel dan water). Onder de watergedragen 
verven is er nog een onderscheid tussen minerale en organische verven. 
De norm [NBN EN 13300] definieert de kenmerken van watergedragen verven voor binnengebruik 
op het vlak van voornaamste gebruik (decoratie of bescherming), chemische aard van het 
bindmiddel, glans (mat, satijn, glanzend), maximale korrelgrootte, weerstand tegen vochtig wrijven 
(weerstand tegen herhaald afwassen) en contrastverhouding (dekkend vermogen). 

 De glansklassen die door de norm [NBN EN 13300] worden gedefinieerd staan in onderstaande 
tabel. Afhankelijk van de fabrikanten kan de klasse ‘satijn’ ook als ‘half-glanzend’ worden 
aangeduid en de klasse ‘mat’ als ‘fluwelig’ of ‘mat fluweelachtig’. De meting moet worden 
uitgevoerd volgens de norm [NBN EN ISO 2813] . 

  
Glansklassen volgens [NBN EN 13300] 
Aanduiding  Invalshoek Reflectie  
Glanzend 60° ≥60 
Satijn 60° 

85° 
≥60 
≥10 

Mat 85° <10 
Zeer mat 85° <5 
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 De weerstandsklassen tegen vochtig wrijven (afwasbaarheid) gedefinieerd door de norm [NBN 
EN 13300] worden vermeld in onderstaande tabel. De meting wordt uitgevoerd volgens de 
norm [NBN EN ISO 11998]. 

  

Weerstandsklassen tegen vochtig wrijven (afwasbaarheid) volgens [NBN EN 13300]. 
Weerstandsklasse tegen vochtig wrijven Beschrijving 
1 < 5µm bij 200 wrijvingen 
2 ≥ 5µm en < 20µm bij 200 wrijvingen 
3 ≥ 20µm en < 70µm bij 200 wrijvingen 
4 < 70µm bij 40 wrijvingen 
5 ≥ 70µm bij 40 wrijvingen 

  

 De klassen van dekkend vermogen (contrastverhouding voor witte of pastelkleurige bekleding) 
gedefinieerd door de norm [NBN EN 13300] zijn opgenomen in onderstaande tabel. De meting 
wordt uitgevoerd volgens de norm [NBN EN ISO 6504-3]. 

  

Klassen van dekkend vermogen (contrastverhouding voor witte of pastelkleurige bekleding 
volgens [NBN EN 13300]. 
Klasse voor dekkend vermogen Contrastverhouding 
Klasse 1 ≥ 99,5 
Klasse 2 ≥ 98 en < 99,5 
Klasse 3 ≥ 95 en < 98 
Klasse 4 < 95 

81.12.2 Watergedragen binnenverven 

81.12.2a Watergedragen binnenverven op minerale muren en plafonds 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit gedeelte beschrijft de technische eigenschappen van watergedragen binnenverven voor te 
behandelen minerale ondergronden en hun uitvoeringsvorm. 

- Ligging 

1. Wanden  
2. Plafonds 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Muurverven worden regelmatig voor binnenhuisdecoratie gebruikt. Hun voornaamste 
eigenschappen zijn beschreven in paragraaf 2.1.2 van de [TV 249]. 
Ze vallen onder de norm [NBN EN 13300] (zie ondertitel 81.12 Afwerkingen/ Binnendecoraties van 
de wanden (muren en plafonds)). Hun weerstand bij vochtig wrijven is doorgaans klasse 1 of 2. Hun 
dekkend vermogen is over het algemeen klasse 2. 
De specificaties voor de verf zijn als volgt bepaald: 

 Referentie ondergrond: mineraal pleisterwerk  

 Kleur: naar keuze van de ontwerper uit het standaard gamma van de fabrikant.   

 Glans: mat  
Andere specificaties van de verf kunnen bepaald worden: 

 Label of ecologische vereiste: Ecolabel  

 Droog extract in gewicht/volume: 37 % van het volume  

 Rendement: 8 tot 11 m²/liter³  

 Dichtheid: ong. 1,32 g/cm²  

 Overschilderbaar: ong. 4 uren   

- Afwerking 

Aanbrengen van 2 afwerkingslagen 
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METING 
- meetcode: 
VH/m² - Netto oppervlakte 

81.12.2a.01  Verven op plafonds    

81.12.2a.02  Verven op muren    

81.2 Binnenschilderwerken op ondergronden uit hout en 
van hout afgeleide materialen (loofhout, naaldhout, 
tropisch hout, panelen) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het gaat om verfsystemen die binnen aangebracht worden op houten ondergronden of van hout 
afgeleide materialen.  Dit onderdeel voorziet alle voorbereidende werkzaamheden van de 
ondergrond en het aanbrengen van de afwerkingen. 

MATERIALEN 

Het verfsysteem voor binnen bestaat onder andere uit: 

 plamuur om de voorbereiding van de ondergrond uit te voeren: opvullen (gaten, barsten, ...), 
plamuren, ...; 

 een grondlaag; De grondlaag laat met name de hechting toe van het verfsysteem op de drager 
en de impregnering van de drager. 

 in voorkomend geval een of meerdere tussenlagen; 

 een afwerklaag. Deze verf is de laatste laag van de verffilm. De afwerklaag kan een esthetische 
en/of een beschermende functie hebben. 

 

81.21 Voorbereidingen binnen van houten oppervlakken 
(binnenschrijnwerk, muren, plafonds) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit deel beschrijft de handelingen voor de voorbereiding van de te schilderen ondergronden. Deze 
omvatten ook de stappen voor het aanbrengen van de afwerkingsproducten (grondlaag, verf, ...). 

81.21.1 Reinigen/Ontvetten 

81.21.1a Reinigen binnen van houten oppervlakken (binnenschrijnwerk, muren, 
plafonds) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het gaat om de uitvoering van reinigingswerkzaamheden voor de houten ondergronden 
binnenshuis. Het werk omvat: 

 het verwijderen van vuil, stof en deeltjes op het oppervlak van de te schilderen elementen  

 de eventuele reiniging van bepaalde houtsoorten met behulp van specifieke oplossingen, met 
name in het geval van tannine-exsudatie  

 eventueel reinigen met water  

- Ligging 

Alle bestaande en geplande schrijnwerken:  

 Mdf-voorzetwanden (post 51.21.3)  

 Bestaande deuren  

 Bestaande beglazing  

 Vensterbanken en plinten in mdf  

 Bestaand geïntegreerd meubilair van de klaslokalen  

 Bestaande houten ramen  
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UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De handeling is standaard voorzien voor alle dragers en uitvoeringsgraden [TV 249]. 
De reinigingswerkzaamheden hebben tot doel om vuil, stof en andere deeltjes op de te schilderen 
oppervlakken, te verwijderen. Bepaalde houtsoorten hebben ook een speciale reiniging nodig, 
bijvoorbeeld in het geval van afscheiding van tannine (bijvoorbeeld eik). Aanbevelingen met 
betrekking tot deze specifieke reinigingen worden gegeven in [TV 249] en in element 81.21.2a. 
Voorzorgsmaatregelen die in functie van het hout binnen moeten worden genomen op houten 
oppervlakken (binnenschrijnwerk, muren, plafonds). 
De reiniging moet vóór het schuren gebeuren. Anders kan door het schuren vuil in de ondergrond 
dringen, wat de hechting kan beïnvloeden. 
Bescherm indien nodig de directe omgeving om sporen van product op niet-behandelde 
elementen te vermijden. Bepaalde producten kunnen een corrosief karakter hebben ten opzichte 
van bepaalde materialen (aluminium, glas, ...). 
Poreuze ondergronden met water behandelen zoals mdf-panelen of deuren gemaakt van 
materialen die niet waterbestendig zijn, moet worden vermeden. Een vluchtig reinigingsproduct 
verdient de voorkeur. 
Afhankelijk van de omstandigheden en de ondergrond kan er gereinigd worden met verschillende 
gereedschappen (spons, borstel, nylon pad ...). Aanbevelingen over de uitvoering van 
reinigingswerkzaamheden worden gegeven in het Handboek voor de schilder-decorateur 
[CONSTRUCTIV MPD 2.3B]. Deze hebben met name betrekking op het te gebruiken gereedschap, 
de reiniging zelf en de geschikte beschermingsmiddelen. 
Voor het verwijderen van vlekken moet het gebruik van gevaarlijke producten die giftige en/of 
gevaarlijke dampen afgeven en producten die niet biologisch afbreekbaar zijn, zoveel mogelijk 
worden vermeden. Het gebruik van gevaarlijke producten moet het onderwerp zijn van een 
waarschuwing aan de ontwerper en de veiligheidscoördinator van de werf. Het gebruik is 
onderworpen aan de goedkeuring van de ontwerper en de veiligheidscoördinator van de werf. De 
veiligheidscoördinator moet ook de implementatie van deze producten kunnen verifiëren met het 
preventieplan. 
  

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Uitvoering 

[TV 249] 
[CONSTRUCTIV MPD 2.3B] 

METING 
- meetcode: 
Voorzien in post 81.22 Afwerkingen  

81.21.1a.01   Reinigen binnen van houten oppervlakken PM   

81.21.4 Kitten/verdichten, schuren  

81.21.4a Kitten/verdichten binnen van houten oppervlakken (ramen, deuren, 
inspringende hoeken) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het gaat om het vullen van gaten, oneffenheden en barsten in bestaand hout. 
  

- Ligging 

Alle bestaande en geplande schrijnwerken: 

 Mdf-voorzetwanden (post 51.21.3)  

 Bestaande deuren  

 Bestaande beglazing  

 Vensterbanken en plinten in mdf  

 Bestaand geïntegreerd meubilair van de klaslokalen  
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 Bestaande houten ramen  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De bewerking wordt uitgevoerd met mastiek. De verschillende klassen en eisen met betrekking tot 
mastiek worden beschreven in [NBN EN ISO 11600]. Ze worden ook opgenomen in [TV 249] en in 
[CONSTRUCTIV MPD 2.3B]. In deze documenten worden aanbevelingen gedaan over de 
mogelijkheden van het schilderen van beschikbare producten, in het bijzonder in functie van het 
bindmiddel van de mastiek (siliconen, acryl, ...). 
Houtvulmiddelen zijn verkrijgbaar in traditionele kleuren: wit, zwart, bruin, transparant. Ze zijn ook 
verkrijgbaar in kleuren die aangepast zijn aan het hout. De beschikbare kleuren kunnen erg 
verschillen, afhankelijk van de fabrikant:  eik, wengé, beuk, den, licht hout, donker hout, …  Er 
bestaat ook mastiek in RAL- en/of NCS-kleuren. 
  

 Kleur: wit   

 Moet overschilderbaar zijn: ja  
De compatibiliteit tussen de soort mastiek en de elasticiteitsklasse moet vooraf worden 
gecontroleerd. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De bewerking wordt standaard uitgevoerd voor alle uitvoeringsgraden. 
Aanbevelingen over het gebruik van verdichtingsproducten zijn beschreven in [CONSTRUCTIV MPD 
2.3B]. Na het aanbrengen wordt de mastiek zorgvuldig gladgestreken en het overschot verwijderd. 
Dit kan worden uitgevoerd met behulp van een plamuurmes of spatel, enz. De gereedschappen die 
kunnen worden gebruikt (plamuurpistool, plakband, …) worden beschreven in [CONSTRUCTIV MPD 
2.3B]. De door de fabrikant vermelde temperatuur- en vochtigheidsvoorwaarden moeten 
nageleefd worden. 
  

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN ISO 11600] 
[TV 249] 
 
[CONSTRUCTIV MPD 2.3B] 

METING 
- meetcode: 
Post pro memorie. Voorzien in de post 81.22: Afwerkingen 
  

81.21.4a.01  Kitten/verdichten binnen van houten oppervlakken PM   

81.21.6 Primers of isolerende primers 

81.21.6a Binnenprimers voor  houten oppervlakken (binnenschrijnwerk, muren, 
plafonds) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het gaat om de handelingen voor het aanbrengen van de primer op een houten binnenoppervlak. 
De primer is de link tussen de ondergrond en de afwerklaag. De keuze van de primer moet worden 
aangepast aan de houtsoort (zie punt 81.21.2a Voorzorgsmaatregelen die in functie van het hout 
binnen moeten worden genomen op houten oppervlakken (binnenschrijnwerk, muren, plafonds) 
gewijd aan de te nemen voorzorgsmaatregelen afhankelijk van het hout). De werken omvatten: 

 plaatsen van afdekelementen en specifieke beschermingen rond de te schilderen elementen 

 aanbrengen van de primer 

 schoonmaken van de zone (verwijderen van afdekelementen, beschermingen, …) 
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- Ligging 

Alle bestaande en geplande schrijnwerken: 

 Mdf-voorzetwanden (post 51.21.3)  

 Bestaande deuren  

 Bestaande beglazing  

 Vensterbanken en plinten in mdf  

 Bestaand geïntegreerd meubilair van de klaslokalen  

 Bestaande houten ramen  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Dit zijn doorgaans systemen op basis van acryl- of alkydharsen of aangepaste alkydharsen. Deze 
primers bestaan in watergedragen en oplosmiddelgedragen vorm. De primer moet aan de 
houtsoort worden aangepast (compatibiliteit). Aanbevelingen over de te gebruiken primers in 
functie van de houtsoort worden vermeld in [TV 249] en in element 81.21.2a. 
Voorzorgsmaatregelen die in functie van het hout binnenshuis moeten worden genomen op 
houten oppervlakken (binnenschrijnwerk, muren, plafonds)). 
[TV 249] geeft aanbevelingen over hechting binnenshuis op houten ondergronden. In het bijzonder 
wordt gesteld dat een hechtingsklasse 2 of lager (0 of 1) volgens [NBN EN ISO 2409] of [NBN EN ISO 
16276-2] als voldoende wordt beschouwd. 
  

 Kleur: wit  

 Type primerverdunning:  watergedragen  

 Specifieke isolerende functie: neen  

- Aanvullende voorschriften 

  Label of ecologische vereiste: Ecolabel   

  VOS-gehalte: 0,0 g/l volgens ISO 11890-2:2006   

  Droog extract in gewicht/volume: ong. 44,6 % in volume   

  Rendement: ong. 8 tot 10 m²/liter³   

  Dichtheid: ongeveer 1,40 g/cm   

 Overschilderbaar: ong. 24 uur na het aanbrengen  
Het ecolabel is het officiële Belgische en Europese ecologische label. De ecologische en technische 
prestatiecriteria die aan dit label zijn verbonden, worden beschreven in [Besluit 2014/312/EU]. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN ISO 2409] 
[NBN EN ISO 16276-2] 
[Besluit 2014/312/EU] 

METING 
- meetcode: 
Post pro memorie. Voorzien in de post 81.22: Afwerkingen 

81.21.6a.01  Binnenprimers op houten oppervlakken  PM   

81.22 Afwerkingen/Binnendecoraties van houten oppervlakken 
(binnenschrijnwerk, muren, plafonds) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van de verven die moeten worden aangebracht. Het betreft 
verfsystemen die binnen worden aangebracht op houten ondergronden of van hout afgeleide 
materialen (panelen, ...). 

MATERIALEN 

Bij binnenafwerkingen die op hout en van hout afgeleide materialen kunnen worden toegepast, 
wordt een onderscheid gemaakt tussen watergedragen afwerkingsproducten en 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=81.22
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oplosmiddelgedragen afwerkingsproducten. We maken ook een onderscheid tussen dekkende 
lakken, vernissen en beitsen (transparant of semitransparant). Onder deze systemen zijn er 
filmvormende en niet filmvormende afwerkingen. 
Deze verschillende systemen worden bepaald in [TV 249] paragraaf 5.3.3.3 en paragraaf 9 en het is 
aan te raden om ook de normen [NBN EN 927-1] en [NBN EN ISO 4618] te gebruiken voor de 
classificatie van de aanbevolen afwerkingen. 
De houtsoort en de wijze van aanbrengen (op de werf of in de werkplaats, pistool of borstel,...) 
spelen ook mee in de keuze van de afwerking (waterig/solventhoudend, ...). 
De norm [NBN EN 927-1] definieert de technische kenmerken van verven en vernissen voor hout in 
termen van dekkend vermogen (ondoorzichtig, semitransparant, transparant) en glans. Het 
dekkend vermogen is afhankelijk van de soort afwerking (verf, lak, beits). De verven zijn altijd 
ondoorzichtig. 
De glansklassen bepaald door de norm [NBN EN 927-1] zijn opgenomen in onderstaande tabel. De 
meting wordt uitgevoerd volgens de norm [NBN EN ISO 2813]. 
Glansklassen volgens [NBN EN 927-1] 
Aanduiding Invalshoek Reflectie 
Zeer glanzend 60° 80 < 
Glanzend 60° 60 < reflectie < 80 
Semi-glanzend 60° 35 < reflectie < 60 
Semi-mat (satijn) 60° 10 < reflectie < 35 
Mat 60° <10 

  
 
De klassen van dekken vermogen bepaald door de norm [NBN EN 927-1] zijn opgenomen in 
onderstaande tabel. 

Klassen van dekkend 
vermogen 

Beschrijving 

Ondoorzichtig Verfsystemen moeten alle kleuren en patronen van een ondergrond 
verbergen zonder het oppervlakteprofiel te verbergen. 

Semitransparant Verfsystemen verbergen het houtoppervlak niet volledig. 
Transparant Verfsystemen laten het houtoppervlak zichtbaar. 

81.22.1 Afwerkingen/Binnendecoraties op waterbasis 

81.22.1a Watergedragen verven voor houten ondergronden (binnenschrijnwerk, 
muren, plafonds) 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Het gaat om de levering en het aanbrengen van watergedragen verf, lak genoemd [TV 249]. De 
werken omvatten: 

 plaatsen van afdekelementen en specifieke beschermingen op het niveau van de te schilderen 
delen  

 reinigen van de ondergrond  

 kitten van de elementen   

 aanbrengen van de verf  

 reinigen van de zone (verwijderen van de afdekelementen, de beschermingen, ...)  

- Ligging 

Alle bestaande en geplande schrijnwerken: 

 Bestaande deuren  

 Alle bestaande ramen  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

De term lak wordt over het algemeen gebruikt om een verf aan te duiden met een mooie 
afwerking, vaak glanzend, maar kan ook semi-mat, zeer sterk, duurzaam zijn, die snel droogt en 
gemakkelijk vloeit tijdens het aanbrengen. Met een zeer strak uiterlijk na het aanbrengen vormt 
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het een harde en gladde film. Dit zijn doorgaans producten op basis van acryl- of alkydharsen of 
alkyd/acrylmengsels. De eigenschappen van deze bindmiddelen worden vermeld in de [TV 249] 
(deel 2). 
De [TV 249] geeft aanbevelingen over binnenhechting op houten ondergronden. In het bijzonder 
wordt gesteld dat een hechtingsklasse 2 of lager (0 of 1) volgens [NBN EN ISO 2409] of [NBN EN ISO 
16276-2] als voldoende wordt beschouwd. 
  

 Kleur: naar keuze van de ontwerper uit het standaard gamma van de fabrikant  

- Afwerking 

Aanbrengen van 2 afwerkingslagen 

- Aanvullende voorschriften 

 Label of ecologische vereiste: Ecolabel  

 Droog extract in gewicht/volume: 37 % van het volume  

 Rendement: 8 tot 11 m²/liter³  

 Dichtheid: ong. 1,32 g/cm²  

 Overschilderbaar: ong. 4 uren  
Het ecolabel is het officiële Belgische en Europese ecologische label. De ecologische en 
technische prestatiecriteria die aan dit label zijn verbonden, worden beschreven in [Besluit 
2014/312/EU]. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 
- Materiaal 

[NBN EN ISO 2409] 
[NBN EN ISO 16276-2] 
[Besluit 2014/312/EU] 

METING 
- meetcode: 

 Bestaande houten deuren en kozijnen   
Prijs per stuk per deur: omvat de twee zijden. 

 Alle bestaande houten ramen  
Prijs per stuk per houten raam: omvat de twee zijden. 
  
De prijs omvat alle voorbereidende maatregelen beschreven in de algemeenheden en in de posten 
81.21 net als de afwerklagen. 
  

81.22.1a.01  Schilderen van bestaande deuren     

81.22.1a.02  Schilderen van alle bestaande dubble deuren    

81.22.1a.03  Schilderen van alle bestaande ramen (200x135)    

 
9 T9 Omgeving 

91 Grondwerken, onderfunderingen en funderingen 
voor de aanleg van de omgeving 

91.4 Funderingen 

91.44 Fundering in poreuze magere beton 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Deze post omvat de levering, het storten en uitspreiden over een dikte van 20 cm van een laag 
mager beton bij wijze van funderings- en egaliseringslaag. 
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MATERIALEN 

De kwaliteit van het beton voldoet aan de normen [NBN B 15-001] en [NBN EN 206:2013+A1]: 
C16/20 
Dikte van de laag (cm): 20 cm 

UITVOERING/VERWERKING 

De bodem wordt voldoende getrild en net afgewerkt voordat het beton kan worden gestort. Het 
beton wordt gestort, uitgespreid en geëgaliseerd met behulp van een waterpas tot een dikte van 
minstens 20 cm. Bij gebruik als egaliserende en zuiverheidslaag onder betontegels enz., is het 
duidelijk dat het zuiverheidsbeton perfect waterpas moet zijn. Het gestorte beton moet vrij zijn 
van aarde, bevochtigd en beschermd worden tegen uitspoeling na regenbuien of hagel. Indien 
nodig worden de extra toevoegingen van beton zorgvuldig uitgevoerd. 
De laag zuiverheidsbeton in contact met de aarde wordt gestort of uitgespreid op een bouwfolie 
voorzien in deze post. 
De inspectieruimtes en leidingen worden geïntegreerd in de fundering. 

91.44.1 Fundering in poreuze magere beton 

91.44.1a Fundering in poreuze magere beton   

BESCHRIJVING 
- Ligging 

Verbinding trap/sanitair blok: speelplaats 1 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Deze opdracht betreft de zuiverheidslaag geplaatst als werkruimte onder de vloerbekleding van de 
speelplaatsen. 
Het beton is conform de norm NBN B 15-001 ‘Beton. Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en 
conformiteit’ en is BENOR-goedgekeurd. 
De samenstelling van het zuiverheidsbeton wordt overgelaten aan het oordeel van de aannemer. 
De post omvat de levering en plaatsing van poreuze magere beton op zich en alle bijhorigheden. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De plaatsing gebeurt in één laag, op de bodem van een aangestampte, vlakke, droge, propere en 
gladde funderingssleuf of op een polyethyleenfolie. 
De laag van mager beton heeft een minimale dikte van 20 cm. 
De dikte wordt aangepast op kosten van de aannemer in functie van de plaatsen en de belasting 
van de werf (machines, materiaalopslagplaatsen, enz.). 
Het oppervlak van het zuiverheidsbeton wordt schoon gehouden totdat de vloerbedekking is 
geplaatst. Het wordt zorgvuldig gereinigd voordat de vloerbekleding wordt aangebracht. 
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² - Netto-oppervlakte volgens dikte van de fundering 
91.44.1a.01  Fundering in poreuze magere beton - 20 cm    
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92 Drainering en riolering 

92.1 Lineaire opvangmiddelen 

92.11 Lineaire opvangmiddelen 

92.11.2 Voorvervaardigde afvoerkanalen   

92.11.2c Voorvervaardigde afvoerkanalen in polyesterbeton   

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel bevat de levering en de plaatsing van voorvervaardigde afvoerkanalen, 

 inclusief de nodige graafwerken en wederaanvullingen  

 inclusief de gietijzeren afwerkingsroosters  

- Ligging 

Afvoerkanalen van regenwater: 

 speelplaats 1  

 speelplaats 4  

 speelplaats 5  
Zie plan architect 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Dit artikel betreft de prefab goten in polyesterbeton, bestaande uit kwarts en polyesterhars met de 
volgende mechanische eigenschappen: een compressiesterkte van minstens 100 N/mm2, 
treksterkte van minstens 20 N/mm2 en chemisch bestendig. De geprefabriceerde goot is conform 
dezelfde sterkteklasse als de rooster. De onderzijde van de onafhankelijke elementen moet vlak 
zijn; de uiteinden worden gesloten met behulp van speciale elementen; de goot wordt onderaan 
via een afvoer op de riool aangesloten. 
Sectie binnenin: het kanaal heeft een nodige breedte van 100 mm en moet voorzien zijn van een 
holle bodem met uitval. 
De nodige lengte van de kanaalelementen is 1 m. 
Het prefabafvoerkanaal wordt afgedekt met een gaasrooster in gietijzer met gekraakte motieven 
als design (organisch motief) kleur naar keuze van de ontwerper uit het standaardgamma van de 
fabrikant. 
Elke uitgang van het voorvervaardigde afvoerkanaal wordt voorzien van een gepaste 
zandopvangbak met sifon, rooster en rioolaansluiting: diameter 100 mm. 

- Aanvullende voorschriften 

Het rooster wordt verankerd met speciale ankerbouten. 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De plaatsing zal gebeuren overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. 
De funderingslaag is 10 cm dik De geprefabriceerde goot wordt zwevend geplaatst op de vochtige 
zettingsmortel. Daarbij wordt erop gelet dat de voor- en de achterzijde van de geulen schoon zijn, 
zodat een perfecte assemblage kan worden verkregen. Sterkte van de mortel: C20/25. 
De grondplaat, het omliggende beton en de goot zullen één geheel vormen: het beton voor de 
omhulling en de aangrenzende betonplaat moeten worden gescheiden. De bovenkant van de 
rooster ligt 3 tot 5 mm lager dan het niveau van de aangrenzende bodemverharding. 
De voegen tussen de elementen worden gevuld met speciale mortel of een pasta met langdurige 
elasticiteit. De zijkanten van de goot worden bekleed met een 10 cm brede laag beton over de 
volledige hoogte van de goot, aangepast aan de aangrenzende bovemverharding. De samenstelling 
van het beton wordt bepaald door de aannemer; de karakteristieke sterkte R'wk bedraagt 
minstens 30 N/mm² na 28 dagen. De bovenkant wordt afgeplat. De aannemer treft alle nodige 
maatregelen om inzakking en verhoging van de goten te voorkomen. 
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METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m - Netto uit te voeren lengte, inclusief levering, plaatsing van elementen, nodige graafwerken 
en wederaanvullingen, aansluiting op het afvoersysteem en afwerkingsrooster. 

92.11.2c.01  Prefab goten in polyesterbeton    

93 Buitenvloerbedekkingen 

93,1 Buitenvloerbedekkingen 

93.13 Bekleding in tegels 

93.13.2 Tegels in prefabbeton 

93.13.2a Tegels in prefabbeton, formaat: S<= 0,25 m²  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel bevat de levering en plaatsing van betontegels 

- Ligging 

Verbinding trap/sanitair blok: speelplaats 1 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

 Betontegel 30x30x6 cm  

 Gekleurd in de massa (kleur naar keuze van de ontwerper).  

 Buigsterkte: min. 5,0 N/mm²  

 Antislipbehandeling  

- Afwerking 

De betontegels worden gekleurd in de massa.  
Aan de ontwerper wordt een kleurenpalet uit het standaard gamma van de fabrikant voorgelegd. 
Op elke speelplaats wordt een patchwork van 3 kleuren per speelplaats aangebracht.  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De tegels worden op een zandbed gelegd van 3 cm dik en volgens de instructies van de fabrikant.  
De kosten van het zandbed zijn in deze post inbegrepen. 

AANVULLENDE REFERENTIEDOCUMENTEN 

NBN EN 1339 
NBN B21-211 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH / m² - Netto-oppervlakte inclusief zand.  
93.13.2a.01  Tegels in prefabbeton 30/30    

93.9 Prefabelementen  

93.91 Elementen in prefabbeton 

93.91.1 Trappen in beton 

93.91.1a Trappen in prefabbeton 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Betreft de levering en de plaatsing van trappen in prefabbeton gekleurd in de massa. 
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- Ligging 

Vleugel A: Ingang van de school  
Vleugel D: toegangstrappen naar het sanitaire blok 

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Het beton voldoet aan de geldende normen. 
  
Elke trede heeft een trapneus in zwarte pvc. 
  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Trap in prefabbeton op een fundering in gestabiliseerd zand (20 cm) en vergrinding (20 cm). 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH – st 
De eenheidsprijs omvat de trapneus, de wapening, de fundering in gestabiliseerd zand en de 
onderfundering uit steenslag (uit te splitsen in de betonprijs). 

93.91.1a.01  Buitentrap in prefabbeton    

94 Beplanting en gazon 

94.2 Aanleggen van grasperken en weides 

94.21 Zaaien 

94.21.1 Zaaien 

94.21.1a Inzaaien voor grasperken 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

De aanleg van het gazon gebeurt bij voorkeur in de lente vanaf 1 mei of op het einde van de zomer. 
Van december tot februari en van juni tot augustus wordt dit soort werk niet uitgevoerd. 
Het inzaaien moet gebeuren wanneer het weer het toelaat in de lente of voor eind september, 
behalve voor luzerne die midden april moet worden gezaaid en bij temperaturen van minstens + 8 
°C. (Temperatuur gemeten ‘s morgens in de schaduw op 1,50 m van de bodem). 
Het inzaaien van gazons gebeurt ten vroegste na het einde van de werken. 
Toch is het belangrijk om nog een maand te wachten tot na de nivellering van de grond totdat deze 
zich gezet heeft. 
De aannemer is steeds verantwoordelijk voor het uitkomen van het gazon. 
Tijdens de duur van de werken neemt de aannemer alle nodige maatregelen om erosie van de 
gazonoppervlakken te vermijden (bijvoorbeeld ten gevolge van een zwaar onweer). Hij moet ook 
het onkruid verwijderen. 
Het inzaaien van gazon omvat met name: 

 Voorafgaand aan de bewerking van de bodem moet de oppervlakte van het in te zaaien 
terrein vrij zijn van onkruid, stenen en andere vreemde voorwerpen. Indien onkruid de kop 
opsteekt tussen het moment van het in orde brengen van de bodem en het inzaaien, zal er 
worden gespoten met een totale onkruidverdelger met zwakke nawerking.  

 De bodem wordt behandeld tot een diepte van + 20 cm. De in te zaaien oppervlakken mogen 
nooit bewerkt worden wanneer de bodem bevroren of doorweekt is.  

 De organische of chemische meststoffen, de kalk en de bodemverbeteraars worden met de 
frees egaal gemengd met de bovenste laag. Per are wordt 10 tot 15 kg organische meststoffen 
gebruikt. Turf: 3 balen (van 170 L geperst) per are.  

 Het inzaaien van gazon gebeurt op een laag van minstens 10 cm teelaarde.  

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=94
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=94.2
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=94.21
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=94.21.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=94.21.1a
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 Inzaaien met een mengeling van gazonzaad dat resistent is aan voortdurend betreden, dat 
bestaat uit variëteiten die perfect geschikt en aangepast zijn aan de aard van de terreinen. De 
samenstelling wordt ter goedkeuring aan de opdrachtgever bezorgd.  

 Het walsen.  

 De eerste maaibeurt van het gras.  

 De meststoffen.  

 De zaden zijn van eerste keuze.  

 De mengelingen worden met de grootste zorg samengesteld opdat ze homogener worden.  

 Het inzaaien gebeurt met 2 tot 3 kg zaad per are.  

- Ligging 

Opknappen inspringstrook speelplaats 4  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Gazon: 
Mengeling van grassenfamilie 
  

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

Wederaanvulling 
Wederaanvulling met teelaarde op een hoogte van 20 cm 
Walsen 
Het walsen is bedoeld om het uitlopen van het gazon, de egalisering en het aanstampen van het 
terrein te stimuleren. Na de eerste maaibeurt van het gras wordt ten minste één walsbewerking 
met behulp van een rol met een even aantal segmenten en een gewicht van ongeveer 150 kg per 
meter velglengte uitgevoerd. De randen worden aangestampt met de hamer. Deze handeling kan 
enkel worden uitgevoerd wanneer de grond niet aan de rol of de hamer hangt. 
  
De eerste maaibeurt van het gras 
Het maaien van het gras heeft tot doel om de hoogte van het grastapijt tot op een hoogte van 
ongeveer 5 cm te brengen. 
Na de maaibeurt moet het gazon er netjes uitzien en een gelijke hoogte hebben. 
Het maaisel moet geharkt en onmiddellijk worden verwijderd. 
In deze post zijn twee maaibeurten inbegrepen, de zogenoemde installatie-maaibeurten. Deze 
maaibeurten vinden plaats wanneer het grastapijt een hoogte van minimaal 10 en maximaal 15 cm 
heeft. 
De maaibeurten gebeuren zodanig dat de jonge planten niet worden uitgetrokken. 
  
Meststoffen, bodemverbeteraars 
De meststoffen en bodemverbeteraars worden verdeeld in functie van de plaatselijke behoeften. 

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m² - netto-oppervlakte van in te zaaien terreinen, inclusief wederaanvulling met teelaarde 
94.21.1a.01  Gazon    

94.9 Planten van bomen en struiken 
BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

PERIODE 
De aanplantingswerkzaamheden gebeuren: 
• voor bladverliezende soorten, tussen 15 oktober en 1 april; 
• voor bladhoudende soorten tussen 1 september en 15 oktober of tussen 15 maart en 15 mei. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=94.9
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De opdrachtgever kan op vraag van de aannemer en rekening houdend met de plaatselijke 
weersomstandigheden, andere aanplantingsperiodes hanteren buiten de hierboven vermelde 
periodes. 
Het planten van soorten ‘in pot’ kan het hele jaar door plaatsvinden. 
Bij vorst worden de aanplantingswerkzaamheden opgeschort en slechts hervat wanneer de grond 
volledig ontdooid en voldoende droog is. 
Ongeacht de wijze waarop en de periode waarin de aanplanting plaatsvindt, blijft de aannemer 
volledig verantwoordelijk voor het aanslaan van de planten. 
BOMEN, TELGEN, STRUIKEN, BOSPLANTEN, NAALDBOMEN 
De verschillende organen van de bomen, telgen, struiken, bosplanten en naaldbomen zijn goed 
samengesteld, krachtig, gezond, vrij van snij- en letselsporen, mos en korstmossen en van elke 
aantasting of insecten. 
Ze hebben veel wortels die regelmatig verdeeld zijn rond de kraag en die veel wortelvertakkingen 
hebben. Hun ontwikkeling hangt af van de soort en de afmeting van de plant. 
De stam is recht, regelmatig, niet gespleten en niet gegroefd. 
De kroon is normaal en regelmatig vertakt, de twijgen zijn stevig, evenwichtig en in verhouding 
met de leeftijd van de plant. De top die het natuurlijke verlengstuk van de tak vormt, is uniek; hij is 
stevig en verhout en de eindknoppen zijn zonder letsels. 
Telgen en naaldbomen met één tak moeten van zijtakken of kransen voorzien zijn die regelmatig 
over de volledige lengte van de stam worden geplaatst; zij zijn gelijkvormig voor eenzelfde lot. 
Voor naaldbomen met meerdere takken is de vorm van de top representatief voor de soort of 
variëteit. 
Bomen van dezelfde soort hebben allemaal dezelfde stamhoogte onder de kroon. 
Wanneer planten met kluit worden geleverd, moet deze stevig zijn, in verhouding staan tot de 
ontwikkeling van de wortels en beschermd zijn met een net. 
De grootte van de planten wordt aangegeven: 

 voor hoogstambomen: met de omtrek gemeten op 1 m boven de kraag;  

 voor boompjes: met de hoogte gemeten vanaf de kraag, volgens een verticale lijn langs de 
kruin tot de top ervan;  

 voor naaldbomen met meerdere takken, andere bladhoudende planten en struiken: met de 
diameter van de plant of de hoogte gemeten vanaf de kraag tot de top van de kruin;  

  voor bosplanten: hier kan verwezen worden naar de teeltwijze die de planten op de kwekerij 
hebben ondergaan;  

 voor naaldbomen met één enkele tak: met een minimale en een maximale hoogte gemeten 
vanaf de kraag.  

De afmetingen (omtrek, diameter en hoogte) worden in cm uitgedrukt. 
VERVOER VAN DE PLANTEN 
De planten worden vervoerd in wagens met een dekzeil; alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen 
om ze te beschermen tegen de inwerking van weersinvloeden en om elk letsel aan de schors en 
het breken van takken te voorkomen. 
De aannemer brengt 48 uren op voorhand de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van de 
datum waarop de planten ter plaatse zullen zijn. 
PLAATSING IN DE GREPPEL 
Wanneer de planten niet op de dag van aankomst ter plaatse kunnen worden geplant, dan worden 
ze in greppels geplaatst volgens de richtlijnen van de opdrachtgever. 
De planten worden uit de greppels gehaald naargelang nodig. 
De wortels worden gedurende de periode dat ze aan de lucht blootgesteld zijn, bedekt met een 
waterdicht zeil om uitdroging door wind of zon te vermijden. 
GRAVEN VAN DE KUILEN 
De kuilen zijn voldoende groot opdat de normaal gesnoeide wortels gemakkelijk kunnen worden 
uitgespreid. Ze worden als verticale wanden uitgegraven. 
De minimale afmetingen van de kuilen zijn de volgende: 
• hoogstamboom: 1,20 x 1,20 op 0,60 m diep; 
• telgen - naaldbomen - struiken - planten met kluit: 0,50 x 0,50 x 0,50 m 
• bosplanten en rozenstruiken: 0,25 x 0,25 x 0,25 m. 
Mechanisch graven van putten is toegestaan op voorwaarde dat het uitgegraven volume, de diepte 
en de afmetingen van het oppervlak overeenkomen met de hierboven vastgestelde afmetingen. 
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Bij het graven van de putten legt de aannemer het gazon, de teelaarde en de onderliggende grond 
op aparte hopen. Deze grond en de grond die voor de aanplanting wordt aangevoerd, zijn 
zorgvuldig gereinigd en ontdaan van stenen, wortels en alles wat de groei van planten kan 
schaden. 
BEHANDELING VAN WORTELS, BEDEKKING 
Als de planten met kluiten worden geleverd, zijn deze met gebroken kluiten niet toegestaan. 
Bij ontvangst van planten met blote wortels worden de worteluiteinden verfrist door zodanig bij te 
snijden opdat de snoeiwond op de grond rust. Gebroken of beschadigde wortels worden gesnoeid 
tot op het gezonde gedeelte. Bij een late aanplanting na de winter worden de wortels 
ondergedompled op het moment van aanplanten. 
STEUNPALEN 
De steunpalen zijn gezond, recht en ontschorst en zijn uit een harsachtige soort of eik, kastanje of 
robinia. 
Hun afmetingen zijn: Te bepalen: 
De steunpalen zijn vooraf zwartgeblakerd of chemisch behandeld  tot op 1,20 m hoogte aan de 
kant van het uiteinde volgens een niet-schadelijk proces dat door de opdrachtgever is 
goedgekeurd. Ze worden vóór de aanplanting op hun plaats gezet. 
De basis van de steunpalen wordt in stevige grond gezet op een diepte van minstens 30 cm. 
Na het plaatsen wordt het bovenste uiteinde van de steunpalen rechtgezet zodat er geen 
beschadigingen of splinters worden waargenomen. 
De steunpalen worden, in verhouding tot de planten, aan de kant van de overheersende 
windrichting geplaatst. 
AANPLANTING 
De aanplanting gebeurt als volgt: 

 Op de bodem van de kuil wordt een klein hoopje teelaarde gelegd waarop de wortels in hun 
natuurlijke richting worden uitgespreid. De plant wordt op de voorziene plaats gehouden, zo 
dicht mogelijk bij de steunpaal, waarbij elke wrijving wordt vermeden. De aarde om de put te 
vullen, wordt vervolgens in kleine hoeveelheden voorzichtig tussen de wortels geworpen, 
zodat er geen gaten blijven. Tegelijkertijd wordt er lichtjes aan de plant geschud zodat de 
aarde makkelijker tussen de wortels terecht komt.  

 De aarde wordt lichtjes aangestampt met de voet, maar zonder het wortelstelsel te breken of 
te verwonden.  

 De put wordt nadien volledig opgevuld met dunne laagjes aarde tot op terreinhoogte.  

 Over de hele oppervlakte van de kuil ligt een mulchlaag van ontbonden mest van ongeveer 10 
cm dik, bedekt met gedraaide graszoden, vaste aarde of elk ander mulchmateriaal dat 
voldoende stabiel is voor de wind en is goedgekeurd door de opdrachtgever. De aannemer 
zorgt voor de mulch en eventuele ontbrekende teelaarde om de bodem van de put te vullen 
en de wortels te bedekken. Voor heidegrondplanten zorgt de aannemer voor minimaal 30 dm³ 
heidegrond.  

 Het verwijderen, buiten de limieten van het bedrijf, van afval en overtollige niet-teelaarde is 
de verantwoordelijkheid van de aannemer.  

De kraag van de plant moet zich, na natuurlijke zetting van de bodem, ten opzichte van het 
aangrenzende perceel op het niveau bevinden waarop deze zich bevond toen deze in de kwekerij 
stond. De bovenste wortels zijn dus bedekt met ongeveer 10 cm aarde. 
BOOMBANDEN 
Hoogstambomen zijn bevestigd met drie banden die zodanig zijn geplaatst opdat elk contact 
tussen de boom en de paal wordt vermeden. Dit effect wordt verkregen door de banden dubbel te 
draaien of er kussens van jutestro of een ander door de opdrachtgever goedgekeurd materiaal, 
tussen te plaatsen. 
De banden hebben een diameter van minimaal één centimeter. Ze zijn gemaakt van rotan, raffia-
vezels, gevlochten kokosvezeltouw, touw bedekt met een rubberen of plastic coating. 
Ze zijn zo vastgemaakt zodat ze de boom niet hinderen om verticaal te verschuiven als de grond 
zich zet, en zodat de plant zo hoog mogelijk wordt beschermd. 
Bij het planten wordt slechts een enkele band geplaatst, de andere worden pas geplaatst wanneer 
de bladeren groeien. 
SNOEIEN 
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Tenzij de opdrachtgever anders vermeldt, wordt elke soort met bladeren tijdens de maand maart 
onderworpen aan een geschikte snoeibeurt. 
Naaldbomen die aan een snoeibeurt moeten worden onderworpen, worden hierna genoemd. 
BEWATERING 
Tijdens het aanplanten van planten met kluit wordt er voldoende water gegeven wanneer de kuil 
voor de helft gevuld is met aarde zodat de reeds aanwezige grond volledig verzadigd is met water. 
De volgende lagen aarde worden pas aangebracht wanneer alle water volledig is opgenomen. 
  

94.91 Aanplanting van struiken 

94.91.1 Hagen 

94.91.1a Hagen 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel omvat de aanplanting van hagen identiek aan de bestaande. 

- Ligging 

Opknappen inspringstrook speelplaats 4  

MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Haag, struik van 1,50 m, identiek aan de bestaande.  
  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

per strekkende meter, inclusief de voorbereiding van het terrein. 
94.91.1a.01  Hagen    

95 Kleine kunstwerken en omheiningen 

95.5 Afsluitingselementen 

95.51 Metalen omheining 

95.51.1 Metalen omheining met traliewerk  

 95.51.1a Metalen omheining met traliewerk  

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel betreft de levering en plaatsing van een omheining bestaande uit onbuigzaam traliewerk 
op metalen palen. 

- Locatie 

Opknappen inspringstrook speelplaats 4  
 

MATERIAAL 
- Algemene kenmerken 

 
Palen 
De palen zijn gemaakt van buisprofielen van thermisch gegalvaniseerd staal. De top van de palen 
wordt gelast en/of waterdicht gemaakt met een synthetische dop. Het systeem zal alle bijkomende 
steunpalen omvatten, alsook de spanners en overgangspalen. De overgangspalen en de spanners 
zullen uitgerust zijn met bevestigingsbanden die met regelmatige intervallen zijn geplaatst. De palen 
zullen geplaatst worden met regelmatige en identieke tussenruimtes. 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=94.91
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=94.91.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=94.91.1a
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=95
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=95.5
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=95.59
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=95.59.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=95.59.1a
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 Behandeling van het oppervlak: gegalvaniseerd en bekleed met groene kunststof of groene verf. 

 Doorsnede: rond minimaal  40 mm (tolerantie van +/- 2 mm) 

 Dikte van de wanden: 1,5 mm 

 Hoogte boven de grond: 200 cm 

 Afstand: identiek aan de bestaande. 

 

Traliewerk 

Het traliewerk van onbuigzame draden zal bestaan uit gegalvaniseerd staal, met inbegrip van de nodige 
spandraden die dezelfde bekleding hebben als het traliewerk. De horizontale draden hebben rechts van 
elke maas een krimpplooi. De aannemer zal een monster ter goedkeuring voorleggen aan de ontwerper. 

 Type: gevlochten (volgens [NBN EN 10223-5]) of gelast (volgens [NBN EN 10223-4]) 

 Doorsnede van de draden: minimaal 3 mm (tolerantie van + 0,2 mm) 

 Trekweerstand: horizontaal minimaal 400 N/mm², verticaal minimaal 700 N/m² 

 Vorm van de mazen: rechthoekig, identiek aan de bestaande 

 Behandeling van het oppervlak: gegalvaniseerd en geplastificeerd (groene kleur) 

 Hoogte van het traliewerk: 200 cm boven de grond. 

 

UITVOERING/VERWERKING 
- Algemene voorschriften 

De uitvoering moet rekening houden met de voorschriften van de fabrikant. 
De palen worden gebetonneerd in de grond (30x30x50 cm). Overtollige aarde wordt afgevoerd van de 
bouwplaats. 

Het traliewerk wordt aan de palen bevestigd door middel van speciale klemmen die, op de verticale 

draad, op de bevestigingsband van de paal worden vastgemaakt, volgens de uitvoeringsvoorschriften 

van de fabrikant. 

  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m: per lineaire meter, alles inbegrepen 
95.51.1a.01  Metalen omheining met roosterwerk    

 

95.6 Specifieke omheiningselementen 

95.61 Specifieke afsluitingselementen 

95.61.1 Specifieke omheiningselementen 

95.61.1d Decoratieve omheiningen in beton 

BESCHRIJVING 
- Definitie/Omvat 

Dit artikel bevat de levering en plaatsing van een afsluiting die identiek is aan de bestaande: 

 onderbouw in betonnen wand + bekleding op elke zijde (H = 78 cm)  

 Dorpel in beton (H = 10 cm)  

 Structurele betonnen zuilen + vulelementen in beton (2 rijen) (H = +/- 80 cm)  

 Draagbalk in beton + bekleding op elke zijde (H = 30 cm)  

 Betonnen muurbekleding   

- Ligging 

Speelplaats 4 

http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=95.6
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=95.61
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=95.61.1
http://batiments.wallonie.be/cms/sites/SMD_CCT/home/iframe-html.html?destination=/files/live/sites/SMD_CCT/files/CCT_DOCS/CCTB_01.08/index.html&code=95.61.1d
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MATERIALEN 
- Algemene kenmerken 

Zijn inbegrepen in deze post: 

 betonnen funderingen beschreven in stabiliteit  

 Betonnen wand beschreven in stabiliteit  

 Dorpels in beton   

 Betonnen zuilen tussen de vulelementen beschreven in stabiliteit  

 Bekleding met gevelstenen (afkomstig van recuperatie)  

 Elementen in prefabbeton (afkomstig van recuperatie)  

 Draagbalk in beton op het hoogste punt + gevelstenen  

 Muurbekleding in beton  

 Toegangspoort (inbegrepen in hoofdstuk 4) met branddetectie (voorzien in TS)  

METINGSWIJZE 
- meetcode: 

VH/m 
per strekkende meter, inclusief: 

 graafwerken  

 wederaanvullingen   

 funderingen  

 betonnen muren  

 bekledingen  

 vulelementen in prefabbeton  

 muurbekleding in beton  
95.61.1d.01  Heropbouw van de bestaande afsluitingen     

 


