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Titel: Toepassing Standaardbestek 250 versie 4.1 

Voorgesteld door: Stuurgroep Expertise opbouwen en Adviseren 

Informatiefolder: 3.6.2 Standaardbestek 250 

4.1.2 Modellen voor bijzondere bestekken 

Doelgroep: projectingenieurs, werfleiders, werftoezichters, districtchefs 

uitvoering, wegentoezichters uitvoering 

Verspreiding: Extern 

 

Op 1 april 2019 heeft de stuurgroep van het Standaardbestek 250 (SB250) versie 4.1 van het SB250 

goedgekeurd. Voor de toepassing van deze versie gelden de volgende regels. 

 

1. Bijzonder bestek 

 

Alle bijzondere bestekken die gepubliceerd worden vanaf 1 januari 2020 moeten opgemaakt zijn op 

basis van versie 4.1 van het SB250. 

 

2. Registratie van bitumineuze mengsels en betonmengsels 

 

Bitumineuze mengsels en betonmengsels worden geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van 

een bepaalde versie van het SB250. Met de publicatie van versie 4.1 zullen dan ook “nieuwe” 

geregistreerde mengsels ter beschikking komen, die voldoen aan de bepalingen van versie 4.1. 

 

Voor werken die nog uitgevoerd worden volgens versie 3.1 of versie 4.0 van het SB250, mogen  

mengsels aanvaard worden die reeds geregistreerd zijn volgens versie 4.1 onder de volgende 

voorwaarden: 

 

● het type van het mengsel is hetzelfde (bv. een mengsel SMA-D volgens versie 4.1 kan 

aanvaard worden in plaats van een voorgeschreven mengsel SMA-D volgens versie 3.1 of 

4.0) 



 

● de registratie van het mengsel volgens versie 4.1 voldoet aan de eisen van het bijzonder 

bestek (bv. als in het bijzonder bestek een mengsel van bouwklasse B3 gevraagd wordt, dan 

moet het voorgestelde mengsel volgens versie 4.1 geregistreerd zijn voor de 

overeenkomstige bouwklassegroep) 

● de controle van deze lagen gebeurt integraal volgens de voorschriften van versie 4.1 van het 

SB250 

● de eventuele specifieke kortingen wegens minderwaarde die voortvloeien uit de hoger 

vermelde controles worden berekend met de overeenkomstige refactieformules van versie 

4.1 van het SB250 

 

De aanvaarding van mengsels geregistreerd volgens versie 4.1 op werven aanbesteed volgens versie 

3.1 of 4.0 geeft geen aanleiding tot verrekeningen. 

 

Het omgekeerde is niet toegelaten. Voor werken die aanbesteed worden volgens versie 4.1 mogen 

geen mengsels aanvaard worden die geregistreerd werden volgens versie 3.1 of 4.0 van het SB250. 

 

3. Gelijkwaardigheid Quarea 

 

In versie 4.1 van het SB250 wordt in Hoofdstuk 3-0.1 aangegeven op welke materialen een 

voorafgaand technisch nazicht moet gebeuren door een erkende onafhankelijke instantie vooraleer 

de materialen op de bouwplaats aangevoerd worden. In tabel 3-0-1 wordt verder gespecifieerd 

welke producten geleverd moeten worden met een keurmerk. De volgende materialen worden 

volgens deze tabel geleverd met een BENOR-keurmerk. 

 

Zand en kunststeenslag afkomstig van secundaire grondstoffen met een BENOR-keurmerk, 

afgeleverd door COPRO: 

 

● brekerzand volgens 3-6.1.2.4 

● zeefzand volgens 3-6.1.2.9 

● zand van fysico-chemisch gewassen granulaat volgens 3-6.1.2.10 

● betongranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.3 

● asfaltgranulaat voor steenslag- en onderfunderingen volgens 3-7.1.1.1.B.4 

● menggranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.6 

● metselwerkgranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.7 

● beton- en asfaltgranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.8 

● grof granulaat afkomstig van fyisco-chemisch gewassen granulaat volgens 3-7.1.1.1.B.10 

● zeefgranulaat volgens 3-7.1.1.1.B.11 

● brokken puin volgens 3-7.2.1.2 

 

Hydraulisch gebonden mengsels met een BENOR-keurmerk, afgeleverd door COPRO of BE-CERT: 

 

● met cement behandelde steenslagfundering met continue korrelverdeling volgens 5-4.4 

● zandcementfundering volgens 5-4.7 

● fundering van schraal beton volgens 5-4.9 

● fundering van drainerend schraal beton volgens 5-4.10 



 

● fundering in walsbeton volgens 5-4.11 

● zandcement voor straatlagen volgens 6-3.1.2.1.A 

● zandcement en granulaatcement volgens 9-1 

● schraal beton volgens 9-2 

 

Voor de hierboven opgesomde materialen is het QUAREA-keurmerk, afgeleverd door Certipro, 

gelijkwaardig met het BENOR-keurmerk voor alle wegenwerken van AWV die aanbesteed worden op 

basis van versie 4.1 van het SB250. Certipro wordt erkend als een conformiteitsbeoordelingsinstantie 

zoals bedoeld in Art. 41 (KB Uitvoering). 

 

Voor de lopende wegenwerken die nog aanbesteed werden op basis van versie 4.0 van het SB250 en 

waar één of meerdere van de hogervermelde materialen voorzien zijn, mogen ook materialen met 

het QUAREA-keurmerk aanvaard worden. 

 

Om na te gaan of het certificaat van het aangeboden materiaal met een QUAREA-keurmerk nog 

geldig is, kan de lijst op de website van Certipro geraadpleegd worden: http://www.certipro.be/. 
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