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Productcertificaat voor Betonmortel voor 
toepassing in constructief en niet-
constructief beton. 

 
BRL 1801 valt onder het beheer van het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels 
 
Interpretatievragen betreffende de BRL 1801 kunnen aan het CvD BM&M worden voorgelegd. Deze worden in het CvD BM&M besproken, waarna zo nodig en mogelijk een 
interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.  
 
Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 
van toepassing. 
 
In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 1801. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven.  
De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL. 
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7 D.3.2 van NEN-EN 
206+NEN 8005:2016 

Minimaal gehalte aan fijne delen en minimaal 

cementgehalte 

Het College is van mening dat dat fijn materiaal uit 

toeslagmateriaal mag worden meegerekend als totale 

hoeveelheid fijne delen. 

29-09-2022 

6 5.3.1 Ingangscontrole 
grondstoffen 

CE gemarkeerde grondstoffen Het College is van mening dat de in BRL 1801 toegelaten 
grondstoffen, wanneer niet KOMO-gecertificeerd, 

minimaal CE-niveau 2+ gemarkeerd dienen te zijn. De 
verplichting tot ingangscontrole overeenkomstig tabel 1 

van bijlage B blijft onverwijld van kracht.  

29-09-2022 

5 5.3.1 Ingangscontrole 
grondstoffen 

Geschiktheid AEC Granulaat als grondstof voor 

Betonmortel 

Het College is van mening dat AEC-granulaat ongeschikt 
is voor toepassing als toeslagmateriaal in constructieve 

beton en dient te worden uitgesloten van toepassing in 

BRL 1801 

29-09-2022 

4 5.3.3 c. Vulstof / cementbeton De betonsamenstelling moet in overeenstemming zijn 
met de samenstelling, zoals vermeld in het KOMO® 

attest afgegeven op basis van BRL 1802. 

Vanwege gebleken geschiktheid is het wel toegestaan 
om Kalksteenmeel toe te passen als vulstof, e.e.a. met in 
achtneming van de in BRL1802 aan Kalksteenmeel 
gestelde eisen. 

Uitgezonderd van de toepassing van kalksteenmeel als 

vulstof zijn betonsamenstellingen in de milieuklassen XS2 

en XS3 

29-09-2022 
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3 5.5.3 en Bijlage G Druksterkte volgens NEN-EN 12390-3 en de eisen 

die aan de drukbank worden gesteld conform NEN-

EN 12390-1 

College heeft vastgesteld dat er een overgangsperiode 

wordt gehanteerd van 10 jaar (vanaf de datum van 
vaststelling) om de kalibraties van de drukbanken voor 

productiecontrole doeleinden te blijven uitvoeren zoals 
beschreven in NEN-EN 12390-4:2000 waarbij de 

afwijking van krachtsafwijking dient te voldoen aan          

± 3.0% 

15-03-2022 

2 5.2.1 Eisen te stellen aan 
grondstoffen 

 

Verzoek uitbreiding scope voor circulaire 

toeslagmaterialen 

Korrelvormige materialen uit bouwstoffen afkomstig uit 
reinigingsprocessen (b.v. thermisch) die na verwerking 

middels aanvullende eisen aantoonbaar weer zijn 
teruggebracht in hun natuurlijke minerale vorm(en) en 

een gelijkwaardige vervanging zijn voor primaire 
materialen, kunnen op basis van deze 

beoordelingsrichtlijn worden toegepast als vervanger van 

primair materiaal.  

Voorbeelden: 

-Thermisch gereinigd TAG, mits TOC-gehalte <0.5% 

-Gereinigde spoorballast 

 

16-09-2021 

1 5.9.5 Herkomst mortel Op de afleveringsbon dient de naam en het 
certificaatnummer van het bedrijf dat de betonmortel 
heeft vervaardigd worden weergegeven. 

Het certificaatnummer bestaat uit een stamnummer en 
een versie nummer waarvan alleen het stamnummer 
behoeft te worden weergegeven op documenten en 
verpakking. 

16-09-2021 

 


