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De interventiestatistieken van de 
ingenieurs van het departement ‘Tech-
nisch advies en Consultancy’ van het 
WTCB tonen aan dat ruim een zesde 
van de verstrekte adviezen betrekking 
heeft op het uitzicht van bouwwerken 
en het respecteren van de toleranties 
die erop van toepassing zijn (zie sche-
ma). Naar aanleiding van dit grote aan-
tal vragen en gelet op de bestaande 
onduidelijkheid hieromtrent, heeft het 
Centrum besloten om het eerste num-
mer van dit jaar op te bouwen rond de 
dimensionale toleranties en de criteria 
voor het uitzicht van bouwwerken.

Waarom heefT meN ToleraNTIeS 
NoDIG ?

Aan de hand van toleranties kan men zich ob-
jectief uitspreken over de conformiteit van een 
product of bouwwerk. Het definiëren van tole-
ranties is onontbeerlijk, aangezien de absolute 
perfectie in de praktijk onhaalbaar is. Tijdens 
elke fase van het bouw- (fabricage, inplanting, 
stellen en plaatsing) of meetproces kunnen er 
immers onvolmaaktheden optreden die aanlei-
ding kunnen geven tot afwijkingen op de ge-
wenste afmetingen.

Opdat een bouwproduct of een bouwwerk de 
gewenste prestaties zou vertonen, dient men 
reeds van bij het ontwerp ervan rekening te 
houden met de dimensionale toleranties. De 
nauwkeurigheidsprestaties en meetmethoden 
moeten vastgelegd worden in functie van de 
bouwmethoden, de functionele en esthetische 
eisen, de kostprijs van het gebouw, het voor-
ziene gebruik ervan en de eventuele herpositio-
nering van bepaalde gebouwcomponenten in 
de loop van hun levensduur.

hoe WorDeN ToleraNTIeS vaST-
GeleGD ?

Voor bepaalde bouwproducten of -werken kan 
de teruggevonden informatie verschillen naar-
gelang van het geraadpleegde document (*). 
Voor andere bestaan er dan weer geen of wei-
nig criteria, waardoor de beoordeling van de 
betreffende werkzaamheden een subjectief 
karakter kan krijgen.

Om vruchteloze discussies te vermijden na af-
loop van de werken, dienen de door de bouwheer 
gewenste prestaties vooraf zo goed mogelijk 
vastgelegd te worden. Zo zou in het bijzondere 
bestek steeds duidelijk aangegeven moeten zijn 
welke referentiedocumenten men dient te han-
teren voor de objectieve beoordeling van het 
afgewerkte product of werk. Een loutere ver-

Bouwtoleranties  
onder de loep

Adviezen verstrekt door het departement ‘Technisch advies’ (2000-2009).

Toleranties en uitzicht

Beweging/vervorming

Chemische/biologische aan tasting 

Andere

Scheurvorming

Mechanische karakteristieken

Dimensionering

Thermische en akoestische isolatie

Corrosie

Regelgeving

Vocht

wijzing naar de referentiedocumenten volstaat 
echter niet altijd, aangezien deze tegenstrijdig-
heden kunnen bevatten en er bovendien in één 
document soms meerdere toleranties kunnen 
voorkomen. In dit laatste geval is het noodzake-
lijk om duidelijk de gewenste tolerantieklasse 
aan te geven. In deze context valt het tevens 
af te raden gebruik te maken van formulerin-
gen als ‘de werken moeten uitgevoerd worden 
volgens de regels van de kunst’ of ‘de werken 
moeten uitgevoerd worden volgens de geldende 
normen’. Dergelijke voorschriften bevatten im-
mers geen enkele informatie met betrekking tot 
de eisen (toelaatbare afwijkingen).

De procedures voor de beoordeling van de 
dimensionale afwijkingen moeten niet alleen 
toegepast worden aan het einde van de werken, 
maar ook tijdens elke bouwfase. In bepaalde 
gevallen kan het bovendien nuttig blijken om 
aan te geven onder welke omstandigheden en 
op welk ogenblik deze controles precies moe-
ten uitgevoerd worden. De afmetingen van het 
bouwwerk en zijn componenten evenals het 
uitzicht ervan (bv. kleur) kunnen immers va-
riëren naargelang van de omgevingsvoorwaar-
den (temperatuur en relatieve vochtigheid) en 
de ouderdom van het bouwwerk op het mo-
ment van de controle.

opBouW vaN Deze WTCB-CoNTaCT

Deze WTCB-Contact heeft tot doel een over-
zicht te geven van de dimensionale toleranties 
en de uitzichtscriteria die doorgaans gehan-
teerd worden voor bouwwerken. Verder ho-
pen we in deze publicatie enkele belangrijke 
punten aan te stippen waarmee het mogelijk 
moet worden interpretatieverschillen (en lange 
discussies) na de werken te vermijden.

De artikels uit dit magazine werden onderver-
deeld per bouwvak en bevatten nadere infor-
matie over de toleranties die per vakgebied 
gehanteerd moeten worden. Elk artikel wordt 
bovendien aangevuld door een (vaak uitge-
breidere) Infofiche met dezelfde titel, die be-
schikbaar is op onze website.

Als inleiding op deze artikels leek het ons even-
wel nuttig om vooraf enkele algemene, doch 
belangrijke, aspecten aan te halen. Het betreft :

een eerste bijdrage die een lijst met veel-•	
gebruikte termen (p. 2) bevat. Deze lijst 
heeft als oogmerk om de leesbaarheid van 
de hoofdartikels te verhogen en verwarring 
over de terminologie te vermijden
een tweede bijdrage die de verschillende •	
meetinstrumenten en -methoden definieert 
die gebruikt kunnen worden om na te gaan 
of voldaan werd aan de uitzichtscriteria en 
de dimensionale toleranties van een bouw-
werk (p. 3)
een derde bijdrage die de verschillende deel-•	
aspecten van een tolerantie overloopt en aan-
geeft hoe men deze moet combineren (p. 5).

Ten slotte willen we erop wijzen dat deze WTCB-
Contact een niet-beperkend overzicht geeft van 
de bestaande toleranties en uitzichtscriteria voor 
de hierna behandelde vakgebieden. De keuze 
van de aangehaalde domeinen en criteria ge-
beurde aan de hand van de gegevens waarop de 
ingenieurs van het departement ‘Technisch ad-
vies’ zich tijdens hun bouwplaatsbezoeken het 
vaakst dienden te beroepen. We willen eveneens 
onderstrepen dat de toleranties uit dit magazine 
in eerste instantie bruikbaar zijn voor de beoor-
deling van de uitgevoerde werken (bv. inplan-
ting en uitvoering van een betonplaat) en minder 
voor de beoordeling van afgewerkte producten 
(bv. fabricagetoleranties op een muurtegel). n
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BouWToleraNTIeS oNDer De loep

(*) Aannemersbedrijven kunnen gratis een groot aantal NBN-normen raadplegen op de WTCB-website (www.wtcb.be) .
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TerminologieDit artikel reikt de lezer een aantal 
termen aan die frequent gebruikt wor-
den als men het heeft over toleranties. 
Deze lijst is gebaseerd op de definities 
uit de referentienorm ISo 1803.

BaSISTermINoloGIe

Maat : grootte van een afmeting, uitgedrukt in 
een gegeven eenheid.
Richtmaat : maat die bij het ontwerp en in de 
praktijk gebruikt wordt en ten overstaan waar-
van de afwijkingen, die in het ideale geval ge-
lijk zijn aan nul, worden opgegeven.
Reële maat : maat die bekomen wordt door 
meting (na correctie van de potentiële bewe-
gingen die bijvoorbeeld kunnen optreden door 
de thermische uitzetting van de materialen).
Toelaatbare grensmaat naar boven en naar 
onder : maximum en minimum toegelaten 
reële maat.
Toelaatbare afwijking naar onder (boven) : 
verschil tussen de toelaatbare grensmaat naar on-
der (boven) en de overeenkomstige richtmaat.
Tolerantie : verschil tussen de toelaatbare 
grensmaat naar boven en de toelaatbare grens-
maat naar onder. De tolerantie is bijgevolg een 
absolute waarde (zonder teken). In de bouw-
sector wordt een tolerantie ook vaak uitgedrukt 
door de toelaatbare afwijking (in ±), waarin de 
waarde van de tolerantie impliciet vervat zit.

Afbeelding 1 geeft het verband weer tussen 
voornoemde basistermen.

ToleraNTIeTypeS

Inplantingstolerantie : toelaatbare schom-
meling van de getalwaarde tussen ingeplante 
punten of lijnen, of van de afstand van deze 
punten of lijnen tot de hoofd- en hulpstelsels 
(deze schommelingen komen voort uit het 
gebruik van toestellen zoals waterpassen en 
theodolieten).

Aangezien de tolerantie op het peil van een 
gegeven punt x verhoogt naarmate de afstand 
tussen dit punt en het dichtstbijzijnde referen-
tiepeil toeneemt, valt het aan te raden om deze 
afstand te beperken door voldoende referen-
tiepeilen te voorzien. Indien bepaalde peilen 
strengere toleranties vereisen (bv. verbinding 
tussen een binnenvloer en een deurdorpel) 
moet dit duidelijk aangegeven worden vóór de 
aanvang van de werken. n

Afb. 2 Verschil tussen 
de toleranties op het 
peil en op de vlakheid.

afstand a [m] 
tussen een refe-
rentiepeil en het 

aanvangspeil (hori-
zontaal gemeten)

Toelaatbare 
afwijkingen [mm] 
tussen een refe-
rentiepeil en het 

aanvangspeil

A ≤ 10 ± 2

10 < A ≤ 50 ± 3

A > 50 ± 5

Toleranties op de overgebrachte refe-
rentiepeilen.

Aanvangs-
peil Overgebracht referentiepeil

Tolerantie op het overgebrachte referentiepeil ten  
opzichte van het aanvangspeil

Tolerantie op de 
vlakheid van de 
dekvloer

Tolerantie op de vlakheid 
van de vloerbedekking
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Tolerantie op het peil 
van de vloerbedekking

Tolerantie op 
het peil van de 

dekvloer

Component (in de ontwerpfase)

Richtmaat (4440 mm)

Toelaatbare grensmaat naar boven (4450 mm)

Toelaatbare grensmaat naar onder (4430 mm)

Toelaatbare afwijking naar onder  
(- 10 mm)

Component (na de plaatsing)

Reële maat (4444 mm)

Tolerantie (20 mm)

Toelaatbare afwijking naar boven 
(+ 10 mm)

Toelaatbare afwijking (± 10 mm)

Afwijking (+ 4 mm)

Afb. 1 Verband tussen de basistermen.Tolerantie op het stellen : toelaatbare schom-
meling van de afstand van een component ten 
opzichte van de uitgezette punten en lijnen.
Fabricagetolerantie : toelaatbare schomme-
ling van de getalwaarde van een component 
tengevolge van zijn fabricatie.
Plaatsingstolerantie : toelaatbare schomme-
ling van de getalwaarde van de afstand tussen 
een punt, lijn of oppervlak van een geplaatste 
component en de overeenkomstige richtpun-
ten, richtlijnen of richtvlakken.

peIl eN vlakheID

Het peil en de vlakheid zijn termen die vaak 
verward worden. De onderstaande definities 
en afbeelding 2 hebben tot doel het verschil te 
verduidelijken.

Peil : een peilverschil wordt gekenmerkt door 
afwijkingen in min of meer ten opzichte van de 
niveaus die beschreven worden in de aanbeste-
dingsdocumenten en die een vlak bepalen. De 
horizontaliteit en helling van een vlak worden 
bepaald afhankelijk van de peilmaten.
Vlakheid : de vlakheidsgebreken van een af-
werkingsmateriaal worden gekenmerkt door 
convexe of concave onregelmatigheden en 
staan dus los van het peil en de helling.

Aanvangspeil : dit peil wordt bepaald door de 
bouwheer of de hoofdaannemer die het vervol-
gens aanduidt op een plaats die onveranderd 
en toegankelijk blijft.
Overgebrachte referentiepeilen : de refe-
rentiepeilen worden door de bouwheer of de 
hoofdaannemer doorgaans op 1 meter boven 
het niveau van de afgewerkte vloer overge-
bracht, en dit vertrekkend van het aanvangs-
peil. De toleranties op deze overgebrachte re-
ferentiepeilen zijn opgenomen in nevenstaande 
tabel.

TermINoloGIe
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om discussies en interpretatiever-
schillen te vermijden bij de controle 
van de dimensionale toleranties en 
het uitzicht van bouwwerken, dient 
men de gehanteerde instrumenten en 
methoden duidelijk te definiëren. hier-
voor kan men een beroep doen op 
de norm NBN ISo 7976-1 en enkele 
elementaire principes voor de opleve-
ring van het uitzicht van bouwwerken. 
Deze documenten worden echter nog 
al te vaak over het hoofd gezien door 
de bouwprofessionelen.

Controle- 
instrumenten  

en -methodologie

in de fabriek als op de bouwplaats. Daarnaast 
geeft ze een overzicht van de meetmethoden 
die enkel toepasbaar zijn in situ (zie tabel 2).
Terwijl de metingen in de fabriek doorgaans 
gecontroleerd worden door de fabrikanten, 

metingen die uitgevoerd kunnen worden 
in de fabriek en op de bouwplaats

metingen die enkel uitgevoerd kunnen 
worden op de bouwplaats

Afmetingen van de elementen :•	
lengte en breedte –
dikte of diepte –

Rechtheid van de elementen :•	
hoekafwijking –
evenwijdigheid –

Rechtheid en zeeg van de elementen•	
vlakheid en scheluwte van de elementen•	

Positie in het horizontale vlak•	
Niveauverschillen•	
verticaliteit•	
Excentriciteit •	
Positie tegenover andere elementen•	
Andere belangrijke afwijkingen :•	

oplegdiepte –
voegbreedte –
niveauverschil ter hoogte van een voeg –

Tabel 2 Overzicht van de metingen die uitgevoerd kunnen worden in de fabriek 
en/of op de bouwplaats, of enkel op de bouwplaats.

BelaNGrIjkSTe meeTINSTru-
meNTeN

De norm NBN ISO 7976-1 is het referentie-
document bij uitstek voor de keuze van de 
meetinstrumenten voor de controle van bouw-
producten en hun plaatsing. Deze norm stelt 
echter dat men ook andere meetinstrumenten 
mag gebruiken op voorwaarde dat deze vol-
doen aan de nauwkeurigheidseisen van de 
meetmethode.

De keuze van het meetinstrument hangt door-
gaans af van de uit te voeren meting, de vast-
gelegde toelaatbare afwijking en de omge-
vingsvoorwaarden tijdens de controle (bv. in 
de fabriek of op de bouwplaats). De uitvoerder 
van de metingen moet ervaring hebben met de 
meetinstrumenten en moet erop toezien dat 
deze juist afgesteld en geijkt zijn (dit vereist 
een regelmatige controle en een eventuele rei-
niging na gebruik). Tabel 1 geeft een overzicht 
van de belangrijkste meetinstrumenten voor 
de bouwsector, afhankelijk van het toepas-
singsdomein.

BelaNGrIjkSTe meeTmeThoDeN 
voor De CoNTrole vaN De  
DImeNSIoNale ToleraNTIeS

De norm NBN ISO 7976-1 beschrijft een aan-
tal meetmethoden die men zowel kan hanteren 

CoNTrole-INSTrumeNTeN eN -meThoDoloGIe

Tabel 1 Belangrijkste meetinstrumenten voor de bouwsector.

meetinstrument Toepassingsdomein

theodoliet
meting, inplanting en controle van hoeken, lijnen en horizontale of 
verticale vlakken

Automatische
waterpas

Bepaling van de hoogte van een punt ten opzichte van een referen-
tiegegeven

laserinstrument Bepaling van hoogtes, peilen of afwijkingen van posities of richtingen

schuifmaat meting van afmetingen tot 1.000 mm

meetband Rechtstreekse meting van afmetingen en afstanden tot 100 m (1) 

winkelhaak hoofdzakelijk voor de controle van rechte hoeken

lat of regel
De lat of regel creëert een lijn aan de hand waarvan men de afwij-
kingen op de rechtheid en de vlakheid kan nagaan (2) 

waterpas Aanduiding of nazicht van de horizontaliteit of verticaliteit

schietlood
Aanduiding van een verticale referentielijn voor hoogtes lager dan 
3 m

hellingmeter, clino-
meter of inclino-
meter

meting van de verticaliteit (3), horizontaliteit of helling

Diktematen
meting van de eventuele aanvaardbaarheid van een voegopening, 
een afstand (niveauverschil, vlakheid, enz.), …

colorimeter (4)
Bepaling van de kleur van een oppervlak volgens diverse ‘kleursys-
temen’ (bv. l*a*b) (5)

(1) men beperkt de omvang bij voorkeur tot 50 m.
(2) men hanteert doorgaans lengtes van 20 of 50 cm en van 1, 2 en 3 m.
(3) De meting van de verticaliteit is beperkt tot een normale verdiepingshoogte.
(4) hoewel dit toestel niet behoort tot de meetinstrumenten die beschreven worden in de norm NBN 

Iso 7976-1, werd het wel opgenomen in de lijst van instrumenten voor kleurmetingen in de interna-
tionale norm Iso 7724-2.

(5) Door rechtstreekse vergelijking kan men kleurverschillen kwantificeren (ΔE).

moeten andere bouwprofessionelen, zoals 
aannemers, architecten en experten, zich vaak 
ook vergewissen van de correcte plaatsing van 
deze producten in situ.

Indien de operatoren van de meettoestellen 
gebruik maken van de meetmethoden uit de 
norm en/of uit het referentiedocument dat 
ernaar verwijst, kan het risico op discussies 
en interpretatieverschillen bij de controle van 
de dimensionale toleranties tot een minimum 
herleid worden. Om de operatoren bij te staan, 
geven we hierna een overzicht van de belang-
rijkste meetmethoden op de bouwplaats.

Horizontaliteit of Helling van een  
oppervlak

Doorgaans wordt het afgewerkte peil van een 
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oppervlak en/of de helling die het moet ver-
tonen gecontroleerd aan de hand van een to-
pografisch peil. De helling van het oppervlak 
kan tevens nagegaan worden door een rechte, 
stijve lat met een gekende lengte te voorzien 
van een luchtbelwaterpas (meestal 2 m).

vlakHeid van een oppervlak 

Om de vlakheid van een oppervlak vlot te con-
troleren, kan men gebruik maken van een rech-
te, stijve lat met een vastgelegde lengte (door-
gaans 2 m) die aan de uiteinden voorzien is van 
twee vaste blokjes met een dikte, gelijk aan de 
tolerantie (zie afbeelding 1). Voorts is de lat 
uitgerust met een derde los blokje waarvan de 
dikte gelijk is aan tweemaal de tolerantie.

Men plaatst de lat met de twee vaste blokjes op 
het te controleren oppervlak :

geval 1•	  : één vast blokje en een punt van de 
lat raken het oppervlak, terwijl het tweede 
vaste blokje niet meer steunt op het opper-
vlak. De vlakheid valt buiten de toleranties
geval 2•	  : de twee vaste blokjes steunen op het 
oppervlak, terwijl de lat er niet mee in con-
tact komt. Het losse blokje gaat onder de lat 
door. De vlakheid valt buiten de toleranties
geval 3•	  : de twee vaste blokjes steunen op  
het oppervlak, terwijl de lat er niet mee in 
contact komt. Het losse blokje gaat niet on-
der de lat door. De vlakheid valt binnen de 
toleranties.

Afb. 1 Controle van de vlakheid van een oppervlak.

A. Blokje met een 
dikte gelijk aan 
de tolerantie

B. Lat van 2 m lang
C. Los blokje (dikte 

gelijk aan twee-
maal de toleran-
tie)

A

Geval 1 vlakheid buiten de toleranties

Geval 2 vlakheid  
buiten de toleranties

Geval 3 vlakheid  
binnen de toleranties

B C B A

B

A

Afb. 2 Controle van de scheluwte van een element.

d1 d2

a

sCHeluwte

Scheluwte is een bijzondere vorm van uitbui-
ging waarbij één van de hoeken van het element 
niet ligt in het vlak dat gevormd wordt door de 
drie andere hoeken. 

De meting gebeurt ofwel met een rechte, stijve 
lat, ofwel met een gespannen draad die twee 
hoger gelegen hoeken van het te meten element 
diagonaal met elkaar verbindt. Vervolgens meet 
men de afstanden d

1
 en d

2
 in het midden van 

beide diagonalen met behulp van een los blokje 
of, beter nog, met behulp van een schuifmaat 
(zie afbeelding 2). De scheluwtegraad van het 
oppervlak ‘a’ is gelijk aan : a = 2 x (d

1
 - d

2
).

reCHtHeid van de randen en lijnen 

De rechtheid van de randen en de lijnen (bv. voe-
gen) kan op identieke wijze gemeten worden als 
de vlakheid, d.w.z. door een lat met blokjes op 
de te controleren rand of lijn te plaatsen.

vertiCaliteit

Deze metingen worden uitgevoerd met behulp 
van een hellingmeter (zie afbeelding 3) of een 
schietlood. De hier afgebeelde hellingmeter is 
een rechte lat met een lengte kleiner dan of ge-
lijk aan 2 m, die voorzien is van een regelbare 
luchtbelwaterpas en twee steunblokjes. 

Afb. 3 Controle van de verticaliteit 
met behulp van een hellingmeter.

Steunblokje

Het aflezen gebeurt rechtstreeks op de luchtbel 
of onrechtstreeks door de lat verticaal te plaat-
sen en dikteplaatjes onder één van de steun-
blokjes te schuiven.

Het toestel dient regelmatig gecontroleerd te 
worden door de lat 180° te draaien. 

Hoekafwijking

De hoekafwijking wordt gedefinieerd als het 
verschil tussen een werkelijke hoek en de bij-
horende referentiehoek. Afbeelding 4 toont de 
hoekafwijkingen, aangeduid in graden (A) of 
door een lengte (B).

Afb. 4 Hoekafwijking.

Werkelijke hoek

A. UiTGEDRUkT in GRADEn

B. UiTGEDRUkT DOOR EEn LEnGTE

L1

L2

Hoekafwijking

Referentiehoek

Hoekafwijking

CoNTrole-INSTrumeNTeN eN -meThoDoloGIe
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Indien men de hoekafwijking wenst uit te 
drukken door een lengte, dan moet deze be-
paald worden vertrekkend van de kleinste 
zijde van de hoek en loodrecht gemeten op 
de bijhorende kant van de referentiehoek. De 
hoekafwijkingen worden bepaald door middel 
van een winkelhaak. Bij de controle wordt re-
kening gehouden met de volgende aspecten :

zo nodig worden de te meten punten bepaald •	
met behulp van positietoebehoren
de benen van de winkelhaak mogen niet lan-•	
ger zijn dan 1200 mm.

Men kan de nauwkeurigheid van de winkel-
haak nagaan door hem 180° te draaien.

Afb. 5 Meting van het niveauverschil 
tussen twee aangrenzende tegels.

niveauversCHil tussen twee aangrenzende 
elementen

Het niveauverschil tussen twee aangrenzende 
elementen wordt gemeten met een rechte lat 
met aangepaste lengte. Deze lat wordt op het 
hoogste element geplaatst terwijl men erop 
toeziet dat dit contact behouden blijft (zie af-
beelding 5). Vervolgens meet men de opening 
tussen de lat en het naastliggende element in de 
buurt van de rand met behulp van diktematen 
of – beter nog – met een schuifmaat.

prINCIpeS voor De BeoorDelING 
vaN heT uITzIChT

We willen eerst en vooral benadrukken dat 
men het uitzicht van afwerkingen steeds moet 
beoordelen met het blote oog, onder normale 
lichtinval en vanop een welbepaalde afstand (af-
hankelijk van het te controleren element). Deze 
beoordeling mag in geen geval plaatsvinden on-
der scherende lichtinval of bij tegenlicht.

Voor verticale oppervlakken bedraagt de cor-
recte beoordelingsafstand gemiddeld 1,5 tot 
3 m. De oplevering van vloerafwerkingen 
gebeurt loodrecht op het te controleren op-
pervlak en vanop manshoogte (met een mini-
mumafstand van 1,5 m).

Men mag het uitzicht van een bouwwerk 
slechts beoordelen nadat dit voldoende uitge-
droogd is om te vermijden dat men kleurver-
schillen zou opmerken die typisch zijn voor de 
drogingsperiode.

Aangezien het uitzicht een doorslaggevende 
factor kan vormen voor de keuze van een wel-
bepaalde afwerking, zouden de betrokken par-
tijen zich vóór het afsluiten van de bestelling 
akkoord moeten verklaren over een ‘contractu-
eel staal’, en dit om betwistingen na de uitvoe-
ring te vermijden. Zo zou een dergelijk staal 
voor toepassingen uit natuursteen of kerami-
sche tegels met (bijvoorbeeld) kleurschakerin-
gen idealiter uit drie elementen moeten bestaan 
die het gewenste uitzicht weergeven. Deze ele-
menten worden genummerd van 1 tot 3  :

het element nr. 1 geeft het gemiddelde uit-•	
zicht weer
de elementen nr. 2 en nr. 3 geven de toelaat-•	
bare uitersten (kleur, schakering, doorade-
ring, geoden, …) weer.

Voor meer informatie over de objectieve 
beoordeling van kleurverschillen kan men 
Infofiche nr. 25 raadplegen, die een overzicht 
geeft van de belangrijkste beoordelingsme-
thoden voor kleurverschillen afhankelijk van 
het materiaaltype of het te controleren bouw-
werk. n

Toleranties onderling 
combineren

Bij de beoordeling van het uitge-
voerde werk dient men vaak meerdere 
toleranties in aanmerking te nemen. 
zo dient men bij de beoordeling van 
de oplegging van een welfsel op een 
wand niet alleen de fabricage- en 
uitvoeringstoleranties van het welfsel 
te respecteren, maar ook deze van de 
wand. Deze toleranties kunnen boven-
dien uit meerdere aspecten bestaan : 
bij de fabricagetoleranties dient men 
bijvoorbeeld naast de haaksheid van 
het eindvlak, ook de afmetingen van 
het element na te gaan, ... terwijl men 
bij de uitvoeringstoleranties zowel de 
afwijkingen op het uitzetten, het stel-
len en het plaatsen van het element 
controleert.

Bij het combineren van verschillende toleran-
ties dient men er in eerste instantie op toe te 
zien dat deze onderling onafhankelijk zijn. 
Aangezien de haaksheid van het eindvlak van 
een welfsel ook een invloed zal uitoefenen op 
de welfselafmetingen (lengte), mag men bij 
de combinatie van deze fabricagetoleranties 

enkel de meest bepalende factor in rekening 
brengen.

Indien men zomaar de algebraïsche som zou 
maken van alle onafhankelijk van elkaar wer-
kende toleranties, dan zou men ten onrechte 
de meest nadelige situatie beschouwen. In ons 
voorbeeld zou dit betekenen dat men een welf-
sel met de maximum toelaatbare fabricageaf-
wijkingen zou aanbrengen op een betonwand 
met even ernstige afwijkingen en dat men 
hiervoor bovendien de maximaal aanvaard-
bare uitvoeringsafwijkingen zou hanteren. 
De kans dat een dergelijke situatie zich in de 
praktijk zou voordoen, is gelukkig nagenoeg 
onbestaand. Om de toleranties op een realis-
tische wijze met elkaar te combineren, gaat 
men bijgevolg beter statistisch te werk.

De norm NBN ISO 3443-2 geeft richtlijnen 
voor de statistische combinatie van spreidin-

gen die de Gaussverdeling volgen. We kunnen 
deze methode extrapoleren naar de combinatie 
van toleranties (voor zover deze laatste geba-
seerd zijn op eenzelfde overschrijdingskans). 
De gecombineerde tolerantie kan volgens dit 
principe gelijk gesteld worden aan de vier-
kantswortel van de som van de kwadraten van 
de toleranties :

2 2 2 2
t i 1 2 ns s s s ... s= = + + +∑

waarbij :  
s•	

t
 = de gecombineerde tolerantie

s•	
i
 = de onderling onafhankelijke toleranties.

Men kan uitgaan van de veronderstelling dat 
het merendeel van de fabricage- en uitvoe-
ringstoleranties zal voldoen aan deze waar-
schijnlijkheidswet. Zoniet, dient men zich er-
van te vergewissen dat de berekende afwijking 
nog steeds kleiner is dan de algebraïsche som 
van de toleranties (meest nadelige situatie). n

CoNTrole-INSTrumeNTeN eN -meThoDoloGIe
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Bij de bepaling van de 
toleranties op ruwbouwele-
menten staat de functiona-
liteit ervan steeds centraal. 
Te grote afwijkingen op hun afme-
tingen en de positie zouden immers 
nadelig kunnen zijn voor de stabiliteit 
en de gebruiksgeschiktheid van de 
constructie.

Het functionele aspect 
moet primeren

Het uitzicht van ruwbouwelementen is slechts 
van belang indien deze naderhand niet door 
hun afwerking aan het zicht onttrokken wor-
den. Bij het vastleggen van de toelaatbare af-
wijkingen op de ruwbouw, dient men niette-
min ook rekening te houden met de voorziene 
afwerking en zal men eventueel ook eisen 
opleggen die strenger zijn dan noodzakelijk 
vanuit een functioneel oogpunt.

Indien men ervoor opteert om bepaalde ruw-
bouwelementen zichtbaar te laten teneinde 
een specifiek effect te creëren, dient men in 
de contractuele documenten strengere (maar 
haalbare) eisen te specificeren voor het uitzicht 
ervan. Bij ontstentenis van dergelijke eisen zal 
men immers veronderstellen dat het gaat om 
een standaarduitvoering waarbij de typische 
uitzichtskenmerken die geassocieerd worden 
met ruwbouw elementen aanvaardbaar zijn.

Bij gevelmetselwerk vereisen ten slotte zowel 
het functionele als het visuele aspect de nodi-
ge aandacht. Daarenboven dient de uitvoering 
van het metselwerk voldoende verzorgd te zijn 
om een correcte plaatsing van het schrijnwerk 
toe te laten.

refereNTIeDoCumeNTeN1 

Er bestaan verschillende referentiedocumenten 
waarin toleranties opgegeven worden voor de 
fabricage, de inplanting, het stellen en de plaat-
sing van de bouwelementen alsook voor de uit-
voering van de sparingen en de openingen.

De inplantingstoleranties hebben betrekking 
op de maatafwijkingen die voortkomen uit de 

gehanteerde inplantingstechniek (bv. met een 
theodoliet, laserinstrument, ...). De opmeting 
van deze toleranties in gebouwen wordt be-
sproken in de normenreeks NBN ISO 7976, 
terwijl de norm NBN ISO 4463 de inplan-
tingstoleranties weergeeft die van toepassing 
zijn op de hoofd- en hulpstelsels alsook op 
de stelpunten van een gebouw. We hernemen 
hieronder enkele belangrijke inplantingstole-
ranties uit deze laatste norm :

de tolerantie op het aanbrengen van de hulp-•	
punten bedraagt ± 4 mm voor een afstand 
tot 7 m en ± 1,5 √L mm voor grotere afstan-
den (L = de afstand in m)
de tolerantie op de horizontale inplanting •	
van een stelpunt bedraagt ± 2 K

1
 mm voor 

een afstand tot 4 m en ± K
1
 √L  mm voor 

grotere afstanden (K
1
 = een constante, die 

voor beton- en staalconstructies gelijk is 
aan 1,5).

Wat de toleranties op structuurelementen be-
treft, dient men een onderscheid te maken 
tussen funderingen, metselwerk, beton-, hout- 
en metaalconstructies. Voor laatstgenoemde 
elementen verwijzen we naar de normen 
NBN EN 1090-1 (eisen), 1090-2 (staal) en 
1090-3 (aluminium).

funderingen en betonConstruCties1.1 

De norm NBN EN 13670, die binnenkort zal 
verschijnen, heeft zowel betrekking op de 
vervaardiging van constructies uit ter plaatse 
gestort beton als op de uitvoering van geprefa-
briceerde betonelementen waarvoor nog geen 
specifieke norm bestaat.

Wat de materiaalafwijkingen op geprefabri-
ceerde betonelementen betreft, verwijzen we 
naar de volgende referentiedocumenten :

de NBN EN 13369 : algemene bepalingen •	
voor vooraf vervaardigde betonproducten
de NBN B 21-600 : algemene bepalingen •	
voor geprefabriceerde betonproducten. Na-
tionale aanvulling bij NBN EN 13369
de NBN EN 13225 : vooraf vervaardigde •	
betonproducten : rechtlijnige dragende de-
len (PTV 200)
de NBN EN 1168 : geprefabriceerde beton-•	
producten : holle vloerplaten (PTV 201)
de NBN EN 13747 : geprefabriceerde be-•	
tonproducten : breedplaten van vloersyste-
men (PTV 202)
de NBN EN 14992 : geprefabriceerde be-•	
tonproducten : wandelementen (PTV 212)

PTV 21-601 : geprefabriceerde architectoni-•	
sche en industriële elementen van sierbeton.

metselwerk1.2 

Tabel 1 geeft de Belgische en Europese nor-
men weer waarin men de uitvoerings- en pro-
ducteisen kan terugvinden voor metselwerk. 
Daarnaast bevat de tabel ook een aantal PTV-
reeksen die een leidraad kunnen vormen bij de 
beoordeling van beschadigingen en fouten in 
metselstenen.

Tabel 1 Referentiedocumenten voor 
metselwerk.

Normen voor het ontwerp

NBN EN 1996-2:2005 (+ Ac:2009) + •	
ANB : ontwerp en berekening van met-
selwerk. Deel 2 : ontwerp, keuze van 
bouwstoffen en uitvoering van construc-
ties van metselwerk (Eurocode 6)
NBN B 24-401:1981 : uitvoering van •	
metselwerk

productnormen

NBN EN 771-reeks + addenda•	
Ptv 21-00x-reeks•	
Ptv 23-00x-reeks•	

Hout1.3 

Er bestaan slechts weinig Belgische referen-
tiedocumenten die toleranties opgeven voor de 
plaatsing van houten ruwbouwelementen (tim-
merwerk, houtskelet, houten draagstructuur).

Wat de toleranties op houten daktimmerwerk 
betreft, kan men een beroep doen op de vol-
gende documenten :

NBN EN 1995-1-1 : ontwerp en berekening •	
van houtconstructies. Deel 1-1 : algemeen. 
Gemeenschappelijke regels en regels voor 
gebouwen
STS 31 : timmerwerk.•	

De toleranties voor houten draagvloeren zijn 
op hun beurt terug te vinden in de TV 223 met 
betrekking tot draagvloeren in niet-industriële 
gebouwen.

Gelet op het gebrek aan Belgische referentie-
documenten inzake toleranties voor houtske-
letbouw, verwijzen we hiertoe naar de Franse 
norm NF P 21-204 : Travaux de bâtiment. 
Construction de maisons et bâtiments à os-

Afb. 1 De functionaliteit staat centraal.
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sature en bois (Bouwwerken. Oprichting van 
woningen en gebouwen met een houtskelet).

De toelaatbare vervormingen voor gebouwen 
in het algemeen en voor houtstructuren in het 
bijzonder zijn dan weer opgenomen in de NBN 
B 03-003 : vervormingen voor draagsystemen. 
Vervormingsgrenswaarden. Gebouwen.

Ten slotte bestaan er nog een aantal Belgische 
productnormen die eisen vastleggen voor hou-
ten elementen of elementen op basis van hout :

NBN EN 336 : hout voor dragende toepas-•	
singen. Afmetingen, toelaatbare maatafwij-
kingen
NBN EN 390 : gelijmd gelamelleerd hout. •	
Afmetingen en toelaatbare afwijkingen
NBN EN 14250 : houtconstructies. Product-•	
eisen voor vooraf vervaardigde dragende 
delen met hechtplaten.

ToleraNTIeS 2 

funderingen en betonConstruCties2.1 

In de toekomstige Europese norm NBN 

afwijking op ... Toelaatbare afwijking volgens de NBN eN 13670

de horizontale afstand tot de referentielijn fundering : ± 25 mm
kolom of muur : ± 25 mm

de verticale afstand h tot het referentiepeil fundering : ± 20 mm
vloerplaat tussen de bovenste verdieping en het referentiepeil :

h •	 ≤ 20 m : ± 20 mm
20 m < h : ± 0,5 (h + 20) mm, max. ± 50 mm•	

de afstand tussen aan elkaar grenzende verticale niveaus opeenvolgende vloeren : ± 20 mm

het niveauverschil tussen aan elkaar grenzende balken (  = tussenafstand) ± (10 + /500) mm

de horizontale afstand  tussen twee aan elkaar grenzende elementen Balken : max. (± 20 mm of ± /600), max. ± 40 mm
kolommen/muren : max. (± 20 mm of /600), max. ± 60 mm

de afmetingen van de betondoorsnede ( = lengte) :
•	  ≤ 150 mm
•	  = 400 mm
•	  ≥ 2500 mm

tussenliggende waarden lineair interpoleren
± 10 mm
± 15 mm
± 30 mm

de vlakheid :
globale vlakheid onder de lat van 2 m•	
lokale vlakheid/oneffenheid onder de lat van 0,2 m•	

Bekist of gladgestreken : 9 mm / 2 m en 4 mm / 20 cm•	
Niet bekist : 15 mm / 2 m en 6 mm / 20 cm•	

de kromming van de elementen (h = hoogte,  = lengte) kolommen en wanden : max. (± h/300 of ± 15 mm), max. ± 30 mm

Balken en vloerplaten : max. (± /600 of ± 20 mm) 

de rechtheid van de randen ( = lengte van de rand) : 
•	  ≤ 1 m
•	  > 1 m

± 8 mm
± 8 mm/m, ≤ ± 20 mm

de orthogonaliteit (a = lengte van de doorsnede) max. (± 0,04 a of ± 10 mm), max. ± 20 mm

de scheefheid (a = hoogte, b = breedte van de doorsnede) max. (± a/25, ± b/25), max. ± 30 mm

de loodrechte stand (h = hoogte van de wand of de kolom, ∑hi = totale 
hoogte van de beschouwde verdiepingen, n = aantal verdiepingen)

Een verdieping ≤ 10 m : max. (h/400 of 15 mm)
meerdere verdiepingen : min. (50 mm of ∑hi / (200 n1/2)

de verticale uitlijning (t = gemiddelde breedte) max. (t/30 of 15 mm), max. ± 30 mm

de helling van de balken of platen (l = lengte van de balk of de plaat) ± (10 + l/500) mm

de sparingen en de openingen ± 25 mm op de positie en de afmetingen van de opening
± 10 mm op de diameter van een buisdoorvoer

(*) De informatieve toleranties zijn aangeduid in het lichtgroen, de normatieve toleranties in het donkergroen.

Tabel 2 Normale toleranties voor funderingen en betonconstructies (*).

EN 13670 zal een onderscheid gemaakt worden 
tussen de volgende twee soorten toleranties : 
• normatieve toleranties : structurele toleran-

ties die de mechanische sterkte en de stabili-
teit van de constructie moeten waarborgen

• informatieve toleranties : deze hebben 
doorgaans een minder belangrijke structu-
rele invloed. We willen erop wijzen dat de 
contractuele documenten steeds moeten 
vermelden of deze toleranties al dan niet 
van toepassing zijn.

Verder voorziet de norm twee tolerantieklas-
sen : 

de •	 tolerantieklasse 1 (normale toleranties) : 
deze klasse is van toepassing bij ontstente-
nis van andere bepalingen in het bijzondere 
bestek en maakt de toepassing van de di-
mensioneringshypothesen uit de Eurocode 2 
mogelijk (zie tabel 2 en het WTCB-Dossier 
nr. 2004/4.4)

• de tolerantieklasse 2 (strengere toleranties) : 
deze klasse dient steeds in het bijzondere 
bestek vermeld te worden. Deze strengere 
toleranties en de bijhorende kwaliteitscon-
trole zijn noodzakelijk om bij een berekening 
volgens de Eurocode 2 (zie bijlage A van de 

Eurocode) de verlaagde partiële materiaal-
factoren in rekening te kunnen brengen. 

Peil en vlakheid2.1.1 

De tevredenheid over de functionaliteit van een 
cementgebonden bedrijfsvloer hangt in grote 
mate af van de afwijkingen op de vlakheid en 
het peil van de afgewerkte vloer. We willen er 
in dit kader op wijzen dat voorschriften zoals 
‘perfect pas en vlak’ in de contractuele docu-
menten onmogelijk kunnen nageleefd worden 
in de praktijk. Onder ‘vlak en pas’ verstaat 
men bijgevolg doorgaans dat de afwijkingen 
op de vlakheid en het peil van de bedrijfsvloer 
binnen de toleranties moeten liggen.

De toleranties die gelden op het peil van de 
afgewerkte vloer hangen onder meer af van 
de afstand tussen het gemeten punt en het 
dichtstbijzijnde peilmerk (men dient dan ook 
steeds voldoende peilmerken te voorzien) (zie 
tabel 3, p. 8).

De vlakheid van een bedrijfsvloer is het re-
sultaat van een aantal opeenvolgende bewer-
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kingen (gieten, effenen, vlinderen) en wordt 
beïnvloed door een aantal factoren zoals :

het op peil brengen van het beton•	
het eventueel verdichten van het beton vóór •	
het gladstrijken
de vordering van de binding tijdens het •	
gladstrijken
de handigheid van de uitvoerder•	
de gelijkmatige instrooiing van het slijtlaag-•	
mengsel over het vloeroppervlak
de uitrusting waarover de uitvoerder be-•	
schikt.

Tabel 4 geeft een overzicht van de verschillen-
de vlakheidsklassen voor afgewerkte bedrijfs-
vloeren en hun bijhorende toleranties (zie ook 
TV 204). Bij de keuze van de vlakheidsklasse 
dient men voldoende rekening te houden met 
de voorziene toepassing van de vloer. Zo wordt 
voor bedrijfsvloeren die bestemd zijn voor cou-
rant gebruik meestal een vlakheidsklasse IV 
voorgeschreven (tolerantie van 9 mm onder 
de regel van 2 m). Dit is meteen ook de klasse 
die gehanteerd wordt bij ontstentenis van voor-
schriften in het bijzondere bestek.

De vlakheidsklassen I, II en III dienen dui-
delijk opgegeven te worden in het bestek en 
worden enkel voorzien in bijzondere gevallen, 
bijvoorbeeld voor vloeren die bereden worden 
door vorkheftrucks met een grote stapelhoog-
te. Gelet op de hogere kostprijs van dergelijke 
vloeren kan men eventueel overwegen om en-
kel de zones aan te duiden waarop strengere 
eisen van toepassing zijn.

In de omgeving van hindernissen (muren, ko-
lommen enz.) kunnen er grotere afwijkingen 
ontstaan tengevolge van een verschil in effe-
ning (intensiteit en aard) of de moeilijke toe-
gang tot de betreffende zones (vooral bij ma-
nueel effenen, een verschil in intensiteit en/of 

Tabel 4 Toleranties op de vlakheid van 
een cementgebonden bedrijfsvloer.

afwerking). Om deze reden worden de meet-
punten voor de vlakheidsmeting gewoonlijk 
gekozen op een minimale afstand van 20 cm 
van de hindernissen. Binnen deze zone van 
20 cm wordt een vlakheid aangenomen die één 
klasse minder streng is dan deze, voorzien voor 
de centrale delen. Indien het gaat om vloeren 
van de vlakheidsklasse IV, zal de tolerantie in 
de voornoemde zone 12 mm bedragen. 

Zichtbaar beton2.1.2 

Zoals reeds aangegeven werd in de inleiding, 
is het uitzicht van ruwbouwelementen door-
gaans van ondergeschikt belang, aangezien 
deze door de latere afwerkingen aan het zicht 
onttrokken worden.

Er kunnen echter wel bepaalde toleranties opge-
legd worden aan het uitzicht van oppervlakken 
uit ter plaatse gestort beton die zichtbaar gela-
ten worden. In afwachting van de verschijning 
van de nieuwe norm terzake, kan men hiervoor 
een beroep doen op het CIB-rapport nr. 24 ‘To-
leranties op het uitzicht van beton’ (zie WTCB-
Dossier nr. 2007/4.4) dat eisen oplegt voor de 
kleurschakeringen en luchtholten in het zicht-
vlak, alsook voor de aanwezigheid van grind-
nesten en plaatselijke onvolkomenheden.

Wat het uitzicht van geprefabriceerde architec-
tonische en industriële elementen van sierbe-
ton betreft, worden in de PTV 21-601 toleranties 
opgegeven voor luchtholten, kleurschakeringen, 
roestvlekken en scheuren. De aanwezigheid 
van luchtholten wordt conventioneel uitgedrukt 
volgens de CIB-schaal, terwijl de toelaatbare 
kleurschakeringen in betonoppervlakken tradi-
tioneel weergegeven worden door een welbe-
paald aantal schaalindelingen verschil tussen 
twee waarden op de CIB-grijsschaal.

In geval van betwisting na een visuele beoor-
deling kan men een kleurmeting verrichten 
met behulp van een colorimeter. Vervolgens 
kan men aan de hand van het verkregen resul-
taat de kleurafwijking ΔE berekenen die over-
eenstemt met ΔE/5,0 schaalindelingen op de 
CIB-grijsschaal.

Verder mogen op elementen uit sierbeton bij 
een beoordeling vanop een afstand van 3 m 
geen roestvlekken zichtbaar zijn die veroor-
zaakt werden door ijzerhoudende granulaten. 
Het droge oppervlak mag evenmin windbarstjes 
(craquelé) vertonen of scheuren breder dan :

0,05 mm voor gladde betonoppervlakken •	
uit architectonische elementen
0,1 mm voor niet-gladde betonoppervlak-•	
ken uit architectonische elementen en beto-
noppervlakken uit industriële elementen.

metselwerk2.2 

Indien de contractuele documenten geen speci-
fieke eisen opleggen voor het metselwerk, zijn 
de toelaatbare afwijkingen uit tabel 6 (p. 9) 
van toepassing. Deze eisen werden overgeno-
men uit de Eurocode 6 en moeten hoofdzake-
lijk de stabiliteit van het dragende metselwerk 
verzekeren. Met het oog op de voorziene af-
werking kunnen eventueel strengere eisen op-
gelegd worden.

Na de uitvoering van het gevelmetselwerk kan 
er op de bouwplaats discussie ontstaan om-
trent de voegbreedte en de uitlijning van de 
(stoot)voegen. Dit geldt met name bij bepaalde 
types handvormsteen (zie afbeeldingen 3 en 4, 
p. 9). In de TV 208 worden toleranties opge-
geven voor de voegen in gevelmetselwerk 
(zie tabel 7, p. 9). Uit deze tabel blijkt dat het 
vooral de maattoleranties op de metselstenen 

Afb. 2 Beoordeling van de vlakheid van een vloer.

vlakheids-
klasse

Tolerantie [mm] on-
der de regel van 2 m

I (extra vlak)
II
III
Iv

3
5
7
9

Sierbeton-
element

oppervlak
Gradatie op de 
CIB-schaal in-

zake luchtholten

Toelaatbaar aantal schaal-
indelingen verschil op de 

CIB-grijsschaal

Architectonisch
glad 1

2
Niet glad 2

Industrieel
glad 2

3
Niet glad 3

Tabel 5 Toleranties op het uitzicht van geprefabriceerd sierbeton.Tabel 3 Toleranties op het peil van de 
afgewerkte bedrijfsvloer.

afstand d [m] tussen 
een punt van de 

vloer en het dichtst-
bijzijnde peilmerk

afwijking [mm]

 d ≤ 1
 1 < d ≤ 3
 3 < d ≤ 6
 6 < d ≤ 15
 15 < d ≤ 30
 d > 30

 ± 6
 ± 8
 ± 12
 ± 16
 ± 20
 ± 25
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NBN eN 1996-2

Bijkomende eis
afwijking op de ... eurocode 6

aNB:2009  
(ontwerp)

fu
nc

tio
ne

el
 a

sp
ec

t loodrechte stand :
per verdieping•	
3 verdiepingen
n verdiepingen•	

± 20 mm
± 50 mm
± 50 mm

± 6 mm
± 18 mm
± 50 mm

tv 188/199 :  •	
± 1/8 3 d  ≤ 4 cm (2)

tv 209 : ± 1/8 •	 3 d

verticale uitlijning ± 20 mm ± 20 mm –

vlakheid ± 10 mm / 1 m
± 50 mm / 10 m

± 6 mm / 2,5 m (1) –

e
st

h
et

is
ch

 a
sp

ec
t lineaire  

afmetingen
– ± 1/4 3 d (2) ≤ 4 cm

tv 188 : •	
1 cm ≤ ± 1/4 3 d  ≤ 4 cm
openingen voor •	
schrijnwerk : 

+ 1/4 3 d  en - 1/8 3 d

rechtlijnigheid 
(horizontaliteit en 
verticaliteit) (³)

– ±1/8 3 d  (4)

tv 209 : 
5 mm / 2 m (klasse 1) •	
8 mm / 2 m (klasse 2)•	

(1) In de ontwerpnorm prNBN EN 1996-2 ANB was sprake van vlakheidstoleranties van  
± 10 mm / 2,5 m (normaal) of ± 8 mm / 2 m en ± 5 mm / 2,5 m (verzorgd) of ± 4 mm / 2 m.

(²) hierin is de waarde ‘d’ gelijk aan de lineaire afmeting (in cm).
(³) Bijvoorbeeld : stootvoegen, kroonlijsten, lijstwerk, enz.
(4) hierin is de waarde ‘d’ gelijk aan de lengte van de lijn (in cm).

Tabel 6 Plaatsingstoleranties voor metselwerk.

ruWBouW

en de kwaliteit van de uitvoering zijn die de 
toegelaten afwijkingen op de voegbreedte en 
de uitlijning bepalen.

De toelaatbare afwijkingen op metselbakste-
nen komen aan bod in de productnorm NBN 
EN 771-1 (+ A1). In tabel 8 hernemen we 
deze eisen voor bakstenen met hoge dichtheid 
(HD : droge volumieke massa > 1000 kg/m³). 
Hieruit kunnen we opmaken dat vooral de 
maatspreiding (*) een belangrijke invloed uit-
oefent op de voegbreedte en de uitlijning. 

We beschouwen bij wijze van voorbeeld een 
muurtje uit metselwerk dat opgebouwd is uit 
handvormbakstenen met gedeclareerde afme-
tingen 220/110/69 mm en een maatspreidings-
klasse R1 (zie tabel 8). Om de volledige tole-
rantie op het metselwerk te berekenen, dient 
men de maattolerantie op de individuele hand-
vormstenen (zie tabel 9, p. 10) te combineren 
met de plaatsingstoleranties uit tabel 6. De 
variaties in de voegbreedte kunnen in dit geval 
oplopen tot 10 à 15 mm, terwijl de afwijkingen 
op de verticale uitlijning van de stootvoegen 

zo’n 20 tot 25 mm per verdiepingshoogte kun-
nen bedragen.

Bakstenen met ruime maattoleranties zijn met 
andere woorden minder geschikt voor met-
selwerk waarop strenge uitzichtscriteria van 
toepassing zijn (de uitlijning van de stootvoe-
gen zou bijvoorbeeld in het gedrang kunnen 
komen, zie afbeelding 3). Het is overigens ook 
weinig zinvol om nauwkeurige toleranties op 
te leggen voor zichtmetselwerk waarbij een 
‘rustiek’ uitzicht beoogd wordt. 

Afb. 3 Handvormsteen. 

Afb. 4 Handvormsteen.

afwijking op ... maximumafwijkingen

de voegbreedte ± 2 mm (+ maattolerantie op de metselsteen)

de rechtlijnigheid van de stootvoegen ± 1/4 3 d  (+ maattolerantie op de metselsteen)

de horizontaliteit van de lintvoegen ± 1/8 3 d  ≤ 4 cm

de rechtlijnigheid van de lintvoegen ± 2 mm / 2 m (+ maattolerantie op de metselsteen)

het hoogteverschil tussen twee aan-
grenzende metselstenen

2 mm (+ maattolerantie op de metselsteen)

(*) d = de lengte van het beschouwde metselwerk, uitgedrukt in cm.

Tabel 7 Toleranties voor de voegen in gevelmetselwerk.

(*) De maatspreiding (R-categorieën) is het ver-
schil tussen de grootste en de kleinste gemeten 
afmeting van de individuele stenen die geselec-
teerd werden bij de genormaliseerde staalna-
me. De toleranties op de gemiddelde maat ten 
opzichte van de gedeclareerde fabricagemaat 
worden aangeduid door de T-categorieën.

Criterium Cat. hD (hoge dichtheid)

toleran-
ties op de 
gemid-
delde 
waarden

t1 ± 0,40 √fabricagemaat mm of 3 mm (men weerhoudt de grootste waarde)

t2 ± 0,25 √fabricagemaat mm of 2 mm (men weerhoudt de grootste waarde)

tm
Een door de fabrikant gedeclareerde afwijking in mm (mag ruimer of 
nauwer zijn dan de andere categorieën)

maat-
spreiding

R1 0,60 √fabricagemaat mm

R2 0,30 √fabricagemaat mm

Rm
Een door de fabrikant gedeclareerde maatspreiding in mm (kan ruimer 
of nauwer zijn dan de andere categorieën)

Tabel 8 Toleranties voor metselbakstenen met hoge dichtheid.



wtcB-contact – Nr. 25 – maart 2010 – pagina 10

 afwijking op ... maximaal toelaatbare afwijking

de verticaliteit per verdieping
de verticaliteit op de totale hoogte van het bouw-
werk

± 5 mm
± 35 mm

het niveauverschil
± 3 mm
± 1 mm (*)

de vlakheid ± 5 mm / 2 m

de gevelafmetingen ± 10 mm / 10 m

de haaksheid van de gevel ± 10 mm / 10 m

(*) Deze tolerantie van ± 1 mm is van toepassing voor hechtende bekledingen.

Tabel 10 Toleranties op houtskeletbouw volgens de Franse norm NF P 21-204.

ruWBouW

Tolerantie op de 
lengte [mm]

uiterste waarden 
op een lengte van 

220 mm

Tolerantie op de 
hoogte [mm]

uiterste waarden 
op een hoogte van 

69 mm

± 9 211 à 229 ± 5 64 à 74

Tabel 9 Maattolerantie op handvormbakstenen.

De fabrikanten van metselbakstenen die ge-
schikt zijn voor dunmetselen of verlijmen die-
nen maximale afwijkingen op te geven voor 
de vlakheid en de evenwijdigheid van de leg-
vlakken. Afhankelijk van de afwijkingsklasse 
van de voor te schrijven metselstenen zou men 
de nominale voegbreedte kunnen aanpassen. 
Zo is het omwille van esthetische redenen 
raadzaam om metselstenen met belangrijke 
maatafwijkingen uit te voeren in een ‘vrij’ of 
‘wild’verband.

Hout2.3 

Ondanks het feit dat er in de referentiedocu-
menten nauwelijks toleranties beschreven 
worden voor houtconstructies, zal men door-
gaans toch trachten om de maximale vervor-
ming van de structuurelementen te beperken, 
afhankelijk van de toepassing. Indien het bij-
zondere bestek geen voorschriften geeft voor 

de toelaatbare vervorming, begrenst de norm 
NBN B 03-003 de uitgestelde vervorming van 
een vloer die aan minstens twee zijden onder-
steund wordt, als volgt : 

maximum 1/350 van de overspanning voor •	
daken die aan de binnenzijde bepleisterd 
worden

maximum 1/250 van de overspanning in-•	
dien er geen afwerking voorzien is.

We willen erop wijzen dat het hier een bere-
kende doorbuiging betreft die in aanmerking 
genomen wordt bij de dimensionering van 
de constructie. Afhankelijk van de voorziene 
afwerkingen en/of scheidingswanden op de 
vloer kunnen bijkomende eisen opgelegd 
worden.

Bij gebrek aan Belgische referentiedocumen-
ten voor de toleranties op houtskeletbouw, ge-
ven we in tabel 10 de desbetreffende eisen uit 
de Franse norm NF P 21-204 weer. n

Bij het ontwerp en de 
opbouw van platte da-
ken tracht men blijvende 
plasvorming tegen te gaan 
aangezien dit fenomeen een aantal 
nadelen met zich kan meebrengen 
(zie Tv 215).

Plasvorming vermijden

2 m

  

 
 2 m 

lassen of loslig-
gende plaatsing 
van bitumineuze 

dampschermen of 
afdichtingen

verkleven van 
bitumineuze 

dampschermen of 
afdichtingen

plaatsen van 
kunststofafdich-
tingen of damp-

schermen

plaatsen van isolatie

Cellenglas 
epS/
epB/

pur/pf

mine-
rale 
wol

10 mm 12 mm 10 mm 3 mm/0,6 m 10 mm 12 mm

a

schalige aanpassingswerken door te voeren. 
Een bijkomende afschotlaag zorgt immers niet 
alleen voor een verhoogde dakbelasting, maar 
vereist tevens een ophoging van de dakranden. 
Om plasvorming te beperken, dient men in de 
ontwerpfase een toereikende helling voor te 
schrijven die afgestemd is op de detailleringen 
(bv. opstandhoogtes en waterafvoeren). 

Zelfs op platte daken waarvan het ontwerp 
en de uitvoering correct verliepen, is het ont-
staan van kleine waterplassen onvermijdelijk. 
Berekeningen hebben uitgewezen dat er zich 
bij een helling van 2 % kleine waterstagna-
ties kunnen vormen over een zone van 20 cm 
ter hoogte van de 4 mm dikke overlapping 
van de afdichtingsbanen. Bij een helling van 
5 % blijven deze waterstagnaties doorgaans 

Richtwaarden voor de toleranties op de vlakheid van de dakvloer bij een normale uitvoering.

beperkt tot een zone van 8 cm. De ervaring 
leert ons echter dat de huidige dakafdichtingen 
gewoonlijk niet onderhevig zijn aan versnelde 
veroudering tengevolge van deze waterplas-
sen. Plasvorming vormt dan ook geen afdoend 
argument om voorbehoud te maken bij de op-
levering van een dak. n

a

TC DIChTINGSWerkeN

a ≤

Bij het ontwerp van een plat dak voor nieuw-
bouw voorziet men bij voorkeur een helling  
van minstens 2 % om plasvorming te beperken. 
Daarnaast dient men er ook op toe te zien dat 
de vlakheid van de ondergrond voldoet aan de 
waarden uit de onderstaande tabel en dat de 
dakwaterafvoeren verzonken worden in de ther-
mische isolatie of in de dakvloer (zie TV 191).

In geval van renovaties is een dergelijk afschot 
vaak moeilijk te verwezenlijken zonder groot-



WTCB-Contact – Nr. 25 – Maart 2010 – pagina 11

Bij de controle van de to-
leranties op hellende daken 
wordt vaak de vlakheid van 
de dakbedekking in vraag 
gesteld. Aangezien men in de litera-
tuur geen concrete eisen kan terug-
vinden in verband met het uitzicht 
van de volledige dakbedekking, blijft 
de beoordeling ervan nog steeds 
subjectief. Ook de dakhelling speelt 
hierbij een belangrijke rol : bij een 
kleine dakhelling springen vlakheids-
afwijkingen immers veel sneller in het 
oog.

Elegant én ondoorlatend

1 TOLERANTIES

Hoewel de verschillende productnormen wel 
een aantal toleranties opgeven voor het uit-
zicht van de dakelementen (bv. pannen en 
leien), geven ze geen methode op voor de 
controle van de uitvoering van een volledige 
dakbedekking in situ. De praktijk leert ons 
niettemin dat dit uitzicht in sterke mate be-
paald wordt door de afwijkingen op de onder-
grond (daktimmerwerk), door de toleranties 
op de pannen en leien en door de kwaliteit 
van de plaatsing. 

Bij de uitvoering van het daktimmerwerk dient 
men daarom steeds rekening te houden met de 
geldende toleranties. De toelaatbare peilafwij-
kingen tussen de steunpunten van de gordin-

gen, kepers of spanten worden bepaald met de 
volgende formule :

G = ± (10 + A/2000)
waarbij :
• G = de toelaatbare peilafwijking (gemeten 

loodrecht op de dakhelling) (in mm)
• A = de afstand tussen de steunpunten van de 

gordingen, kepers of spantbenen (A1 of A2 
op de afbeelding) (in mm).

Voor dakbedekkingen met vlakke sluitingspan-
nen, tegelpannen en leien dient men strengere 
eisen te hanteren om het uitzicht te kunnen 
waarborgen : G = ± (5 + A/4000). Zo bedraagt 
de toelaatbare peilafwijking tussen twee ke-
pers met een tussenafstand van 400 mm voor 
vlakke dakbedekkingselementen bijvoorbeeld 
ongeveer 5,1 mm.

Wat de toelaatbare doorbuiging van hou-
ten elementen betreft, stelt de norm NBN 
B 03-003 dat de maximale uitgestelde ver-
vorming gelijk is aan 1/350 van de over-
spanning voor daken die aan de binnenzijde 
bepleisterd worden en aan 1/250 van de over-
spanning indien er geen afwerking voorzien 
wordt. Om het correcte uitzicht van het dak te 
garanderen, dient de toelaatbare vervorming 
beperkt te worden tot 1/300 van de overspan-
ning. De dakdekker kan deze laatste waarde 
hanteren bij de controle van het daktimmer-
werk van een gordingendak en kan eventueel 
maatregelen treffen van zodra deze waarde 
overschreden wordt.

Voor de toleranties op de pannen en leien zelf 
kan men, zoals eerder vermeld, terecht in de 
desbetreffende productnormen. Zo geeft de 
norm NBN EN 1304 een maximale vlakheids-
afwijking van 2 % op voor panlengtes tot en 
met 300 mm en van 1,5 % voor grotere pan-
lengtes. De norm NBN EN 1024 licht op haar 

beurt de meetmethode toe voor de controle 
van deze toleranties.

In de toekomstige TV over pannendaken is 
er bovendien nog een bijkomende tolerantie 
opgenomen met betrekking tot de uitlijning 
van de dakpannen : de afwijking op de the-
oretische lijn mag namelijk niet groter zijn 
dan 1/8 3 l  (l = de lengte van de beschouw-
de lijn in cm). Wanneer de afstand tussen de 
noklijn en de druiplijn 6 m bedraagt, moet 
de maximale afwijking op de theoretische 
verticale lijn bijvoorbeeld beperkt blijven tot 
11 mm.

2 AANBEVELINGEN VOOR HET  
BIJZONDERE BESTEK

Bij de renovatie van pannendaken is het raad-
zaam om in de contractuele documenten aan te 
geven in hoeverre de afwijkingen van het oude 
daktimmerwerk moeten worden uitgevlakt al-
vorens men overgaat tot de plaatsing van de 
dakpannen. ■

t RefeRentiedocumenten

• TV 195, TV 219 en de toekomstige 
TV over pannendaken

• NBN EN 490, NBN EN 491,  
NBN EN 492, NBN EN 1024, NBN 
EN 1304 en NBN B 44-001

• STS 34

A1

A2

DAKBEDEKKINGEN

Foto : Koramic

Afb. 2 Correct uitgevoerd pannendak. Afb. 3 Opmeting van de doorbuiging van een dakbedekking.

Afb. 1 Schematische voorstelling van 
de toelaatbare peilafwijkingen.

Gecorrigeerd op 3 november 2014
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SChrIjNWerkeN

Dit artikel geeft een overzicht van de belang-
rijkste Belgische referentiedocumenten met 
toelaatbare maatafwijkingen, fabricage- en 
plaatsingstoleranties en uitzichtscriteria voor 
schrijnwerk. Hierbij zal een onderscheid ge-
maakt worden al naargelang het gaat om bui-
tenschrijnwerk (bv. vensterramen) of binnen-
schrijnwerk (parket, binnendeuren, …).

Daarnaast belichten we een aantal voorschrif-
ten die opgenomen zouden kunnen worden 
in de contractuele documenten teneinde elke 
vorm van betwisting tijdens de oplevering uit 
te sluiten. De zogenoemde deuren en poorten 
voor ‘goederen en voertuigen’ voor toepas-
sing in garages en industriële en commer ciële 
gebouwen vallen buiten het bereik van dit ar-
tikel.

refereNTIeDoCumeNTeN1 

Gewoonlijk wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen dimensionale toleranties en criteria met 
betrekking tot het uitzicht van bouwwerken 
(zie tabel 1). In het eerste geval gaat het hoofd-
zakelijk om afwijkingen die toe te schrijven 
zijn aan de fabricage en de plaatsing van de 
elementen. In het tweede geval handelt het 
zich veeleer om de onvolkomenheden (kwas-
ten, vezelrichting, …) van houten schrijnwerk-
elementen en om de kleurverschillen van 
schrijnwerk uit metaal of kunststof. De tole-
ranties op de kleurverschillen van gecoate of 
geanodiseerde elementen komen op hun beurt 
aan bod in het artikel op pagina 22 waarin on-
der meer de beoordeling van schilderwerken 
besproken wordt.

Functionaliteit  
en uitzicht, twee  

essentiële aspecten

De dimensionale toleran-
ties en het uitzicht van het 
binnen- en buitenschrijn-
werk zijn niet alleen van 
belang voor de functionaliteit van het 
bouwwerk (bv. waterdichtheid van 
het buitenschrijnwerk), maar ook om 
esthetische redenen. het schrijnwerk 
maakt immers deel uit van de afwer-
king en vereist een aantal bijzondere 
voorzorgen, rekening houdend met de 
fabricage- en plaatsingstoleranties.

Tolerantietype Buitenschrijnwerk Binnenschrijnwerk

Dimensionale toleranties

NBN EN 1529, NBN EN 1530, NBN B 25-002-1•	
sts 52.1, sts 52.2, sts 52.3, sts 53.1•	
tv 127, tv 188•	
voorschriften van het Aluminium center Belgium•	

NBN EN 1529, NBN EN 1530,  •	
NBN EN 13226, NBN EN 13489
sts 53.1•	
tv 198, tv 218•	

Criteria met betrekking tot het 
uitzicht

NBN EN 942, NBN EN 14220•	
sts 52.1, sts 52.2, sts 52.3•	
‘Qualicoat’-voorschriften voor een gelakte afwerking en •	
‘Qualanod’-voorschriften voor een geanodiseerde afwerking

NBN EN 942, NBN EN 14221

Tabel 1 Referentiedocumenten naargelang van het beschouwde tolerantietype.

Type houten vloerbedekking Schoteling (cup) (% van de breedte)

Parketvloer, parket met tand en groef ± 0,5 % geschotelde plank (cup)

meerlagig parket, houtfineervloeren ± 0,2 %

Tabel 2 Eisen met betrekking tot de schoteling in de breedte van de planken.

ToleraNTIeS2 

parket2.1 

We willen er eerst en vooral aan herinneren 
dat hout van nature een zeer hygroscopisch 
materiaal is. Dit wil zeggen dat het zijn even-
wichtsvochtgehalte aanpast naargelang van de 
omstandigheden waarin het bewaard wordt 
(relatieve vochtigheid van de omgevingslucht, 
bouwvocht in de ondergrond, …). Deze aan-
passingen gaan gepaard met dimensionale 
vervormingen (schoteling, krimp of zwelling 
van de parketstroken) waarvan de omvang in 
grote mate afhankelijk is van de schommelin-
gen van het evenwichtsvochtgehalte van het 
hout. Men dient zich er bijgevolg rekenschap 
van te geven dat de hierna vermelde dimen-
sionale toleranties voor parket en deuren enkel 
van toepassing zullen zijn indien de schomme-
lingen van het evenwichtsvochtgehalte van het 
hout binnen de perken blijven.

In tabel 2 zijn nog een aantal eisen opgeno-
men met betrekking tot de schoteling (cup) in 
de breedte van de planken vóór de plaatsing. 
Men dient dus in het achterhoofd te houden 
dat de schoteling na de plaatsing nog grotere 
proporties kan aannemen, en dan vooral indien 
het hout onderhevig is aan belangrijke dimen-
sionale vervormingen.

Wat de toleranties op de vlakheid en het peil van 
zwevend geplaatste of verlijmde parketvloeren 

betreft, gaan we uit van de veronderstelling dat 
de dimensionale afwijkingen van de ondergrond 
overgenomen worden door de vloerbedekking. 
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we 
naar het artikel waarin de toleranties voor dek-
vloeren besproken worden (p.18), vermits deze 
laatste voor parketvloeren de meest gebruikte 
ondergrond vormen.

De fabricagetoleranties op de elementen en 
de onvermijdelijke vervormingen die gepaard 
gaan met de veranderingen van het evenwichts-
vochtgehalte van het hout hebben tot gevolg dat 
de breedte van de voegen tussen de parketstro-
ken of de planken kan variëren (zie tabel 3). De 
potentiële maatafwijkingen van de planken zijn 
opgenomen in de desbetreffende normen (bv. 
NBN EN 13226 voor parket met tand en groef 
en NBN EN 13489 voor meerlagig parket).

Voor meer informatie met betrekking tot de uit-
zichtscriteria voor de parketstroken (kwasten, 
scheuren, …) verwijzen we naar de voormelde 
normen NBN EN 13226 en NBN EN 13489. 
Voor lamparket (tapijtparket) kan men terecht 
in de norm NBN EN 13227. De classificatie-
systemen die gebruikt worden in deze normen 
zijn echter niet goed ingeburgerd in de Belgi-
sche praktijk. In ons land wordt immers meer 
teruggegrepen naar de volgende benamingen : 

extra/keus I•	
premier/keus II•	
rustiek - 1 bis/keus III•	
rustiek AB/keus IV.•	
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Buitenschrijnwerk dat voorzien is van 
een doorschijnende afwerking.

Deze klassen worden voornamelijk bepaald 
door de egaalheid van de kleur, de zaagwijze 
van de stroken en de aanwezigheid van vaste 
of rotte kwasten. In het geval van parketstro-
ken uit bijvoorbeeld eiken, dient men rekening 
te houden met het feit dat de kleurverschillen 
meestal inherent zijn aan de houtsoort en soms 
zelfs gewenst zijn om het natuurlijke karakter 
van de vloerbedekking te benadrukken. Voor 
meer informatie over de toelaatbare onvolko-
menheden verwijzen we naar de voorvermelde 
normen en de TV 218.

vensterramen en deuren2.2 

De fabricage- en plaatsingstoleranties op bui-
tenschrijnwerk werden uitgebreid uit de doeken 
gedaan in een artikel uit het magazine WTCB-
Contact 3/2008. Hierbij werd voornamelijk ge-
steund op de klassen die gedefinieerd werden 
in de STS 52 en STS 53. Deze toleranties zijn 
eveneens van toepassing op binnendeuren.
 
Wat de uitzichtscriteria betreft, mogen 
schrijnwerkelementen uit metaal en PVC in 
gesloten toestand geen mechanische gebre-
ken, blaasvorming, vlekken, krassen of andere 
onvolkomenheden vertonen, die zichtbaar zijn 
vanop een afstand van 2 m bij een observatie 
loodrecht op het betrokken oppervlak onder 
een diffuse belichting (overtrokken hemel bui-
ten en zonder kunstmatige verlichting binnen). 
Wat de oppervlakken betreft die zichtbaar 
worden bij de opening van het schrijnwerk, 
zijn dergelijke gebreken aanvaardbaar, voor 
zover ze geen aanleiding geven tot functionele 
problemen. De kleurverschillen van PVC-pro-
fielen ten opzichte van de referentiekleur die 
gespecificeerd werd in het bijzondere bestek 
kunnen opgemeten worden met behulp van 
een colorimeter en moeten ten minste beant-
woorden aan de aanbevelingen, opgenomen in 
tabel 4.

De uitzichtscriteria voor houten schrijnwerk 
worden in de norm NBN EN 942 in klassen 
ingedeeld. Deze norm beschrijft de maximaal 
toelaatbare onvolkomenheden van het hout 
voor gebruik in schrijnwerk, en dit al naarge-
lang van de gedeclareerde uitzichtsklasse. De 
normen NBN EN 14220 en 14221 bevatten op 
hun beurt een aantal basiseisen voor het hout 
dat gebruikt wordt bij de samenstelling van 
buiten- en binnenschrijnwerk (met uitzonde-
ring van parket) en verwijzen hiervoor naar de 
klassen die gedefinieerd werden in de voor-
noemde norm NBN EN 942. Verder wordt in 
deze normen een onderscheid gemaakt tussen 
‘zichtbare’, ‘verborgen’ (d.w.z. niet zichtbaar 
in gesloten toestand) en ‘onzichtbare’ vlakken, 
en dit rekening houdend met het voorziene af-
werkingstype (zie afbeelding hierboven). Men 
zou immers minder strenge eisen kunnen stel-
len aan het uitzicht van het hout dat gebruikt 
wordt voor de fabricage van een schrijnwerk-
element dat een opake afwerking (bv. verf) zal 
krijgen. Deze eisen zouden vastgelegd moeten 
worden op nationaal niveau en opgenomen in 
bijlagen die vooralsnog ontbreken.

Het is van groot belang dat deze onvolkomen-
heden in hun volledige context beschouwd wor-
den, met andere woorden, rekening houdend 
met het functionele karakter van het element 
(bv. lucht- en waterdichtheid) en het goede ge-
drag van de afwerking die erop aangebracht zal 
worden. In geval van een afwijkende vezelrich-
ting dient men eerst en vooral te controleren of 
dit geen aanleiding geeft tot vervormingen die 
de lucht- en waterdichtheid van het bouwele-
ment in het gedrang zouden kunnen brengen.

De STS 52.1 geven de onvolkomenheden weer 
die men kan aantreffen in buitenraamkaders en 
hernemen hiervoor de classificatie uit de norm 
NBN EN 942. In deze STS is eveneens een 
lijst met onaanvaardbare gebreken opgenomen, 
die – voor zover dit mogelijk is en toegelaten 

wordt door de contractuele documenten – het 
voorwerp moeten uitmaken van een herstelling.

aaNBevelINGeN voor De 3 
CoNTraCTuele DoCumeNTeN

Wat de toelaatbare maatafwijkingen en de 
uitzichtstoleranties betreft, moet in de con-
tractuele documenten duidelijk aangegeven 
worden aan welke referentiedocumenten de 
uitgevoerde werken moeten voldoen. Voor 
parketvloeren is men bijvoorbeeld verplicht de 
keus te bepalen waaraan de onvolkomenheden 
van de planken dienen te voldoen. Verder dient 
men zich rekenschap te geven van het feit dat 
kleurverschillen vaak inherent zijn aan het na-
tuurlijke karakter van het materiaal.

Indien er verwezen wordt naar de technische 
specificaties (STS), dient men de gewenste 
dimensionale-tolerantieklasse aan te geven, 
rekening houdend met het functionele karak-
ter van het element. Als men in het geval van 
PVC-profielen de kleurverschillen bij de leve-
ring en/of na veroudering wenst te beperken, 
dient men in het bijzondere bestek melding te 
maken van de chromatische referentie van de 
gewenste kleur.

Wat de onvolkomenheden van houten schrijn-
werkelementen betreft, kan verwezen worden 
naar de normen NBN EN 942, NBN EN 14220 
en NBN EN 14221. In voorkomend geval dient 
men de minimaal vereiste karakteristieken aan te 
geven, naargelang van de aard van de voorziene 
afwerking. Bij gebrek aan specificaties lijkt het 
ons logisch de minst strenge klasse te weerhou-
den (J50), voor zover de uitzichtsgebreken het 
functionele karakter van het schrijnwerk niet in 
het gedrang brengen (bv. lucht- en waterdicht-
heidsgebreken tengevolge van overmatige ver-
vormingen) en geen negatieve invloed hebben 
op het gedrag van de afwerking. n

SChrIjNWerkeN

Type vloer
maximaal toelaatbare voegbreedte

Gemiddeld maximum per voeg

gelijmde plaatsing 1,0 %/ (*) 1,5 %/ (*)

genagelde plaatsing 1,5 %/ (*) 2,0 %/ (*)

Zwevende plaatsing 1 mm 2 mm

(*)  = de breedte van de planken

Tabel 3 Uitvoeringstoleranties.

Tabel 4 Aanbevelingen inzake de kleurverschillen van PVC-profielen.

ogenblik van de meting Wit pvC-profiel Gekleurd pvC-profiel

Bij de levering
ΔElab ≤ 1,0
Δl ≤ 1,0 Δa ≤ 0,5 Δb ≤ 0,8

ΔElab ≤ 3,0

stabiliteit van de kleuren na een 
natuurlijke veroudering van 2 jaar

ΔElab ≤ 1,0 (*) ΔElab ≤ 3,8

(*) De sts 52.3 bevatten geen enkele aanbeveling voor witte Pvc-profielen. tijdens de veroude-
ringsproeven die in het laboratorium uitgevoerd werden op een aantal recente profielen werden er 
evenwel geen kleurverschillen vastgesteld, zodanig dat men volgens ons hetzelfde criterium als bij de 
levering kan weerhouden.
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GlaSWerkeN

De oplevering van be-
glazingen opgehelderd

het gebruik van doorschij-
nende/doorzichtige wanden 
is niet meer weg te denken 
uit de moderne architec-
tuur. Dergelijke wanden zorgen niet 
alleen voor de daglichttoetreding in 
het gebouw, maar ook voor de oriën-
tering van de gebruikers (via licht-
spel). De dimensionale toleranties en 
de uitzichtscriteria zijn dan ook van 
groot belang om de functionaliteit en 
de esthetiek van deze bouwelemen-
ten te vrijwaren.

Dit artikel geeft een overzicht van de belang-
rijkste Belgische referentiedocumenten met 
toelaatbare maatafwijkingen, fabricage- en 
plaatsingstoleranties en uitzichtscriteria voor 
beglazingen.

refereNTIeDoCumeNTeN1 

Gewoonlijk wordt er een onderscheid gemaakt 
tussen dimensionale toleranties en uitzichtscri-
teria. In het eerste geval gaat het hoofdzakelijk 
om maatafwijkingen die toe te schrijven zijn 
aan de fabricage en de plaatsing van de ele-
menten. Hierna bespreken we echter enkel de 
criteria voor de beoordeling van het uitzicht 
van glasproducten.

Tabel 1 Referentiedocumenten.

onderwerp referentiedocumenten

Dimensionale 
toleranties

NBN s 23-002, NBN EN 572-1 tot 9, NBN EN 1279-1, NBN EN 12150-1, 
NBN EN 1863-1, NBN EN Iso 12543-5 en tv 214

uitzichtscriteria
Nota van het verbond van de glasindustrie (vgI) 03 ‘uitzicht van trans-
parante beglazingen voor gebouwen : methodes en aanvaardingscriteria’

Tabel 2 Overzicht van de toelaatbare gebreken.

zone verborgen door de sponning

In de zone verborgen door de sponning, worden zowel randschilfers als punt- en lijnvormige fouten toegelaten

randzone

puntfouten lijnvormige fouten

S ≤ 1 m² 1 m² < S ≤ 3 m² S > 3 m² haarfijne krassen krassen

max. 4 fouten 
met een dia-
meter ≤ 3 mm

het aantal fouten met 
een diameter ≤ 3 mm 
moet kleiner zijn dan of 
gelijk zijn aan het aantal 
lopende meters beglazing

het aantal fouten met een diameter 
≤ 3 mm moet kleiner zijn dan of gelijk zijn 
aan het aantal lopende meters van de 
beglazing. Er mag maximum 1 fout voor-
komen met een diameter van 3 tot 5 mm

toegelaten voor 
zover ze niet ge-
concentreerd zijn

gecumuleerde totale lengte 
van 90 mm met een maximum-
lengte van 30 mm per kras

Centrale zone

puntfouten lijnvormige fouten

S ≤ 1 m² 1 m² < S ≤ 3 m² S > 3 m² haarfijne krassen krassen

max. 2 fouten 
met een dia-
meter ≤ 2 mm

maximum 3 fouten met 
een diameter ≤ 2 mm

max. 5 fouten met een diameter ≤ 2 mm 
en max. 1 fout met een diameter 
≤ 5 mm

toegelaten voor 
zover ze niet ge-
concentreerd zijn

gecumuleerde totale lengte 
van 45 mm met een maximum-
lengte van 15 mm per kras

randzone en centrale zone

Puntfouten met een diameter ≤ 1 mm zijn toegelaten voor zover ze niet geconcentreerd zijn. Dit wil zeggen dat er in een cirkel met een dia-
meter van 50 mm maximum 4 fouten mogen voorkomen.

Voor meer informatie omtrent de toelaatbare 
maatafwijkingen volgens het vlak voor dub-
bele beglazingen en de toleranties op glaspla-
ten uit enkel glas verwijzen we naar de TV 214 
en de normen uit tabel 1.

uITzIChTSCrITerIa2 

Bij de beoordeling van de gebreken en de toe-
laatbare onvolkomenheden van glasplaten uit 
enkel glas (uitgegloeid, gehard, halfgehard, 
gelaagd, gebogen, gecoat, gezandstraald en 
figuurglas) en van isolerende beglazingen 
die opgebouwd zijn uit verschillende pla-
ten enkel glas, kan men zich baseren op de 
aanbevelingen uit de nota VGI 03, die dieper 
ingaat op :

de waarnemingsvoorwaarden :•	
– van binnen naar buiten (waarneming in 

doorzicht), op een afstand van meer dan 
2 m, bij daglicht en zonder direct zonlicht

– van buiten naar binnen (waarneming in 
weerspiegeling), op een minimumaf-
stand van 5 m

de soorten fouten (zie tabel 2) :•	
– puntfouten, zoals vlekken, luchtbellen, 

ingesloten steentjes, …
– lijnvormige fouten, zoals krassen en haar-

fijne krassen (niet voelbaar met de nagel)
de •	 betrokken oppervlakken en afmetingen 
(zie schema) :
– de S-oppervlakte (daglichtoppervlakte) : 

deze stemt overeen met het deel van de 
beglazing dat niet verborgen wordt door 
de sponning

– de lopende meters van de beglazing : 
de lengte van de omtrek van de uiterste 
randzone

– de zogenoemde verborgen zone (1), 
randzone (2), en centrale zone (3).

aaNBevelINGeN voor heT 3 
BIjzoNDere BeSTek

Teneinde elke vorm van betwisting tijdens de 
oplevering uit te sluiten, moet in het bijzondere 
bestek duidelijk aangegeven zijn welke referen-
tiedocumenten de bouwheer vooropstelt. n

1

2

3

75 mm
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plafoNNeer- eN voeGWerkeN

BINNeNBepleISTerINGeN1 

De dimensionale toleranties en de beoordeling 
van het uitzicht van binnenbepleisteringen 
hangen af van het gevraagde afwerkingstype 
en de belichting van het oppervlak. Bepleis-
teringen die geverfd worden, geven het vaakst 
aanleiding tot discussies achteraf.

Bij bepleisteringen die afgewerkt worden met 
een verflaag, hangt het eindresultaat in grote 
mate af van de voorbereidende werken van de 
schilder en de eisen uit het bijzondere bestek 
voor de afwerkingsgraad van de bepleistering 
en de uitvoeringsgraad van de schilderwerken. 
Aangezien zowel de normale als de speciale af-
werkingsgraad een aantal oppervlaktegebreken 
toelaten, zal de schilder genoodzaakt zijn om 
voorbereidende werken uit te voeren teneinde 
een verzorgd oppervlakte-uitzicht te bekomen 
dat beantwoordt aan de eisen uit de TV nr. 159.

uitziCHtsCriteria1.1 

De opdrachtgever dient vóór de aanvang van de 
pleisterwerken na te gaan of de uitvoeringstole-
ranties op de ondergrond gerespecteerd werden. 
De beoordeling van het uitzicht van de pleister-
werken moet plaatsvinden vóór de aanbrenging 
van eventuele afwerkingen, onder natuurlijke 
belichting, met het blote oog en vanop een af-
stand van 2 m. Een beoordeling bij scherend 
licht of tegenlicht is dan ook uit den boze.

Evenwicht tussen onder-
grond en afwerking

Bij binnenbepleisteringen 
en lichte binnenwanden legt 
men vooral de nadruk op de 
uitvoeringstoleranties en de 
afwerkingsgraad om een verzorgde 
verdere afwerking toe te laten. Bij bui-
tenbepleisteringen en voegwerken zal 
men daarnaast ook beducht zijn voor 
al te grote kleurverschillen, aangezien 
deze het uitzicht van de afgewerkte 
gevel kunnen verstoren

De TV 199 onderscheidt twee afwerkingsgra-
den voor gladde bepleisteringen : een normale 
en een speciale. Bij de normale afwerkingsgraad 
mag het oppervlak per 4 m² maximum 4 onregel-
matigheden (plaatselijk onregelmatig gepolijste 
zones van maximum 0,5 dm², spaanstrepen, 
zandkorrels) vertonen. Bij de speciale afwer-
kingsgraad moet dit aantal gehalveerd worden. 
Daarnaast laten beide afwerkingsgraden nog 
twee golvingen per 2 m lengte toe.

maattoleranties1.2 

Indien het bijzondere bestek een controle van de 
pleisterdikte voorschrijft, dient de gemiddelde 
werkelijke dikte minstens gelijk te zijn aan de 
voorgeschreven dikte, rekening houdend met 
de volgende toelaatbare afwijkingen in min :

2 mm voor bepleisteringen met een nomi-•	
nale dikte tussen 6 en 10 mm
20 % van de nominale dikte voor bepleis-•	
teringen met een nominale dikte groter dan 
10 mm
bij vliespleisters (dikte •	 ≤ 3 mm) wordt de dik-
te niet gecontroleerd, maar wordt geverifieerd 
of het gehele oppervlak bepleisterd werd.

De tabellen 1 en 2 geven een overzicht van de 
toleranties op de vlakheid en de hoekafwijkin-
gen (zie afbeelding 1).

De afwijking op de loodrechte stand van een 
oppervlak of van een rand bedraagt volgens de 
TV 199 maximaal :

± 8 mm per 2,5 m hoogte (verdiepingshoog-•	
te) voor een normale afwerkingsgraad
± 5 mm per 2,5 m hoogte voor een speciale •	
afwerkingsgraad.

Daarnaast stelt deze TV nog dat : 
de uitvoeringsgraad steeds gedefinieerd dient •	
te worden in de contractuele documenten. In-
dien dit niet het geval is, neemt men aan dat 
de normale uitvoering van toepassing is
de aanduiding van de afwerking van de be-•	
pleistering met de term ‘schilderklaar’ geen 
eenduidige definitie is, vermits deze geen 
aanduiding geeft omtrent de uitvoerings-
graad van de latere afwerking.

aanbevelingen voor Het bijzondere 1.3 
bestek

Om discussies achteraf te vermijden, moet de 
gewenste afwerkingsgraad steeds duidelijk 
vermeld worden in het bijzondere bestek.

BuITeNBepleISTerINGeN2 

Om de duurzaamheid van de buitenbepleis-
tering – of deze nu uitgevoerd werd op een 
ondergrond uit metselwerk of op een isolatie 
(ETICS) – te verzekeren, dient men voldoen-
de aandacht te besteden aan de detailleringen. 
Men moet er bovendien op toezien dat de 
vlakheid, de verticaliteit en de kleur van de af-
gewerkte bepleistering beantwoorden aan de 
vooropgestelde eisen.

toleranties2.1 

Dimensionale toleranties2.1.1 

De toleranties op buitenbepleisteringen hangen 
niet alleen af van de toleranties op de onder-

t referentiedocumenten

Binnenbepleisteringen :•	
tv 199, tv 201 –
wtcB-Dossier nr. 2008/3.12 –
NBN EN 13914-2 –

Buitenbepleisteringen :•	
tv 209 –
NBN EN 13914-1 –

lichte binnenwanden en verlaagde •	
plafonds :

tv 232, tv 233 –
prEN 15303-1 –

voegwerken :•	
tv 208 –
Infofiche nr. 25 –

Tabel 2 Toelaatbare afwijking op de vlakheid [mm].

uitvoeringsgraad Controle met de lat van 0,2 m Controle met de lat van 2 m

Normale 2,0 mm 5,0 mm

speciale 1,5 mm 3,0 mm

Afb. 1 Controle van de hoekafwijking.

Tabel 1 Toelaatbare hoekafwijkingen 
op rechte hoeken [mm].

lengte l [cm]
Toelaatbare  

afwijkingen [mm]

l ≤ 25 0; + 3

25 ≤ l ≤ 50 0; + 5
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grond, maar ook van de aard en de afwerking 
van de voorziene bepleistering. De TV 209 
onderscheidt in dit verband de volgende types 
pleisterwerk :
•	 type 1 : dun mineraal (éénlaags) of kunst-

harspleister met fijne structuur
•	 type 2 : fijn geschuurd, effen pleisterwerk
•	 type 3 : dik mineraal pleister, zoals krab-

pleister of grof sierpleister.

Afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid 
van de uitvoering van de bepleistering worden 
drie tolerantieklassen gedefinieerd. Indien er 
in de contractuele documenten geen toleran-
tieklasse opgegeven werd, wordt gewoonlijk 
aangenomen dat de tolerantieklasse 2 van toe-
passing is voor de pleistertypes 1 en 2. Pleisters 
van type 3 moeten een tolerantieklasse 2 of 3 
vertonen. Tabel 3 geeft een overzicht van de 
toelaatbare afwijkingen per tolerantieklasse.

kleurverschillen2.1.2 

De toelaatbare kleurverschillen in buitenbe-
pleisteringen kunnen op gelijkaardige wijze be-
paald worden als de toelaatbare kleurverschillen 
in architectonisch beton. Om de visuele hinder 
op objectieve wijze te evalueren, kan men over-

plafoNNeer- eN voeGWerkeN

gaan tot de uitvoering van kleurmetingen met 
de colorimeter. Men berekent hiertoe voor elk 
van beide zones de afwijking (ΔE-waarde) tus-
sen het gemiddelde van zes gelijkmatig over het 
oppervlak verdeelde metingen. 

Volgens de recentste technische voorschriften 
voor de beoordeling van gevels uit zichtbeton 
(PTV 21-601), mag deze ΔE-waarde maximaal 
10 eenheden bedragen voor werken met een nor-
male uitvoering. Bij een verzorgde uitvoering 
mag dit verschil hoogstens 5 eenheden bedra-
gen. Aangezien deze criteria vaak niet volstaan 
om de klanttevredenheid te garanderen, zullen 
er in de toekomst waarschijnlijk strengere eisen 
vooropgesteld worden aan de hand van de RAL-
kleur van de bepleistering (naar analogie met de 
eisen uit de TV 216).

aanwijzingen voor Het bijzondere 2.2 
bestek

Het is aangewezen om de gewenste toleran-

tieklasse voor de buitenbepleistering duidelijk 
aan te geven in het bijzondere bestek. We stel-
len in dit kader de tolerantieklasse 1 voorop 
voor pleisters van het type 1 en 2. 

Daarnaast is het raadzaam om vooraf de ΔE-
waarde te specificeren die men dient te hanteren 
bij de beoordeling van eventuele kleurverschil-
len. Te strenge eisen zijn in dit opzicht weinig 
zinvol, aangezien het uitzicht van buitenbepleis-
teringen onvermijdelijk beïnvloed wordt door de 
uitvoeringsomstandigheden (bv. het klimaat).

lIChTe BINNeNWaNDeN eN 3 
verlaaGDe plafoNDS

Lichte binnenwanden en verlaagde plafonds 
moeten volgens de TV 232 en 233 voldoen aan 
een aantal prestatie-eisen met betrekking tot 
de stabiliteit, brandweerstand, thermische en 
akoestische isolatie, enz. Daarnaast oefenen de 
afwerkingsgraad en de uitvoeringstoleranties 
van deze wanden en/of plafonds een sterke in-
vloed uit op de verdere afwerking ervan. 

toleranties3.1 

Men dient vóór de uitvoering van de lichte bin-
nenwanden na te gaan of de (draag)vloer een 
toereikende vlakheid vertoont (zie vlakheids-
toleranties voor draagvloeren op p. 7, dekvloe-
ren op p. 18 en keramische vloerbetegeling op 
p. 18). De doorbuiging van de vloeropbouw 
moet bovendien steeds beperkt zijn tot de waar-
den, opgenomen in de norm NBN B 03-003.

Tabel 4 geeft de uitvoeringstoleranties voor 
lichte binnenwanden en verlaagde plafonds 
weer die van toepassing zijn bij ontstentenis 
van andersluidende bepalingen in de contrac-
tuele documenten.

Naast deze uitvoeringstoleranties worden er in 
België tevens drie afwerkingsgraden (F1, F2 
en F3) vooropgesteld, afhankelijk van de voor-
ziene bekleding van de gebruikte platen (zie 

Tolerantie op ...
Buitenbepleistering Graad van 

belangrijk-
heid (1)klasse 1 klasse 2 klasse 3

de vlakheid
onder de lat van 2 m•	
onder de lat van 0,2 m•	

5
2

8
4

10
5

a
b

de verticale stand 8 mm / 2,5 m 8 mm / 2,5 m 8 mm / 2,5 m b

de horizontaliteit van de 
lijnen :

d •	 ≤ 3 m (2)
3 < d •	 ≤ 6 m
6 < d •	 ≤ 15 m

8
12
16

8
12
16

8
12
16

b

de rechtheid van de lijnen 5 mm / 2 m 8 mm / 2 m 5 mm / 2 m a

de haaksheid (vensteraan-
sluiting)

5 mm / 0,5 m 5 mm / 0,5 m 5 mm / 0,5 m b

de beschikbare zichtbare 
breedte bij de aansluitingen

5 mm 5 mm 8 mm a

(1) Bij ontstentenis van voorschriften, worden enkel de toleranties van belangrijkheidsgraad ‘a’ gecontroleerd.
(2) d = afstand tussen twee punten op de lijn.

Tabel 3 Tolerantieklassen voor buitenbepleisteringen.

Tabel 4 Toelaatbare afwijkingen op de uitvoering van lichte binnenwanden en 
verlaagde plafonds.

afwijking op ... Normale klasse
Speciale 
klasse

preN 15303-1

Niveau 1 Niveau 2

de vlakheid
onder de lat van 2 m•	
onder de lat van 0,2 m•	

4,0 mm
1,5 mm

2,0 mm
1,0 mm

5 mm
2 mm

8 mm
3 mm

de verticaliteit (1) (verdie-
pingshoogte ± 2,50 m)

± 6 mm ± 4 mm ± 5 mm (hoogte 2,50 m)

de horizontaliteit 2 mm / m (max. 20 mm) 2 mm / m (max. 20 mm)

de hoekafwijking (²)
l •	 ≤ 25
25 < l •	 ≤ 50

0 ; + 3 mm
0 ; + 5 mm

–

(1) voor grotere hoogtes staat men een bijkomende tolerantie toe van ± 2 mm /m (max. 20 mm).
(2) l = lengte uitgedrukt in cm.

Afb. 2 Voorbeeld van ETICS.
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Tabel 7 Nederlandse criteria bij het 
gebruik van de TNO-voeghardheids-
meter.

Blootstellings-
klasse (*)

minimale  
hardheid

A (binnenklimaat) 25

B en c (gewone en 
sterke blootstelling 
aan het buitenkli-
maat)

35

(*) Deze blootstellingsklassen worden toege-
licht in § 2.1.1 van de tv 208.

Tabel 5 Aanbevolen afwerkingsgraad voor gipsplaten afhankelijk van de latere 
bekleding.

Type voorziene bekleding
afwerkingsgraad voor gipsplaten

f1 f2 f3

Betegeling of platen X – –

grof- of halfgrof gestructureerde muurbekleding – X –

fijngestructureerde muurbekleding – X –

glanzende, gladde of gestructureerde muurbekleding 
(gemetalliseerd behangpapier of vinyl)

– – X

gestructureerde bepleistering en stucwerk – X –

Tabel 6 Aanbevolen afwerkingsgraad voor gipsplaten afhankelijk van het verf-
type.

verftype

afwerkingsgraad  
van de platen

voorbereidingsgraad volgens 
de Tv 159

f1 f2 f3 Graad I Graad II Graad III

matte en/of ge-
structureerde verf

– X – X – –

– X – – X –

satijnverf

– X – – – X

– – X – X –

– – X – – X

glansverf (*) – – X – – X

Normaal eisenniveau, dat moet aangenomen worden bij ontstentenis van bijzondere 
voorschriften in het bestek.

speciaal eisenniveau, dat moet voorgeschreven worden in het bestek.

(*) Bij toepassing van een glansverf dient men het strengste eisenniveau te beogen.

tabel 5). De afwerkingsgraad F2 wordt verder 
opgesplitst in de afwerkingsgraden F2a en 
F2b. De graad F2a wordt gehanteerd bij ge-
brek aan andersluidende specificaties in de 
contractuele documenten.

Indien de verlaagde plafonds of lichte bin-
nenwanden nadien geschilderd zullen wor-
den, dient men de afwerkingsgraad ervan af 
te stemmen op het verftype en op de noodza-
kelijke voorbereiding voor de schilderwerken 
(zie tabel 6). Wanneer men omwille van de lig-
ging van de wanden en plafonds in het gebouw 
geconfronteerd kan worden met een scherende 
lichtinval, hanteert men bij voorkeur de afwer-
kingsgraad F3.

aanbevelingen voor Het bijzondere 3.2 
bestek

Het bijzondere bestek geeft idealiter aan wel-
ke tolerantieklasse (normaal of speciaal) men 
dient te hanteren bij de uitvoering van lichte 
binnenwanden en verlaagde plafonds. Tenein-
de discussies naderhand te vermijden, is het 
raadzaam om de gewenste afwerkingsgraad af 
te stemmen op het latere afwerkingstype (bv. 
betegeling of schilderwerk). Indien de wan-
den en plafonds afgewerkt zullen worden met 
een verflaag, is het aangewezen om de afwer-

kingsgraad ervan te bepalen naargelang van 
het verftype. 

voeGWerkeN4 

Het uitzicht van een metselwerkconstructie 
wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van 
het metselwerk zelf, maar ook door deze van 
de voegen. Het spreekt bijgevolg voor zich dat 
de dimensionale toleranties op voegwerken 
grotendeels bepaald worden door de uitvoe-
rings- en maattoleranties op het metselwerk 
(zie p. 5, 9 en 10). 

Daarnaast speelt ook de kleur van de voegen een 
belangrijke rol. Om kleurverschillen te beper-
ken, vermijdt men het ‘achter de hand’ opvoe-
gen en maakt men bij het navoegen bij voorkeur 
gebruik van geprefabriceerde voegmortels.

toleranties4.1 

Bij de oplevering van voegwerken beoordeelt 
men niet alleen de maattoleranties die erop 
van toepassing zijn (zie artikel over ruwbouw 
op p. 6), maar ook de eventuele kleurverschil-
len (zie afbeelding 3).

De kleurverschillen in mortelvoegen worden 

objectief beoordeeld met behulp van een colo-
rimeter. Men berekent hiertoe voor elk van de 
betrokken zones de afwijking tussen het gemid-
delde van zes gelijkmatig over het oppervlak 
verdeelde metingen. Indien deze kleurvariaties 
aanleiding kunnen geven tot bandvorming, moet 
de totale ΔE-waarde beperkt worden tot 5 een-
heden. Zoniet, zijn 10 eenheden aanvaardbaar.

Bij de oplevering wordt soms ook de duur-
zaamheid van de voegwerken in twijfel getrok-
ken wanneer de hardheid van de voegmortel ter 
discussie staat. Om uitsluitsel te krijgen, kan 
men de voegen onderwerpen aan een aantal 
krassen  met een puntig metalen voorwerp.

Een andere – objectievere – manier om de 
hardheid van voegen te bepalen, bestaat erin 
gebruik te maken van een voeghardheidsmeter. 
Deze meetresultaten moeten niettemin steeds 
met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
worden. Het spreekt immers voor zich dat een 
zuivere cementmortel een hogere druksterkte 
(en dus ook een grotere hardheid) zal verto-
nen dan een bastaardmortel, zonder daarom 
noodzakelijk duurzamer te zijn. Tabel 7 geeft 
de minimale criteria op die in Nederland ge-
hanteerd worden bij het gebruik van de TNO-
voeghardheidsmeter.

aanbevelingen voor Het bijzondere 4.2 
bestek

Naast richtlijnen voor de samenstelling van de 
voegmortel, kunnen er in het bijzondere be-
stek ook aanbevelingen opgenomen worden 
met betrekking tot de toegelaten kleurverschil-
len. n

Afb. 3 Kleurverschillen in de voegen.

plafoNNeer- eN voeGWerkeN
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DekvloereN1 

Dekvloeren doen doorgaans dienst als onder-
grond voor een latere vloerbedekking. Hoewel 
hun uitzicht in dit geval van ondergeschikt be-
lang is, dient men – bovenop de controle van de 
mechanische eigenschappen – niettemin enkele 
eisen te respecteren met betrekking tot het peil en 
de vlakheid ervan, teneinde de goede plaatsing 
van de latere vloerbedekking te verzekeren. Op 
gladde dekvloeren die zichtbaar blijven (bv. als 
bedrijfsvloer), zijn de eisen uit de TV 204 van 
toepassing (zie artikel over ruwbouw op p. 6).

toleranties1.1 

De tabellen 1 en 2 geven de toleranties weer 
die van toepassing zijn op het peil en de vlak-
heid van dekvloeren waarop een vloerbedek-
king aangebracht wordt. De TV 189 geeft ver-De TV 189 geeft ver-
der nog de volgende richtlijnen :

bij gebrek aan andersluidende bepalingen in •	
het bijzondere bestek voor de peil- en vlak-
heidsklasse, wordt klasse 2 geëist
indien de dekvloer afgewerkt wordt met •	
grootformaattegels ( of b ≥ 30 cm), is het 
raadzaam om de vlakheidsklasse 1 voor te 
schrijven. Deze aanbeveling geldt ook voor 
gelijmd parket. Hier kan een nog strenger ei-

Tabel 4 Toleranties op het peil van de afgewerkte vloerbetegeling.

afstand d tussen 
het meetpunt en het 
dichtstbijzijnde refe-

rentiepeil

Tolerantie op het peil [mm]

plaatsing in 
de mortel of 
in de verse 

dekvloer

Gelijmde plaatsing

klasse 1 (streng) klasse 2 (normaal)

 d ≤ 3 m ± 2 ± 6 ± 8

 3 m < d ≤ 6 m ± 4 ± 8 ± 12

 6 m < d ≤ 15 m ± 8 ± 10 ± 14

Gecombineerde  
toleranties

hoewel de ontwikkeling 
van dunbedtechnieken 
aanleiding gaf tot technolo-
gische vooruitgang (verbe-
terde plaatsing en hechting), zorgde 
ze er langs de andere kant voor dat 
de dimensionale toleranties op de on-
dergrond en de fabricageafwijkingen 
op de tegels nog belangrijker gewor-
den zijn. zo kunnen zelfs de kleinste 
dimensionale afwijkingen bij grootfor-
maattegels het definitieve uitzicht van 
de vloer aantasten.

Tabel 3 Plaatsingstolerantie op de vlakheid van de betegeling.

Traditionele plaatsing of plaat-
sing op een verse dekvloer

Gelijmde plaatsing

klasse 1 (streng) klasse 2 (normaal)

± 2 mm ± 3 mm ± 4 mm

senniveau noodzakelijk blijken voor tegels en 
stroken met zeer grote afmetingen.

aanbevelingen voor Het bijzondere 1.2 
bestek

Om betwistingen naderhand te vermijden, 
dient het bijzondere bestek minstens de vol-
gende elementen te bevatten :

de tolerantieklasse op het peil en de vlakheid•	
het peil van de afgewerkte dekvloer. Aan de •	
hand van deze waarde kan men nagaan of de 
benodigde diktes van de verschillende lagen 
gerespecteerd kunnen worden
de eventuele hellingen. Deze moeten op de •	
plannen aangeduid worden met vermelding 
van de richting, de hellingsgraad en de vaste 
peilen (bv. deurdorpels, rioolkolken, putroos-

ters). Indien het om hellingen voor het weg-
vloeien van vloeistoffen gaat, moet de helling 
minstens 10 mm/m bedragen in de richting 
van de rioolkolken of goten.

vloerBeTeGelINGeN uIT  2 
keramISChe eN NaTuur-
STeeNTeGelS

Aangezien de begaanbaarheid van harde vloer-
bedekkingen primordiaal is, dient men tijdens 
de uitvoering bijzondere aandacht te besteden 
aan de vlakheid en de niveauverschillen tussen 
de aangrenzende tegels. 

Om tevens het esthetische aspect te waarbor-
gen, worden aan bepaalde types vloerbedek-
kingen bijkomende eisen gesteld.

afstand d tussen een 
punt van de dekvloer 
en het dichtstbijzijnde 

referentiepeil

Toelaatbare afwijkingen

klasse 1 (streng) klasse 2 (normaal)

 < d ≤ 3 m  ± 6 mm  ± 8 mm

 3 m < d ≤ 6 m  ± 8 mm  ± 12 mm

 6 m < d ≤ 15 m  ± 10 mm  ± 14 mm

vlakheidsklassen

vlakheidstoleranties van de dekvloer 
afhankelijk van de lengte van de lat

 1 m  2 m

klasse 1 (streng)  2 mm  3 mm

klasse 2 (normaal)  3 mm  4 mm

klasse 3 (ruim)  5 mm  6 mm

Tabel 1 Tole-
ranties op het 
peil van de 
afgewerkte 
dekvloer.

Tabel 2 
Vlakheidsto-
leranties van 
de dekvloer 
afhankelijk 
van de lengte 
van de lat.

t referentiedocumenten

Dekvloeren :•	
tv 189, tv 193, tv 204 –

vloerbetegelingen uit keramische en •	
natuursteentegels :

tv 213, tv 228 en tv 237 –
Infofiche nr. 19 en 25 –
NBN EN 12057, NBN EN 12058,  –
NBN EN 14411

harsgebonden vloeren :•	
tv 216 –

verhoogde vloeren :•	
tv 230 –
NBN EN 12825 –

muurbetegelingen uit keramische en •	
natuursteentegels :

tv 227 –
NBN EN 12057 en NBN EN 14411 –
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peil en vlakHeid2.1 

De toleranties op het peil en de vlakheid van 
vloerbetegelingen worden bepaald door de 
plaatsingsmethode (zie tabellen 3 en 4, p. 18) 
en de afstand van het meetpunt tot het dichtst-
bijzijnde referentiepeil (zie tabel 4, p. 18). 

Bij gelijmde betegelingen zijn het peil en de 
vlakheid van de betegeling rechtstreeks afhan-
kelijk van het peil en de vlakheid van de dek-
vloer (zie § 1). De vlakheid van de betegeling 
wordt bovendien beïnvloed door de vlakheid 
van de tegel (maat- en vormeigenschappen en 
vlakheidstoleranties op de tegels, zie tabel 5). 
De plaatsingstoleranties moeten bijgevolg ge-
combineerd worden met de toleranties op de 
tegels (zie p. 5).

Wat de vlakheidstolerantie op de tegels be-
treft, stellen we vast dat deze voor keramische 
tegels (zie TV 237) en vooral voor grootfor-
maattegels (grootteorde van 0,5 % van de 
lengte van de diagonaal van de tegels) redelijk 
ruim kunnen zijn. We raden dan ook aan om 

steeds te opteren voor grootformaattegels die 
voldoen aan strengere vlakheidseisen (groot-
teorde van maximaal 0,2 % van de lengte van 
de diagonaal van de tegels). 

niveauversCHillen tussen aangren-2.2 
zende tegels

De niveauverschillen tussen tegels worden niet 
alleen beïnvloed door de zorg die besteed werd 
aan de uitvoering, maar ook door de reële tole-
ranties op de vlakheid en de dikte van de tegels.

De plaatsingstolerantie is afhankelijk van 
de breedte van de voegen tussen de tegels en 
bedraagt 1 mm voor voegen met een breedte 
≤ 6 mm en 2 mm voor grotere voegbreedtes.

Net zoals de toleranties op de vlakheid zijn ook 
de reële toleranties op de dikte van de tegels 
soms zeer ruim (vooral bij dikkere natuursteen-
tegels). Om de niveauverschillen tussen de aan-
grenzende tegels te beperken, is het bijgevolg 
aangewezen om te opteren voor tegels die vol-
doen aan strengere toleranties op de vlakheid 
en de dikte. Wat de toegelaten afwijkingen op 
de dikte van keramische tegels betreft, verwij-
zen we naar tabel 9 van de TV 237. 

We merken tevens op dat ook het plaatsingspa-
troon een invloed kan hebben op de niveauver-
schillen tussen de tegels. Zo geven verbanden 
met kruisende voegen doorgaans aanleiding tot 
grotere niveauverschillen (zeker indien de te-
gels een bolle vorm hebben, zie afbeelding 2).

De combinatie van de plaatsingstolerantie 
en de fabricagetoleranties levert volgens het 
principe dat besproken wordt op pagina 5 
een statistische waarde op voor het toegelaten 
niveauverschil tussen aangrenzende tegels. 
Grotere niveauverschillen mogen echter nooit 
uitgesloten worden. In dit berekeningsprincipe 

Tabel 6 Toleranties op de afmetingen van natuursteentegels.

Dikte van de natuursteentegels (d)

d ≤ 12 mm  
(NBN eN 12057)

d > 12 mm  
(NBN eN 12058)

Niet-gekali-
breerd

Gekali-
breerd

afmeting < 600 mm afmeting ≥ 600 mm

d ≤ 50 mm d > 50 mm d ≤ 50 mm d > 50 mm

± 1 mm ± 0,5 mm ± 1 mm ± 2 mm ± 1,5 mm ± 3 mm

Tabel 7 Plaatsingstolerantie op de 
voegbreedte.

Natuursteentegels kera-
mische 
tegels

marmer-
type (1)

Standaard-
type (2)

± 0,25 mm ± 0,50 mm ± 1 mm

(1) tegels die vervaardigd worden voor één 
specifieke bouwplaats.

(2) tegels afkomstig uit massaproductie.

Afb. 3 Tegel die de voeg snijdt (niet 
toegelaten).

wordt immers gebruik gemaakt van karakte-
ristieke waarden voor de tegeltoleranties, ter-
wijl de reële afwijkingen voor sommige tegels 
groter kunnen zijn.

breedte van de voegen2.3 

Vooreerst willen we opmerken dat de voorop-
gestelde nominale voegbreedte nooit kleiner 
mag zijn dan het dubbel van de dimensionale 
toleranties op de tegels. Indien deze waarde 
bijvoorbeeld ± 2 mm bedraagt, stelt men best 
geen voegbreedte van minder dan 4 mm voor-
op om te vermijden dat de tegels de voegen  
zouden snijden (zie afbeelding 3).

Bij de bepaling van de toleranties op de 
voegbreedte dient men niet alleen rekening 
te houden met de plaatsingstoleranties (zie 
tabel 7), maar ook met de gemeten reële af-
wijkingen op de afmetingen van de tegels 
(zie tabel 6 voor natuursteentegels en TV 237 
voor keramische tegels).

uitlijning van de voegen2.4 

De uitlijning van de voegen tussen de tegels is 
afhankelijk van de plaatsingstolerantie (1 mm 
voor betegelingen uit natuursteen en 2 mm 
voor keramische betegelingen) en de reële 
toleranties op de maat- en vormafwijkingen 
van de tegel (de meest bepalende dimensio-
nale tolerantie en de tolerantie op de rechtheid 
of haaksheid van de randen). Een tegel mag in 
geen geval de voeg snijden indien de nominale 
voegbreedte aangepast werd aan de fabricage- 
en plaatsingstoleranties (zie afbeelding 3).

Voor natuursteentegels wordt in de norm NBN 
EN 12057 (dikte ≤ 12 mm) enkel een toleran-
tie opgegeven voor de haaksheid van de tegels 
(0,15 % van de fabricagematen voor niet-geka-

Tabel 5 Vlakheidstoleranties voor na-
tuursteentegels [% van de afmeting].

Dikte van de natuursteentegels (d) (*)

d ≤ 12 mm  
(NBN eN 12057)

d > 12 mm    
(NBN eN 12058)

Niet-ge-
kalibreerd

Gekali-
breerd

± 0,15 % ± 0,1 %
± 0,2 % en                     
max. ± 3 mm

(*) Deze toleranties gelden niet voor grof 
behouwen oppervlakken.

Afb. 2 Kruisende voegen.

Afb. 1 Keramische tegel met een on-
toelaatbare afwijking op de vlakheid.
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libreerde tegels en 0,10 % voor gekalibreerde 
tegels). Tabel 9 uit de TV 237 geeft een over-
zicht van de toleranties op de haaksheid en 
rechtheid van de randen van keramische tegels 
volgens de norm NBN EN 14411.

uitziCHt van de tegels2.5 

Vermits natuursteentegels natuurproducten 
zijn, dient men steeds rekening te houden 
met eventuele uitzichtsverschillen. Teneinde 
lange discussies na afloop van de werken te 
vermijden, is het raadzaam om vóór de be-
stelling een ‘contractueel staal’ aan te duiden 
(zie NBN EN 771-6). Hierbij kiest men drie 
stalen waarvan er één een gemiddeld uitzicht 
vertoont terwijl de twee andere de uiterste 
verschillen (qua kleurschakeringen, aders, 
puntjes, …) aangeven. Bij de levering dient 
men dan ook te controleren of de tegels bin-
nen de uiterste limieten van het contractuele 
staal vallen.

Op keramische tegels met een uniforme kleur 
kunnen kleurmetingen uitgevoerd worden om 
de kleurverschillen te becijferen (zie Infofiche 
nr. 25). Het opgemeten kleurverschil mag niet 
groter zijn dan de voorafgaandelijk overeenge-
komen tolerantiewaarde of, bij gebrek hieraan, 
dan de aanbevolen ΔE

cmc
-waarde van 0,75. We 

merken op dat dergelijke kleurverschillen nau-
welijks zichtbaar zijn met het blote oog. In-
dien de tegels afkomstig zijn uit verschillende 
leveringen, zijn geringe kleurverschillen ech-
ter nooit volledig uit te sluiten.

De beoordeling van het uitzicht van de afge-
werkte vloerbetegeling dient te gebeuren van-
op manshoogte (minstens 1,5 m), met het blote 
oog en onder natuurlijk licht (geen tegenlicht 
of scherende lichtinval).

aanbevelingen voor Het bijzondere 2.6 
bestek

Bij de tegelkeuze doet de bouwheer er goed •	
aan om te opteren voor een tegel die voldoet 
aan strenge tegeltoleranties.
Bij een gelijmde plaatsing is het raadzaam •	
om ‘strenge’ eisen op te geven voor de dek-
vloer en zeker wanneer het grootformaatte-
gels betreft (zijde ≥ 30 cm).
Men dient de minimale voegbreedte steeds •	
af te stemmen op de tegeltoleranties.
De peilen moeten nauwkeurig bepaald wor-•	
den en dienen afgestemd te zijn op de ‘vas-
te’ aansluitingspunten (bv. dorpels).
Om discussies achteraf te vermijden, dient •	
men vooraf duidelijke esthetische eisen te 
formuleren.
Door te opteren voor een plaatsingspatroon •	
met doorlopende voegen in beide richtin-
gen, vermijdt men enerzijds de opvallende 
niveauverschillen die optreden bij kruisende 
voegen en kan men anderzijds de eventuele 

Tabel 8 Toleranties op het peil van 
verhoogde vloeren.

afstand (d) tot het 
dichtstbijzijnde refe-

rentiepeil

Tolerantie op 
het peil [mm]

 d ≤ 3 m  ± 8

 3 m < d ≤ 6 m  ± 12

 6 m < d ≤ 15 m  ± 16

 15 m < d ≤ 30 m  ± 18

d > 30 m  ± 20

Tabel 9 Toleranties op de vlakheid van 
verhoogde vloeren.

vlakheidsklasse
vlakheidstoleran-

tie [mm/2 m]

klasse 1 (streng) ± 3

klasse 2 (normaal) ± 4

klasse 3 (ruim) ± 6

scheurvorming beperken tot de voegen tus-
sen de tegels (minder storend voor het uit-
zicht).

harSGeBoNDeN vloereN3 

Harsgebonden vloerbedekkingen dienen 
aangebracht te worden op een voldoende co-
hesieve ondergrond. De hechtsterkte bij een 
rechtstreekse trekbelasting moet groter zijn 
dan 1,5 N/mm² voor stijve vloersystemen, 
groter dan 1 N/mm² voor scheuroverbruggen-
de harsvloeren en groter dan 0,6 N/mm² voor 
steentapijt. Betonvloeren voldoen doorgaans 
aan deze voorwaarden en vormen bijgevolg 
een ideale ondergrond.

Gezien hun geringe laagdikte, zullen de to-
leranties op de harsgebonden vloerbekking 
(peil, vlakheid) vaak rechtstreeks afhangen 
van de eigenschappen van de ondergrond. In 
dit hoofdstuk gaan we telkens uit van een be-
tonvloer als ondergrond. 

peil en vlakHeid3.1 

De toleranties op het peil en de vlakheid van 
de harsgebonden vloerafwerking zijn gelijk aan 
de toleranties op het peil en de vlakheid van de 
onderliggende cementgebonden bedrijfsvloer 
(zie artikel over ruwbouw op p. 6).

kleur3.2 

Bij de keuze van de kleur van de harsgebonden 
vloerbedekking kan men een beroep doen op 
de RAL-kleuren. 

Met behulp van een colorimeter kan men het 
verschil tussen de kleur van de vloerbedek-
king en de beoogde RAL-kleur becijferen (zie 
TV 216 voor de toegelaten kleurverschillen, 
afhankelijk van de RAL-kleur).

aanbevelingen voor Het bijzondere 3.3 
bestek

Het is raadzaam om in het bijzondere bestek 
duidelijk de gewenste RAL-kleur en de voor-

opgestelde vlakheidsklasse van de ondergrond 
te definiëren.

verhooGDe vloereN4 

peil4.1 

Tabel 8 geeft een overzicht van de peiltoleran-
ties voor verhoogde vloeren, afhankelijk van 
het dichtstbijzijnde referentiepeil.

vlakHeid4.2 

De vlakheid van verhoogde vloeren is afhan-
kelijk van de plaatsingstolerantie en de reële 
afwijking op de vlakheid van de panelen.

De plaatsingstolerantie voor natte holtevloe-
ren is dezelfde als de tolerantie op de vlakheid 
van dekvloeren (3 klassen, zie tabel 9). Voor 
paneelvloeren en droge holtevloeren worden 
enkel de normale en de strenge tolerantieklas-
se weerhouden (klassen 1 en 2 uit tabel 9).

Wat de toegelaten afwijking op de vlakheid 
van de panelen betreft, stelt de norm NBN 
EN 12825 dat de respectievelijke verticale 
kromtrekking voor panelen uit de klassen 
1 en 2 niet groter mag zijn dan ± 0,3 mm of 
± 0,6 mm.

niveauversCHillen tussen aangren-4.3 
zende panelen

Net zoals bij betegelingen is het niveauver-
schil afhankelijk van de plaatsingstolerantie 
enerzijds en de reële toleranties op de vlak-
heid en de dikte van de panelen anderzijds 
(voor het combineren van deze toleranties, zie 
p. 5) . De plaatsingstolerantie bedraagt 1 mm. 
De respectievelijke afwijking op de dikte van 
de panelen uit de klassen 1 en 2 mag volgens 
de norm NBN EN 12825 niet groter zijn dan 
± 0,3 mm of ± 0,5 mm.

aanbevelingen voor Het bijzondere 4.4 
bestek

Het is raadzaam om in het bijzondere bestek 
duidelijk de gewenste vlakheidsklasse aan te 
geven en te opteren voor panelen met geringe 
dimensionale afwijkingen (klasse 1).
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muurBeTeGelINGeN uIT  5 
keramISChe eN 
NaTuurSTeeN TeGelS

Net zoals bij vloerbetegelingen, spelen de 
dimensionale toleranties en het uitzicht van 
muurbedekkingen uit keramische en natuur-
steentegels een belangrijke rol aangezien 
deze laatste het esthetische uitzicht bepalen 
van de wanden die ze bekleden. De kwali-
teit van de muurafwerking zal afhankelijk 
zijn van de vlakheidstoleranties op de onder-
grond, van de dimensionale toleranties op de 
tegels zelf en van de zorg die besteed werd 
aan de uitvoering.

toleranties5.1 

Tabel 10 geeft de toleranties weer die van toe-
passing zijn op muurbedekkingen uit kerami-
sche en natuursteentegels. We onderscheiden 
de volgende drie afwerkingstypes :

klasse R1.1 : speciale uitvoering•	
klasse R1.2 : normale uitvoering•	
klasse R2 : functionele uitvoering.•	

Indien de contractuele documenten geen bij-
zondere schikkingen bevatten, is de tolerantie-
klasse R1.2 van toepassing en moeten enkel 
de toleranties van belangrijkheidsgraad ‘a’ 
gecontroleerd worden (zie tabel 10). De to-

Tabel 10 Tolerantieklassen voor muurbedekkingen uit keramische en natuursteentegels.

Toleranties klasse r1.1 klasse r1.2 klasse r2
Belangrijkheids-

graad (1)

vlakheid (2) :
onder een lat van 2 m
onder een lat van 0,2 m

3 mm
1,5 mm

5 mm
2 mm

8 mm
– (1)

a
a (7) – b

verticaliteit (2) 1/12 3 h  (cm) (3) 1/8 3 h  (cm) (3) – b

horizontaliteit (2) :
d ≤ 3 m (4)
3 m < d ≤ 6 m
6 m < d ≤ 15 m

8 mm
12 mm
16 mm

8 mm
12 mm
16 mm

– (1) b

Rechtheid van de randen
en uitlijning van de
voegen

1 mm/2 m 2 mm/2 m 2 mm/2 m a

Breedte
van de
voegen 
(6)

Natuursteen
0,5 mm
(2 mm ≤ voeg ≤ 6 mm)

0,5 mm
(2 mm ≤ voeg ≤ 6 mm)

– (1) b

Andere (bv. keramiek)
0,5 mm
(2 mm ≤ voeg ≤ 6 mm)

1 mm
(2 mm ≤ voeg ≤ 6 mm)

Niveauverschillen tussen
de tegels

1 mm
(2 mm ≤ voeg ≤ 6 mm)

1,5 mm
(2 mm ≤ voeg ≤ 6 mm)

– (1) b

(1) De strenge karakteristieken van de belangrijkheidsgraad ‘b’ worden enkel weerhouden indien ze opgenomen werden in de contractuele documenten. Ze zijn 
niet van toepassing voor de tolerantieklasse R2 (functionele uitvoering).

(²) Indien de tegels met de dunbedmethode (mortellijm of lijm) geplaatst worden, zijn de toleranties op de vlakheid, de verticaliteit en de horizontaliteit (bv. 
hoeken, randen) gelijk aan deze voor de ondergrond. Indien kleine correcties nodig zijn, kan dit enkel (en slechts in bepaalde gevallen) gebeuren door de 
toepassing van een dubbele verlijming of door het aanbrengen van een dikke laag mortellijm.

(³) ‘h’ is de hoogte van het betegelde oppervlak, uitgedrukt in cm.
(4) ‘d’ is de afstand tussen twee punten op één lijn.
(5) Als de muurbetegeling de muur niet over de volledige breedte of hoogte bedekt, kan de tolerantie op de rechtheid van de lijnen specifiek zijn voor de plaatsing 

van de tegels en onafhankelijk van de toleranties op de ondergrond. In dit geval kan het gebruik van een geschikt en doorlopend stopprofiel het verkrijgen van 
erg strenge toleranties vergemakkelijken.

(6) Naargelang de randen van de tegels afgerond of recht zijn, kan het verkrijgen van een strenge tolerantie op de breedte van de voegen moeilijker worden. 
verschillen van de voegbreedte zullen minder zichtbaar zijn indien de voegen dezelfde kleur hebben als de tegels.

(7) voor de tolerantieklasse R1.1 moet de belangrijkheidsgraad ‘a’ opgelegd worden voor de vlakheid van de muurbedekking onder de lat van 0,2 m.

lerantieklasse R1.1 kan op haar beurt slechts 
toegepast worden indien de toleranties op de 
ondergrond voldoende streng zijn.

Deze toleranties dient men te combineren met 
de werkelijke fabricagetoleranties op de ge-
plaatste tegels (zie de productnormen NBN 
EN 12057 voor natuursteentegels en NBN 
EN 14411 voor keramische tegels). We willen 
erop wijzen dat het met de dimensionale tole-
ranties uit de Europese norm NBN EN 14411 
doorgaans niet mogelijk zal zijn om te voldoen 
aan de esthetische eisen die in ons land van toe-
passing zijn. Het verdient dan ook aanbeveling 
om tegels te kiezen die voldoen aan strengere 
dimensionale eisen dan deze uit de normen 
(vlakheidstolerantie van om en bij de 0,2 % 
van de gecontroleerde afmeting, of minder bij 
grootformaattegels). Bepaalde tegelschikkin-
gen (bv. in stroken met kruisende voegen) be-
moeilijken of verhinderen de correcte plaatsing 
van tegels met te ruime vlakheidstoleranties.

De TV 227 stelt dat de tolerantieklasse voor 
muurbetegelingen, zoals bij alle andere af-
werkingstypes, steeds bepaald moet worden 
in functie van de verwachtingen van de bouw-
heer en de gebruiksomstandigheden (bv. sche-
rend licht). De beoordeling van het uitzicht 
mag volgens deze TV enkel gebeuren onder 
natuurlijk licht, met het blote oog en vanop 
een minimale afstand van 1,5 m. De opleve-

ring mag nooit plaatsvinden onder scherend 
licht of bij tegenlicht. De toleranties mogen 
enkel gecontroleerd worden met de desbetref-
fende meetinstrumenten die zullen uitwijzen 
in hoeverre het uitgevoerde werk al dan niet 
voldoet aan het voorgeschreven eisenniveau.

De ontwerper of de opdrachtgever dient tijdens 
de oplevering van de ondergrond te controle-
ren of de uitvoeringstoleranties gerespecteerd 
werden. De tegelzetter zal op zijn beurt nagaan 
of de ondergrond voldoet aan zijn verwachtin-
gen en of hij zijn werk kan uitvoeren volgens 
het gewenste eisenniveau.

aanbevelingen voor Het bijzondere 5.2 
bestek

Om discussies naderhand te vermijden, dient 
het bijzondere bestek de volgende informatie 
te bevatten :

de tolerantieklasse voor het afgewerkte •	
werk. Deze wordt bepaald afhankelijk van 
de tolerantieklasse van de ondergrond
de toleranties op de tegels. Men legt voor •	
grootformaattegels bij voorkeur strengere 
eisen op dan deze die vermeld worden in de 
normen
de nominale voegbreedte. Deze waarde mag •	
nooit kleiner zijn dan het dubbel van de di-
mensionale tolerantie op de tegels. n
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Gelet op hun dunlagige 
karakter laten noch soepele 
muur- en vloerbekledingen 
noch schilderwerken een 
noemenswaardige correctie van de 
onvolkomenheden in de ondergrond 
toe. De toleranties op het afgewerkte 
werk worden bijgevolg in sterke mate 
bepaald door de toleranties op de 
ondergrond.

Aandacht voor de  
ondergrond

Afb. 1 Soepele vloerbekleding waarin men nog sporen van de ondergrond kan 
terugvinden.

met het blote oog, loodrecht op het te con-
troleren oppervlak en vanop een minimale 
afstand van 1,5 m voor vloerbedekkingen en 
van 2 m voor wandbekledingen.

We willen erop wijzen dat zelfs de strengste 
vlakheidstoleranties nog te ruim kunnen zijn 
voor bepaalde (bv. hoogglanzende) bekledin-
gen en/of onder specifieke omstandigheden 
(bv. bij indirecte verlichting). Zelfs wanneer 
men vóór de plaatsing van een elastische vloer-
bedekking een egalisatielaag aanbrengt om de 
specifieke oppervlaktegebreken van de onder-
grond te corrigeren, is het niet uitgesloten dat 
onder bepaalde omstandigheden (bv. bij een 
scherende lichtinval door grote raampartijen) 
zelfs de kleinste onvolmaaktheden zichtbaar 
blijven.

De inplanting van de banen (of tegels) dient 

Afb. 2 Bij sommige patronen is het niet evident om een ‘vlekkeloze’ overgang 
te realiseren tussen de verschillende stroken.

reeds vóór de plaatsing van de soepele vloer- 
of muurbekleding vastgelegd te worden. Hier-
bij kan men ofwel het economische, ofwel het 
esthetische aspect (groter afvalpercentage) 
laten primeren. 

Bij (muur)bekledingen met motieven dient 
men er bovendien op toe te zien dat de diverse 
patronen van baan tot baan op de juiste ma-
nier op elkaar aansluiten om het nagestreefde 
decoratieve effect te bereiken (zie afbeel-
ding 2).

aanbevelingen voor Het bijzondere 1.2 
bestek

Bij de keuze van de vloerbekleding dient men 
rekening te houden met de omgevingsomstan-
digheden en de verwachtingen met betrekking 
tot het uitzicht van de afwerking. Bepaalde op-
pervlaktegebreken zullen bijvoorbeeld minder 
in het oog springen (met name onder scheren-
de lichtinval) wanneer men opteert voor een 
bekleding met een mat uitzicht, een motief en/
of een zekere textuur.

Verder dient men de keuze van een soepele 
vloerbekleding ook steeds het verwachte ge-
bruik in aanmerking te nemen. Zo kiest men 
bij voorkeur voor een vloerbekleding met een 
voldoende hoge slijtvastheidsklasse of met 
een motief dat de eventuele slijtage minder 
doet opvallen.

Om te vermijden dat er achteraf twistpunten 
zouden ontstaan, is het ten slotte raadzaam om 
voorafgaandelijk afspraken te maken omtrent 
de inplanting van de banen (of tegels).

Soepele vloer- eN muur-1 
BekleDINGeN

Bij soepele vloerbekledingen zullen vooral de 
vlakheid, de cohesie, de ruwheid, de eventu-
ele scheurvorming en de poreusheid van de 
ondergrond het uitzicht bepalen (zie afbeel-
ding 1). 

Bij soepele muurbekledingen is het dan weer in 
eerste instantie de horizontaliteit van de vloer 
en/of van het plafond die een weerslag heeft op 
het uitzicht van de bekleding en/of op de om-
vang van de voorbereidende werken. Ook de 
loodrechte stand en de haaksheid van de muren 
zijn in deze context van groot belang.

toleranties1.1 

Aangezien soepele vloer- en muurbekledingen 
niet in staat zijn om de dimensionale afwijkin-
gen van de ondergrond te corrigeren, hanteert 
men voor deze elementen dezelfde toleran-
ties als voor de ondergrond. We verwijzen 
hiervoor dan ook naar de artikels over dek-
vloeren (p. 18) en pleisterwerken (p. 15). De 
beoordeling van het uitzicht van dergelijke 
afwerkingen mag in geen geval plaatsvinden 
bij tegenlicht of scherende lichtinval. De op-
levering dient steeds te gebeuren bij daglicht, 
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SChIlDerWerkeN2 

Net zoals bij andere afwerkingstypes, dient 
men ook bij schilderwerken de nodige zorg te 
besteden aan de uitvoering. De klanttevreden-
heid wordt immers niet alleen bepaald door 
de functionaliteit en de duurzaamheid van het 
verfsysteem, maar evenzeer door het estheti-
sche aspect ervan.

Hoewel het niet altijd mogelijk is om alle 
onvolkomenheden volledig weg te werken 
(bv. glansverschillen, sinaasappelhuid, ...), 
dient men er zich niettemin van te vergewissen 
dat het globale uitzicht van de schilderwerken 
aanvaardbaar blijft. 

Hierna volgt een beknopt overzicht van de re-
gels en principes die frequent gehanteerd wor-
den bij de beoordeling van schilderwerken.

dimensionale toleranties van de 2.1 
ondergrond

Rekening houdend met hun beperkte laagdik-
te, laten schilderwerken geen correctie van de 
dimensionale afwijkingen in de ondergrond 
toe. De toleranties op de schilderwerken wor-
den bijgevolg volledig bepaald door de tole-
ranties op de ondergrond.

De ondergrond dient steeds een grondige 
voorbereiding te krijgen om de kwaliteit en 
de uniformiteit van het uitzicht van de schil-
derwerken te kunnen waarborgen (zie afbeel-
ding 3). 

De uitgebreidheid van deze voorbereidende 
werken (afstoffen, aanbrengen van een grond-
laag, schuren, plamuren, …) hangt niet alleen 
af van de ondergrond, maar ook van de verf-
soort en de gewenste uitvoeringsgraad van de 
schilderwerken (zie TV 159 voor algemene 
schilderwerken en TV 233 voor schilderwer-
ken op plaatmateriaal).

(*) Hoewel men in bepaalde normatieve documenten afwijkende beoordelingswijzen en -afstanden kan terugvinden naargelang van de ondergrond, bedraagt 
de minimumafstand steeds 2 m.

Qualicoat-beoordelingsvoorschriften voor verven, lakken en poedercoatings op 
aluminium.

Beoordelingswijze Criterium

op een afstand van 3 m, onder een 
hoek van 60°

Er mogen geen onvolkomenheden zoals overdreven 
ruwheid, lopers, blazen, insluitsels, kratertjes, matte 
plekken, putjes en krassen zichtbaar zijn

op een afstand van minstens 3 m 
(binnen) of 5 m (buiten)

De laklaag dient over een uniforme kleur en glans te 
beschikken en dient een goede dekking te vertonen

beoordeling van Het uitziCHt2.2 

Afwerkingen mogen enkel beoordeeld worden 
met het blote oog, onder een normale belich-
ting en vanop een afstand van minstens 2 m 
voor binnenafwerkingen of 3 m voor buiten-
afwerkingen (*).

De bovenstaande tabel geeft een overzicht van 
de Qualicoat-voorschriften voor de beoorde-
ling van schilderwerken op een aluminiumon-
dergrond die uitgevoerd werden in het atelier.

kleurversCHillen2.3 

Volgens de norm NBN EN ISO 3668 mag men 
kleurverschillen in verven slechts beoordelen 
onder diffuus daglicht. Dit betekent dat directe 
bezonning moet vermeden worden en dat de te 
beoordelen zone steeds uniform belicht dient 
te zijn.

Indien er met het blote oog geen noemens-
waardige kleurverschillen vastgesteld worden, 
wordt de afwerking aanvaard. Zoniet, kan men 
de kleurverschillen objectief begroten met 
een colorimeter. Het grote nadeel van deze 
methode ligt in het gebrek aan eensluidende 
criteria voor de beoordeling van de opgeme-
ten ΔE-waarde. De normen NBN EN 12206-1 
en NBN EN 13438 stellen immers enkel dat 
de kleur van de coating binnen de overeenge-
komen kleurlimieten moet vallen (zie NBN 

t referentiedocumenten

soepele muur- en vloerbekledingen :•	
tv 165 (in herziening) –
tv 194 –

schilderwerken :•	
NBN EN Iso 3668 –
tv 159, tv 233 –
Infofiche nr. 25 –
wtcB-tijdschrift 1987/2.3 –
Qualicoat ‘specifications for a  –
quality label for paint, lacquer and 
powder coatings on aluminium for 
architectural applications’ (12e uit-
gave)
DIN 6175 –

Afb. 3 Een ontoereikende voorbereiding kan zich vertalen in een minder uni-
form uitzicht van de schilderwerken.

EN ISO 3668 en NBN ISO 7724-3). Men zou 
voor de controle van de ΔE-waarde eventueel 
een beroep kunnen doen op de Qualicoat-
voorschriften die het toegelaten kleurverschil 
opgeven, afhankelijk van de gekozen RAL-
kleur en de ouderdom van de coating (dit ge-
beurt door de ΔE-waarde te vermenigvuldigen 
met een factor van 0,65 voor 1 jaar en van 0,75 
voor 2 jaar).

Ten slotte is het raadzaam om bij de beoorde-
ling van de kleur van plaatselijk hersteld schil-
derwerk een iets ruimere tolerantie te hanteren 
teneinde rekening te houden met de – vaak 
onvermijdelijke – kleurverschillen tussen de 
herstelde en de niet-herstelde zones. 

aanbevelingen voor Het bijzondere 2.4 
bestek

Om discussies naderhand te vermijden, is het 
belangrijk dat er voorafgaandelijk realistische 
eisen gesteld worden, en dit zowel aan de af-
werkingsgraad van de ondergrond als aan de 
uitvoeringsgraad van de schilderwerken. Het 
gebruik van onduidelijke termen zoals ‘schil-
derklaar’ is in deze context af te raden. Deze 
term geeft immers geen enkele informatie op 
over de afwerkingsgraad van de ondergrond, 
aangezien zowat elk voldoende cohesief en 
droog oppervlak waarvan de dimensionale 
toleranties binnen de beperkingen blijven, 
‘schilderklaar’ is. n
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De sanitaire installateur 
wordt tijdens de plaatsing 
van zijn onderdelen (bv. 
leidingen en toestellen) voor-
namelijk geconfronteerd met afwijkin-
gen op de eerder uitgevoerde wer-
ken. Daarom konden we slechts een 
beperkt aantal toleranties terugvinden 
die van toepassing zijn op de sanitaire 
installaties zelf. Daarnaast geven we 
hierna enkele algemene plaatsings-
voorschriften op voor werken waar-
voor we in de literatuur geen maximale 
afwijkingen konden terugvinden. 

ToleraNTIeS1 

De plaatsing van leidingen en buizen gebeurt 
overeenkomstig de aanwijzingen op de plan-
nen en/of in het bijzondere bestek. In principe 
dienen deze elementen steeds een rechtlijnig 
horizontaal of verticaal tracé te volgen.

Om een goede montage van de leidingen te 
verzekeren en een eenvoudige manipulatie van 
de leidingonderdelen (bv. afsluit- en toezicht-
stukken) mogelijk te maken, dient men steeds 
voldoende afstand te laten tussen de buiten-
wand van de leiding (d.i. de buitenwand van 
de buis bij naakte leidingen en de buitenwand 
van de isolatiemantel bij geïsoleerde leidingen) 
en de ondergrond waarop ze bevestigd worden. 
Deze speling is niet alleen afhankelijk van de 
montagewijze (bv. het beugeltype), maar ook 
van de opbouw van de leidingen. Aanvoerlei-
dingen die in een schacht lopen, moeten op 
een maximumafstand van 50 mm van de wand 
bevestigd worden. Voor aanvoerleidingen die 
opgehangen worden onder een plafond han-
teert men doorgaans een afstand tot het pla-
fond (of tot andere opgehangen elementen) van 
200 mm en een vrije hoogte onder de leidingen 
van minstens 2000 mm. In gangen en andere 
plaatsen met een courante circulatie van perso-
nen zou deze vrije hoogte zelfs mogen oplopen 
tot 2250 mm. Leidingen die ingewerkt worden 
in een wand bevinden zich bij voorkeur op een 
diepte van minstens 10 mm. Bij kruisende lei-
dingen dient men er bovendien voor te zorgen 
dat de afstand tussen de buitenwand van beide 

Schaarse toleranties

leidingen minstens 10 mm bedraagt, terwijl 
men tussen twee parallel lopende leidingen een 
afstand van ongeveer 60 tot 100 mm voorziet.

Bij de ondersteuning van de leidingen dient 
men erop te letten dat de uitzetting van de bui-
zen niet belemmerd wordt en dat er geen on-
toelaatbare doorbuiging optreedt. Tabel 1 geeft 
een overzicht van de aanbevolen beugelafstand 
voor metalen leidingen. Voor kunststof- of 
meerlagige buizen kan men deze afstand te-
rugvinden in de technische documentatie van 
de fabrikant en/of in de TV 207.

Bij de bepaling van de plaatsingshoogte van 
de toestellen dient men rekening te houden 
met de lichaamslengte van de gebruikers. Zo 
vindt men in de Duitse literatuur de volgende 
formule terug voor de bepaling van de hoog-
te H

L
 van een wastafel : H

L 
= 0,482 H + S [m]

waarbij :
H = de lichaamslengte van de persoon
S = de dikte van de schoenzool (bv. 0,025 m 

bij mannen en 0,040 m bij vrouwen). 

Met behulp van deze formule kunnen we bere-
kenen dat de wastafelhoogte H

L 
0,854 m moet 

bedragen voor een mannelijke persoon met een 
lichaams lengte H van 1,72. De maximale hoog-
te van de onderrand van een spiegel (H

SO
) boven 

een wastafel kan op gelijkaardige wijze becijferd 
worden met de formule H

SO
 = H – 300 + S [m]. 

Aan de hand hiervan kan men bijvoorbeeld de 
plaatsingshoogte van de spiegels en wastafels 
in kleuterscholen bepalen. Indien het bijzondere 
bestek geen specifieke voorschriften bevat voor 
de plaatsingshoogte van sanitaire toestellen voor 
volwassenen, kan men een beroep doen op de 
standaardwaarden uit tabel 2 (gebaseerd op een 
lichaamslengte van ongeveer 1,70 m). 

De STS 61 schrijft een tolerantie van ± 50 mm 
voor op de plaatsingshoogte van sanitaire toe-
stellen (behalve voor wastafels en handwas-
bakken die slechts een afwijking van ± 20 mm 
mogen vertonen). Aangezien een tolerantie 
van ± 50 mm onzes inziens vrij ruim is, stellen 
we voor om deze waarde voor alle toestellen 
te beperken tot ± 20 mm.

De plaatsing van sanitaire toestellen gebeurt 

Stalen buizen koperen en roestvaste buizen

Nominale diameter 
(DN)

Beugelafstand [m]
Buitendiameter 

(De)
Beugelafstand [m]

20 1,25 22 1,80

25 1,50 28 1,80

50 2,00 35 2,40

Tabel 1 Aanbevolen beugelafstand voor horizontaal geplaatste metalen leidingen.

Tabel 2 Standaardplaatsingshoogte van 
sanitaire toestellen voor volwassenen.

Toestel
plaatsings–
hoogte (*)

wastafel/handwasbak 850 tot 900 mm

toilet 430 mm

Bidet 400 mm

urinoir 650 mm

uitgietbak 650 mm 

Bad 500 tot 550 mm

(*) verticale afstand tussen het bovenste vlak 
(bv. van een wastafel) of het frontale vlak 
(bv. van een urinoir) en de afgewerkte vloer.

waterpas en de toestellen dienen stevig in de 
vloeren en/of wanden verankerd te worden. 
Ook bij de keuze van de positie van de kra-
nen moet men rekening houden met bepaalde 
afmetingen :

een kraan moet steeds een vrije uitloop heb-•	
ben van 20 mm boven de rand van het sani-
taire toestel
muurkranen voor standaardbaden worden •	
ofwel opgesteld aan de kopzijde, ofwel op 
1/3 lengte van de afvoer aan de lange zijde. In 
douches dient de kraan geplaatst te worden 
aan de rugzijde en/of tegenover de instapzij-
de van de douche, en dit op ± 1000 mm bo-
ven het douchebodemniveau. De bovenzijde 
van de glijstang wordt op ± 1950 mm boven 
het douchebodemniveau gemonteerd
kranen boven uitgietbakken dienen zodanig •	
opgesteld te worden dat een normale emmer 
kan gevuld worden.

aaNBevelINGeN voor heT 2 
BIjzoNDere BeSTek

Het traject van de leidingen of buizen dient 
aangeduid te worden op de plannen en/of in 
het bijzondere bestek. Indien specifieke voor-
waarden gesteld worden aan de plaatsings-
hoogte van bepaalde toestellen (bv. voor min-
dervaliden of bejaarden), mag men uiteraard 
afwijken van de standaardhoogtes uit tabel 2. 
Deze voorwaarden worden bij voorkeur vooraf 
besproken en schriftelijk vastgelegd. n

t referentiedocumenten

tv 207•	
sts 61, sts 62, sts 63•	
kleintje water : handleiding voor de •	
installateur en monteur bij het instal-
leren van sanitaire voorzieningen in 
bestaande woningen, stichting Isso, 
NlD, 2003
sanitärtechnik Band 1, krammer •	
verlag, Düsseldorf Ag 2005
DIN 1988-2•	
typebestek vmsw•	
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puBlICaTIeS

WTCB-Dossiers 3/2009
katern 3. Specificatie van beton voor bedrijfsvloeren (V. Pollet, E. noirfalisse, •	
J.-F. Denoel en C. Ployaert).
katern 12. Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking •	
(S. Danschutter, P. D’Herdt en A. Deneyer).
katern 15. Contactgeluidsisolatie van massieve vloeren (M. Van Damme).•	

WTCB-Dossiers 2/2009
katern 5. Het olympische stadion van Athene : niet-intusieve controle van struc-•	
tuurelementen in gebruik (L. Vandenplas, V. Whenham en C. Mertens).
katern 11. Brandreactie van elastische vloerbekledingen : aandacht voor de plaat-•	
singsvoorwaarden ! (Y. Martin en V. Pollet).

opleIDINGeN

Bouwpathologie (wintercursus 2009-2010)
8 en 15 maart 2010, van 19u00 tot 22u00, Syntra West kortrijk, Doorniksesteen-•	
weg 218, 8500 kortrijk
19 en 26 april 2010, van 19u00 tot 22u00, Syntra AB - Campus Mechelen, indus-•	
triepark noord G2, Oudebaan 2, 2800 Mechelen.

akoestiek - Nieuwe norm NBN S 01-400-1 (wintercursus 2009-2010)
18 en 25 maart 2010, van 19u00 tot 22u00, Syntra Limburg, kerkstraat 1, •	
2010 Genk
23 en 30 maart 2010, van 19u00 tot 22u00, Syntra Midden-Vlaanderen - •	
Sint-niklaas, Hogekouter, 9100 Sint-niklaas.

vormingscyclus voor plaatsers van brandwerende deuren BeNor-aTG
4, 11, 18 en 25 mei 2010, van 19u00 tot 22u00, Confederatie Bouw kortrijk, kortrijk-•	
sestraat 38A, 8500 kortrijk.

Innovatie in de bouw : de bouw in een nieuw kleedje
15 maart 2010, van 16u00 tot 20u00, Centexbel Technologie Park Zwijnaarde en •	
Huis van de Bouw Zwijnaarde, 8500 kortrijk.

puBlICaTIeS
De WTCB-publicaties zijn beschikbaar :
• op onze website :
 – gratis voor aannemers die lid zijn van het WTCB
 – via een abonnementsformule voor de andere bouwprofessionelen (registratie op www.wtcb.be)
• in gedrukte vorm en op cd-rom.
Voor bijkomende inlichtingen kan u ons telefonisch bereiken op het nummer 02/529.81.00 (van 8u30 
tot 12u00). U kan ook steeds bij ons terecht per fax (02/529.81.10) of per mail (publ@bbri.be).

opleIDINGeN
• Voor meer informatie met betrekking tot de opleidingen kan u zowel per telefoon (02/655.77.11), 

per fax (02/653.07.29) als per e-mail (info@bbri.be) contact opnemen met J.-P. Ginsberg.
• nuttige link : www.wtcb.be (rubriek ‘Agenda’).

Publicatie van het wetenschappelijk en 
technisch centrum voor het Bouwbedrijf, 
inrichting erkend bij toepassing van de 
besluitwet van 30 januari 1947

verantwoordelijke uitgever : jan venstermans
wtcB - lombardstraat 42, 1000 Brussel

Dit is een tijdschrift van algemeen informatieve 
aard. De bedoeling ervan is de resultaten van 
het bouwonderzoek uit binnen- en buitenland 
te helpen verspreiden.

het, zelfs gedeeltelijk, overnemen of vertalen 
van de teksten van dit tijdschrift is slechts 
toegelaten mits schriftelijk akkoord van de 
verantwoordelijke uitgever.

www.wtcb.be
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maatschappelijke zetel
lombardstraat 42
B-1000 Brussel

algemene directie
tel. 02/502 66 90
fax 02/502 81 80
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website : www.wtcb.be

ZAvENtEm

kantoren
lozenberg 7
B-1932 sint-stevens-woluwe (Zaventem)
tel. 02/716 42 11
fax 02/725 32 12

technisch advies - interface en consultancy
communicatie
beheer - kwaliteit - informatietechnieken
ontwikkeling - valorisatie
technische goedkeuringen
normalisatie

publicaties
tel. 02/529 81 00
fax 02/529 81 10

lImElEttE

Proefstation
Avenue Pierre holoffe 21
B-1342 limelette
tel. 02/655 77 11
fax 02/653 07 29

onderzoek en innovatie
laboratoria
vorming
documentatie
bibliotheek

hEusDEN-ZolDER

Demonstratie- en informatiecentrum
marktplein 7 bus 1
B-3550 heusden-Zolder
tel. 011/22 50 65
fax 02/725 32 12

Ict-kenniscentrum voor bouwprofessionelen (viBo)




