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Titel: Toepassing van asfaltmengsels geregistreerd volgens versie 2.2 
op werven aanbesteed volgens versie 2.1 van het 
Standaardbestek 250 

Voorgesteld door: afdeling Wegenbouwkunde 

Kenniscluster: 2.3.1 Keuze en gebruik van materialen 
2.6.3 Kwaliteitscontrole 
3.2.2 Koolwaterstofproducten 

Verspreiding: 
 

Extern 

 
Bitumineuze mengsels worden geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van een bepaalde versie van het 
Standaardbestek 250. Met de publicatie van versie 2.2 zullen dan ook “nieuwe” geregistreerde bitumineuze 
mengsels ter beschikking komen, die voldoen aan de bepalingen van versie 2.2. 
 
Voor werken die nog uitgevoerd worden volgens versie 2.1 van het SB250, mogen bitumineuze mengsels 
aanvaard worden die reeds geregistreerd zijn volgens versie 2.2 onder de volgende voorwaarden: 
 
- het type van het mengsel is hetzelfde (bv. een mengsel AB-4C volgens versie 2.2 kan aanvaard worden in 

plaats van een voorgeschreven mengsel AB-4C volgens versie 2.1); indien in het bijzonder bestek een 
onderlaag AB-3A of AB-3B volgens versie 2.1 voorgeschreven werd, dan mag hiervoor respectievelijk een 
onderlaag APO-A of APO-B aanvaard worden 

- de registratie van het mengsel volgens versie 2.2 voldoet aan de eisen van het bijzonder bestek (bv. als in 
het bijzonder bestek een mengsel van bouwklasse B3 gevraagd wordt, dan moet het voorgestelde mengsel 
volgens versie 2.2 geregistreerd zijn voor de overeenkomstige bouwklassegroep) 

- de controle van deze lagen gebeurt volgens de voorschriften van versie 2.2 van het SB250, in het bijzonder 
o de korrelverdeling van de minerale bestanddelen van de laag volgens 6-2.5.2.3 
o het bindmiddelgehalte van de laag volgens 6-2.5.2.4 
o de kenmerken van het bitumen volgens 6-2.5.2.5 
o de relatieve dichtheid van de laag volgens 6-2.5.2.6 of desgevallend 12-4.5.5 
o het percentage holle ruimte van de laag volgens 6-2.5.2.7 of desgevallend 12-4.5.6 
o de dwarsvlakheid van SMA-D-toplagen volgens 6-2.5.2.9.A.3 of desgevallend 12-4.5.8.1.C 

- de eventuele refacties die voortvloeien uit de hoger vermelde controles worden berekend met de 
overeenkomstige refactieformules van versie 2.2 van het SB250 

 
De aanvaarding van mengsels geregistreerd volgens versie 2.2 op werven aanbesteed volgens versie 2.1 geeft 
geen aanleiding tot verrekeningen. 
 
Het omgekeerde is niet toegelaten. Voor werken die aanbesteed worden volgens versie 2.2 mogen geen 
bitumineuze mengsels aanvaard worden die geregistreerd werden volgens versie 2.1 van het SB250. 
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