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1 Voorwerp (1)

De aangiet- en verankeringsmortels van het gamma GROUTEX worden gebruikt :

- voor het opvullen van holten gelegen binnen of tussen bouwelementen of tussen machines en hun
draagstructuur;

- voor het verankeren van wapeningen of andere metalen onderdelen in betonstructuren.

De classificatie van mortels is opgenomen in tabel 1.

Tabel 1 - Classificatie van de mortels

Mortel Mechanische
weerstand 1) (I)

Korrelverdeling 2)

(mm) Consistentie Blootstellings-
klasse 3) Toepassing 4)

Groutex 6003 M70 0,5 vloeibaar 1 tot 5a CA

Groutex 601 M70 1 vloeibaar 1 tot 5a CA

Groutex Montage M70 1 vloeibaar 1 tot 5a CA

Groutex 603 M70 4 vloeibaar 1 tot 5a CA, CB

Groutex 608 M70 8 vloeibaar 1 tot 5a CA, CB, CC

Groutex 616 M70 16 vloeibaar 1 tot 5a CA, CB, CC

Groutex 603 + 3/8 (50%) M70 8 vloeibaar 1 tot 5a CA, CB, CC

1) Karakteristieke druksterkte in N/mm2

2)  De korrelverdelingsklasse wordt door de Dmax bepaald

3) De blootstellingsklasse in functie van de norm NBN B15-001.
4) De mortel is bestemd voor het opvullen van openingen waarvan het contactoppervlak kleiner is dan
               5% (gesloten toepassing CA);
             25% (half-open toepassing CB);
             50% (open toepassing CC)
      van het totale omhullingsvlak van de op te vullen ruimte.

Groutex weerstaat aan water met een hoog sulfaatgehalte.

                                                     
(1) Deze goedkeuring werd verleend op basis van de goedkeuringsleidraad G0021 "Cementgebonden aangiet-, verankerings- en

ondersabelingsmortels".
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Waterdosering :

De Groutex-mortels behoren tot categorie 1 : het zijn gebruiksklare producten die voldoen aan de
kenmerken opgenomen in de ATG, binnen de waterdosering vermeld in tabel 2.

Bij Groutex 603 + 3/8 (50 %) dient, indien de rolgrind vochtig wordt geleverd, de waterdosering aangepast te
worden op de werf. Het product valt dan onder categorie 2.

De goedkeuring slaat op de producten, hun prestaties, hun duurzaamheid en hun verwerking, maar niet op
de kwaliteit van de uitvoering.

2 Materialen

2.1 Aangiet- en verankeringsmortels GROUTEX

De Groutex mortels zijn ééncomponent mortels op basis van hydraulische bindmiddelen.

De waterdosering is vermeld in de tabel 2.

Tabel 2 - Waterdosering bij de GROUTEX mortels

Mortel Waterdosering
(in liter per zak van 25 kg)

Groutex 6003 3,8 + 0.2

Groutex 601 3,8 + 0.2

Groutex Montage 3,8+ 0.2

Groutex 603 3,8 + 0.2

Groutex 608 2,8 + 0.2

Groutex 616 2,8 + 0.2

Groutex 603 + 3/8 (50%) (droog) 3,6 + 0.25

Groutex 603 + 3/8 (50%) (nat) 3.4

2.2 Rolgrind (kift)

Rolgrind (kwarts 3-8 mm), toe te voegen aan Groutex 603 in de gewichtsverhouding rolgrind : Groutex 603 =
1 : 2. Dit product wordt vochtig geleverd. Op aanvraag kan dit product ook droog geleverd worden. Ingeval
het niet uitgedroogd is, moet de waterdosering aangepast worden op de werf.

2.3 Nabehandelingsproduct Curol SIT

Curol SIT is op basis van acrylharsen in oplossing. Verbruik: 100 - 150 g/m². Dit product wordt niet gedekt
door de ATG.

3 Productie en commercialisatie

De Groutex mortels worden geproduceerd, verpakt en gecommercialiseerd door de Ets Cloquette bvba,
gelegen te 4020 Luik, avenue Georges Truffaut 47.

Het bedrijf verleent technische ondersteuning aan de uitvoerders.
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4 Gebruiksaanwijzing

4.1 Opslag van de materialen

De materialen worden opgeslagen zoals beschreven onder punt 6.3.

4.2 Voorbereiding van de dragers

4.2.1 Betonnen drager

De voorbereiding van de drager wordt uitgevoerd volgens 5.1.1 van de goedkeuringsleidraad nr. G0021
"Cementgebonden aangiet-, verankerings- en ondersabelingsmortels".

Indien het product dient te hechten aan de drager, dient de drager minstens een "gezandstraalde" structuur
(ruwheidsindex groter dan 0,2 mm) te hebben.

4.2.2 Staalvlakken

� Voor aangietwerken
Het staaloppervlak moet vrij zijn van verf of van alle niet-hechtende afzettingen zoals olie, vet, kalkaanslag,
roest. Beginnende roest is toegelaten.

� Voor verankeringswerken
Het staaloppervlak moet vrij zijn van alle niet-hechtende lagen zoals hierboven vermeld en dient in
overeenstemming te zijn met de specificaties van de opsteller van het project.

4.3 Bekisting

In voorkomend geval moet de bekisting in overeenstemming zijn met de specificaties van 5.1.3 van de
goedkeuringsleidraad nr. G0021 "Cementgebonden aangiet-, verankerings- en ondersabelingsmortels".

4.4 Keuze van de mortel

De korrelverdelingsklasse van de mortel moet aangepast zijn aan het op te vullen volume.

Als algemene regel en teneinde de krimpeffecten te beperken, is het aangewezen de hoogst mogelijke
korrelverdelingsklasse te kiezen, waarbij men ervoor zorgt dat de Dmax nooit groter is dan een vijfde van de
minimale afmeting van het te vullen volume is.

De tabel 3 geeft de door de producent voorgestelde aangiethoogten voor iedere mortel

Tabel 3 - Aangiethoogten voor de GROUTEX mortels
Mortel Aangiethoogte (mm)

Groutex 6003 3 tot 10

Groutex 601 10 tot 30

Groutex Montage 10 tot 30

Groutex 603 20 tot 50

Groutex608 � 50

Groutex 616 � 150

Groutex 603 + 3/8 (50%) � 50
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De respectievelijke gebruiksdomeinen van de Groutex 608 en Groutex 603 + 3/8 (50%) zijn de volgende :

� De Groutex 608 wordt gebruikt in de industriële sector voor het verankeren en het aangieten van
machines. Het product wordt ook gebruikt voor het opvullen van uitsparingen in betongevels en voor de
doorgang van buizen.

� De Groutex 603 + 3/8 wordt gebruikt voor het opvullen van brede voegen tussen geprefabriceerde
elementen en voor het verankeren en omhullen van sokkels van metalen palen onderworpen aan sterke
dwarse trek.

De Groutex Montage is hoofdzakelijk bestemd voor het samenvoegen van geprefabriceerde
betonelementen.

4.5 Aanwending

4.5.1 Aanmaken van de mengsels

Enkel het gebruik van een mechanische menger is toegestaan. Bij kleine hoeveelheden kan een elektrische
menger, voorzien van een of twee spiralen, volstaan. Kies bij zeer grote hoeveelheden een betonmolen of
beter een menger met verticale as met meerdere opscheparmen.

De voorgeschreven hoeveelheid droge mortel en water wordt in zijn totaliteit in het recipiënt gebracht en de
menger wordt gestart.

De mengtijd bedraagt 3 minuten voor betonmolens en 2 minuten voor dwangmengers.

Er wordt steeds verder gemengd tot men een homogene en uniforme mortel bekomt.

Eventueel kan een bijkomende hoeveelheid water aan het mengsel toegevoegd te worden. Toch dient men
ervoor te zorgen dat men hierdoor de hoeveelheid, zoals voorzien in tabel 2, niet overschrijdt. Na toevoeging
van deze hoeveelheid water wordt nog minstens 1 minuut gemengd.

De werkwijze voor het aanmaken van Groutex 603 + 3/8 (met aanlevering van vochtige grind) is als volgt :
het poeder en de minimale hoeveelheid water (zie tabel 2) worden in hun totaliteit in het recipiënt gebracht.
Het mengen gebeurt op dezelfde wijze als hierboven beschreven is. Eventueel wordt een bijkomende
hoeveelheid water toegevoegd totdat de vloeibaarheid, gemeten na 5 minuten met de apparatuur zoals
beschreven in de NEN 5957, begrepen is tussen 550 mm en 740 mm.

4.5.2 Aanbrengen van de gebruiksklare mortel

� Verwerkingstijd :

Het product moet verwerkt zijn binnen de 80 % van de praktische verwerkingstijd bij de beschouwde
temperatuur.

Tabel 4 - Praktische gebruiksduur van de Groutex mortels

Temperatuur Praktische verwerkingstijd (min)

5 °C 40

20 °C 30

30 °C 20

� Plaatsingsomstandigheden :

De temperaturen van zowel van de lucht als van de drager en het product zijn begrepen tussen de 5 °C en
25 °C. Indien het product niet beschermd is (afschermingsklasse CA), mag er geen risico op regen bestaan
binnen de eerstvolgende 6 uren.
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� Toepassing

- De mortel wordt gegoten, geïnjecteerd of gepompt.

- Het opvullen gebeurt altijd ononderbroken vanuit één enkel punt, zonder trillen, op een manier zodat
insluiting van lucht wordt vermeden. De mortel wordt daarom gegoten op een hellend vlak; indien nodig
wordt een trechter voorzien.

- Het product moet de volledige ruimte vullen, en in het bijzonder in contact zijn met alle belendende
vlakken.

- Een soepele metalen band kan onder het object geplaatst worden om het vloeien van de mortel te
bevorderen en om deze in beweging te houden om obstructie te voorkomen bij stopzetting van het gieten.

- In de volgende gevallen is het aan te bevelen de Groutex te verpompen :
· gesloten bekisting voorzien van een uitlaat;
· bekisting met gecompliceerde vorm;
· het ineens verwerken van grote hoeveelheden
· in geval van moeilijke toegang tot de gietzone.

- Het is verboden de mortel te trillen.

- Het rendement van de mortels is gegeven in de tabel 5

Tabel 5 - rendement van de Groutex mortels

mortel Waterdosering (l/25 kg) Rendement(kg/m3)

Groutex 6003 4 1920

Groutex 601 4 1920

Groutex Montage 4 1900

Groutex 603 4 1940

Groutex 608 3 2050

Groutex 616 3 2100

Groutex 603 + 3/8 (50%) 3,5 (25 kg + 12,5) 2150

� Nabehandeling (bescherming) :

De nabehandeling is het geheel van handelingen die moeten uitgevoerd worden om scheurvorming van de
mortel te voorkomen.

De minimum beschermingstijd wordt gegeven in tabel 6.

Tabel 6 - minimum beschermingstijd in dagen

Gemiddelde omgevingstemperatuur
tijdens de verharding (°C) 5 10 15 20 25

Minimum beschermingstijd in dagen 3 2 2 2 2
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5 Prestaties

De hiernavolgende tabel 7 geeft de resultaten weer van uitgevoerde proeven in externe labo's in het kader
van de goedkeuring. Tenzij tegengestelde indicaties werden de proeven uitgevoerd volgens de
goedkeuringsleidraad nr. G0021 : "Cementgebonden aangiet-, verankerings- en ondersabelingsmortels".

De tabellen geven daarbij de aanvaardingscriteria vastgelegd door de BUtgb en /of de nominale waarden
gegeven door de producent.

De naleving van deze criteria wordt nagezien tijdens de verschillende controles uitgevoerd in het kader van
de goedkeuring.

De resultaten van de uitgevoerde laboratoriumproeven zijn niet afgeleid uit statistische interpretaties en
komen niet overeen met gewaarborgde waarden.

Enkel de criteria van de producent en/of van de goedkeuring worden gewaarborgd.

6 Verpakking

6.1 Aard en gewicht van de verpakking

De Groutex mortels zijn verpakt in zakken van 25 kg en  per palet van 48 zakken.

De rolgrind (kwartz 3 - 8 mm) wordt vochtig geleverd in zakken van 25 kg. Op aanvraag, kan deze droog
geleverd worden. Dit is dan expliciet vermeld op het etiket.

6.2 Etikettering

Het etiket van iedere mortel moet overeenkomstig zijn met punt 7 van de goedkeuringsleidraad G0021
"Cementgebonden aangiet-, verankerings- en ondersabelingsmortels" en met de regelgeving betreffende de
ontvlambaarheid en toxiciteit.

Het etiket vermeldt in het bijzonder de fabricagedatum, het lotnummer en het nummer van de zak en van de
ATG.

Ingeval van klacht dienen het lotnummer, het nummer van de zak en van de ATG vermeld te worden.

6.3 Opslag en houdbaarheid

De producten dienen opgeslagen te worden in de intacte verpakkingen en beschermd tegen vocht en vorst.
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Tabel 7 - GROUTEX mortels
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van proeven uitgevoerd in laboratorium

Referentie
leidraad
G0021

Kenmerken
(met maximale
waterdosering)

Product
Criteria van de
producent en

toleranties

Criteria van de
leidraad G0021 en

toleranties
Gemeten
waarden

4.1 algemene vereisten

Groutex 6003 1) - � 70 70,4

Groutex 601 1) - � 70 72,3

Groutex Montage 1) - � 70 74,4

Groutex 603 1) - � 70 74,5

Groutex 608 1) - � 70 74,3

Groutex 616 1) - � 70 81,5

4.1.1 Drukweerstand (N/mm2)

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) - � 70 85,0

Groutex 6003 1) � 550 na   5 min
� 550 na 30 min

� 550 na   5 min
� 450 na 30 min

602
571

Groutex 601 1) � 600 na   5 min
� 600 na 30 min

� 550 na   5 min
� 450 na 30 min

643
609

Groutex 603 1) � 600 na   5 min
� 600 na 30 min

� 550 na   5 min
� 450 na 30 min

685
642

Groutex Montage 1) � 600 na   5 min
� 600 na 30 min

� 550 na   5 min
� 450 na 30 min

648
606

Groutex 608 1) 2) � 550 na   5 min
� 490 na 30 min

� 550 na   5 min
� 490 na 30 min

833
820

Groutex 616 1) 2) � 550 na   5 min
� 490 na 30 min

� 550 na   5 min
� 490 na 30 min

800
770

4.1.2 Rheologische
kenmerken (mm)

Groutex 603 + 3/8 (50%)1) 2) � 550 na   5 min
� 490 na 30 min

� 550 na   5 min
� 490 na 30 min

685
670

Groutex 6003 - Uitzweting, ontmenging,
schuimvorming : geen conform

Groutex 601 1) - Uitzweting, ontmenging,
schuimvorming : geen conform

Groutex 603 1) - Uitzweting, ontmenging,
schuimvorming : geen conform

Groutex Montage 1) - Uitzweting, ontmenging,
schuimvorming : geen conform

Groutex 608 1) - Uitzweting, ontmenging,
schuimvorming : geen conform

Groutex 616 1) - Uitzweting, ontmenging,
schuimvorming : geen conform

4.1.3 Uitzweting, ontmenging,
schuimvorming

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) - Uitzweting, ontmenging,
schuimvorming : geen conform
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Tabel 7 vervolg - GROUTEX mortels
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van proeven uitgevoerd in laboratorium

Ref.
leidraad
G0021

Kenmerken
(met maximale
waterdosering)

Product
Criteria van de
producent en

toleranties

Criteria van de
leidraad G0021 en

toleranties
Gemeten waarden

Groutex 6003 1) - 0,1 < em < 2
e24h  > e0,5h

0,7 em< e24h< 1,0 em

1,82
1,62 > 1,16

1,27 < 1,62 < 1,82
Groutex 601 1) - 0,1 < em < 2

e24h  > e0,5h
0,7 em< e24h< 1,0 em

1,85
1,56 > 1,52

1,29 < 1,56 < 1,85
Groutex 603 - 0,1 < em < 2

e24h  > e0,5h
0,7 em< e24h< 1,0 em

1,69
1,50 > 1,37

1,18 < 1,50 < 1,69
Groutex Montage 1) - 0,1 < em < 2

e24h  > e0,5h
0,7 em< e24h< 1,0 em

1,98
1,75 > 1,72

1,39 < 1,75 < 1,98
Groutex 608 1) - 0,1 < em < 2

e24h  > e0,5h
0,7 em< e24h< 1,0 em

1,90
1,64 > 1,60

1,33 < 1,64 < 1,90
Groutex 616 1) - 0,1 < em < 2

e24h  > e0,5h
0,7 em< e24h< 1,0 em

1,97
1,75 > 1,67

1,38 < 1,75 < 1,97

4.1.4 Volumeverandering in
de plastische fase

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) - 0,1 < em < 2
e24h  > e0,5h

0,7 em< e24h< 1,0 em

1,85
1,57 > 1,45

1,30 < 1,57 < 1,85
Groutex 6003 1) - >30 70

Groutex 601 1) - >30 45

Groutex 603 - >30 45

Groutex 608 1) - >30 35

Groutex 616 1) - >30 55

Groutex Montage 1) - >30 50

4.1.5 Praktische
verwerkingstijd (min)

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) - >30 50

4.1.6 Chloridengehalte (%) < 0,02 < 0,04 0,017

Vorstbestendigheid

- uitzicht - geen wijziging conform

4.1.7

- druksterkte
(N/mm²)

Groutex 603

- > 70 101,33

Groutex 6003 1) - oppervlakte
waterbellen < 2
luchtbellen < 5

0
0,22

Groutex 601 1) - oppervlakte
waterbellen < 2
luchtbellen < 5

0
0,25

Groutex 603 - oppervlakte
waterbellen < 2
luchtbellen < 5

0
0,77

Groutex Montage 1) - oppervlakte
waterbellen < 2
luchtbellen < 5

0
0.35

Groutex 608 1) - oppervlakte
waterbellen < 2
luchtbellen < 5

0
0.37

Groutex 616 1) - oppervlakte
waterbellen < 2
luchtbellen < 5

0
0,33

4.1.9 Opvullingsgeschiktheid
(oppervlakte in %)

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) - oppervlakte
waterbellen < 2
luchtbellen < 5

0
0,24
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Tabel 7 vervolg - GROUTEX mortels
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van proeven uitgevoerd in laboratorium

Referentie
leidraad
G0021

Kenmerken
(met maximale
waterdosering)

Product
Criteria van de
producent en

toleranties

Criteria van de
leidraad G0021 en

toleranties
Gemeten waarden

4.2 Specifieke vereisten--

Groutex 601 (Ø 16 mm) - geen kruip na 10 min
breukspanning > 500

conform
698

4.2.1 Uittrekweerstand

Groutex 603 (Ø 30 mm) - geen kruip na 10 min
breukspanning > 500

conform
801

4.2.2 Dooizoutbestandheid
gewichtsverlies (mg/mm²) Groutex 603 < 0,2 < 0,4 0,0

4.2.3 Weerstand tegen
carbonatatie

- carbonatatiediepte
(na 3 maand) d (mm)

Groutex 603

- < 0.5 dreferentie
(dreferentie = 9)

0

Aanhechting met de
drager na hydraulische
krimp (N/mm²)3)

Groutex 603 + 3/8 (50%) - > 0,5
(afschermings-

klasse CC)

3,4 (c)

Groutex 603

- in zoet water < 400 4) 173

4.2.4

Weerstand tegen sulfaten
(NFP 18-837) (µm/m)

- in water met sulfaten < 600 4) 483

6.11 Identificatie 5)

Groutex 6003 1) - technisch dossier

Groutex 601 1) - technisch dossier

Groutex 603 - technisch dossier

Groutex Montage 1) - technisch dossier

Groutex 608 1) - technisch dossier

Groutex 616 1) - technisch dossier

Vaste
component

Eigenschappen volgens
leidraad G0007 (2002)

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) - technisch dossier

Groutex 6003 1)
� 550 na   5 min
� 550 na 30 min

- 602
571

Groutex 601 1)
� 600 na   5 min
� 600 na 30 min

- 643
609

Groutex 603 � 600 na   5 min
� 600 na 30 min

- 685
642

Groutex Montage 1)
� 600 na   5 min
� 600 na 30 min

- 648
606

Groutex608 1)2)
� 550 na   5 min
� 490 na 30 min

- 833
820

Groutex 616 1)
� 550 na   5 min
� 490 na 30 min

- 800
770

Vers
mengsel

Rheologische kenmerken
(mm)

Groutex 603 + 3/8 (50%)1)2)
� 550 na   5 min
� 490 na 30 min

- 685
670

Groutex 6003 1) 1990 - 2096 - 2043

Groutex 601 1) 1961 - 2059 - 2010

Groutex 603 1) 1985 - 2071 - 2028

Groutex Montage 1) 1958 - 2102 - 2030

Groutex 608 1) 2045 - 2177 - 2111

Groutex 616 1) 2056 - 2204 - 2130

Gehard
mengsel

Volumemassa op
7 dagen (kg/m³)

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) 2141 - 2259 - 2200
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Tabel 7 vervolg - GROUTEX mortels
Nominale waarden, aanvaardingscriteria en resultaten van proeven uitgevoerd in laboratorium

Referentie
leidraad
G0021

Kenmerken
(met maximale
waterdosering)

Product
Criteria van de
producent en

toleranties

Criteria van de
leidraad G0021 en

toleranties
Gemeten waarden

Groutex 6003 1) > 70 - 70,4

Groutex 601 1) > 70 - 72,3

Groutex 603 > 70 - 76,0

Groutex Montage 1) > 70 - 74,5

Groutex 608 1) > 70 - 74,3

Groutex 616 1) > 70 - 81,5

Druksterkte op 7 dagen
(N/mm²)

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) > 70 - 85,0

Groutex 6003 1) < 2 - 1,9

Groutex 601 1) <2 - 1,6

Groutex 603 <2 - 1,5

Groutex Montage 1) <2 - 1,4

Groutex 608 1) <2 - 0,8

Groutex 616 1) <2 - 0,8

Krimp na 28 dagen
(mm/m

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) <2 - 0,8

Groutex 6003 1) - 8,1 - 9,9 8,98

Groutex 601 1) - 8,2 - 10,8 9,09

Groutex 603 - 8,2 - 10,0 9,08

Groutex Montage 1) - 8,2 - 10,0 9,17

Groutex 608 1) - 6,4 - 7,8 7,09

Groutex 616 1) - 6,5 - 7,9 7,2

Wateropslorping door
onderdompeling (%)

Groutex 603 + 3/8 (50%) 1) - 5,6 - 6,8 6,2

1) Proeven uitgevoerd in intern labo

2) Volgens NEN 5957 (zonder schokken)

3) Breuktijpe : het breuktype wordt aangeduid door een letter tussen haakjes :

(a) : op het grensvlak drager - bekleding
(b) : in de bekleding
(c) : in de drager

Deze informatie slaat op het meest voorkomende breuktype.
4) Vereisten volgens de NFP 18-821

5) De criteria van de leidraad zijn van toepassing voor de identificatiekenmerken die niet gemeten zijn bij de fabrikant of die gemeten
zijn bij de fabrikant volgens een andere methode.
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GOEDKEURING MET CERTIFICAAT

BESLISSING

Gelet op het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot inrichting van de
technische goedkeuring en opstelling van typevoorschriften in de
bouwsector (Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1991);

Gezien de aanvraag ingediend door de firma Cloquette bvba (AG 001014b) ;

Gezien het advies van de Gespecialiseerde Groep "Herstellen en
beschermen van beton" van de Technische Goedkeuringscommissie,
gesteund op het verslag van het Uitvoerend Bureau "Herstelmortels" van de
BUtgb gebaseerd op de goedkeuringsleidraad G0021 (2000)
"Cementgebonden aangiet-, verankerings- en ondersabelingsmortels";

Gezien de door de fabrikant ondertekende overeenkomst waarbij hij zich
onderwerpt aan de doorlopende controle op de naleving van de
voorwaarden van deze goedkeuring;

Wordt de technische goedkeuring met certificaat verleend aan het
product Groutex 6003 - 601 - 603 - 608 - 616 - 603 + 3/8 (identificatie :
betonherstelling, aangiet- en verankeringsmortel) van de firma Cloquette
bvba rekening houdend met de hierboven gegeven beschrijving en
voorwaarden.

Deze goedkeuring dient te worden hernieuwd op 18 november 2007

Brussel, 22 november 2004

V. MERKEN
directeur-generaal


