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1. INLEIDING 

1.1. Voorwerp 

Dit document bevat de technische voorschriften voor straatbakstenen (ook gebakken straatstenen of 
gebakken klinkers genoemd), die courant in gebruik zijn in openbare en private bestekken voor 
bestratingswerken, terreinaanleg en gebruik in en om gebouwen, en die het voorwerp kunnen 
uitmaken van een productcertificatie onder het BENOR-merk. 
 
De bedoelde voorschriften hebben betrekking op de producteigenschappen in functie van het correct, 
kwaliteitsvol en duurzaam gebruik. De voorschriften zijn volledig in overeenstemming met de 
geharmoniseerde norm NBN EN 1344 (2002):”Straatbakstenen – Eisen en proeven”, (verder de 
referentienorm genoemd) en de regels voor de CE-markering, die op basis van deze norm van 
toepassing zijn. 
 
Het document bevat verduidelijkingen, aanvullende bepalingen en classificaties ten behoeve van de 
voorschrijver en de plaatsing en is aldus te beschouwen als een aanwendingsdocument van de norm 
NBN EN 1344 (2002). 
 
Het document dient samen met de referentienorm te worden gelezen en bevat hiertoe de nodige 
aanwijzingen. Voor de duidelijkheid zijn sommige passages verkort hernomen. 

1.2. Toepassingsgebied 

Het document is van toepassing op alle types straatstenen uit gebakken klei (definities zie §3), die in 
aanmerking komen voor het aanleggen van bestratingen of bevloeringen op een soepel zandbed 
(zonder bindmiddel) of een stijf gestabiliseerd zandbed. 
 
Het document is niet van toepassing op refractaire producten, producten voor vloerbekledingen met 
hoge chemische weerstand of vloertegels. 
 
Het document richt zich ook niet naar producten uit gebakken klei die als metselbaksteen op de markt 
worden gebracht. 

1.3. Redactie en registratie 

Het document is opgesteld door een Technische Commissie in de schoot van BCCA en goedgekeurd 
door de Adviesraad van BCCA op 28 november 2006 
 
Het werd door het Comité van het Merk BENOR van het Belgisch Instituut voor Normalisatie 
gevalideerd en geregistreerd onder nummer 3001/1373 als verwijzingsspecificatie voor de toekenning 
van het BENOR-merk. 
 
Het document werd door de Federale Overheidsdienst Economie, Middenstand, KMO en Energie 
geregistreerd als type-specificatie ten behoeve van het gebruik in openbare en private bestekken en in 
het bijzonder het voorschrijven van productkenmerken. 
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2. NORMATIEVE REFERENTIES 

Naast de normatieve referenties, vermeld in de referentienorm, is ook volgende beproevingsnorm van 
toepassing. 
 

• NBN EN 771-1 + A1:2006 : Voorschriften voor metselstenen-Deel1: Metselbakstenen, 
bijlage C: Bepaling van de wateropneming 

3. DEFINITIES 

De definities, vermeld in § 3 van de referentienorm zijn van toepassing. 

3.1. Straatbakstenen 

Straatbakstenen zijn stenen met aangepaste vorm en afmetingen, gebruikt voor de toplaag van 
bestratingen en bevloeringen, vervaardigd uit gebakken klei of kleiachtig materiaal met of zonder 
toevoegsels (zand, brandstoffen,…) die na in de gewenste vorm te zijn gebracht, gedroogd worden en 
gebakken op een voldoende hoge temperatuur om een duurzaam keramisch materiaal te verkrijgen. 
 
Volgens de wijze van vorming tijdens het productieproces onderscheidt men vormbakstenen en 
strengpersstenen. Naar de eigenschappen toe wordt verder tussen deze twee types producten geen 
onderscheid gemaakt. In de documentatie van de fabrikant of verdeler kan men evenwel bijzondere 
informatie verstrekken met betrekking tot het gebruik of het duurzaamheidsgedrag van de producten. 

3.2. Afstandhouders 

Dit zijn kleine verticale profileringen op twee of meer zijvlakken van de straatbakstenen ten behoeve 
van het gedrag van de bestrating bij verkeersbelasting (zie figuren in de referentienorm). 
 
Men onderscheidt stenen met en zonder profileringen. 
Voor toepassing op een soepel zandbed kan men beide types gebruiken, mits deze geschikt zijn. 
 
Voor toepassing op een gestabiliseerd zandbed of mortelbed gebruikt men normaliter stenen zonder 
afstandshouders. 
 
De meest aangewezen plaatsingsmethode dient te worden opgegeven in de documentatie van de 
producent of de verdeler. 

4. PRODUCTKENMERKEN EN CRITERIA 

4.1. Vorm en afmetingen 

4.1.1. Vorm 

 
§ 4.1.1 van de referentienorm is van toepassing. 
 
 



 
 

PTV 910 - Technische voorschriften 

voor straatbakstenen 

12-09-2006/ BDB/NB 5/11 

 

De straatstenen hebben een rechthoekige of gelijk welke andere vorm mits deze toelaat de stenen te 
plaatsen in een herhalend patroon. Het meest aangewezen plaatsingspatroon wordt door de fabrikant of 
de verdeler opgegeven. 
 
De stenen kunnen voorzien zijn van een vellingkant. De hoogte van deze vellingkant bedraagt 
normaliter maximaal 7 mm. Grotere vellingkanten moeten door de fabrikant worden aangekondigd. 

4.1.2. Afmetingen 

§ 4.1.2 van de referentienorm is van toepassing. 
 
De fabrikant dient de afmetingen als fabricagematen te declareren in mm in de volgorde : lengte - 
breedte - hoogte. 
Ook dient te worden aangegeven in welke richting de stenen kunnen worden geplaatst en welke 
vlakken als slijtvlak kunnen dienen. Voor niet rechthoekige stenen is het aangewezen een 
schaaltekening van de stenen en hun plaatsing bij te voegen, waarop de afmetingen zijn aangeduid. 
 
De dikte van de stenen dient te voldoen aan volgende criteria :  

• > 30 mm voor plaatsing op een gestabiliseerd zandbed of mortelbed 
• > 40 mm voor plaatsing op een soepel zandbed. 

 
Voor stenen die op een soepel zandbed worden geplaatst mag de verhouding van de lengte tot de dikte 
niet meer dan 6 bedragen. 
 
De fabricagematen en de toegelaten afwijkingen daarop dienen zo te worden opgegeven dat de 
gebruiker volledig is geïnformeerd voor de vlotte plaatsing. 
 
 
Gemiddelde afmetingen (zie § 4.1.3.1 van de referentienorm) 
 
De werkelijke gemiddelde waarde voor een bepaalde fabricagemaat d mag niet meer afwijken van de 

gedeclareerde waarde voor deze fabricagemaat dan 0,4 d  (afgerond naar de dichtstbijzijnde mm). 
 
De fabrikant mag een kleinere afwijking opgeven. 
 
De bepaling van de afmetingen gebeurt op 10 stenen (zie annex B van de referentienorm). 
 
 
Bereik (zie § 4.1.3.2 van de referentienorm) 
 
De afwijking tussen de grootste en de kleinste waarde voor een bepaalde afmeting (gemeten op 10 
stenen uit een lot) dient te worden opgegeven aan de hand van een klasse zoals aangegeven in 
onderstaande tabe1 l. 
 
 
TABEL 1 
 
Klasse Bereik (uitgedrukt in mm) 
R0 Niet Bepaald 
R1 0,6 d  (d = fabricagemaat uitgedrukt in mm) 
Nota : Indien hij daaraan voldoet mag de fabrikant zelf een waarde voor het “bereik” verklaren die 
  kleiner is dan deze voor klasse R1 
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4.2. Nabehandelingen 

4.2.1. Mechanische nabehandelingen 

De straatbakstenen kunnen na vervaardiging getrommeld of geschoffeld worden om het uitzicht te 
wijzigen. 
Bij de toepassing van deze bewerking vervallen de in § 4.1 vermelde vormkenmerken. Dit dient 
duidelijk te worden vermeld op de verpakking. 
 
De afrondingen of afbrokkelingen, die door het trommelen of schoffelen zijn ontstaan, kunnen niet als 
beschadigingen worden beschouwd. 

4.2.2. Chemische nabehandeling 

Indien de straatbakstenen een chemische nabehandeling ondergaan na het bakken, dienen voor alle 
gedeclareerde waarden proeven te worden uitgevoerd op stenen met en zonder nabehandeling. 
 
De aard van de nabehandeling dient duidelijk op de verpakking te worden vermeld. De gebruiker moet 
tevens in kennis worden gesteld van de consequenties van de nabehandeling voor het gebruik en het 
duurzaamheidsgedrag. 

4.3. Vorstbestandheid 

Straatbakstenen, die als vorstbestand worden gedeclareerd dienen te worden beproefd volgens de 
methode, beschreven in annex C van NBN EN 1344. 
Na afloop van de proef mogen de proefstukken geen schade vertonen erger dan type 4, beschreven in 
figuur C.1 van de referentienorm. 
 
De classificatie van de straatstenen ten aanzien van de vorstbestandheid is aangegeven in tabel 2. 
 
TABEL 2 
 
Klasse Vorstbestandheid 
FP0 Niet bepaald 
FP100 Voldoet volgens de eisen 
 
Stenen van klasse FP100 worden geacht bestand te zijn tegen conventionele dooizouten. 

4.4. Buigsterkte 

§ 4.4 van de referentienorm is van toepassing. 
 
De normaal gedeclareerde waarde is de maximale lijnlast bij breuk, gemeten bij een buigproef zoals 
beschreven in annex D bij de referentienorm. De proef geschiedt op 10 stenen, op een willekeurige 
wijze ontnomen aan een lot volgens annex A van de referentienorm. 
 
Men bepaalt de gemiddelde waarde en de kleinste waarde voor de lijnlast bij breuk. 
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Indien de stenen in een verschillende richting kunnen worden geplaatst dient de proef te worden 
uitgevoerd voor de meest kritische situatie en moet worden aangetoond dat de overige 
plaatsingswijzen minder kritisch zijn. Indien dit niet mogelijk is dient de proef volgens de 
verschillende plaatsingswijzen te gebeuren, waarbij het gekozen zichtvlak telkens naar boven is 
gekeerd. 
 
Voor stenen waarvan de grootste afmetingen niet meer bedragen dan 80 mm wordt de declaratie niet 
toegepast. 
De producent dient op basis van de gemeten waarden (gemiddelde en minimum) een buigsterkteklasse 
op te geven zoals vermeld in tabel 3. De declaratie dient te geschieden per beproefde 
plaatsingsrichting. 
 
TABEL 3 
 
Klasse Minimale eisen voor de buigsterkte (N/mm) 
 Gemiddelde waarde Minimum waarde 
T0 Niet bepaald Niet bepaald 
T1 30 15 
T2 30 24 
T3 80 50 
T4 80 64 
 
De klasse T0 is enkel bedoeld voor plaatsing in een gestabiliseerd zandbed met gelijksoortige zand-
cementvoegen. 
 
Indien relevant kan een producent of voorschrijver een waarde voor de gemiddelde en de minimale 
buigsterkte opgeven, hoger dan deze geldig voor klasse T4. 
 
Naast de buigsterkte kan de producent ook de minimale buigtreksterkte (in N/mm2) declareren op 
basis van de toepassing van de berekeningsformule opgegeven in annex D van de referentienorm. 

4.5. Weerstand tegen afslijting 

§ 4.5 van de referentienorm is van toepassing. 
 
De weerstand tegen afslijting wordt bepaald door beproeving van 5 stenen volgens annex E van de 
referentienorm. De proef wordt uitgevoerd voor alle mogelijke door de producent aangekondigde 
slijtvlakken (zichtvlakken na plaatsing). 
 
De producent dient op basis van de bekomen gemiddelde waarde een klasse te declareren zoals 
aangegeven in onderstaande tabel 4. 
 
TABEL 4 
 
Klasse Gemiddeld afgesleten volume 

(maximale waarde in mm³) 
A1 2100 
A2 1100 
A3 450 
 
Voor bepaalde gebruiksdoeleinden kunnen meer specifieke waarden worden gedeclareerd of  
voorschreven. 
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4.6. Glijweerstand 

§ 4.6 van de referentienorm is van toepassing. 
 
De glijweerstand wordt bepaald op 5 willekeurig uit een lot ontnomen stenen in ongepolijste toestand, 
volgens annex F van de referentienorm. De proef dient te geschieden op alle potentiële 
gebruiksvlakken (zichtvlak na plaatsing). 
Het minimale gemiddelde van de bekomen waarden moet door de producent worden gedeclareerd aan 
de hand van de tabel 5. 
 
TABEL 5 
 
Klasse Gemiddelde ongepolijst glijweerstand 

in USRV (minimum waarde) 
UO Niet bepaald 
U1 35 
U2 45 
U3 55 

 
De declaratie van hogere waarden voor de glijweerstand is mogelijk als aanvullende informatie. 
 
De glijweerstand in gepolijste toestand zal aan de criteria worden toegevoegd zodra de proefmethode 
genormaliseerd is. 

4.7. Brandweerstand 

§ 4.7 van de referentienorm is van toepassing. 

4.8. Wateropslorping 

De wateropslorping door onderdompeling is een aanvullend kenmerk, dat wordt bepaald ten behoeve 
van de volledigheid van de informatie aan de gebruiker. 
 
De bepaling geschiedt op 5 stenen, willekeurig ontnomen aan een lot, volgens de methode beschreven 
in bijlage C van EN 771-1. 
 
Men bepaalt de gemiddelde en de kleinste waarde en declareert op basis van deze waarden een klasse 
volgens tabel 6. 
 
Voor chemisch nabehandelde stenen dient de wateropname te worden beoordeeld op niet behandelde 
stenen. 
 
TABEL 6 
 
Klasse Gemiddelde waarde Individuele waarde 
W0 Geen eis Geen eis 
W1 ≤ 7 % ≤ 9 % 
W2 ≤ 5 % ≤ 6 % 
W3 ≤ 3 % ≤ 4 % 
 
De opgave van de wateropslorpingsklasse is verplicht in het kader van het gebruik van het BENOR-
merk. 
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4.9. Emissies 

De § 4.8 en 4.9 zijn van toepassing. 
 

4.10. Thermisch geleidbaarheid 

§ 4.10 van de referentienorm is van toepassing. 
 
De bepaling is optioneel in functie van het bedoelde gebruik. 

4.11. Zuurbestandheid 

De bepaling van de zuurbestandheid is optioneel in functie van het bedoeld bereik en gebeurt volgens 
de methode beschreven in annex G van de referentienorm. 
 
Het gewichtsverlies mag de 7 % niet overschrijden. 

5. GEBRUIKSKLASSEN EN PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 

5.1. Gebruiksklassen 

Ten behoeve van de adequate informatie aan de gebruiker wordt een gecombineerde specificatiecode 
ingevoerd onder de vorm van gebruiksklassen. 
 
De gebruiksklassen zijn bepaald in functie van diverse type-toepassingen, waarbij telkens de relevante 
klassen voor de verschillende eigenschappen zijn vastgelegd, op basis van historische ervaring en 
bestaande besteksvoorschriften.  
 
De verwijzing naar de gebruiksklassen is optioneel. 
 
De gebruiksklassen zijn opgegeven in tabel 7. 
 
TABEL 7  

 
 
 
 
 
 
 

Hoofd-
klasse 

Toelaatbare 
afwijking 

 
zie § 4.1 

Minimale 
vorst-dooi 
weerstand-

klasse 
zie § 4.3 

Minimale 
buigsterkte- 

klasse 
zie § 4.4 

Maximale 
slijtsterkte- 

klasse 
zie § 4.5 

Ongepolijste 
glijweerstand- 

klasse 
zie § 4.6 

Maximale 
Wateropslorping- 

klasse 
zie § 4.8 

       
A R1 FP 100 T4 (c) A3 U3 W3(b) 
B R1 FP 100 T4 (c) A2(a) U3 W2 
C R1 FP 100 T3 A2 U2 W1 
D R1 FP 100 T2 A2 U1 W1 
E R1 FP 0 T1 A1 U0 W0 
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(a) In de gebruiksklasse B dienen de gemiddelde  waarden lager te zijn dan 750 mm³. 
(b) In de gebruiksklasse A kan een lagere waarde van de gemiddelde en individuele waarde voor de 

wateropname worden gedeclareerd of voorgeschreven  (bv. gemiddeld 2%, individueel 3%) 
(c) Een hogere minimale buigsterktewaarde kan worden gedeclareerd of voorschreven. 

5.2. Aanbevelingen voor de plaatsing 

De producent of zijn verdeler dienen via een adequate documentatie alle nodige informatie aan de 
gebruiker ter beschikking te stellen, om deze in de mogelijkheid te stellen de straatbakstenen correct te 
plaatsen in functie van de toepassing. 
 
Deze documentatie bestaat uit een volledige technische productfiche en een beschrijving van de meest 
aangewezen plaatsingswijze. Indien relevant dient ook een beschrijving van het duurzaamheidsgedrag 
te worden opgegeven, alsook de richtlijnen voor het onderhoud. 
 
De documentatie is van algemene aard en mag verwijzen naar publieke referentieteksten of 
bestekartikelen. 
Door het verstrekken van deze informatie neemt de producent geen verantwoordelijkheid over de 
projectgebonden ontwerpaspecten noch over de uitvoering. 

6. DECLARATIE EN VOORSCHRIFTEN 

6.1. Declaratie 

De producent dient overeenkomstig de Bouwproductenrichtlijn alle kenmerken te declareren die in 
functie van het bedoeld gebruik relevant zijn. De declaratie dient te geschieden op basis van de 
geharmoniseerde norm NBN EN 1344-2002. Hij dient tevens in overeenstemming met deze declaratie 
de CE-markering aan te brengen. 
 
Aan deze verplichte basisdeclaratie kan een bijkomende vrijwillige verklaring worden toegevoegd die 
de overeenstemming met document PTV 910 aangeeft. Alle kenmerken die in deze vrijwillige 
verklaring zijn opgenomen en die eveneens in de geharmoniseerde norm voorkomen moeten 
dientengevolge eveneens in de CE-conformiteitverklaring zijn opgenomen zonder enige 
tegenstrijdigheid. 
 
Ingeval een producent gebruik wenst te maken van het BENOR-merk en zich daarvoor laat 
certificeren dient hij alle in document PTV 910 verplichte kenmerken (in casu o.a. de 
wateropslorpingsklasse) op te geven. De opgave van een gebruiksklasse is niet verplichtend. 

6.2. Voorschriften 

Het opgeven van de gewenste kenmerken voor straatbakstenen is de verantwoordelijkheid van de 
voorschrijver. Deze dient alle relevante kenmerken op te geven aan de hand van een klasse of een te 
garanderen waarde. 
 
De voorschrijver kan kiezen voor de opgave van individuele criteria voor alle kenmerken, of hij kan 
gebruik maken van een gebruiksklasse, waarmee hij verschillende kenmerken tegelijkertijd in functie 
van het bedoeld gebruik bepaalt. 
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De voorschrijver kan eisen dat de producten vervaardigd worden onder certificatie en dat ze drager 
zijn van het BENOR-merk als teken van overeenstemming met document PTV 910. 

7. EVALUATIE VAN DE CONFORMITEIT, CERTIFICATIE EN K EURINGEN 

7.1. Conformiteitsevaluatie 

Alle types straatbakstenen die op de markt worden gebracht dienen overeenkomstig de 
Bouwproductenrichtlijn en de geharmoniseerde norm het voorwerp uit te maken van initiële 
typeproeven op representatieve monsters en een adequate productiecontrole, onder 
verantwoordelijkheid van de producent. Deze procedures dienen te worden georganiseerd volgens § 5 
van de referentienorm. 

7.2. BENOR-certificatie 

Alle in deze PTV opgenomen kenmerken kunnen onder het BENOR-merk worden gecertificeerd. 
Tenzij anders vermeld in document PTV 910 is de bepaling van alle kenmerken verplicht. 
 
De BENOR-certificatie wordt afgeleverd door BCCA onder mandaat van het Belgisch Instituut voor 
Normalisatie. 
 
De BENOR-certificatie wordt afgeleverd per product op basis van een volledige gevalideerde ITT 
voor alle verklaarde kenmerken en een door de certificeerder goedgekeurde productiecontrole (FPC). 
Zowel op de resultaten van de ITT als de  FPC wordt een periodieke controle uitgeoefend. 
 
De regels voor de ITT, de conformiteitscontrole en het extern toezicht in het kader van de BENOR-
certificatie, alsook de regels voor het gebruik van het BENOR-merk worden vastgelegd in het 
toepassingsreglement van BCCA. 
 
Een product wordt enkel tot het BENOR-merk toegelaten indien de CE-markering correct wordt 
aangebracht. 
 
Producten die het BENOR-merk dragen voor de relevante kenmerken worden normaliter vrijgesteld 
van aanvaardingskeuringen. 

7.3. Aanvaardingskeuringen 

Bij ontstentenis van een BENOR-certificatie kan de overeenstemming van de eigenschappen van 
bepaalde loten straatbakstenen met volgens document PTV 910 voorgeschreven eisen worden 
nagezien aan de hand van een lotkeuringsprocedure. 
 
Deze dient te verlopen volgens annex A van de referentienorm (§ A.3). 
 
BCCA kan als enige officiële conformiteitsattesten, die verwijzen naar document PTV 910, 
uitschrijven voor deze keuringen, of ze kan deze taak delegeren aan een door haar erkende 
keuringsinstelling. 


