AFLEVERING VAN TECHNISCHE GOEDKEURINGEN VOOR
PRODUCTEN BESTEMD VOOR DE NA‐ISOLATIE VAN SPOUWMUREN TIJDENS
DE AANVANGSPERIODE

22 juni 2012

De Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw, BUtgb als goedkeuringsinstituut,
en de Belgian Construction Certification Association vzw, BCCA als goedkeurings‐ en certificatie‐
operator aangeduid door de BUtgb vzw voor het technische domein waaronder producten bestemd
voor de na‐isolatie van spouwmuren vallen, ontwikkelden een nieuwe aanpak waarbij BCCA certificaten
afgeleverd kunnen worden voor leveranciers van grondstoffen, technische goedkeuringen ATG voor de
systemen en ATG certificaten voor door ATG‐houders erkende en door BCCA gecertificeerde
installateurs. Deze aanpak, waarbij alle betrokken economische operatoren betrokken kunnen worden
heeft als doel de kwaliteit in deze sector te optimaliseren.
In principe worden slechts goedkeuringen, ATG, afgeleverd wanneer vastgesteld wordt dat de
aanvrager en het product aan alle gestelde eisen voldoen. Dit neemt, o.a. doordat de producten aan
proeven onderworpen dienen te worden, een grondige studie plaatsvindt en de kwaliteitsverklaringen
onderworpen worden aan een consultatie in commissies, enige tijd in beslag. Negen à twaalf maanden
is een realistische inschatting, maar deze termijn kan oplopen o.a. wanneer de aanvrager de benodigde
documentatie en proefverslagen (nog) niet kan overmaken.
Rekening houdende met de huidige situatie, waarbij de Gewestelijke energieprestatieregelgevingen
prestatieverklaringen eisen en deze ook koppelen aan subsidieregelingen, begrijpen BUtgb en BCCA dat
het afleveren van kwaliteitsverklaringen dringend is en de normale termijnen niet overeenstemmen
met de behoefte van de industrie. Daarom werd besloten technische goedkeuringen af te leveren
volgens een aangepast regime. Dergelijke technische goedkeuring wordt slechts afgeleverd wanneer
aan een aantal gestelde eisen voldaan wordt en heeft een tijdelijk karakter.
Dit document verleent informatie m.b.t. de huidige situatie en informatie m.b.t. de wijze waarop een
aanvraag ingediend kan worden, de gestelde administratieve en technische eisen, de wijze waarop de
technische goedkeuring in de aanvangsperiode opgevat wordt.
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1 Situatie
Het tot stand brengen van een technische goedkeuring, ATG, voor producten bestemd voor de na‐
isolatie van spouwmuren veronderstelt dat aan een aantal gestelde voorwaarden voldaan werd en
wordt:
 De grondstoffen en het systeem werden aan een evaluatie onderworpen, waarbij o.a. monsters op
bouwplaatsen worden genomen welke uitgevoerd worden door installateurs die zelf ook
beschikken over en werken volgens een kwaliteitsbeheersingssysteem dat ervoor zorgt dat er
vertrouwen bestaat dat de uitgevoerde werken de vooropgestelde eigenschappen en prestaties
zullen hebben
 De ATG‐houder beschikt over en werkt volgens een kwaliteitsbeheersingssysteem dat ervoor zorgt
dat er vertrouwen bestaat dat het systeem steeds dezelfde eigenschappen en prestaties zal hebben
 In de technische goedkeuringstekst, ATG, wordt gesteld dat de in de ATG vermelde prestaties
slechts bereikt worden wanneer het systeem uitgevoerd wordt door een door de ATG‐houder
erkende en door BCCA gecertificeerde installateur.
 Dat BCCA alle elementen bij elkaar bracht zodat, na bespreking in een commissie waarin
deskundigen zetelen die alle belanghebbende partijen vertegenwoordigen, een gunstig oordeel
geveld kon worden m.b.t. algemene gebruiksgeschiktheid van het systeem voor de na‐isolatie van
spouwmuren
 Dat BCCA een certificatie tot stand bracht waaruit blijkt dat de leveranciers van grondstoffen en
componenten, de ATG‐houder en de installateur(s) doorlopend aan de gestelde eisen voldoen.
Nadat de aanvraag geregistreerd werd is aldus een aantal maanden nodig om een volwaardige
technische goedkeuring, ATG, af te leveren.
Rekening houdende met de huidige situatie, waarbij de Gewestelijke energieprestatieregelgevingen
prestatieverklaringen eisen en deze ook koppelen aan subsidieregelingen, begrijpen BUtgb en BCCA dat
het afleveren van kwaliteitsverklaringen dringend is en de normale termijnen niet overeenstemmen
met de behoefte van de industrie. Daarom werd besloten technische goedkeuringen af te leveren
volgens een aangepast regime zodat het afleveren van technische goedkeuringen mogelijk is vanaf 1 juli
2012, mits de ATG‐aanvraag tijdig ingediend werd en de aanvrager aan de gestelde eisen voldoet.
Vanuit de technische goedkeuringen zal verwezen worden naar door de ATG‐houder erkende en door
BCCA gecertificeerde installateurs, mits met deze bedrijven tijdig een akkoord bereikt wordt m.b.t. de
offerte en de certificatie‐overeenkomst. Deze technische goedkeuring met een geldigheidstermijn tot
31 augustus 2013 heeft in de eerste plaats tot doel t.o.v. de overheden, voorschrijvers en bouwheren
de boodschap te geven dat de systemen in overeenstemming zijn met de voor subsidiemaatregelen
geldende eisen.
Het Algemeen goedkeurings‐ en certificatiereglement is van toepassing.
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2 Indienen van een aanvraag
De aanvraag gebeurt zoals voorzien in het Algemeen goedkeurings‐ en certificatiereglement, d.w.z.
gebruik makend van e daarvoor door de BUtgb ter beschikking gestelde formulieren.
Te erkennen en te certificeren installateurs kunnen geen aanvraag indienen. Het zijn de ATG‐
aanvragers die in hun aanvraag verwijzen naar één of meerdere door de ATG‐aanvrager te erkennen of
erkende installateurs die door BCCA gecertificeerd dienen te worden. In het aanvraagformulier wordt
minimaal de naam van de installateur(s) opgegeven, zijn adres en het e‐mail adres waarop het bedrijf
gecontacteerd moet worden m.b.t. haar betrokkenheid bij de BUtgb/BCCA aanpak.
N.a.v. de ingediende aanvraag zal de aanvrager een ontvangstmelding ontvangen en enige tijd daarna
een ontvankelijkheidsverklaring waarin o.a. bepaald wordt welke verslaggever het dossier zal opvolgen
en de kostprijs van de goedkeuring. Nadat de aanvrager de ontvankelijkheidsverklaring, gehandtekend
voor akkoord, terug bezorgt aan de BUtgb, zal initiatief genomen worden om met het dossier te
starten.
Opmerking: De kostprijs van de goedkeuring houdt geen rekening met de proefkosten.

Wanneer door de ATG‐aanvrager in het aanvraagformulier de nodige informatie verleend werd, zal
BUtgb/BCCA de door de ATG‐aanvrager aangeduide installateurs contacteren. Hierbij wordt toegang
verleend tot de BCCA databank, zodat de installateur zelf de nodige gegevens kan opgeven m.b.t.:
 De coördinaten van het atelier waar de nodige interne kwaliteitscontrole uitgevoerd en
geregistreerd worden
 De identificatie van de inblaas‐ of injectie‐uitrusting(en)
 De uitvoerders die een opleiding zullen volgen om gekwalificeerd te kunnen worden
Opmerkingen: De certificatie van installateurs omvat de interne kwaliteitszorg van het bedrijf en deze die
plaatsvindt op de bouwplaatsen. Een ploeg wordt geïdentificeerd door de uitrusting waarmee ze werkt (iedere
uitrusting wordt op unieke wijze geïdentificeerd) en omvat telkens minstens één gekwalificeerde uitvoerder.

N.a.v. de bevestiging dat alle nodige gegevens werden ingebracht, zal BCCA een offerte overmaken
m.b.t. de certificatie van de door de ATG‐houder te erkennen installateurs. Nadat de installateur zich
daarmee akkoord verklaarde, kan het onderzoek pas starten.
BUtgb/BCCA zal slechts overgaan tot het afleveren van een technische goedkeuring en BCCA zal slechts
een ATG‐certificaat afleveren wanneer aan de hieronder gestelde eisen voldaan werd en BUtgb en
BCCA hebben het recht de goedkeuring en/of certifica(a)t(en) terug in te trekken wanneer blijkt dat de
houder ervan niet (meer) aan de gestelde eisen voldoet.
Opmerking: Het is steeds mogelijk beroep aan te tekenen tegen BCCA's beslissing tot intrekking.
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3 Administratieve en technische eisen
3.1 Eisen gesteld met het oog op het verlenen van een technische goedkeuring tijdens de
aanvangsperiode
3.1.1 Algemeen
Hieronder worden eisen gesteld t.a.v. de ATG‐aanvrager en t.a.v. de door de ATG‐aanvrager te
erkennen of erkende en door BCCA te certificeren installateurs. BCCA zal het afleveren van een
technische goedkeuring slechts in overweging nemen wanneer aan alle eisen voldaan werd, d.w.z.
zowel door de ATG‐aanvrager als door de daarmee verbonden door de ATG‐aanvrager te erkennen of
erkende installateurs die door BCCA gecertificeerd dienen te worden.
De technische goedkeuring tijdens de aanvangsperiode mag niet beschouwd worden als een doel op
zich. Het betreft een noodoplossing om op korte termijn, voor dat alle proefresultaten beschikbaar zijn,
met vertrouwen de overeenkomstigheid met de gestelde eisen m.b.t. de subsidies te kunnen
bevestigen. BCCA eist dan ook a) dat de aanvrager een kwaliteitbeheersingssysteem heeft en
overeenkomstig werkt en b) dat er vooruitgang geboekt wordt t.a.v. het bekomen van een volwaardige
technische goedkeuring, ATG. Wanneer aan één van deze algemene principes niet (meer) voldaan
wordt, zal de technische goedkeuring niet afgeleverd worden of ingetrokken worden.
De gestelde eisen werden dusdanig opgevat dat ze nuttig zijn met het oog op het bekomen van de
volwaardige technische goedkeuring, ATG, die vanaf 1 september 2013 vereist zal zijn.
3.1.2 Eisen gesteld aan de ATG‐aanvrager
De volgende eisen worden gesteld:
 De aanvrager diende een geldige en ontvankelijk verklaarde aanvraag tot een volwaardige
technische goedkeuring, ATG, in. Dit houdt o.m. in dat een technisch dossier ingediend werd.
 De ATG‐aanvrager beschikt over de nodige documentatie zoals voorzien in §4.
 De ATG‐houder beschikt over een kwaliteitssysteem dat in het algemeen overeenstemt met de
beschrijving in het Algemeen goedkeurings‐ en certificatiereglement, de relevante BCCA
goedkeuringsleidraad en het BCCA Toepassingsreglement TRA BAG/BA/BAI‐552 t.e.m. 555.
 BCCA voerde een initiële FPC audit uit, waaruit blijkt dat de ATG‐aanvrager over een aanvaardbaar
kwaliteitssysteem beschikt en hiermee werkt.
 BCCA voerde een audit uit m.b.t. de opleiding voor de erkenning en de begeleiding van installateurs,
waaruit blijkt dat de ATG‐aanvrager over een aanvaardbaar systeem beschikt en hiermee werkt.
 De ATG‐aanvrager ondertekende de certificatie‐overeenkomst en maakte deze over aan BCCA.
 BCCA stelde een technische goedkeuringstekst op.
 De ATG‐aanvrager bevestigde de inhoud van de technische goedkeuringstekst, eventueel met
commentaar.
 De ATG‐aanvrager voldoet tijdig aan de gestelde financiële eisen.
Opmerking: De ATG‐aanvrager moet steeds minstens één erkende installateur hebben om een technische
goedkeuring te kunnen bekomen (de ATG‐aanvrager kan bovendien ook installateur zijn).
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3.1.3 Eisen gesteld aan de door de ATG‐houder te erkennen of erkende installateurs die door BCCA
gecertificeerd dienen te worden
De volgende eisen worden gesteld:
 De installateur beschikt over één of meerdere gekwalificeerde uitvoerder(s) en één of meerdere
gekwalificeerde inspecteur(s).
 De gekwalificeerde uitvoerder(s) en inspecteur(s) heeft/hebben de vereiste ervaring en
theoretische en praktische bekwaamheden.
 De gekwalificeerde inspecteur(s) werd(en) opgeleid door BCCA en legden het daarbij behorende
examen met succes af.
 De gekwalificeerde uitvoerder(s) werd(en) opgeleid door de ATG‐houder.
 De installateur(s) beschikt over een kwaliteitssysteem dat in het algemeen overeenstemt met de
beschrijving in het Algemeen goedkeurings‐ en certificatiereglement en het BCCA
Toepassingsreglement TRA BAG/BA/BAI‐552 t.e.m. 555.
 Op iedere bouwplaats is steeds tenminste één gekwalificeerde uitvoerder aanwezig.
 BCCA voerde een initiële audit in de kantoren van de installateur(s) uit, waaruit blijkt dat deze over
een aanvaardbaar kwaliteitssysteem beschikt/beschikken en hiermee werkt/werken.
 BCCA voerde ten minste één bouwplaatsbezoek per ploeg uit, waaruit blijkt dat de installateur(s)
over een aanvaardbaar kwaliteitssysteem beschikt/beschikken en hiermee werkt/werken.
 De installateur(s) ondertekende(n) de voorlopige certificatie‐overeenkomst en maakte(n) deze over
aan BCCA.
 De installateur(s) voldoet/voldoen tijdig aan de gestelde financiële eisen.
Opmerking: Het is steeds mogelijk dat wanneer blijkt dat één of meerdere installateur(s) niet aan de gestelde
eisen voldoen, dat de ATG‐houder de erkenning van deze installateur(s) intrekt, waardoor deze niet in de BUtgb
databank verbonden aan de technische goedkeuring opgenomen zal/zullen worden.

3.2 Eisen gesteld met het oog op het behouden van een technische goedkeuring
3.2.1 Eisen gesteld aan de ATG‐aanvrager
De volgende eisen worden gesteld:
 De ATG‐aanvrager verleent de nodige medewerking bij het tot stand brengen van de volwaardige
technische goedkeuring, ATG.
 De ATG‐aanvrager respecteert de certificatie‐overeenkomst
 De ATG‐aanvrager voldoet tijdig aan de gestelde financiële eisen.
3.2.2 Eisen gesteld aan de door de ATG‐houder te erkennen of erkende installateurs die door BCCA
gecertificeerd dienen te worden
De volgende eisen worden gesteld:
 De installateur(s) verleent/verlenen de nodige medewerking bij het tot stand brengen van de
volwaardige technische goedkeuring, ATG.
 De installateur(s) respecteert/respecteren de certificatie‐overeenkomst
 De installateur(s) voldoet/voldoen tijdig aan de gestelde financiële eisen.
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4 Opvatting van de technische goedkeuring tijdens de aanvangsfase
De technische goedkeuringen verstrekken technische informatie, bestaande uit algemeen geldende
informatie, aangevuld met informatie die specifiek betrekking heeft op het systeem waarvoor de
aanvraag werd ingediend en wordt door de door BCCA aangeduide verslaggever opgesteld.
De ATG‐aanvrager dient dan ook de nodige informatie ter beschikking te stellen opdat de technische
goedkeuringen opgesteld kunnen worden.
Deze technische goedkeuringen verstrekken volgende technische informatie:
 beschrijving en, voor zover van toepassing, de volumemassa, mengverhouding van de grondstoffen,
zodat op de bouwplaats de bouwheer/ontwerper kan controleren dat de installateur de juiste
grondstoffen gebruikt in de juiste verhoudingen;
 beschrijving van de uitrusting(en);
 minimale eisen m.b.t. de spouw en de spouwmuurbladen en de diagnose die uitgevoerd dient te
worden voorafgaand aan de uitvoering der werken;
 beschrijving van de verwerkingsrichtlijnen, incl. de klimatologische omstandigheden waarin de
verwerking kan/moet plaatsvinden;
 verwijzing naar een lijst van de door de goedkeuringshouder erkende en door BCCA gecertificeerde
installateurs. Het is mogelijk dat de goedkeuringshouder de enige (erkende) installateur is;
 technische prestaties van het systeem bestemd voor de na‐isolatie van spouwmuren
 bevestiging dat de thermische prestatie van het systeem bestemd voor de na‐isolatie van
spouwmuren minstens overeenstemd met de voor de subsidiemaatregel vereiste prestaties.
5 Timing en bekendmaking van de geldige technische goedkeuringen
Om de gelijkwaardige behandeling van dossiers toe te laten zullen de afgewerkte technische
goedkeuringen afgeleverd worden vanaf 28 juni 2012. Afhankelijk van het aantal ontvangen aanvragen
kan BCCA niet uitsluiten dat aanvragen niet behandeld kunnen worden voor deze datum, maar de
aanvragen worden in regel behandeld in de volgorde waarin ze geldig ingediend werden bij de BUtgb
(info@butgb.be). Voor aanvragen waarvoor voor deze datum geen technische goedkeuring afgeleverd
kon worden, wordt de technische goedkeuring afgeleverd wanneer beschikbaar.
De lijst van afgeleverde technische goedkeuringen en van de door BCCA gecertificeerde installateurs is
consulteerbaar op internet.
6 Tarief
Zie afzonderlijk BCCA document.
Vermits de certificatie aanvangt vanaf de datum waarop de technische goedkeuring afgeleverd wordt,
worden ook de daarvoor voorziene bedragen (zie BCCA Tariefstelsel ‘Na‐isolatie van spouwmuren’)
voor de opvolging vanaf die datum factureerbaar.
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De bedragen worden steeds volledig aangerekend en worden niet terug betaald, niet gedeeltelijk en
ook niet wanneer:
 de houder ervan de technische goedkeuring wenst in te trekken; of
 de houder ervan niet meer aan de gestelde eisen, voorzien in dit document en/of in het BUtgb vzw
Algemeen goedkeurings‐ en certificatiereglement voldoet, waardoor de BUtgb deze zal intrekken; of
 de technische goedkeuring vervangen wordt door de volwaardige technische goedkeuring, ATG.
7 Intrekking van de technische goedkeuring
BCCA zal overgaan tot het intrekken wanneer aan één of meerdere in dit document gestelde financiële,
administratieve en/of technische voorwaarden niet (meer) wordt voldaan, wanneer blijkt dat het
onmogelijk is voor dit product een volwaardige technische goedkeuring, ATG, af te leveren of wanneer
voor het zelfde product de volwaardige technische goedkeuring, ATG, afgeleverd werd.
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