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1. Inleiding
Op 4 april 2011 werd de Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011
tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van
Richtlijn 89/106/EEG van de Raad gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening trad in
werking op 24 april 2011, maar doordat de artikelen 3 tot en met 28, de artikelen 36 tot en met 38, de artikelen 56
tot en met 63, de artikelen 65 en 66 en de bijlagen I, II, III en V pas van toepassing zijn vanaf 1 juli 2013, wordt de
industrie pas op deze datum geconfronteerd met de gevolgen van deze Verordening.
Dit document behandelt slechts die aspecten die relevant zijn voor de afgeleverde Europese technische
goedkeuringen, voor lopende aanvragen voor een Europese technische goedkeuringen en toekomstige aanvragen.
Voor verdere informatie m.b.t. de overgang verwijzen we graag naar de publicatie van de FOD Economie K.M.O.,
Middenstand en Energie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Dienst Goedkeuring en Voorschriften in de bouw
(BOCOVA), beschikbaar op internet (http://economie.fgov.be/nl/binaries/0120‐12‐01_tcm325‐163712.pdf) en de
website van het WTCB die ook informatie hieromtrent verschaft (www.wtcb.be/go/ce).

2. Terminologie
Eén van de veranderingen is dat in de toekomst Europese technische beoordelingen de alternatieve route t.o.v.
geharmoniseerde normen als specificatie op basis waarvan de fabrikant de CE markering moet aanbrengen zullen
zijn en niet langer de Europese technische goedkeuringen. Een Europese technische beoordeling is de
gedocumenteerde beoordeling van de prestaties van een bouwproduct, met betrekking tot de essentiële kenmerken
daarvan. Essentiële kenmerken zijn de kenmerken van het bouwproduct die verband houden met de fundamentele
eisen voor bouwwerken, d.w.z. in principe de in tenminste één land van de Europese Economische Ruimte
gereglementeerde kenmerken. Europese technische beoordelingen worden opgemaakt overeenkomstig het
desbetreffende Europees beoordelingsdocument, een document dat door de organisatie van Technische
Beoordelingsinstanties is vastgesteld. met het oog op afgifte van Europese technische beoordelingen. Kortom, daar
waar vroeger Europese technische goedkeuringen afgeleverd werden op basis van een ETA‐Guideline of Common
Understanding of Assessment Procedure (CUAP), zullen in de toekomst Europese technische beoordelingen
afgeleverd worden op basis van een Europees beoordelingsdocument. Een beduidend verschil tussen de Europese
technische goedkeuring en de Europese technische beoordeling is dat de Europese technische goedkeuring
bovendien een geschiktheidsverklaring voor de beoogde toepassing is, de Europese technische beoordeling is dit
niet.

Om misverstanden te vermijden zullen in het kader van de BUtgb werking alleszins voorlopig volgende terminologie
en afkortingen gebruikt worden:
 Europese technische goedkeuringen (ETA, afkomstig van “European Technical Approval”)
 Europese technische beoordelingen (NL: ETB; FR: ETE; EN: ETAss)
 Europees beoordelingsdocument (EAD, afkomstig van “European Assessment Document”)

3. Afgeleverde Europese technische goedkeuringen (ETA)
3.1 Algemeen
In overeenstemming met artikel 66 van de Verordening mogen fabrikanten en importeurs Europese technische
goedkeuringen die overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 89/106/EEG vóór 1 juli 2013 zijn verstrekt, tijdens hun
volledige geldigheidsduur gebruiken als Europese technische beoordelingen.
Als extra dienst stelt de BUtgb vzw voor, desgewenst door de houder ervan, een louter administratieve verlenging af
te leveren voor alle door de BUtgb1 afgeleverde ETA’s. De aldus bekomen geldigheid reikt dan tot ten laatste
30/6/2018.
Als technische voorwaarde hiervoor geldt dat het product, de productie en de interne productiecontrole nog steeds
in overeenstemming is met de in de ETA opgenomen beschrijving. Als administratieve voorwaarde geldt dat de
geldigheidstermijn verstrijkt na 30/6/2013. Indien aan één van beide voorwaarden niet voldaan is, moet tijdig een
nieuwe ETA aanvraag ingediend worden (zie §5.2 van dit document).
We benadrukken dat deze aanvragen geen technische evaluatie mogen vergen. Indien dit toch het geval zou zijn,
dan geldt §5.2 van dit document.
3.2 Procedure
Om aanspraak te kunnen maken op deze louter administratieve hernieuwing moet vóór 1 mei 2013 een aanvraag
ingediend worden d.m.v. het nieuwe aanvraagformulier, waarin deze optie voorzien wordt (optie B).
Om de geldigheidstermijn van de nieuwe versie van de ETA te maximaliseren zullen deze ETAs, onafgezien van de
datum van aanvraag, afgeleverd worden door de BUtgb in juni 2013. Daartoe zal de 30 dagen procedure, d.w.z. de
procedure waarbij de aanvrager de gelegenheid heeft commentaar te leveren op de goedkeuringstekst vóór
aflevering, starten in mei 2013.
3.3 Kostprijs
De kostprijs voor het afleveren van dergelijke hernieuwing wordt bepaald in tabel 1 en houdt rekening met de
geldigheidstermijn van de versie van de ETA die vervangen zal worden.

1

Dit kunnen ETA’s zijn die afgeleverd werden vóór 1/11/2009 door de FOD Economie K.M.O., Middenstand en Energie,
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Dienst Goedkeuring en Voorschriften in de bouw (BOCOVA) of ETA’s die afgeleverd
werden vanaf 1/11/2009 door de BUtgb vzw.
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Kostprijs voor de hernieuwing2
Einde geldigheidstermijn van de te
hernieuwen ETA

ETAs afgeleverd door de FOD
Economie, d.w.z. vóór 1/11/2009

ETAs afgeleverd door BUtgb vzw,
d.w.z. vanaf 1/11/2009

Vanaf 1/7/2013, maar voor 1/7/2014

3470,‐

2950,‐

Vanaf 1/7/2014, maar voor 1/7/2015

3035,‐

2510,‐

Vanaf 1/7/2015, maar voor 1/7/2016

2600,‐

2080,‐

Vanaf 1/7/2016, maar voor 1/7/2017

2165,‐

1640,‐

Vanaf 1/7/2017

1730,‐

1205,‐

Tabel 1: Kostprijs voor de hernieuwing van reeds door de BUtgb afgeleverde ETA

4. Nog af te leveren Europese technische goedkeuringen (ETA) waarvoor reeds een aanvraag ingediend werd
4.1 Algemeen
Alle lopende aanvragen werden door de goedkeuringsoperatoren die verantwoordelijk zijn voor desbetreffende
dossiers gescreend. Wanneer deze ervan uitgaan dat er geen moeilijkheden te voorzien zijn m.b.t. het tijdig
afleveren van de ETA, zullen ze hieromtrent niet in het bijzonder contact met u opnemen.
Indien het mogelijk is dat de ETA niet tijdig, d.w.z. niet vóór 1/7/2013 afgeleverd kan worden, dan zal de
goedkeuringsoperator contact met u opnemen om de te ondernemen stappen te bespreken.
4.2 ETA‐aanvragen die niet tijdig afgehandeld kunnen worden
Als een ETA‐aanvraag niet afgehandeld kan worden, d.w.z. afgeleverd, vóór 1 juli 2013, dan heeft de aanvrager de
optie om – op informele basis – zijn intentie te verklaren om zijn aanvraag verder te zetten als zijnde een aanvraag
voor een Europese technische beoordeling. Deze actie wordt best zo spoedig mogelijk ondernomen, d.w.z. van
zodra het duidelijk is dat de aanvraag zich in deze situatie bevindt. Dit is nodig, vermits dit de BUtgb en bovenal
EOTA in staat zal stellen de procedures met de diensten van de Europese Commissie op een zo efficiënt mogelijke
wijze af te handelen.
Een intentieverklaring kan op zich aangemeld worden of aangemeld worden als een alternatief in het geval een ETA‐
aanvraag niet tijd afgehandeld kan worden; zie hiervoor het nieuwe aanvraagformulier, waarin deze opties voorzien
worden (opties D en E).

2

Alle bedragen zijn geldig voor het jaar 2012 en worden jaarlijks aangepast op basis van de volgende formule: h = h0 x (S / S0), waarin:
h herziene bedrag
h0 basisbedrag
S waarde van de algemene index “S” gepubliceerd door de Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – tijdens
het laatste trimester van het jaar dat het beschouwd jaar voorafgaat
S0 waarde van S van het laatste trimester van 2011
De bedragen worden in één keer, na ontvangst van de gedateerde en ondertekende ontvankelijkheidsverklaring, gefactureerd.
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De aanvrager kan een formele aanvraag voor een Europese technische beoordeling (ETB) pas indienen vanaf 1 juli
2013. Dit betekent in dat indien de aanvrager zijn intentie voorafgaandelijk kenbaar maakte, dit alsnog bevestigd
moet worden na 1 juli 2013, waarna de noodzakelijke contractuele overeenkomsten tussen de BUtgb vzw en de
aanvrager tot stand gebracht zullen worden. Een formele ETB‐aanvraag kan vanaf 1/7/2013 ingediend worden; zie
hiervoor het nieuwe aanvraagformulier, waarin deze opties voorzien wordt (optie F).
Aanvragen die niet afgehandeld kunnen worden, d.w.z. afgeleverd, vóór 1 juli 2013 kunnen behorende tot één van
onderstaande situaties.
Te ondernemen stappen wanneer de ETA niet
afgeleverd kan worden vóór 1/7/2013

Situatie

ETA‐Guidelines, aanvaard door EOTA, bevestigd door de
Europese technische beoordelingen kunnen ontwikkeld
diensten van de Europese Commissie en, in principe,
worden gebruik makend van de ETAG als zijnde een
gepubliceerd door de Lidstaten, welke toegepast kunnen
EAD.
worden als EAD zonder aanpassingen in de documenten
ETA‐Guidelines, aanvaard door EOTA, bevestigd door de
diensten van de Europese Commissie en, in principe,
gepubliceerd door de Lidstaten, welke niet gebruikt
kunnen worden als EAD zonder voorafgaande
aanpassingen in het document3
ETA‐Guidelines, aanvaard door EOTA, maar nog niet
bevestigd door de Europese Commissie

Een EAD moet ontwikkeld worden en aanvaard volgens
de Verordening 305/2011.

ETA‐Guidelines of amendmenten daarop die nog niet
afgewerkt werden door EOTA4
Opmerking: Het spreekt voor zich dat EOTA waar mogelijk gebruik zal maken van de reeds beschikbare technische
documentatie.
Tabel 2: Te ondernemen stappen wanneer de ETA, te baseren op een ETAG, niet afgeleverd kan worden vóór 1/7/2013

Te ondernemen stappen wanneer de ETA niet
afgeleverd kan worden vóór 1/7/2013

Situatie
CUAPs aanvaard door de goedkeuringsinstanties binnen
EOTA
CUAPs die nog ontwikkeld worden (nog niet aanvaard
door de goedkeuringsinstanties binnen EOTA)

Een EAD moet ontwikkeld worden en aanvaard volgens
de Verordening 305/2011.

Aanvragen tot het afleveren van een ETA die nog Een EAD moet ontwikkeld worden voor niet of niet
autorisatie of bevestiging van de diensten van de volledig onder een geharmoniseerde norm vallende
bouwproducten
Europese Commissie vereisen
Opmerking: Het spreekt voor zich dat EOTA waar mogelijk gebruik zal maken van de reeds beschikbare technische
documentatie.
Tabel 3: Te ondernemen stappen wanneer de ETA, te baseren op een CUAP, niet afgeleverd kan worden vóór 1/7/2013
3

EOTA beschikt over procedures om te oordelen wanneer een ETAG niet meer gebruikt kan worden als EAD zonder
voorafgaande aanpassingen.
4
In principe vallen geen van de door de BUtgb behandelde aanvragen onder deze situatie
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5. Nieuwe aanvragen
5.1 Algemeen
Deze paragrafen omschrijven de procedures betreffende enkel de bestaande ETAs welke niet louter administratief
kunnen verlengd worden op datum van 30/6/2013. Dit zijn deze ETAs welke werden afgeleverd door de BUtgb1,
waarvan de geldigheidstermijn verstrijkt vóór 1/7/2013 of wanneer het product, de productie of de interne
productiecontrole niet meer in overeenstemming is met de in de ETA opgenomen beschrijving, en van ETA‐
aanvragers voor producten waarvoor nog geen ETA afgeleverd werd.
5.2 Bestaande ETA’s
Voor de hernieuwing van deze ETAs moet een gewone aanvraag tot hernieuwing ingediend worden. Gezien deze
hernieuwingen technisch werk kunnen vereisen, wordt aangedrongen op het tijdig, d.w.z. zo spoedig mogelijk,
indienen van de aanvraag; zie hiervoor het nieuwe aanvraagformulier, waarin deze optie voorzien wordt (optie C).
5.3 ETA‐aanvragen waarvoor nog geen ETA afgeleverd werd
Voor de hernieuwing van deze ETAs moet een gewone aanvraag tot hernieuwing ingediend worden. Op datum van
publicatie en verspreiding van dit infoblad is het waarschijnlijk dat een nieuwe ETA‐aanvraag niet meer tijdig
afgeleverd kan worden. Daarom wordt in het nieuwe aanvraagformulier de mogelijkheid voorzien om bij de ETA‐
aanvraag meteen een intentieverklaring tot het indienen van een formele aanvraag voor een ETB aan te duiden; (zie
hiervoor het nieuwe aanvraagformulier, waarin deze opties voorzien wordt (opties A en D).

Figuur 1: Schematisch overzicht van de transitieperiode
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6. Kostprijs voor een Europese technische beoordeling
Het bepalen van de kostprijs van een Europese technische beoordeling is vooralsnog niet mogelijk, vermits de
procedures om daartoe te komen nog niet vast gelegd werden. Op basis van de huidig beschikbare informatie
nemen wij aan dat de kostprijs dezelfde zal zijn of enigszins hoger zal liggen, gezien een aantal streefdata korter zijn
dan voorheen het geval was.
In elk geval kunnen formele ETB‐aanvragen pas vanaf 1 juli 2013 ingediend worden en op dat ogenblik zal de BUtgb
vzw de kostprijs wel kunnen bepalen.

Uit dit document blijkt dat op Europees niveau nog heel wat evoluties plaatsvinden. De BUtgb heeft ervoor gezorgd
dat één van haar medewerkers de evoluties van zeer nabij kan opvolgen, zodat de BUtgb haar klanten degelijk en
tijdig kan informeren. Hoewel dit document met de grootste zorg opgesteld werd, is het niet uitgesloten dat we later
moeten terugkomen op bepaalde onderwerpen om bijkomende informatie te verstrekken. Dit geldt m.n. voor de
paragrafen die de procedures beschrijven m.b.t. het aanvragen van een Europese technische beoordeling.
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