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1 Doel en draagwijdte van de Technische 

Goedkeuring 

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling 

van het systeem (zoals hierboven beschreven) door de door de 

BUtgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, 

voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing. 

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het 

goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie 

van de relevante eigenschappen van het systeem in functie van 

de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze 

ervan, de opvatting van het systeem en de betrouwbaarheid van 

de productie. 

De Technische Goedkeuring heeft een hoog 

betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de 

controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan 

de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de 

Goedkeuringshouder. 

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de 

Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige 

doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem aangetoond 

blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het systeem 

met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze 

opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een 

onafhankelijke certificatieoperator, BCCA. 

De Goedkeuringshouder [en de Verdeler] moet[en] de 

onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, 

in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan 

een partij. De BUtgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige 

initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder [of de 

Verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen. 

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de 

overeenkomstigheid van het systeem met de Technische 

Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de 

aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de 

overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen 

van het bestek. 

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van 

specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de 

bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van 

grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige 

schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de 

Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de 

bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, 

gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. 

Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term 

"aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de 

werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere 

hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en 

"verwerker". 

2 Voorwerp 

De technische goedkeuring van een PVC-venstersysteem geeft de 

technische beschrijving van vensters, die de prestatieniveaus, 

vermeld in paragraaf 6, behalen voor de opgegeven typen en 

afmetingen, voor zover ze overeenkomstig de opgenomen 

voorschriften van paragraaf 5 worden geconstrueerd en volgens 

de voorschriften van paragraaf 7 worden geplaatst. 

Vensters, die vallen binnen de range, waarvoor de type-

beproeving geldt en die aan deze voorwaarden voldoen, worden 

geacht te voldoen aan de voorschriften van NBN B 25-002-1 voor 

de prestaties, die in de ATG zijn vermeld. 
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