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Aanvraag voor een Technische Goedkeuring 

 
 
Opmerking: Onderhavige bepalingen zijn afkomstig van het BUtgb document A/G-1 dd. 2002-08-01.  Bij haar oprichting bevestigde 
de BUtgb vzw, tijdens de eerste vergadering van de Raad van Bestuur op 28 oktober 2009, dat het reglement m.b.t. de technische 
goedkeuringen dat geldig was tot 31 oktober 2009, integraal bevestigd zou worden totdat de daarvoor bevoegde organen van de 
BUtgb vzw een nieuw Goedkeurings- en certificatiereglement geldig zullen verklaren.  Onderstaand document werd integraal 
overgenomen, waar nodig met aanpassingen eigen aan de structuur van de BUtgb vzw. 

 

De ondergetekende (naam, voornaam, adres) 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
- in zijn eigen naam1 
- in de naam van de maatschappij (firmanaam en -adres) 
 ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  
verzoekt de BUtgb vzw, overeenkomstig met de voorwaarden bepaald in het "Algemeen reglement voor de 
aflevering van technische goedkeuringen", die hij, na er kennis van genomen te hebben verklaart te 
aanvaarden, 
 
- om de goedkeuring1 ................................................................................................................... 
- om de uitbreiding van de goedkeuring1 nr. ......................... .. afgeleverd op ......................; uitbreiding 

met/als .......................................................................................................................... 
- om de hernieuwing/verlenging van de goedkeuring1 nr ................... afgeleverd op 

........................................................................................................................................................ 
- om de bevestiging van de goedkeuring1 nr .................................................................................. 
 afgeleverd op ............................... door (naam van het Instituut - lid van de E.U.t.g.b.) 
 ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
van het product met als handelsnaam : 

............................................................................................................................................................. 
voor de hierna vermelde aanwending : 
............................................................................................................................................................. 
Deze benaming zal voorbehouden worden aan het product zoals het eventueel zal worden goedgekeurd. 

                                                            
1 Doorhalen wat niet past 



Hij verklaart dat hijzelf / bovengenoemde maatschappij1 
 
- er de industriële eigendom van bezit; 
- er de fabricatie van verzekert in de fabricatiecentra vermeld in bijlage; 
- het product doet vervaardigen door ondernemingen onder vergunning, onderworpen aan haar toezicht 

en met name genoemd in de hierbij gevoegde lijst; 
- er de plaatsing van verzekert; 
- er de plaatsing van toevertrouwt aan ondernemingen onder vergunningen, onderworpen aan haar 

toezicht en met name genoemd in de hierbij gevoegde lijst; 
- zich beperkt tot het op de markt brengen van het product1. 

 
Hij verbindt er zich toe zijn fabrikanten, ondernemingen of licentiehouders, alsmede alle firma's aan de 
welke hij het gebruik van zijn goedkeuring toelaat, te verplichten de voorwaarden van fabricatie en/of 
plaatsing die in de goedkeuring voorkomen, na te leven. 
 

* * * 
 

Hij heeft het inzicht op korte termijn de bevestiging aan te vragen in het (de) volgende lid-land(en) van de 
Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (E.U.t.g.b.) 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
Hij machtigt de BUtgb vzw, indien het geval zich voordoet, met de buitenlandse organisaties voor 
goedkeuring door hetzelfde product aanbelangd, mede te werken. 
 
Hij bevestigt, tot staving van zijn aanvraag, de neerlegging van een bundel overeenkomstig art. 1 en 2 van 
het "Algemeen reglement voor de aflevering van technische goedkeuringen", bundel die hij zich verbindt zo 
nodig aan te vullen, op aanvraag van de verslaggever, met alle mogelijke inlichtingen en 
proefondervindelijke rechtvaardigingsstukken, om een volledig technisch oordeel mogelijk te maken over 
de vervaardiging, de plaatsing evenals over de praktische kenmerken en eigenschappen ervan2.  Hij 
machtigt de laboratoria die de proeven, waarvan de notulen bij het dossier gevoegd zijn, uitgevoerd hebben 
om alle bijkomende inlichtingen desaangaande, bij het onderzoek te verstrekken. 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Een technisch basisdossier, volgens de nota in bijlage, dient elektronisch gevoegd te worden bij aanvraag. 



Hij duidt de heer (naam, voornaam, functie, adres, telefoon) ................................................................ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
aan om hem te vertegenwoordigen bij alle zaken die betrekking hebben op het onderzoek van deze 
aanvraag. 
 

* * * 
 

Hij verklaart zich akkoord met de betaling van een forfaitaire som voor de materiële 
goedkeuringskosten (betalingsmodaliteiten : zie art. 7 van het Algemeen reglement en nota R4 
"Goedkeuringskosten).  Dit bedrag zal bij de ontvankelijkheidsverklaring vastgesteld worden. 
 
Hij verklaart zich akkoord de kosten voor certificering (overeenkomstig nota R4 "Goedkeuringskosten") te 
betalen die in het kader van de goedkeuring per sector voorzien zijn en die hem zullen aangerekend 
worden overeenkomstig de specifieke documenten "Overeenkomst van certificatie". 
 
Hij verklaart zich akkoord met de betaling van de publicatiekosten van de goedkeuring die hem bij het 
verschijnen van de publicatie, zullen gefactureerd worden, overeenkomstig de nota R4 
"Goedkeuringskosten". 
 
Deze rekeningen zijn te sturen aan  : 
............................................................................................................................................................. 
Firma : 
............................................................................................................................................................. 
Adres : 
............................................................................................................................................................. 
BTW-nummer : ........................................ 
 
 

Gedaan te ..................................................., de ......................... 
 

 
 
 
 
 

(Handtekening, voorafgegaan door de eigenhandig 
geschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd")3 

 

                                                            
3 De aanvraag dient in één exemplaar, gezonden te worden aan Belgische Unie voor de technische goedkeuring 
in de bouw vzw, p/a WTCB, Lombardstraat 42, B-1000 Brussel, t.a.v. het Administratief Secretariaat of per e-mail, op 
adres info@butgb.be. 


