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ATG voorschrijven 
in de technische bepalingen van een bijzonder bestek 

►► Overzicht van de over te nemen clausules (vet) 
Een eis tot ATG gaat het best samen met het voorschrijven van de nodige gewenste prestaties en/of 
functionele eisen. Vervolgens wordt in het bestek voorgeschreven dat het materiaal, product, systeem … “op 
het moment van de offerte of de toepassing, drager zijn van een geldige technische goedkeuring ATG 
afgeleverd door de BUtgb vzw overeenkomstig haar geldend Algemeen Goedkeurings- en 
Certificatiereglement. Het toepassingsdomein van de ATG omvat de in dit bestek beoogde toepassing. Alle 
toepasselijke voorschriften in de goedkeuring worden nageleefd.” 
Indien de wet inzake overheidsopdrachten van toepassing is, moet worden toegevoegd: "Er wordt verwezen 
naar het ATG-keurmerk ter uitvoering van artikel 54, § 1, van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten dat voldoet aan alle voorwaarden vermeld in deze laatste bepaling. Met name hebben 
de keurmerkeisen alleen betrekking op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht en 
zijn ze geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken/leveringen/diensten die het 
voorwerp van de opdracht vormen.” Enkel wanneer de geraamde waarde van de opdracht lager is dan de 
toepasselijke drempel voor Europese bekendmaking, is het verplicht te wijzen op de mogelijkheid tot het 
voorleggen van andere bewijsmiddelen. Er wordt dan verder toegevoegd:  “Echter wordt ook steeds 
rekening gehouden met andere geschikte bewijsmiddelen, voor zover die aantonen dat aan eisen 
betreffende het specifieke keurmerk of aan de specifieke eisen is voldaan." 
 
1 INLEIDING 

Een technische goedkeuring ATG (Agrément 
Technique/Technische Goedkeuring) is ‘een 
gunstig advies met betrekking tot de geschiktheid 
van een materiaal, product, bouwsysteem, 
bouwkit, procedé, proces of dienst, voor een min 
of meer specifiek bepaalde toepassing’ [1]. Zij is 
het resultaat van een gedocumenteerd 
goedkeuringsonderzoek.  
Voorschrijvers en aannemers in heel België en 
daarbuiten zijn overtuigd van de voordelen van 
een ATG voor de aangewende materialen, 
producten, systemen, uitvoeringsmethodes ... (zie 
Informatie voor de gebruiker). Voorschrijvers 
wensen het voorleggen van een ATG dan ook op 
te nemen in hun contractuele voorwaarden.  
Dit BUtgb informatieblad informeert hoe dit 
voorschrijven in de technische bepalingen van het 
bijzonder bestek best gebeurt, rekening houdend 
met de geldende juridische randvoorwaarden. 

2 EEN ATG VOORSCHRIJVEN … 

Deze paragraaf behandelt de adviezen die zowel 
van toepassing zijn in private (zie §3) als publieke 
context (zie §4). 

Is een ATG beschikbaar? 
Vooraleer een ATG voor te schrijven in een bestek 
is het raadzaam op de website van de BUtgb na te 
gaan of, voor datgene waarvoor men een ATG 
wenst, goedkeuringen zijn afgeleverd. 
De BUtgb kan immers niet garanderen dat een 
ATG kan worden afgeleverd of uitgebreid tijdens 
de realisatie van het bouwwerk, want het 
bekomen van een ATG is het gevolg van een 
uitgebreide technische procedure. 
Formulering in het bestek 
Een eis tot ATG gaat het best samen met het 
voorschrijven van de nodige gewenste prestaties 
en/of functionele eisen. Vervolgens wordt in het 
bestek voorgeschreven dat het materiaal, 
product, systeem … “op het moment van de offerte 
of de toepassing, drager zijn van een geldige 
technische goedkeuring ATG afgeleverd door de 
BUtgb vzw overeenkomstig haar geldend 
Algemeen Goedkeurings- en 
Certificatiereglement. Het toepassingsdomein van 
de ATG omvat de in dit bestek beoogde 
toepassing. Alle toepasselijke voorschriften in de 
goedkeuring worden nageleefd.” 

https://butgb-ubatc.be/nl/deliverables/information-for-the-users/
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3 … IN PRIVATE CONTEXT 

In een private context kan traditiegetrouw zonder 
probleem verwezen worden naar de ATG. 
Naast de formulering van paragraaf 2, die een 
brede mededinging beoogt, kan ook worden 
verwezen naar een specifieke ATG-aanwijzer 
(bijvoorbeeld ‘ATG1234’).  

4 … IN PUBLIEKE CONTEXT 

In een publieke context is de regelgeving in 
verband met overheidsopdrachten van 
toepassing. 
Sinds 2017 geldt de wet inzake de 
overheidsopdrachten [2]. Dit informatieblad 
behandelt dan ook enkel de mogelijkheden 
voorzien in deze recente wetgeving. 
Bij overheidsopdrachten kunnen in regel geen 
specifieke producten worden voorgeschreven 
(bijvoorbeeld door naamsvermelding of ATG-
aanwijzer zoals ‘ATG1234’) maar sinds de nieuwe 
wetgeving vormt een verwijzing naar de ATG in 
algemene zin volgens §2 geen probleem. De ATG 
geldt dan als een 'keurmerk' onder de wet inzake 
overheidsopdrachten. 
Gevolgen van een eis tot ATG 
Door het voorschrijven van een ATG geniet de 
aanbestedende overheid in de eerste plaats van 
de voordelen ervan (zie Informatie voor de 
gebruiker). 
Wettelijk gelden echter enkele verplichtingen: 
• De aanbestedende overheid die een specifiek 

keurmerk voorschrijft, aanvaardt alle 
keurmerken die bevestigen dat de werken, 
leveringen of diensten aan gelijkwaardige 
keurmerkeisen voldoen. 

• Ook andere bewijsmiddelen dan een 
(gelijkwaardig) keurmerk, die aantonen dat de 
eisen van het BUtgb Algemeen Goedkeurings- 
en Certificatiereglement worden beantwoord,      
moeten in aanmerking genomen worden.  
(Voor de opdrachten waarvan de geraamde 
waarde hoger ligt dan de toepasselijke 
drempel [3] voor de Europese bekendmaking 
geldt deze laatste verplichting enkel wanneer 
de ondernemer, om redenen die hem niet 
aangerekend kunnen worden, aantoonbaar 
niet de mogelijkheid heeft de ATG (of een 
gelijkwaardige goedkeuring) binnen de 
gestelde termijnen te verwerven.) 

Formulering in het bestek 
Aan de formulering in §2 moet daarom (in klassieke 
sectoren) wettelijk worden toegevoegd: "Er wordt 
verwezen naar het ATG-keurmerk ter uitvoering 
van artikel 54, § 1, van de wet van 17 juni 2016 
inzake overheidsopdrachten dat voldoet aan alle 
voorwaarden vermeld in deze laatste bepaling. 
Met name hebben de keurmerkeisen alleen 

betrekking op criteria die verband houden met het 
voorwerp van de opdracht en zijn ze geschikt voor 
de omschrijving van de kenmerken van de 
werken/leveringen/diensten die het voorwerp van 
de opdracht vormen.” Enkel wanneer de 
geraamde waarde van de opdracht lager is dan 
de toepasselijke drempel voor Europese 
bekendmaking, is het verplicht te wijzen op de 
mogelijkheid tot het voorleggen van andere 
bewijsmiddelen. Er wordt dan verder toegevoegd:  
“Echter wordt ook steeds rekening gehouden met 
andere geschikte bewijsmiddelen, voor zover die 
aantonen dat aan eisen betreffende het specifieke 
keurmerk of aan de specifieke eisen is voldaan." 
Wanneer op verschillende locaties in het bestek 
een ATG wordt geëist, volstaat een eenmalige 
vermelding van de toevoeging in een algemene 
paragraaf. 

5 NAZICHT VAN DE ATG 

Bij de offerte of tijdens de uitvoering legt de 
aannemer de ATG ter goedkeuring voor aan de 
opdrachtgever. In het kader van een 
overheidsopdracht kan de aannemer daarnaast 
gebruik maken van het principe van 
gelijkwaardigheid of andere geschikte 
bewijsmiddelen. Volgende paragrafen lichten 
deze elementen kort toe. 
Conformiteit met het bestek 
In de eerste plaats moet de conformiteit van de 
voorgelegde ATG met het bestek worden 
nagegaan. Dit omvat in hoofdzaak het nazicht 
van: 
• het toepassingsdomein; 
• de geldigheid. De in de goedkeuring 

vermeldde einddatum betreft de maximale 
goedkeuringstermijn. De effectieve geldigheid 
(nieuwe versie, schorsing…) moet nagezien 
worden op onze website. Het is noodzakelijk dat 
de ATG geldig is op het moment van de 
toepassing. 

Gelijkwaardigheid 
Artikel 54 van de wet inzake overheidsopdrachten 
voorziet dat de aanbestedende overheid die een 
specifiek keurmerk eist, alle keurmerken aanvaardt 
die bevestigen dat de werken, leveringen of 
diensten aan gelijkwaardige keurmerkeisen 
voldoen. 
Een onderzoek van gelijkwaardigheid gebeurt op 
basis van een geval per geval benadering die niet 
wordt behandeld binnen het bestek van dit 
informatieblad. Het secretariaat van de BUtgb kan 
u evenwel bijstaan. 
Naast het onderzoek of de voorgestelde 
goedkeuring op gelijkwaardige wijze voldoet aan 
de eisen van het BUtgb Algemeen Goedkeurings‐ 
en Certificatiereglement wordt best ook nagezien 
of de goedkeuring van toepassing is voor het 

https://butgb-ubatc.be/nl/deliverables/information-for-the-users/
https://butgb-ubatc.be/nl/deliverables/information-for-the-users/
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Belgisch grondgebied. Door verschillen in 
regelgeving, regels der kunst en klimaat is een 
goedkeuring doorgaans beperkt tot een bepaald 
land of streek. De informatie in de 
goedkeuringstekst kan daarom onvolledig zijn. 
Dankzij de Europese normalisatie en het overleg 
dat tussen goedkeuringsinstituten in verschillende 
landen in het kader van de Europese Unie voor de 
technische goedkeuring in de bouw (UEAtc) en 
van de Wereldfederatie van Technische 
Beoordelingsinstanties (WFTAO) plaatsvindt, is het 
doorgaans mogelijk technische goedkeuringen 
bestemd voor toepassing in een bepaald land te 
laten bevestigen in andere landen, eventueel 
onder bijkomende voorwaarden. 

6 NAZICHT VAN DE GELEVERDE PRODUCTEN 

Bij de levering moet worden nagezien of de 
producten deze zijn zoals vermeld in de ATG. In de 
meeste gevallen is hiertoe het ATG-beeldmerk op 
het product, de verpakking of de begeleidende 
documenten aangebracht en steeds vergezeld 
van de aanwijzer van de ATG (zie figuur). In de 
andere gevallen moet men zich omtrent de wijze 

van identificatie informeren bij de 
goedkeuringsoperator zoals vermeld in de ATG-
tekst. 
 

 
Figuur: voorbeeld van het ATG-beeldmerk met daaronder de 
aanwijzer 

7 EXONERATIE 

Dit informatieblad werd met de grootste zorg 
opgesteld in samenwerking met gereputeerde 
juristen binnen het bouwrecht. Het informatieblad 
geldt uitsluitend ten titel van informatie en de 
BUtgb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 
enige schade die zou kunnen voortvloeien uit de 
verstrekte inlichtingen in dit informatieblad. Het 
gebruik ervan houdt de aanvaarding van deze 
aansprakelijkheidsbeperking in.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1] BUtgb Algemeen Goedkeurings- en Certificatiereglement  
[2] Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, Belgisch Staatsblad 17 juli 2016, p. 44219, zoals intussen gewijzigd.  
[3] Een overzicht is bijvoorbeeld hier te vinden: https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/drempelbedragen-overheidsopdrachten  
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