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I. Voorwerp, aanvaarding en 
wijzigingen   

Artikel 1: Dit reglement heeft betrekking op het 
gebruik en toezicht op het ATG-beeldmerk, 
gedeponeerd door BUtgb vzw. 
De voorwaarden voor het gebruik van het ATG-
beeldmerk, worden in onderstaande artikelen 
bepaald. 
 
Artikel 2: Dit document werd voorgelegd aan en 
aanvaard door de BUtgb Raad van Bestuur op 
28 oktober 2009 en is van kracht sinds 
1 november 2009. Het werd aangepast, 
voorgelegd aan en goedgekeurd door de raad 
van bestuur op 25 februari 2019. Die wijziging is 
van kracht sinds 1 maart 2019 en is nodig om 
overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1001 en 
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 te zijn. 
Om duidelijkheid te creëren m.b.t. het hergebruik 
van bouwproducten werden artikelen 9 en 10 
aangepast, voorgelegd aan en goedgekeurd 
door de raad van bestuur op 13 december 2022. 
 
Artikel 3: De BUtgb Raad van Bestuur is 
bevoegd dit reglement te wijzigen. 
 
Artikel 4: Wijzigingen worden bindend voor 
gebruikers ervan na verloop van 20 werkdagen 
nadat de wijziging door de BUtgb naar behoren 
medegedeeld werd aan de gebruikers. 
De wijzigingen zullen tevens op de website 
www.butgb-ubatc.be gepubliceerd worden.  
 
 
II. Gebruik van het ATG-

beeldmerk 

II.1 Algemeen 
Artikel 5: In overeenstemming met het BUtgb 
Algemeen Goedkeurings- en Certificatie-
reglement, wordt door het aanbrengen van het 
collectief ATG-beeldmerk aangegeven dat: 
a) het materiaal, het product of de kit, de 

essentiële component van het systeem of de 
uitvoeringsuitrusting waarop het werd 
aangebracht in overeenstemming met 
desbetreffende, door de BUtgb uitgegeven, 
goedkeuringstekst is, dat aan de certificatie-
eisen werd voldaan en dat de houder al het 
nodige deed om de overeenstemming met 
de goedkeuringstekst te verzekeren. 

Wanneer het onmogelijk of niet praktisch is 
het merk op het onderwerp van de 
goedkeuring aan te brengen, mag het merk, 
voor zover dit toegelaten wordt in 
desbetreffende goedkeuringstekst, op 
volgende alternatieve wijzen aangebracht 
worden: 
- Op een label bevestigd aan het 

onderwerp van de goedkeuring  
- Op de verpakking van het onderwerp van 

de goedkeuring 
- Op een handelsdocument dat het 

onderwerp van de goedkeuring bij de 
levering vergezeld 

b) het bedrijf dat het merk in haar 
handelsdocumenten opneemt werkt in 
overeenstemming met de bepalingen van 
desbetreffende certificatie-eisen en dat het 
bedrijf al het nodige doet om de 
overeenstemming van haar activiteiten met 
de gestelde eisen te verzekeren. 

Het ATG-beeldmerk werd als certificatiemerk in 
de Benelux gedeponeerd. 
 
Artikel 6: Houders van technische 
goedkeuringen en van ATG-certificaten zijn 
verplicht het ATG-beeldmerk overeenkomstig dit 
reglement aan te brengen.  
 
Artikel 7: De gebruiker kan aan het gebruik van 
het ATG-beeldmerk geen aanspraak ontlenen. 
 
Artikel 8: Het aanbrengen of het gebruik van het 
ATG-beeldmerk sluit geenszins uit dat één of 
meerdere andere individuele, collectieve of 
certificatiemerken merken aangebracht worden 
voor zover er geen gevaar voor verwarring, 
misverstand of dubbelzinnigheid bestaat. 
 
Artikel 9: Het is verboden verwarring te 
veroorzaken met niet-goedgekeurde materialen, 
producten of kits, systemen en 
uitvoeringsuitrusting waarop het ATG-beeldmerk 
niet mag worden aangebracht en met activiteiten 
die niet onder ATG certificatie vallen is 
verboden. 
 
Artikel 10: Het ATG-beeldmerk kan uitsluitend 
gebruikt worden, onder de in dit reglement 
opgenomen voorwaarden, door de houders van 
geldige goedkeuringen en de ATG certificaat 
vergunningshouders. Indien producten d.m.v. 
circulaire marktactiviteiten terug op de markt 
worden gebracht, verliest het op deze producten 
aangebrachte ATG-merk zijn geldigheid. 

https://butgb-ubatc.be/
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II.2 Gebruik van het ATG-beeldmerk door 
Goedkeuringshouders en ATG 
certificaat vergunningshouders 

Artikel 11: De modaliteiten m.b.t. het bekomen 
van een technische goedkeuring en/of een ATG-
certificaat worden bepaald in het BUtgb 
Algemeen Goedkeurings- en Certificatie-
reglement. 
 
Artikel 12: Het gebruik van het ATG-beeldmerk 
door houders van geldige goedkeuringen 
gebeurt uitsluitend met vermelding van het 
betrokken goedkeuringsnummer.  Het weglaten 
van het jaartal van de goedkeuring wordt slechts 
toegestaan mits dit als dusdanig voorzien werd 
in de relevante Goedkeuringsleidraad of mits 
schriftelijke bevestiging door desbetreffende 
Goedkeurings-operator. 
 
Artikel 13: Het ATG-beeldmerk mag slechts 
gebruikt worden in verbinding met het 
goedgekeurde materiaal, product of kit, systeem 
of uitvoeringsuitrusting en/of de activiteiten 
waarop het ATG-certificaat betrekking heeft. 
Wanneer het gebruiken betreft die op meerdere 
materialen, producten of kits, systemen of 
uitvoeringsuitrustingen en/of activiteiten 
betrekking hebben, waarvan er één of meerdere 
niet onder goedkeuring of certificatie gebracht 
werden, dan dient dit in begeleidende teksten 
duidelijk gemaakt te worden, zodat elk 
misverstand uitgesloten is. 
 
Artikel 14: BUtgb Goedkeuringsleidraden, 
goedkeuringsteksten, Certificatiereglementen 
en/of -overeenkomsten kunnen het gebruik van 
het ATG-beeldmerk verder toelichten. 
 
Artikel 15: Het recht tot het gebruik van het 
ATG-beeldmerk van dit type vervalt automatisch 
op het ogenblik waarop de technische 
goedkeuring of het ATG-certificaat vervalt, 
geschorst of ingetrokken wordt. 
 
Artikel 16: De termen "Houders van een geldige 
goedkeuring" en "vergunningshouders" 
omvatten niet de bedrijven, resp. de producten, 
die slechts een aanvraag hebben ingediend of 
waarvoor een aanvraag werd ingediend. 
 
Artikel 17: De term "Houders van een geldige 
goedkeuring" slaat niet op houders van een 
Beperkte technische goedkeuring, noch op 
houders van een Innovatiebeoordeling, noch op 
houders van de Europese technische 
beoordeling (ETB). 

III. Beschrijving van het merk 

Artikel 18: De beschrijving van het ATG-
beeldmerk wordt hieronder gegeven. Eventuele 
afwijkingen zijn enkel toegestaan mits 
uitdrukkelijke toelating van BUtgb. Deze 
afwijkingen zijn eveneens terug te vinden in de 
door de BUtgb afgeleverde goedkeuringstekst. 

 

 
 
IV. Toezicht op het gebruik van 

het ATG-beeldmerk 

Artikel 19: Het toezicht op het naleven van dit 
reglement, en bijgevolg op het gebruik van het 
ATG-beeldmerk geschiedt door de BUtgb Raad 
van Bestuur, op advies van de BUtgb 
Coördinatiecommissie. 
 
Artikel 20: Iedere rechtmatige gebruiker van het 
ATG-beeldmerk wordt aangemoedigd iedere 
vermeende inbreuk op het gebruik ervan te 
melden aan het BUtgb Administratief 
Secretariaat. 
 
V. Sancties 

Artikel 21: Inbreuken t.o.v. dit reglement kunnen 
aanleiding zijn tot het onmiddellijk schorsen en 
intrekken van de technische goedkeuring en/of 
ATG-Certificaat. 
 
Artikel 22: De BUtgb kan door een aangetekend 
schrijven de misbruiker aanmanen het 
oneigenlijk gebruik van het ATG-beeldmerk te 
staken.  Verder oneigenlijk gebruik van het ATG-
beeldmerk kan worden gesanctioneerd met een 
boete van € 1000,00 per dag, ingaande vanaf de 
dag na de verzending van het aangetekend 
schrijven. 
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Artikel 23: Desgevallend aanvullend bij 
voorgaande artikel heeft de BUtgb, bij 
onbevoegd gebruik, het recht vorderingen in te 
stellen, dan wel de door haar en/of door derden 
daardoor geleden schade te vorderen. 
 
VI. Geschillen 

Artikel 24: Geschillen met derden zullen 
volgens de Belgische wetgeving behandeld 
worden. 
De rechtbank van Koophandel van Brussel is 
bevoegd. 
 
Artikel 25: De goedkeuringsaanvrager of –
houder of de certificatie-aanvrager of de 
vergunninghouder, enerzijds, en de BUtgb, de 
Goedkeurings- en/of Certificatie-operator 
anderzijds, verbinden zich ertoe elk geschil dat 
uit of met betrekking tot de uitvoering of de 
interpretatie van de reglementaire bepalingen 
mocht ontstaan, definitief zal worden beslecht 
volgens het Arbitragereglement van het Belgisch 
Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA), 
door één arbiter die conform dit 
arbitragereglement zijn benoemd. 
De zetel van de procedure is Brussel.  De taal 
van de arbitrage is de taal waarin de vergunning 
is aangevraagd. 
De partijen sluiten uitdrukkelijk iedere vordering 
tot vernietiging van de arbitrale uitspraak uit. 
 
Artikel 26: Indien één of meerdere bepalingen 
van dit reglement nietig of vernietigbaar zouden 
zijn, laat dit de geldigheid van de overige 
bepalingen onverlet. 
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