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Techniek

Op 1 februari 2018 werd in het Belgisch Staatblad het 

“Koninklijk Besluit betreffende de statuten en de procedure 

voor de vaststelling van de Technische Specificaties” gepu-

bliceerd. Dit KB vervangt het oude ministrieel besluit over 

de opstelling van typevoorschriften voor de bouwsector en 

bepaalt wie het initiatief kan nemen voor het opstellen van 

een STS, wie er bij het opstellen van een STS moet betrok-

ken worden, wat er in een STS moet staan, wat de juridische 

waarde is van een STS en in welke mate STS geactualiseerd 

worden.

Wat zijn STS? Definitie volgens het KB 

De definitie volgens het KB is: Technische Specificaties, afgekort 
“STS”, zijn referentiedocumenten, bestemd voor voorschrijvers en 
bouwheren, die de kwaliteit in de bouw ondersteunen en een specifieke 
bijdrage leveren voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels 
van de kunst en goed vakmanschap.

Deze referentiedocumenten, met normatief en/of duidend 
karakter, zijn in de eerste plaats bestemd voor de cliënten, zijnde de 
voorschrijvers en ontwerpers en, rechtstreeks of onrechtstreeks, de 
bouwheer die dankzij de STS op neutrale wijze gebruiksgeschikte 
producten en systemen kan (laten) voorschrijven.

De STS vervullen een belangrijke functie bij de bescherming van de 
eindgebruiker. Dit is met name het geval wanneer de STS ook eisen 
opleggen over de technische bekwaamheden van de uitvoerders. Ze 
worden gemaakt op basis van initiatieven van de bouwactoren, onder 
toezicht van de Technische Commissie Bouw (TCB), en gepubliceerd 
door de dienst Voorschriften in de Bouw binnen de FOD Economie.

Statuut en inhoud van een STS  

Wat nieuw is in het huidige KB is dat expliciet vermeld staat dat de STS 
het resultaat moeten zijn van een consensus tussen alle partijen uit de 
bouwsector die voor dat technische thema als een belanghebbende partij 
kunnen worden beschouwd. Het KB somt de meest voor de hand liggende 
belanghebbende partijen op: de federaties of vertegenwoordigers van 
de architecten, aannemers, fabrikanten, private en publieke bouwheren,  
huisvestingsmaatschappijen, conformiteitsbeoordelingsinstellingen,  
onderzoekscentra, onderwijsinstellingen, studiebureaus, normalisatie-
instellingen, enz.

STS zijn publiekelijk beschikbare referentiedocumenten.  
De voorschriften in een STS moeten aan 3 eisen voldoen:

 - Ze moeten ‘verantwoordbaar’zijn.
 - Ze moeten proportioneel zijn met de risico’s die ze afdekken.
 - En ze moeten zo geformuleerd zijn dat de conformiteit van de 

bouwproducten of bouwwerken met de STS op een efficiënte 
manier kan worden bewezen.

In principe bestaat een STS uit 6 elementen:
 - Een keuze van producten of systemen in functie van de 

gebruiksgeschiktheid; met prestatiekenmerken, functionele 
kenmerken of beschrijvende kenmerken;

 - Ontwerp- en berekeningsmethodes, waar mogelijk met verwijzing 
naar genormaliseerde methodes;

 - Een verwijzing naar de bestaande bouwregelgeving of voorschriften 
die er rekening mee houden;

 - Uitvoeringsmethodes en -procédés, waar mogelijk met verwijzing 
naar openbare referentiedocumenten;

 - Organisatieaspecten voor de processen tot uitvoering of realisatie 
van de bouwwerken; en

 - Voorschriften voor de methoden van onderhoud en herstelling.

De relevantie van elk van die elementen hangt uiteraard af van het 
beoogde doel. Vandaar dat er ook beperkte STS kunnen opgesteld 
worden of STS-P, die slechts een deelaspect behandelen.

Naleving van een STS of van bepaalde elementen uit een STS is op 
zich geen verplichting, maar een reglementaire, administratieve of 
contractuele bepaling kan de naleving van de STS verplicht maken. 
Naleving van een STS kan ook opgelegd worden in het bestek van de 
werken.

Gezien er in België geen bouwwetgeving is, kan er in geval van 
bouwgeschillen eveneens gebruik gemaakt worden van STS als 
referentie voor “code van goede praktijk”. 

De aanvraag, het akkoord voor de ontwikkeling, de 
goedkeuring, de publicatie en de actualisatie van de STS

Het KB beschrijft hoe de procedure voor de aanvraag, ontwikkeling, 
goedkeuring, publicatie en actualisatie dient te verlopen. 

De aanvraag tot toekenning van een mandaat voor de 
ontwikkeling van de STS kan volgens het KB ingediend worden 
door een conformiteitsbeoordelingsinstelling, een overheid, een 
onderzoekscentrum, een onderwijsinstelling, allen met aantoonbare 
competentie in het domein.

Het KB legt expliciet vast dat de mandaathouder voor de opstelling 
van de STS in principe ook verantwoordelijk is om de STS doorlopend 
actueel te houden. Concreet betekent dit dat de instelling de STS 
minstens om de 5 jaar moet evalueren en ze de STS moet actualiseren 
telkens daar gegronde technische redenen voor zijn, en bij evolutie of 
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innovatie in het domein. Als de instelling de voorwaarden niet meer 
naleeft of als ze niet meer bereid is om de actualisaties op te volgen, 
kan de TCB een andere instelling mandateren.

Het is uiteindelijk de TCB die de STS zal valideren en laten publiceren 
op de website van FOD economie.

De TCB is een adviescommissie die bevoegd is voor het vaststellen 
van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van 
bouwproducten, in uitvoering van de Europese regels. M.a.w. in de 
TCB kunnen alle betrokkenen met elkaar overleg plegen en kunnen de 
overheidsinstanties nog in enige mate wegen op het normeringsproces.

De TCB kan een STS alleen intrekken als ze daarvoor gegronde 
technische redenen heeft of als de voorschriften van het KB niet meer 
gerespecteerd worden.

De TCB krijgt ook de bevoegdheid om instructies op te stellen in 
uitvoering van het nieuwe KB. 

Aansprakelijkheden 

Het KB zegt tot slot nog expliciet dat het feit dat men de voorschriften 
van een STS toepast, dat men ernaar verwijst, of dat er sprake is 
van een vermoedelijke conformiteit met een STS, de voorschrijver, 
ontwerper, uitvoerder of een andere betrokken partij niet ontslaat 
van zijn aansprakelijkheid.

Dat betekent ook niet dat de TCB, het secretariaat van de TCB of de 
opstellers van de STS zich garant zouden stellen voor de producten 
of werken. Of dat één enkele partij het alleenrecht zou krijgen op het 
gebruik, de productie of de verkoop van de producten of systemen 
onder STS.

De STS ontslaan de ontwerpers, de kopers en de verkopers niet van 
hun aansprakelijkheid. Zij behelzen geen waarborg van de overheid, 
noch van de opstellers van de STS. Zij verlenen de verkrijger geen 
alleenrecht op de vervaardiging of op de verkoop.

Lijst van de STS in voorbereiding

Titel Statuut Gemandateerde instelling

STS 22: Metselwerk Update SECO

STS 52.3 Buitenschrijnwerk in PVC Update WTCB

STS 71-2 Systemen voor de buitenisolatie van gevels In opmaak WTCB

STS -P 71.3 Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest Update WTCB

STS 72-1: Installatie van fotovoltaïsche systemen In opmaak Consortium Quest, WTCB, Technolec

STS 72-2: Warmtepompen In opmaak Consortium Quest, WTCB, Technolec

STS 72-3: Zonneboilers In opmaak Consortium Quest, WTCB, Technolec

Gepubliceerde STS

In de lijst van de gepubliceerde STS op de website van de FOD 
Economie wordt onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën :

 -  De categorie 1: STS uitgegeven door de FOD Economie sinds 2011
 -  De categorie 2: STS die van vóór 2011 dateren, waarvan de druk 

en de verspreiding door de FOD Economie werden hernomen of 
opgestart.

Voor meer info : 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/specifieke-
sectoren/kwaliteit-de-bouw/technische-specificaties-sts
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