Vaak horen we dat bio-ecologische isolatiematerialen geen technische goedkeuring in ons land (ATG)
hebben. Voor de meerderheid van de bio-ecologische isolatiematerialen klopt dit. Maar al deze
materialen hebben wel een technische goedkeuring in de landen van herkomst (meestal Duitsland of
Oostenrijk, soms ook Nederland, Frankrijk, Zwitserland). Bovendien hebben al deze materialen ook
een CE-markering, hetgeen betekent dat ze conform zijn met de EU-wetgeving terzake. Die CEmarkering vloeit voort uit de conformiteit van de nationale technische goedkeuring met een
geharmoniseerde EU-norm voor dit soort materiaal, of uit een ETA.

Een ETA (European Technical Approval / Europese Technische goedkeuring) is een gunstige
beoordeling van een bouwproduct, voor de toepassing waarvoor dat bouwproduct bedoeld is.
Producten die een ETA verkregen, mogen de CE-markering dragen.
De goedkeuring is gebaseerd op de zes ‘essentiële vereisten’, waaraan bouwmaterialen moeten
voldoen volgens de EU- Bouwproductenrichtlijn 89/106/EEC (CPD: Construction Products Directive).
De ‘essentiële vereisten’ zijn, samengevat:
1) Mechanische weerstand en stabiliteit.
2) Brandveiligheid.
3) Hygiëne, gezondheid en milieu.
4) Veiligheid tijdens gebruik.
5) Geluidsbescherming.
6) Energiebesparing en warmte-opslag.
Een ETA kan worden verleend indien aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:
-Er bestaan geen relevante geharmoniseerde EU-standaarden voor dit product.
-De Europese Commissie heeft geen mandaat gekregen om een geharmoniseerde standaard op te
maken voor dit product.
-De Europese Commissie oordeelt dat er (nog) geen geharmoniseerde standaard voor dit product
opgemaakt kan worden.
-Het product is significant anders dan de andere producten uit de relevante geharmoniseerde
standaarden.

Dit is het geval voor de meeste isolatiematerialen op basis van land- en bosbouwgrondstoffen, maar
ook voor bepaalde types van klassieke isolatiematerialen, zoals rotswol, EPS enz… (vooral in
combinatie met buitenbepleistering) en voor een hele reeks andere bouwmaterialen en accessoires.
Om legaal op de markt gebracht te kunnen worden in de EEA-landen (European Economic Area /
Europese Economische Ruimte), is het immers noodzakelijk dat een product voldoet aan Europese
geharmoniseerde standaarden. Die bestaan echter niet voor alle producten, zeker niet voor alle
innovatieve of nieuwe bouwmaterialen. Vandaar de ontwikkeling van ETA’s.
Voor de bio-ecologische isolatiematerialen bestaat er enkel een geharmoniseerde norm voor
fabrieksmatig geproduceerde isolatiematerialen uit houtvezels (WF – EN 13171 / WF staat voor ‘wood
fibres’). Al de andere zijn afhankelijk van ETA’s.
Een ETA is in alle landen van de EEA voor vijf jaar geldig en kan daarna hernieuwd worden.
Een ETA wordt afgeleverd door EOTA (European Organisation for Technical Approvements /
Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen). EOTA bestaat uit de instituten die in elke EUland instaan voor de technische goedkeuringen voor bouwproducten. Voor België gaat het om BUtgb
(Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw). EOTA zetelt in Brussel.

Meer informatie:
www.eota.eu
ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/intmar.htm
www.vibe.be

Bijna alle isolatiematerialen uit de VIBE-databank hebben een ATG (Belgische technische
goedkeuring), een CE-markering ofwel (meestalm) een ETA. Voor elk isolatiemateriaal kan er in elk
geval een technische goedkeuring in het land van herkomst bewezen worden.
Onderstaande lijst bevat alle merken van bio-ecologische isolatiematerialen die in ons land verdeeld
worden en die in de VIBE-databank terug te vinden zijn.
Indien u onvolledigheden vindt in deze lijst, gelieve dan het VIBE—secretariaat te contacteren.
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