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Na de crisis is het tijd

Olivier Vandooren
Directeur-generaal

De nooit eerder geziene crisis van 2020 heeft aangetoond dat we 
leven in een vluchtige wereld waarin alles onderling afhankelijk is 
en waarin veranderingen elkaar zeer snel en soms abrupt opvolgen. 
Ondernemingen, met inbegrip van het WTCB, moeten veerkracht 
en creativiteit tonen om zich aan deze groeiende complexiteit aan 
te passen. Daarom hebben we dan ook het actieplan Give Me Five 
op poten gezet, dat ons de juiste hefbomen aanreikt om snel op dit 
nieuwe paradigma te kunnen reageren.

Onze sector werd sterk getroffen door de eerste lockdown, toen de 
meeste bouwplaatsen stilgelegd werden. De economische gevolgen 
waren enorm en de bouwondernemingen werden geconfronteerd 
met nieuwe, specifieke behoeften. Om voor hen een partner met 
een hoge toegevoegde waarde te zijn, moesten we informatie en 
diensten leveren die afgestemd waren op de omstandigheden van 
het moment. Al snel beseften we dat hun noden niet beperkt bleven 
tot technische en organisatorische aspecten. Vele vragen hadden 
immers ook betrekking op juridische aspecten die we niet gewend 
zijn te behandelen. De samenwerking met beroepsorganisaties en 
andere sectorale partners was daarom van essentieel belang. Samen 
konden we onze expertise bundelen voor meer impact en doeltref-
fendere hulp voor onze leden. Heel wat artikels die in een speciale 
uitgave van ons tijdschrift WTCB-Contact verschenen, werden dan 
ook medeondertekend door de Confederatie Bouw, de Bouwunie 
en Constructiv. Dit samenwerkingsprincipe vormt het cement van 
Give Me Five en moet nog meer aangemoedigd worden. We zijn er 
immers van overtuigd dat we samen sterker staan en verder komen.

De huidige crisis leerde ons bovendien heel wat lessen en ver snelde 
ook de noodzaak om een duurzamere wereld te bouwen, die kan 
steunen op een meer circulaire economie. Dat is de essentie van de 
Europese Green Deal, die de sector actief oproept om de uitdaging 
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Johan Willemen 
Voorzitter

voor grootse ambities

van energetische renovatie en vernieuwing van bestaande gebouwen 
aan te gaan. Deze reële kansen op het vlak van activiteiten en groei 
mogen we beslist niet laten liggen, maar we moeten ons ook bewust 
zijn van de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. Voor 
een rationeler en economisch duurzaam gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en grondstoffen moeten we op alle niveaus innoveren. 

Daarnaast moet ook onze productiviteit stijgen. We worden daarbij 
geholpen door nieuwe technologieën die momenteel op punt staan 
en de lean aanpak. Deze hulpmiddelen stellen ondernemingen van 
elke omvang in staat hun klanten nieuwe diensten aan te bieden, 
maar ook hun processen te verbeteren en verspillingen in verband 
met poor quality of perioden van inactiviteit (vaak synoniem voor 
rentabiliteitsverlies) tegen te gaan. Deze verwachte groei zal een 
groter aantal arbeidskrachten vergen en ook – voor erg zware of 
repetitieve taken – het gebruik van robotisering of industrialisering 
ter plaatse. In combinatie met de vergroening van ons imago zal een 
modernisering van de bouwberoepen onze sector aantrekkelijker 
maken en zo jongeren en toekomstige werknemers aanmoedigen 
om in de bouw aan de slag te gaan.

2020 was een moeilijk en, vanuit emotioneel en economisch oogpunt, 
verre van normaal jaar. Een jaar waarin ook duidelijk werd hoe 
essentieel en dringend de transformatie van de bouwsector is om 
de wereld van morgen te bouwen. Om blijk te geven van collectieve 
veerkracht ten overstaan van deze ongeziene situatie, wil het WTCB 
een belangrijke rol spelen door een duurzame innovatiepartner 
met een hoge toegevoegde waarde voor de aannemers te zijn. Ons 
programma ‘Ambities 2025’, dat gebaseerd is op de prioriteiten uit 
het actieplan Give Me Five, zal ons in staat stellen deze uitdaging 
aan te gaan. We nodigen jullie uit om hierover meer te ontdekken 
in dit jaarverslag.
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Cocreatie is geen buzzword, maar wel de beste aanpak om breedgedragen resultaten te bekomen. 
Een strategische visie op de toekomst kan enkel invloed hebben als een grote groep deze visie wil 
ondersteunen en uitdragen. Bij het opstellen van ‘Ambities 2025’, onze strategische plannen voor 
2025 (beschikbaar via ambities2025.wtcb.be), waren de inbreng van onze collega’s en externe 
adviezen dan ook van cruciaal belang. Dit zijn de drie hoofdassen: 
• METIER: plannen maken is één ding, maar ze implementeren in de bouwsector (met bijzondere 

aandacht voor elk bouwberoep) is nog wel wat anders. Op dat vlak wil het WTCB zijn volle 
gewicht in de strijd gooien om impact teweeg te brengen. De komende jaren volgen we van 
nabij op hoe ons ambitieuze plan uitgerold en geïmplementeerd wordt

• GREEN DEAL: de sector is verantwoordelijk voor meer dan 40 % van de CO2-productie en van 
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De circulaire economie, recyclage van bouwmaterialen, 
grootschalige thermische isolatie van bestaande gebouwen en slim waterbeheer zijn maar enkele 
elementen die verdere ontwikkelingen vereisen 

• BOUW 4.0: hoe hadden we ons ooit door de lockdownperiodes kunnen worstelen zonder efficiënte 
digitale communicatie en samenwerkingsprocessen? Ook in onze sector, waar samenwerking 
essentieel is, zal digitalisatie innovaties in een stroomversnelling brengen. Uiteraard denken we 
hierbij in de eerste plaats aan het digitaal uitwisselen van informatie, maar ook drones, cobots, 
virtual reality en artificiële intelligentie zullen straks een sleutelrol spelen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat onze plannen uitgevoerd zullen worden in goede synergie en 
binnen een breed samenwerkings verband.

‘‘Cocreatie is de beste aanpak 
voor een strategische visie op 
de toekomst.

Johan Vyncke
Directeur Strategie  

en Innovatie

http://ambities2025.wtcb.be
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‘‘2020 was een bijzonder jaar: 
onze medewerkers van de 
directie Onderzoek en Ontwik-
keling gingen de uitdaging aan.

Jan Desmyter 
Directeur Onderzoek 
en Ontwikkeling
Fabrice de Barquin
Adjunct-directeur  
Onderzoek en 
Ontwik keling en 
Wetenschap pelijk 
raadgever

Eén van onze belangrijkste verwezenlijkingen in 2020 is dat we het hele jaar door operationeel 
gebleven zijn. Door een beperkte aanwezigheid ter plaatse en voornamelijk door telewerken, kon-
den alle laboratoria en onderzoeksgroepen hun activiteiten gewoon voortzetten. Dankzij duidelijke 
veilig heidsinstructies en -maatregelen konden we steeds de regels van de overheid respecteren. 
We organiseerden met succes belangrijke (virtuele) workshops en conferenties en onze leden 
konden altijd op ons rekenen.

We zijn er ook trots op dat we actief bijgedragen hebben aan het succes van verschillende initiatieven 
die genomen werden binnen het actieplan Give Me Five. Een mooi voorbeeld is ons interne proces 
van project selectie om een perfecte match met de visie van het WTCB en een maximaal effect voor 
de aan nemers en bouwprofessionals te garanderen. In 2020 werden meer dan 50 kleine en grote 
projecten voorgesteld en geëvalueerd. Bovendien resulteert de oprichting van werk groepen met 
universiteiten en hogescholen in nieuwe perspectieven voor toekomstige partnerships.

Ten slotte zijn we bijzonder actief geweest in sectorale besprekingen in verband met regionale 
herstelplannen en hebben we voorstellen gedaan rond onderzoek, ontwikkeling, demonstratie 
en adoptie van innovatie. Er werden ambitieuze projectvoorstellen geformuleerd rond essentiële 
thema’s als circulariteit en energetische renovatie. We namen ook met drie projectvoorstellen deel 
aan de eerste oproep voor projecten in het kader van de Europese Green Deal.

Kortom, 2020 was een bijzonder maar zeker geen verloren jaar. Integendeel: we stonden het hele 
jaar door ten dienste van de aannemers en dankzij onze verwezenlijkingen hopen we het in 2021 
nog beter te doen.
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De coronacrisis benadrukte en vergrootte het belang van duidelijke en reactieve communicatie. Zo 
brachten we tijdens de eerste lockdown een speciale editie van WTCB-Contact uit om een helder 
antwoord te bieden op de vragen van de bouwbedrijven. Onze website werd voorzien van een 
speciale COVID-pagina om alle nieuwsberichten hierover te verzamelen, die ook met een verhoogde 
frequentie via de WTCB-mail verstuurd werden. Verder maakten we gebruik van sociale media om 
het nieuws snel tot bij onze doelgroep te krijgen. We namen ook een reeks korte webinars op, 
zodat de aannemers hun kennis over diverse technische aspecten eenvoudig konden bijschaven.
 
Naast inlichtingen over technische aspecten en bedrijfsbeheer moesten er ook onmisbare juridische 
gegevens en veiligheidsinformatie verspreid worden. Daarvoor werkten we intensief samen met 
verschillende partners en beroepsorganisaties. Zo groeiden we ondanks het thuiswerken toch dichter 
naar elkaar toe, met de bedoeling om de aannemers gepaste en volledige informatie te bezorgen.
 
Vanzelfsprekend verloren we in die moeilijke periode ook onze basismissies niet uit het oog. De 
geplande publicaties (Technische Voorlichtingen, Dossiers …) bleven tijdig verschijnen en ook 
onze opleidingen en gepersonaliseerde dienstverlening werden verdergezet. Dankzij de moderne 
communicatiemiddelen konden er zelfs werfbezoeken vanop afstand plaatsvinden.
 
In 2020 leerden we dus snel en flexibel omgaan met constante veranderingen om de juiste informatie  
en ondersteuning te kunnen bieden. Een mooie les voor de toekomst.

‘‘COVID-19 benadrukte nog maar 
eens het belang van duidelijke 
en reactieve communicatie.

Jörg Wijnants
Directeur Informatie en 

Bedrijfs ondersteuning
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Wellicht was 2020 ook voor jouw bedrijf het jaar van de online vergaderingen. Door de corona-
crisis kwam dit aspect van de digitalisering plots in een stroomversnelling terecht. Maar we zullen 
nog een versnelling hoger moeten schakelen om de kosten te verlagen en zo de productiviteit te 
doen toenemen. 

De toepassing van de 4.0-technologieën kan oplossingen bieden en de samenwerking zal in de 
toekomst grotendeels via BIM verlopen. Daarbij wordt het project eerst digitaal geoptimaliseerd 
voordat het daadwerkelijk gebouwd wordt, waardoor er minder informatie verloren gaat en er 
minder fouten gemaakt worden. Nieuwe technologieën (scanners, drones, bouwindustrialisatie …) 
vormen niet alleen een uitdaging, maar ook een opportuniteit voor alle bouwberoepen.

Via begeleiding, opleidingen, demonstraties, probleemoplossing … wil het WTCB de aannemers 
motiveren om zich digitaal te transformeren. In 2020 werden onze twee mobiele demonstratie-
hubs geleverd en deze staan klaar om de nieuwe technologieën naar de bouwplaats te brengen.  
Aannemers kunnen ze dus in reële situaties testen om een precies beeld te krijgen van hun  
toegevoegde waarde. Onze adviseurs staan hen bij om de return on investment van de verschillende 
technologieën te beoordelen, maar ook om hun maturiteitsniveau of de vereiste tijdsinvestering 
(bv. opleidingen) te evalueren. BIM is duidelijk één van deze technologieën. Om BIM op grote 
schaal te implementeren, zijn talrijke samenwerkingsconventies tussen de verschillende partners 
nodig. We hebben er al verschillende gepubliceerd (bv. BIM-protocol, BIM-executieplan, informatie-
leveringsspecificaties tussen de verschillende partijen …). De onlangs verschenen Modelleerafspraken 
zullen geleidelijk aangevuld worden met nog andere basisdocumenten. Ook de manier waarop het 
WTCB de informatie deelt, werd uitgebreid: de eerste versie van de BIMio-viewer werd gratis ter 
beschikking van de bouw professionals gesteld. Deze viewer zal aangevuld worden met toepassingen 
die specifiek voor de verschillende bouwberoepen bestemd zijn, waardoor ze de mogelijkheden 
van BIM naargelang van hun behoeften kunnen benutten.

‘‘Toepassingen op maat van de 
verschillende bouwberoepen 
voldoen aan de behoeften 
van ook jouw bedrijf!

Bart Ingelaere
Adjunct-directeur-generaal
en Directeur Informatie- en 
Beheertechnieken
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Meerdere studies tonen het economische belang van normalisatie aan. Dit wordt nog maar eens 
benadrukt in de studie ‘Impact van normen op de Belgische economie’, die het Bureau voor  
Normalisatie (NBN) liet uitvoeren. Daaruit blijkt dat elke nieuwe norm ervoor zorgt dat het bruto 
binnenlands product stijgt met zo’n twee miljoen euro.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eengemaakte technische specificaties (STS), de type-
bestekken uitgegeven door de FOD Economie, veelvuldig gebruikmaken van het geheel van product-, 
beoordelings- en ontwerpspecificaties die de normalisatie aanbiedt.

Het voorbije jaar bestudeerde een interne WTCB-werkgroep het coherente samengaan van het 
complementaire geheel van STS’en, Technische Voorlichtingen van het WTCB en normalisatie als 
motor van een toekomstige digitale bouwomgeving. De werkgroep ging ook na op welke manier 
aannemers er beter gebruik van kunnen maken en meer betrokken kunnen worden.

De actoren in de Belgische bouwsector dragen heel wat verantwoordelijkheid voor de werken 
die ze uitvoeren. Een robuust geheel van ontwerp- en uitvoeringsspecificaties, indien nodig aan-
gevuld door certificatie, is dus een middel om met vertrouwen bouwwerken te ontwerpen, voor 
te schrijven, uit te voeren en te controleren.

De technische goedkeuringen (ATG), die gepaard gaan met productcertificatie, worden uitgegeven 
door de BUtgb. Van oudsher verzorgt het WTCB het secretariaat en draagt het zijn expertise bij. 
Een verdere digitalisatie van de dienstverlening is daarbij prioritair. Innovatie blijft een belangrijk 
werkdomein en ook de Octrooicel (OCBC) blijft dus een nuttig instrument voor de WTCB-leden.

‘‘Een robuust geheel van speci-
ficaties om met vertrouwen 
aan de slag te gaan.

Peter Wouters 
Algemeen raadgever

Eric Winnepenninckx
Adjunct-directeur  

Normalisatie 
en Certificatie
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Het tijdschrift WTCB-Contact wordt om de twee maanden naar meer dan 
100.000 bedrijven gestuurd.

Ondanks de onzekerheden die de coronacrisis met zich meebracht, werd 
deze informatiecampagne in 2020 voortgezet. Om zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de behoeften van de aannemers die tijdens de eerste golf van 
COVID-19 getroffen werden, hebben we in mei 2020 een speciaal nummer 
gepubliceerd dat volledig gewijd is aan de uitdagingen die gepaard gaan 
met het hervatten van de werkzaamheden na de lockdown. Gaande van 
technische artikels (bijvoorbeeld over de heropstart van sanitaire instal-
laties na een lange periode van inactiviteit) tot het financiële beheer van 
ondernemingen of de planning van bouwplaatsen, we hebben getracht snel 
concrete antwoorden te bieden zonder daarbij een strikte methodologie 
uit het oog te verliezen. Het is dus zeker niet zo dat de kwaliteit van de 
informatie moest inboeten vanwege de dringendheid. Verschillende artikels  
werden opgesteld in samenwerking met onze partners (Confederatie Bouw, 
Bouwunie, Constructiv ...), die ons hebben laten meegenieten van hun 
vakkennis.

Ter aanvulling van onze communicatie hebben we ook talrijke webinars 
verzorgd (80 tot nu toe). De onderwerpen werden gekozen op basis van  
suggesties die de aannemers via de Technische Comités of de beroeps-
federaties hebben gedaan. Omwille van de efficiëntie hebben we gekozen 
voor korte en zeer praktische webinars. De formule werd duidelijk gesmaakt, 
gelet op het feit dat sommige webinars meer dan 1000 keer bekeken werden.

Communicatie op maat van de aannemers

‘‘De vragen van de aannemers snel en 
concreet beantwoorden, is helemaal in 
overeenstemming met Give Me Five.
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De toekomst van de bouwsector ligt in meer circulariteit

De bouwsector is één van de grootste materiaal- en energieverbruikers. De sector 
heeft er alle belang bij om over te stappen naar een circulaire economie, waarin men  
materialen en hun waarde zoveel mogelijk tracht te behouden. Dit draagt bij aan 
de drie p’s van duurzame ontwikkeling: people, planet en profit.

Begin 2020 wijdden we een volledig nummer van WTCB-Contact aan circulaire 
economie in de bouw. Daarin hadden we het over nieuwe manieren van bouwen 
die rekening houden met: flexibiliteit en omkeerbaarheid, circulaire materialen en 
oplossingen met een lagere milieu-impact, recyclage en hergebruik van bouw- en 
sloopafval, opkomende businessmodellen en het gebruik van digitale tools. Met 
onze Summer University maakten we de 
aannemers dan weer verder vertrouwd met 
concrete bestaande en nieuwe oplossingen. 
We sloten het jaar af met een event dat 
georganiseerd werd in het kader van de 
activiteiten van het Visiecomité. Tijdens 
dit event blikten Thomas Rau en andere 
experten in een debat vooruit naar 2030 
en de concrete implementatie van de cir-
culaire economie.

Via onderzoeksprojecten willen we aan-
nemers ondersteunen en actief aanzetten 
tot innoveren. Binnen het project ‘Build 
Circular.Brussels’ en C-Tech begeleiden 
we, samen met de Confederatie Bouw, 
aannemers naar een meer circulair aanbod. 
Met ‘Digital DeConstruction’ focussen we 
op digitale tools voor de recyclage en het 
hergebruik van sloopmaterialen. Verder 
in dit jaarverslag lees je ook meer over 
‘Circular.Concrete’ (de impact van beton 
verlagen) en ‘CBCI’ (Circular Biobased 
Construction Industry).

‘‘Circulair bouwen ten 
dienste van de mens, onze 
planeet en winst.



Milieu en circulair 
bouwen
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Beton is één van de meest gebruikte materialen, maar de productie ervan vereist 
veel grondstoffen en zorgt voor een grote CO2-uitstoot. De principes uit de circulaire 
economie kunnen hier dus een grote meerwaarde betekenen. Veel technologische 
innovaties in dit domein bestaan al of zijn in ontwikkeling, maar er is nood aan meer 
technische kennis en praktijkervaring. Vanuit deze overweging is het project ‘Circular.
Concrete’ ontstaan. 

In een state-of-the-art-rapport stelden we eerst een overzicht op van de beschikbare 
technologieën. Vervolgens werden enkele beloftevolle technologieën geselecteerd 
voor kleinschalig labo-onderzoek. Zo konden we ervaring opdoen met de smart 
crushing-technologie, de behandeling van gerecycleerde granulaten door middel van 
carbonatatie, de maximale vervanging van natuurlijke granulaten door gerecycleerde 
en kunstmatige granulaten en het gebruik van alternatieve bindmiddelen (bv. geo-
polymeren) en cementvervangers. 

In 2020 hebben we diverse pilootwerven begeleid en opgevolgd, waar innovatieve 
circulaire technologieën toegepast werden. Voor enkele geselecteerde werven  
werden gedetailleerde LCA-analyses uitgevoerd om de geboekte milieuwinst na te 
gaan. Daarnaast werd er een evaluatie gemaakt van de praktische implicaties van de 
toegepaste circulaire technologieën en werden er voorstellen uitgewerkt om barrières 
te ondervangen (bv. beschrijvingen in bestekteksten, economische analyses).

Het project heeft ervoor gezorgd dat de bouwsector met de nodige onderbouwing en 
vol vertrouwen aan de slag kan met nieuwe materialen en technologieën die passen 
binnen de circulaire economie.

‘‘Het project ‘Circular.Concrete’ gaf de 
bouw sector meer vertrouwen in nieuwe 
circulaire materialen en technologieën.

‘Circular.Concrete’ toont de weg naar innovaties voor meer 
circulair beton
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De overgang naar een circulaire economie en een toenemend gebruik van biogebaseerde materialen behoren tot de politieke en sectorale prioriteiten om 
CO2-neutraal te bouwen. Zo neemt het WTCB actief deel aan het ‘CBCI’-project (Circular Bio-based Construction Industry), dat opgestart werd in het kader van 
het Interreg-programma ‘2 Zeeën’, waaraan tien Europese partners deelnemen.

Dit project, dat in 2019 van start is gegaan, heeft ons in de eerste plaats in staat gesteld om een lijst op te maken van materialen van biologische oorsprong en 
vervolgens de materialen te identificeren die in de partnerlanden het meest gebruikt worden. Deze isolatiematerialen (zoals vlas en zelfs prairiegras) zijn reeds 
geïntegreerd in een proefmuur, waardoor we hun prestaties en gedrag in de tijd zullen kunnen bestuderen.

Een groot deel van de inspanningen was ook gewijd aan het opstellen van een wetgevende en normatieve inventaris van biogebaseerde materialen op nationaal 
en Europees niveau. Op basis daarvan zullen we beginnen met karakteriseringsstudies van deze producten (vochtregulering, akoestische prestaties, schimmel-
ontwikkeling ...) en overgaan tot de analyse van hun levenscyclus. 

Tegen het einde van het programma, medio 2022, zouden 
we dan ook in staat moeten zijn om optimale uitvoerings-
methoden en een duidelijk en gestandaardiseerd normatief 
kader op te stellen en biogebaseerde bouw elementen te 
ontwikkelen die op industriële schaal vervaardigd kunnen 
worden.

Om de ondernemingen te informeren over de aard van het 
project werd een informatievideo ter beschikking gesteld 
op de site van ‘CBCI’ (www.CBCI.eu). In elke nieuwe fase zal 
bovendien een samenvattend document online geplaatst 
worden op de website van het project en die van het WTCB.

De overgang naar een circulaire economie en CO2-neutraal 
bouwen bevorderen

‘‘Het project ‘CBCI’ maakt op termijn de 
productie van circulaire natuurlijke pro-
ducten op industriële schaal mogelijk.

http://www.CBCI.eu
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Via levenscyclusanalyse (LCA) kunnen we de milieuprestaties van gebouwen meten 
en evalueren. De doelstelling van het prenormatieve onderzoeksproject ‘B-LCA’ 
is het methodologische kader voor LCA-studies van gebouwen verfijnen om een-
duidige evaluaties toe te laten. Bijkomend willen we een beter inzicht krijgen in 
de milieuprestaties van Belgische gebouwen en de aandachtspunten achterhalen.

In 2020 werden meerdere Belgische typewoningen met verschillende energie-
ambitieniveaus doorgerekend. De resultaten tonen de aanzienlijke bijdrage van de 
bouwmaterialen, de technische installaties en het energieverbruik aan de totale 
impact van de woningen over hun volledige levensduur. Zo konden we inschatten 
welke milieuwinsten behaald worden bij verschillende renovatie-ingrepen en de 
verschillen met nieuwbouw in kaart brengen. Het bood ons bovendien zicht op de 
milieu-impact van de technische installaties voor verwarming, ventilatie, sanitair 
(warm) water en regenwatergebruik. Aan de hand daarvan konden we een plan van 
aanpak opstellen voor de milieuevaluatie van deze installaties op gebouwniveau. 

Daarnaast zetten we in op de uitwerking van relevante en eenduidige rekenregels 
om bijvoorbeeld hernieuwbare energie in rekening te brengen of de milieu- impact 
van circulaire oplossingen te meten. Zo draagt het project bij aan zowel de Europese 
normalisatie als de Belgische rekentool (TOTEM) en biedt het bouwprofessionals een 
tastbaar kader om de milieuprestaties van gebouwen te bepalen en te optimaliseren.

Milieuprestaties van gebouwen correct meten en evalueren

‘‘‘B-LCA’: een extra stap in de opti-
malisering van de milieuprestaties 
van gebouwen.

Het WTCB heeft twee awards in 
de wacht gesleept voor de publi-
catie van twee artikels op basis 
van resultaten die verkregen 
werden in het kader van ‘B-LCA’.
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Met onze Summer University informeren we de sector naar goede gewoonte over de nieuwste trends. Daarom was het programma in 2020 gewijd aan de 
circulaire economie in de bouw. Met het oog op de huidige milieu-uitdagingen wordt er steeds meer aandacht besteed aan dit thema: het juiste gebruik van 
materialen, hun waarde, het hergebruik of de recyclage ervan, maar ook het aanpassingsvermogen en de duurzaamheid van gebouwen. 

In deze context van innovatie en overgang naar duurzamere bouwmethoden speelt de aannemer een doorslaggevende rol wat de concrete toepassing van deze 
concepten betreft. Ondersteuning is in dat opzicht dan ook noodzakelijk. Het programma, dat onderverdeeld werd in drie thema’s, was voornamelijk dankzij de 
nodige feedback zowel doelgroepgericht, informatief, vernieuwend als praktisch. Deze editie was ook meteen de aftrap van ‘BuildCircular.Brussels’, waarmee 
de samenwerking van het WTCB met de CBB-H een feit werd. Dit ambitieuze project, dat gesteund wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft als 
doel om de bouwbedrijven concrete hulp te bieden bij hun overgang naar meer circulariteit. 

De editie van 2020, die door de coronacrisis virtueel plaatsvond, heeft uiteindelijk een groot publiek bereikt: 250 mensen op het moment zelf en nadien ook 
nog een heleboel doordat de lezingen ter beschikking gesteld werden via YouTube. 

De circulaire economie in de bouwsector stimuleren

‘‘De Summer University is een 
lanceerplatform voor circulair 
bouwen.





Comfort, gezondheid 
en veiligheid
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Het labo ‘Mineralogie en Microstructuur’ (MIC) van het WTCB is ongetwijfeld één van de best uitgeruste van het land wat ultramoderne microscopen betreft, 
waardoor het anorganische materialen zeer gedetailleerd kan analyseren. Het functioneert in perfecte synergie met de andere onderzoekslaboratoria van het 
WTCB en stelt zijn expertise en apparatuur ten dienste van bedrijven uit de sector door het bestuderen van diverse ter plaatse vastgestelde pathologieën: 
scheuren in stenen, uitbloeiingen op bakstenen, bepaling van de samenstelling van steen en beton ...

De aanwezigheid van asbest op een bouwplaats is beslist één van de grootste problemen waarmee bouwprofessionals te maken krijgen. Daarom hebben we 
samengewerkt met een start-up in de biogeologie om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar snelle en innovatieve oplossingen om dit materiaal op de 
bouwplaats op te sporen. Dit onderzoeksproject, dat de naam ‘Adekit’ kreeg, toonde de geldigheid aan van het concept om peptiden te gebruiken bij het 
opsporen van asbest en leidde tot het indienen van twee octrooien. 

Op basis van de verkregen resultaten heeft het laboratorium MIC in het laatste kwartaal van 2020 het project (‘Adekit II’) voortgezet, met als doel de industriële  
ontwikkeling van een goedkope detectiekit die geldig is voor de zes soorten asbest die in situ aangetroffen worden in ongeveer 3500 bouwproducten. Veel 
bedrijven, vooral buitenlandse, hebben al belangstelling getoond voor deze kit.

Een kit om de aanwezigheid van asbest snel ter plaatse op te sporen

‘‘Een eenvoudige kit voor asbestdetectie 
die ter plaatse gebruikt kan worden, is 
een praktische tool voor veel bedrijven.
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Recente analyses van legionellabesmettingen in diverse installaties en de uitbraak door een besmette 
koeltoren in 2019, benadrukten het belang van een correcte staalname in zowel sanitaire als 
industriële installaties. Een eerste maar cruciale stap binnen de analyse van het legionellaprobleem 
is het nemen van stalen die representatief zijn voor het water dat zich in een installatie bevindt.

Om de legionellaproblematiek in sanitaire installaties te onderzoeken, richtte het WTCB begin jaren 
90 het labo ‘Microbiologie en Micropartikels’ (MBP) op. Dit labo beschikt over een accreditatie van 
BELAC (de Belgische Accreditatie-instelling) en een erkenning van VLAREL (het Vlaams Reglement 
inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu) voor de analyse van legionellabacteriën 
in water. In 2020 kreeg het labo ook een BELAC-accreditatie voor staalname. Het behoort tot de 
acht labo’s met een VLAREL-erkenning voor de legionellastaalname en de analyse van afvalwater. 

Legionella bestrijden begint bij een correcte staalname

Verder werken we ook samen met VITO (de Vlaamse 
instelling voor technologisch onderzoek) om tot betere 
analysetechnieken te komen.

Het correcte ontwerp, gebruik en beheer van installaties 
is de sleutel tot het beheersen van legionellagroei en 
vereist een technisch onderbouwde aanpak. Door van 
dichtbij de evoluties op te volgen op wetenschappe-
lijk, technisch en maatschappelijk vlak vormt het labo 
MBP, samen met het labo ‘Watertechnieken’, de ideale 
gespreks partner voor aannemers en gebouwbeheerders.

COMFORT, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

‘‘De keuze van de juiste 
stalen vormt een cruciale 
stap in de bestrijding van 
legionella.
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Nieuw online opleidingsaanbod met betrekking tot  
bouw akoestiek

In 2020 is de vraag naar opleidingen vanop afstand aanzienlijk gestegen 
als gevolg van de pandemie. De onderzoeksgroep Akoestiek heeft daarop 
ingespeeld door het aanbod van toegankelijke vormingen en informatie 
op het gebied van bouwakoestiek gevoelig uit te breiden. Daarbij werd 
doelbewust gekozen voor informatie op maat van de aannemer en in een 
voor de aannemer zo aantrekkelijk mogelijk formaat. 

In een zevental webinars behandelden we een brede waaier aan thema’s: 
basisbegrippen bouwakoestiek, principes voor een goede geluidsisolatie 
van enkelvoudige en dubbele wanden, uitvoeringsfouten bij zwevende 
dekvloeren, akoestisch performante houtskeletbouw en rijwoningen en 
ten slotte het lawaai afkomstig van mechanische ventilatie. 

De vijf basiscriteria van de bouwakoestiek werden bovendien op een 
zeer bevattelijke manier voorgesteld in een bondige animatie: lucht- en 
contactgeluidsisolatie, gevelisolatie, installatielawaai en nagalmbeheersing. 
De akoestische grootheden die gehanteerd worden bij de beoordeling van 
deze vijf criteria, werden ook zeer overzichtelijk toegelicht in vijf informatie-
fiches, die terug te vinden zijn op de website van de Normen-Antenne 
Akoestiek. Hierin werd tevens dieper ingegaan op hoe deze akoestische 
grootheden gemeten worden, zowel in het laboratorium als in situ. 

Tot slot werden enkele oplossingen voor mogelijke geluidsisolatie-
problemen bij gevelrenovatie voorgesteld in Infofiche 91 (beschikbaar 
via de WTCB-website).

‘‘Als gevolg van de pan demie 
moest ook het opleidings-
aanbod aangepast worden.

Bron: Shutterstock
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Een nieuwe Technische Voorlichting zal duidelijkheid scheppen 
over de brandveiligheid van gordijngevels

De Belgische wetgeving rond de brand-
veiligheid van gevels wijzigt binnenkort. 
Het WTCB ontwikkelde daarom een 
nieuwe Technische Voorlichting (TV) om 
bouw professionals een leidraad te geven 
voor het ontwerpen en bouwen van 
gordijngevels die voldoen aan de brand-
veiligheidsnormen.

De TV kijkt vooral naar de vlamschermen 
die in de gevel geplaatst moeten worden 
om brandvoortplanting tussen compar-
timenten te voorkomen. In 2020 ontwik-

kelden we typedetails voor verschillende 
types vlamschermen (uitkragend, in 
de gevel voorzien en die de gevel ont-
dubbelen ter hoogte van de vloer op de 
verdiepingen). In de TV geven we ook 
aan welke werkwijze de aannemer kan 
hanteren. Als de situatie niet beantwoordt 
aan de ontwikkelde typedetails, zijn 
brand proeven bijvoorbeeld een optie. Het 
document beschrijft verder ook de wet-
geving en is dus een tool voor architecten 
om de typedetails in hun ontwerpen te 
verwerken.

Om deze TV te realiseren werkten onze interne 
diensten nauw samen op vlak van brandreglemen-
tering, akoestiek, hygrothermie … Ons tekenbureau 
tekende de typedetails uit, maar we konden dit 
document niet opstellen zonder ook externe input. 
Aannemers deelden hun ervaringen en noden en 
verder konden we rekenen op de hulp van controle-
bureaus, Binnenlandse Zaken (met betrekking tot 
de wetgeving), het Instituut voor Brandveiligheid … 
Doordat al deze verschillende partijen mee rond 
de tafel zaten, zijn we erin geslaagd een document 
op te stellen dat gedragen wordt door de hele 
bouwsector.

‘‘Uitgebreide samenwerking heeft geleid 
tot de ontwikkeling van kant-en-klare 
oplossingen voor gordijngevels die vol-
doen aan de brandveiligheidsnormen.
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‘Changing Minds’

Vlaanderen vergrijst en we willen ook op latere leeftijd het liefst zo lang mogelijk in ons eigen huis blijven wonen. Dit stelt de volledige samenleving echter 
voor enorme uitdagingen. Voor de bouwsector is er een belangrijke rol weggelegd met betrekking tot één van de meer praktische vraagstukken: hoe maken 
en houden we woningen geschikt voor ouderen?

In het Tetra-voorbereidingstraject ‘Changing Minds’, een samenwerking tussen het WTCB en de Hogeschool PXL (Expertisecentrum PXL Zorginnovatie), werd dit 
thema verder onderzocht. Er werd nagegaan welke informatie over levenslang wonen nodig is voor diegenen die bouwprojecten moeten adviseren, ontwerpen 
en uitvoeren en op welke manier die informatie het best beschikbaar gesteld wordt.

Het afgelopen jaar vond er een cartografie van actoren en bestaande initiatieven plaats. Daarnaast werden verschillende tools geïnventariseerd die gebruikt 
kunnen worden doorheen het bouwproces, zoals checklists, databanken en virtual en augmented reality. Via enquêtes en focusgroepen werden de noden 
van de doelgroepen in kaart gebracht. Tot slot vond er ook een online workshop plaats rond labelling, certificering en keurmerken, met als opzet: hoe kunnen 
bouwbedrijven zich op dit vlak onderscheiden?

Al deze initiatieven hebben tot doel de sector te motiveren om met de uitdaging van langer thuis wonen aan de slag te gaan.

‘‘Hoe maken wij als bouwsector 
woningen geschikt om langer in 
thuis te kunnen blijven wonen?

Bron: Shutterstock
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De coronacrisis heeft onvermijdelijk de manier veranderd waarop we de 
sector ondersteunen. De afdeling ‘Technisch Advies’ (ATA) wist zich aan te 
passen om de continuïteit van haar diensten te waarborgen en tegelijkertijd 
de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen.

Aangezien telewerk op grote schaal opgelegd werd door de overheid, moesten 
afspraken op de bouwplaats uiteraard vanaf de eerste lockdown opgeschort 
worden. Gelukkig kon de ATA vertrouwen op nieuwe communicatie middelen 
en de prestaties van haar CRM-systeem om virtuele meetings te organi-
seren. Alleen uiterst dringende verplaatsingen en expertises konden nog 
doorgaan, met strikte inachtname van de gezondheidsmaatregelen. Buiten 
de lockdownperiode zagen we deze plaatsbezoeken stijgen met wel 18 %.

Toename van het aantal opgeloste zaken, vooral op het 
gebied van comfort en veiligheid

Uit onze statistieken blijkt dat het aantal door de ATA opgeloste zaken in 
2020 met 0,8 % gestegen is ten opzichte van het gemiddelde van de drie 
voorgaande jaren. Deze gegevens wijzen ook op een stijging met 3 % van het 
aantal verzonden schriftelijke adviezen. In het kader daarvan hebben onze 
ingenieurs ook een opleiding gevolgd om deze adviezen helder op te stellen 
en zo de leesbaarheid ervan te verbeteren. De analyse van de tevredenheids-
formulieren bevestigt het effect van deze opleiding op de duidelijkheid en de 
bruikbaarheid van de verstrekte adviezen.

Ten slotte daalde het aantal telefonische oproepen tijdens de lockdown met 
5 %, als gevolg van de verminderde activiteiten. Buiten deze perioden steeg 
dit aantal daarentegen met 2,5 %.

COMFORT, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

‘‘Ondanks de gezondheids-
crisis zijn we erin geslaagd 
om onze dienstverlening te 
handhaven.





Technische installaties
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Technische installaties
Monitoring van structuren dankzij optische vezel

Sensortechnologie op basis van optische vezel (fiber optic 
sensing) kende de voorbije decennia een enorme evolutie 
(nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid …). Toch 
laat een doorbraak in de bouwsector op zich wachten door een 
gebrek aan grondige kennis en twijfels over de haalbaarheid 
van deze techniek.

Nochtans wordt er steeds meer aandacht besteed aan de duur-
zaamheid, prestaties, efficiëntie en levensduur van bouwwerken 
en -systemen. Hierdoor groeit ook de noodzaak om bestaande 
en nieuwe infrastructuren te monitoren en kwaliteitscontroles 
uit te voeren. Optischevezelsensor technologie biedt op dit vlak 
heel wat mogelijkheden als aanvulling op of als alternatief voor 
monitoringtechnieken met meer conventionele sensoren.

Het WTCB startte daarom in 2020 een project op om de kennis 
van bedrijven rond optischevezeltechnologieën en het gebruik 
ervan in structurele bouwtoepassingen een stevige duw in de 
rug te geven. Ook werd er een proefcampagne opgestart met 
diverse optischevezelsensortechnologieën op reële schaal in 
balkelementen uit gewapend beton. Verder zetten we een 

‘‘Optischevezelsensortechnologie is dé 
oplossing voor de monitoring en de 
kwaliteitscontrole van infrastructuur-
werken en bouwsystemen.

drietal demoprojecten op in samenwerking met verschillende bedrij ven, organiseerden we 
een workshop en legden we de basis voor een databank met cases.

De verzamelde kennis zal bedrijven in staat stellen deze technologie aan te wenden in 
bedrijfsspecifieke projecten en toepassingen. Dat kan hen een onderscheidend voordeel 
opleveren ten opzichte van hun concurrenten. 

Meer over dit project vind je op www.ovmonitoring.be.

http://www.ovmonitoring.be
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Via drones de inspectie van bouwwerken automatiseren

Een windmolen inspecteren, een brug controleren, de locatie van afvoerbuizen digitaal 
documenteren op een werf van een parkeergarage … Met een drone en verschillende 
digitale meettechnieken zie je soms meer dan met het menselijke oog. In het onderzoeks-
project ‘AutoDrone’ komen dronetechnieken en digitale meettechnieken samen. Het 
WTCB werkt samen met diverse partners, in het bijzonder met de Universiteit Antwerpen  
voor dit project. 

In het kader van ‘AutoDrone’ worden de mogelijkheden om het werken met een drone 
te automatiseren verder onderzocht. Tegelijkertijd ontwikkelen we een tool om de staat 
van de constructie in kaart te brengen en op te volgen. Bovendien wordt er onderzoek 
gedaan naar fotogrammetrie- en laserscannertechnieken om accurate 3D-modellen 
van constructies te maken.

Een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die de combinatie van beide technieken 
biedt, is de opmeting die het afgelopen jaar uitgevoerd werd van de transitiestukken 
voor windturbines van staalconstructeur Smulders. De drone moet een specifiek traject 
afleggen om alle onderdelen van een grote constructie zoals een windturbine correct in 
beeld te krijgen. Dat traject automatiseren resulteert voor Smulders in veel tijdswinst 
voor de aannemer en vergemakkelijkt het vergelijken van scans. Anderzijds vereisen de 
transitiestukken specifieke scantechnieken. Omdat het om zeer gladde oppervlakken 
ging, was een aanvulling met een terrestrische laserscanner aangewezen. De combina-
tie van beelden gemaakt door de laserscanner en de drone bracht de transitiestukken 
overzichtelijk en efficiënt in kaart.

‘‘Met een drone en verschillende 
meettechnieken zie je soms meer 
dan met het menselijke oog.
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‘COMISVENT’: innoveren op het gebied van ventilatie

De norm die vandaag van toepassing is op residentiële ventilatie-
systemen geeft een vrij precieze beschrijving van de aanvaardbare 
systemen: debiet voor elke ruimte, grootte van de openingen ... 
Deze benadering heeft echter bepaalde beperkingen, omdat 
ze niet noodzakelijk in alle omstandigheden een goede lucht-
verversing garandeert. 

‘COMISVENT’ (ontwerp en indienststelling van ventilatiesystemen) 
is gebaseerd op de technologische vooruitgang, met name op het 
gebied van sensoren en regeling. De bedoeling van dit project is 
om een ‘prestatiegerichte’ berekeningsmethode te ontwikkelen  
ter aanvulling van de huidige, meer beschrijvende aanpak. 
Deze ‘resultaatgerichte’ berekening zou het mogelijk maken om 
de prestaties van innovatieve of traditionele systemen in elke 
situatie na te gaan.

2020 was het eerste jaar van dit project, dat gespreid wordt over 
twee jaar. Zo hebben we een rekentool ontworpen waarmee 
elk ventilatiesysteem gesimuleerd kan worden, zelfs als het om 
toekomstige systemen gaat. In 2021 zullen we ons toeleggen op 
de verfijning van ons model door de parameters bij te schaven. 
Ons doel is om elke ontwerper van ventilatiesystemen (instal-
lateurs, hoofdaannemers en architecten) te helpen zich buiten 
de gebaande paden te begeven door zijn klanten innovatieve 
oplossingen aan te bieden.

‘‘De ‘prestatiegerichte’ methode is een aan-
vulling op de beschrijvende aanpak van de 
huidige norm.
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Veilige, efficiënte en comfortabele installaties voor de productie 
van sanitair warm water

Er bestaat momenteel geen eenduidige, door 
de sector erkende Belgische methode om de 
warmte belasting van installaties voor de productie 
van sanitair warm water te bepalen. Dit gebrek 
zorgt regelmatig voor ongemakken, een vermin-
derde energie-efficiëntie, onnodige hindernissen, 
kwaliteits verlies van het aangevoerde water ...

Het voornaamste doel van ‘OptiDim’ is om de norm  
NBN EN 12831-3 aan te vullen met nationale gege-
vens die betrouwbaardere berekeningen mogelijk 
zullen maken. De tweede doelstelling van deze studie 
heeft betrekking op het Europese deel van deze norm 
en beoogt de methode zelf te verbeteren: opstelling 
van een tapprofiel voor een individuele woning, 
herziening van het tapprofiel van een gebouw in 
functie van het aantal appartementen ...

In 2020 hebben onze onderzoekers verschillende acties ondernomen:
• uitvoering van verbruiksmetingen in woningen, hotels en rusthuizen
• vergelijking van een tiental dimensioneringsmethoden om hun voor- en nadelen te bepalen
• opstelling van een bibliotheek met hydraulische schema’s, die standaardproductietypes en een 

lijst van parameters die een invloed hebben op de dimensionering (voor een latere gevoeligheids-
studie) bevatten.

‘‘De ontwikkeling van een betrouw-
bare berekeningsmethode is van 
groot belang voor de hele sector.
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‘Smart Buildings Illustrated’

In dit jaarverslag ligt de nadruk op digitale technologieën 
en nieuwe toepassingen die voor of tijdens het bouwen van 
pas kunnen komen. Maar wat met nieuwe mogelijkheden 
die geïntegreerd kunnen worden in gebouwen zelf? Het 
project ‘Smart Buildings Illustrated’ geeft aan de hand van 
concrete cases voorbeelden van nieuwe technieken die van 
pas komen tijdens de gebruiksfase van een gebouw.

Het project, dat ook gedurende 2021 nog zal lopen, behan-
delde in 2020 onder meer de case van het AZ Zeno in Knokke. 
In het ziekenhuis werden bijvoorbeeld sensoren op alle 
ramen geplaatst. Op die manier kan gemonitord worden of 
een raam open of gesloten is. In combinatie met de data 
van de klimaatregeling kan men voorkomen dat er ruimten 
verwarmd of gekoeld worden terwijl er een raam open 
staat. Dat leidt dan ook tot betere energetische prestaties 
van het gebouw.

Concrete voorbeelden als deze moeten aannemers en bij 
uitbreiding de hele bouwsector op een laagdrempelige manier 
inspireren. De gebouwen die ze optrekken kunnen op die 
manier niet alleen betere energetische prestaties leveren, 
maar ook de kwaliteit van het beheer en het onderhoud 
kan verhoogd worden, het comfort en het binnenklimaat 
verbeterd, de gebruikservaring geoptimaliseerd en de totale 
levenscycluskost verlaagd.

Er zijn al enkele cases terug te vinden op www.smartbuildings-
inuse.be/case-study/. De webpagina zal in de loop van 2021 
verder aangevuld worden.

‘‘Concrete voorbeelden moeten aan-
nemers inspireren om slimme en 
duurzame gebouwen op te trekken.

http://www.smartbuildingsinuse.be/case-study/
http://www.smartbuildingsinuse.be/case-study/
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Bouw 4.0 en beheer
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FENESTRio is een nieuwe applicatie van het WTCB 
die in 2020 gefinaliseerd werd. Met deze tool kunnen 
aannemers, architecten en andere bouw professionals 
eenvoudig de prestatieniveaus berekenen voor  
vensters en vulpanelen, aanbevolen door de norm 
NBN B 25-002-1. Dit kan eenvoudig door het 
beantwoorden van een aantal vragen in de tool. Als 
de vensters glazen vulpanelen bevatten, kan je met 
de applicatie ook het breuktype van de beglazing 
bepalen volgens de norm NBN S 23-002.

De FENESTRio-tool helpt 
de gebruiker om het meest 
geschikte venstersysteem 
te kiezen.

FENESTRio vergemakkelijkt de toepassing van normen

‘‘

Met de resultaten verkregen via de tool kan de 
gebruiker het meest geschikte venstersysteem voor 
een bepaald bouwproject kiezen. Als schrijnwerker 
of raamconstructeur stel je zo ook een optimale 
prijsofferte op. De drempel voor het raadplegen 
van de normatieve documenten NBN B25-002-01 
en NBN S23-002 wordt dankzij de applicatie een 
pak lager. FENESTRio stimuleert de schrijnwerkers 
om deze belangrijke normen te leren kennen 
en helpt om misinterpretatie van de eisen en  

aanbevelingen in de normen te voorkomen. Bovendien 
ondersteunt deze tool hen ook bij de aanpassing aan 
een BIM-context.

De FENESTRio-tool is het resultaat van een vlotte 
samenwerking tussen verschillende WTCB-afdelingen. 
Het project werd geleid door de afdeling ‘Akoestiek, 
Gevels en Schrijnwerk’ en er werd nauw samengewerkt 
met de afdeling ‘Digitale Bouw‘ en het Technische 
Comité ‘Schrijnwerken’.
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‘CODEC II’ is het vervolg op ‘CODEC’, een prenormatief project dat gesteund wordt door de FOD Economie en als doel heeft om het gebruik van BIM in België te 
bevorderen en verder uit te bouwen. BIM (Building Information Modelling) is een gestructureerde verzameling van informatie met betrekking tot een bouwwerk 
dat gemodelleerd wordt in 3D, een soort digitale kopie van het gebouw. Dit collaboratieve hulpmiddel vormt een belangrijke innovatie voor de sector, met 
voordelen voor alle fasen van het bouwproces en voor alle betrokkenen, op voorwaarde dat iedereen weet hoe het optimaal te benutten.

Het project heeft tot doel om de implementatie van BIM zoveel mogelijk te vergemakkelijken. In 2020 werd het onderzoek uitgebreid, met name op het vlak 
van de harmonisatie van BIM-modelleringsmethoden, de verrijking van generieke objecten en automatische controles van digitale modellen. Dit project is ook 
gewijd aan andere thema’s, zoals:
• een BIM-visiedocument voor de bouwheer opstellen
• nadenken over de herziening van meetcodes die minder geschikt zijn voor de technologische ontwikkelingen en de automatiseringsmogelijkheden die BIM 

te bieden heeft.

‘‘We ondersteunen de 
sector bij de overgang 
naar BIM, omdat daar in 
de toekomst van de 
bouw ligt.

i

De implementatie van BIM in België ontwikkelen en  
vergemakkelijken

BOUW 4.0 EN BEHEER
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‘BIMy’ is een aanvullend project op BIM (een instrument voor de digitale 
weergave van BIM-bouwprojecten) en biedt het prototype van een samen-
werkingsplatform dat informatie van BIM en GIS (Geographic Information 
System) combineert. Dit platform staat open voor alle BIM-partners en -gebrui-
kers om modellen uit deze enorme digitale databank te delen, op te slaan 
en te filteren, en is ontworpen voor aannemers, ontwerpers en overheden.

Naast een goede samenwerking bestaat de belangrijkste uitdaging van ‘BIMy’ 
uit het integreren van GIS-gegevens in BIM om de spelers op het terrein in 
staat te stellen een nog concretere en preciezere visualisatie te krijgen van 
het model waar ze mee werken, door het in zijn bebouwde en natuurlijke 

Met ‘BIMy’ naar een intelligente en collaboratieve stadsplanning

omgeving te plaatsen. Het platform wordt gebruikt om één enkel gebouw 
te modelleren, maar voorziet ook in toepassingen met een grotere omvang 
(bv. smart cities). 

Met het oog op de toekomst biedt dit project het voordeel dat het alle spelers 
verenigt die nodig zijn voor het welslagen van het platform. Het combineert 
de middelen en infrastructuur van grote bedrijven, de knowhow en praktijk-
kennis van kleinere bedrijven, en de steun van de onderzoekspartners.

Het jaar 2020 bood de gelegenheid om met het concept te experimenteren en 
de haalbaarheid ervan aan te tonen. Dit leverde bemoedigende resultaten op.

‘‘Het platform biedt alle  
betrokkenen een beveiligde 
samenwerkingsomgeving.

Bron: @Assar/@GIM 
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‘ConstructionSiteVision’: welke toepassingen voor virtual reality?

Op een werf verschillende types raam- en deurkaders digitaal visua-
liseren. Klinkt onwerkelijk? De proeftuin ‘ConstructionSiteVision’  
brengt digitale toepassingen die in eerste instantie futuristisch 
lijken dicht bij de aannemer. Virtual reality (VR), augmented 
reality (AR) en mixed reality (MR) kunnen van grote waarde zijn 
voor de bouwsector.

Het doel van de proeftuin is om het potentieel van AR en VR in 
de bouw na te gaan. Bovendien worden de bouw- en de tech-
nologiesector op die manier met elkaar in contact gebracht. Dat 
kan bouwbedrijven niet alleen inspireren en aanzetten tot het 
gebruik van nieuwe toepassingen, maar ook leiden tot innovaties 
die met inbreng van de sector tot stand zijn gekomen.

Tijdens het afgelopen coronajaar vielen de meeste fysieke 
samenkomsten in het kader van ‘ConstructionSiteVision’ in het 
water. Online konden er wel drie workshops en zes webinars 
doorgaan. In de webinars kwam onder meer een introductie 
tot augmented reality aan bod, werd uitgelegd hoe de juiste  
hardware gekozen kan worden en getoond hoe een BIM- 
model naar een virtuele omgeving geïmporteerd kan worden. 
De workshops draaiden telkens rond een specifieke case die 
uitgebreid belicht werd. Zo werd bijvoorbeeld het idee van een 
VR-configurator voor klantenbegeleiding uitvoerig besproken. 
Ten slotte werden er ook drie demonstraties ontwikkeld, in de 
vorm van virtual- of augmentedreality-apps die de technologieën 
illustreren (bv. het visualiseren van verschillende types radiatoren 
in een ruimte).

De proeftuin loopt ook in 2021 door en geïnteresseerde bouw-
ondernemers kunnen zich nog altijd aanmelden.

‘‘Aan de hand van dit project kan 
het potentieel van virtual reality 
onderzocht worden.

BOUW 4.0 EN BEHEER
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De kwaliteit van de informatie-uitwisseling tussen de partners 
van een bouwproject optimaliseren

Het onderzoeksproject ‘BIM4SUB’, dat gefinancierd wordt 
door het Waalse Gewest, heeft tot doel de toegang tot de 
informatie uit een digitaal 3D-BIM-model te vergemakkelijken. 
De inzet? De samenwerking tussen de hoofdaannemer en 
de onderaannemers die bij hetzelfde bouwproject betrokken 
zijn verbeteren, door het proces van informatie-uitwisseling 
te optimaliseren. Deze overdracht van digitale gegevens  
vertoont een aantal zwakke punten: het herhaaldelijk coderen 
van dezelfde informatie in het systeem in verschillende fasen 
van het project, een verhoogd risico op fouten, tijdverlies 
en dus een verminderde productiviteit …

Het project, dat in 2020 afgesloten werd, leverde twee 
belangrijke resultaten op: 
• de implementatie in het BIM-model van automatische-

controleregels die de betrouwbaarheid van de gemo-
delleerde elementen garanderen. Automatisering levert 
ook een tijdsbesparing in het controleproces op, en zorgt 
ervoor dat fouten zoveel mogelijk vermeden worden

• het experimenteren met een webinterface die gekoppeld is 
aan de informatie uit een BIM-model en die elke gebruiker  
(ook onderaannemers) in staat stelt om onmiddellijk, 
eenvoudig en veilig toegang te krijgen tot de in real time 
bijgewerkte gegevens, zonder zelfs maar gebruik te hoeven 
maken van modelleersoftware.

‘‘Met ‘BIM4SUB’ willen we de samen-
werking tussen de betrokkenen bij 
een project verbeteren.
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De toepassing van digitale technologieën door bouw-
bedrijven stimuleren

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de digitalise-
ring van de bouwsector hoognodig is. Dit proces zal het 
concurrentievermogen van de aannemers alleen maar 
versterken. De bouwbedrijven moeten zich dus aanpassen 
aan de nieuwe digitale technologieën. In dit kader heeft 
het WTCB, in samenwerking met technologische en 
sectorale partners, begin 2019 de projecten ‘BUILD4WAL’ 
(met de financiële steun van Wallonië) en ‘Democentrum 
Bouw 4.0’ (medegefinancierd door Vlaanderen en de 
Europese Unie) opgestart. Het doel van deze projecten 
is om de invoering van digitale technologieën door de 
bouwbedrijven te stimuleren.

Dankzij de mobiele demonstratiehubs, die in 2020 klaar-
gemaakt zijn, kunnen we de kmo’s op hun bouwplaatsen 
ontmoeten om de toegevoegde waarde van 4.0-tech-
nologieën aan te tonen. Daartoe zijn de behoeften van 
de aannemers per bouwberoep in kaart gebracht via de 
Technische Comités van het WTCB, met de steun van 
de Confédération construction wallonne (CCW), die ons 
laat meegenieten van zijn contacten met de betrokkenen 
op het terrein, vooral in het kader van het onderdeel 
‘opleiding’. Zo krijgt elk bouwberoep de gelegenheid om 
aan de hand van concrete en specifieke scenario’s de 
toepassingen te ontdekken die kunnen helpen bij zijn 
werkzaamheden.

Naast de mobiele hubs zullen op onze sites in Limelette  en 
Zaventem ook demonstratiegebouwen gebouwd worden 
waar professionals zich vertrouwd kunnen maken met 
bijna alle 4.0-technologieën die in de bouw van toepassing 
zijn. In Zaventem zijn de werkzaamheden reeds aan de 
gang en in Limelette is de aanvang voorzien in de loop 
van het tweede kwartaal van 2021.

‘‘Elk bouwberoep zal de kans krijgen om 
de digitale toepassingen te ontdekken die 
kunnen helpen bij zijn werkzaamheden.
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‘BouwRadar’

700 kmo’s uit de bouwsector kregen de afgelopen vier 
jaar een volledige screening van hun bedrijfsvoering. 
Met de steun van de Vlaamse overheid zorgden de 
Confederatie Bouw, Deloitte, FIBS, het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen en het WTCB voor de 
dienstverlening ‘BouwRadar’ (afgesloten in 2020), een 
kosteloze doorlichting op maat.

Tijdens deze doorlichting was er aandacht voor 
strategie, personeel en kostprijsberekening, financiën 
en juridische aspecten. Op basis van al die thema’s 
werd een rapport opgesteld waarin bedrijven hun 
positionering ten opzichte van concurrenten konden 
zien in een radardiagram. Aan de hand van dat rapport 
werd vervolgens een domein gekozen waarover het 
bouwbedrijf in kwestie eenmalig gespecialiseerde 
begeleiding kreeg.

De afdeling ‘Beheer en Kwaliteit’ van het WTCB 
verzorgde in totaal 160 adviezen/begeleidingen over 
kostprijsberekening. In 2020 werden verschillende 
bedrijven begeleid op dit gebied, dat door de corona-
crisis nog een stuk relevanter werd. Tijdens de bege-
leiding, die een halve dag in beslag nam, werden alle 
cijfers doorgenomen door een expert/adviseur van het 
WTCB. Er werd met een helicopterview gekeken naar 
de jaarresultaten en vervolgens tot op projectniveau 
ingezoomd. Belangrijkste focus: wat is de werkelijke 
kostprijs van een project voor het bedrijf in kwestie. 
Met die kennis zijn bedrijven in staat correctere 
offertes op te stellen en kunnen ze beter bepalen op 
welke projecten ze moeten inzetten. In de huidige 
moeilijke economische situatie is dat absoluut geen 
overbodige luxe.

‘‘Wat is de werkelijke kost-
prijs van een project?
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In 2020 heeft het WTCB de monografie ‘Lean Bouwen – Welke veranderingen in de bedrijfsorganisatie?’ gepubliceerd, die bedoeld is voor alle bouwbedrijven 
en meer in het bijzonder voor bedrijfsleiders, kwaliteitsmanagers, afdelingshoofden en projectverantwoordelijken. De werkorganisatiemethode die door het 
model van Lean Bouwen voorgesteld wordt, beoogt de algemene prestaties van een bouwproject te verbeteren (zowel op de bouwplaats als binnen het bedrijf 
zelf) en de efficiëntie ervan te optimaliseren aan de hand van een continue, globale en duurzame aanpak. 

In de publicatie wordt eerst de balans opgemaakt van de huidige productiviteitscontext in de bouwsector, waarna er dieper ingegaan wordt op het begrip ‘Lean 
Bouwen’: de managementfilosofie en de verschillende collaboratieve managementinstrumenten die nodig zijn voor de dagelijkse toepassing ervan in bedrijven.

Deze filosofie, die gebaseerd is op een actieve en transparante samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden en op de verantwoordelijkheid en de 
betrokkenheid van de teams bij de activiteiten van de onderneming, berust ook op een sterk leiderschap van de hiërarchie. Het doel van deze publicatie is de 
sector in staat stellen inspiratie te putten uit dit lean-model en zich dit geleidelijk aan eigen te maken om het werk van de teams stap voor stap te reorganiseren.

‘‘Lean Bouwen is een project-
beheermodel dat helpt om 
de productiviteit van bouw-
plaatsen te verbeteren.

Efficiënter te werk gaan dankzij Lean Bouwen

BOUW 4.0 EN BEHEER
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Zelfstandigen een handige tool bieden om alle belangrijke financiële cijfers voor hun bedrijf te berekenen en hen tegelijkertijd tonen wat zelfstandig onder-
nemerschap precies inhoudt: dat zijn de twee doelstellingen van de Excel-tool voor eenmanszaken van het WTCB, die in 2020 gefinaliseerd werd.

Op basis van enkele basisgegevens die iedere zelfstandige gemakkelijk bij zijn boekhouder kan opvragen, worden verschillende bedragen berekend. De belangrijk-
ste: het aan te rekenen uurtarief en het kostenkengetal. Beide worden berekend op basis van het netto maandloon van de zaakvoerder en het aantal gewerkte 
dagen per jaar. Met die cijfers bij de hand is het eenvoudiger om correcte offertes op te maken.

De zelfstandigen kunnen in de loop van het jaar ook per maand nagaan of ze op schema liggen. Daarvoor werd een tabblad toegevoegd aan de tool, waarin 
onder meer het werkelijke aantal gefactureerde uren en de aankoop van materialen opgevolgd kan worden.

De tool is beschikbaar voor alle leden via de WTCB-website. In geval van problemen bij het bepalen van gegevens, kan er altijd een beroep gedaan worden op 
een WTCB-expert via gebe@bbri.be of 02 716 42 11.

Excel-tool om uurtarieven te berekenen

‘‘Met deze nieuwe tool is het een-
voudiger om correcte offertes op 
te stellen.

BOUW 4.0 EN BEHEER

Bron: Shutterstock
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Materialen en  
bouwsystemen
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Het project ‘DeepCrete’, dat in 2018 opgestart werd op verzoek van beroeps-
federaties en aannemers van diepfunderingen (gegroepeerd binnen ABEF), 
richt zich op de kwaliteit van beton voor de uitvoering van diepwanden 
(constructies waarvoor doorgaans een levensduur van 100 jaar vereist is). 
De kwaliteit van het beton is afhankelijk van een aantal parameters (zoals 
de zorgvuldigheid waarmee de graafwerkzaamheden uitgevoerd worden 
of de plaatsing van de wapeningskorf), maar vooral van het gebruik van 
geschikte beton recepten en een betrouwbare controle van het verse beton 
voordat het op de bouwplaats gebruikt wordt.

Na een eerste fase die gewijd was aan de studie van de correlatie tussen 
de proefmethoden met bleeding onder druk, zijn we begonnen met een 
uitgebreide campagne van proeven in het laboratorium en in situ. Aan de 
hand van deze proeven willen we een snelle aanpak voor de controle van vers 
beton bewerkstelligen en ook de invloed van enkele betonsamenstellings-
parameters belichten. 

De proeven werden in de loop van 2020 voortgezet, in samenwerking met 
de belangrijkste spelers uit de sector, waardoor we binnenkort de in 2017 
gepubliceerde aanbevelingsfiche zullen kunnen actualiseren, in overleg met 
de Confederatie Bouw en de verschillende federaties. Deze geactualiseerde 
fiche zal een nuttige aanvulling vormen op de materiaalnormen over beton 
(NBN EN 206 en NBN B 15-001), die niet verwijzen naar wetenschappelijk 
onderbouwde proefmethoden of aanvaardbaarheidscriteria, om de specifieke 
eigenschappen van vers beton voor diepwanden te valideren. 

‘‘De geactualiseerde fiche zal 
een nuttige aanvulling vormen 
op de normen over beton.

‘DeepCrete’: snelle en betrouwbare controle van beton voor 
diepwanden
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TV 218, de laatste voorlichtingsnota over houten vloerbedekkingen, stamt reeds uit de jaren 2000. Volgens parketleggers was deze TV dan ook achterhaald, 
gezien de ontwikkelingen op het vlak van producten en plaatsingstechnieken. Daarom werd in mei 2020 TV 272 gepubliceerd, die gericht is op de toepassing 
van houten vloerbedekkingen en afwerkingen. Dit document vormt een aanvulling op TV 269, waarin voornamelijk de materialen en vereiste prestatiecriteria 
beschreven worden.

Deze nieuwe TV is het resultaat van een nauwe samenwerking met twee werkgroepen, fabrikanten en de Technische Comités ‘Schrijn werken’.

Eén van de belangrijke vernieuwingen is de definitie van de toleranties, om de beoordeling van de kwaliteit van het werk te vergemakkelijken. Zowel de toleran-
ties die onmiddellijk na de uitvoering gecontroleerd worden, als deze die toelaatbaar zijn als gevolg van de normale bewegingen van het hout komen aan bod.

Ook de toleranties voor houten vloerbedekkingen die boven vloerverwarming aangebracht worden, werden integraal herzien. Er werd dan ook een volledig 
hoofdstuk aan gewijd. Parketleggers weten vanaf nu hoe ze aan de wensen van de klanten tegemoet kunnen komen. Er is immers een grote vraag naar dit soort 
producten, vooral met bredere planken. Op basis van de door ons uitgevoerde proeven kunnen we oplossingen aanbieden voor planken met een slankheids-
factor van 10 of meer en de bouwprofessionals tevens de nodige garanties bieden.

TV 272: de referentie voor houten vloerbedekkingen

‘‘Deze TV is het resultaat van 
een nauwe samenwerking 
met parketleggers, fabri-
kanten en de Technische 
Comités ‘Schrijnwerken’.
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Het doel van de Normen-Antenne (NA) ‘Afwerkingen’ is de sector te informeren over de ontwikkelingen die door de Europese normalisatie-instellingen ingevoerd 
worden met betrekking tot de gebruikte materialen voor de afwerking van muren en vloeren. Ze verleent ook technische bijstand bij de toepassing van deze 
normen. De materialen, producten en systemen die ze behelst, hebben betrekking op bijna 60.000 bedrijven en nagenoeg alle bouwberoepen. 

De NA ‘Afwerkingen’ omvat meer dan 100 normen. Om alle vragen te beantwoorden die afkomstig zijn van de Technische Comités of van de contacten tussen de 
deskundigen en de leden en fabrikanten, hebben we in 2020 23 artikels geschreven, ongeveer 38 opleidingssessies en online presentaties gehouden en rechtstreekse 
antwoorden geformuleerd voor meer dan tweehonderd bedrijven over verschillende onderwerpen (binnen- en buitenbepleisteringen, gevel bekledingen, parket, 
verven en vernissen, plafonds en lichte wanden, harde vloer- en muurbedekkingen en natuursteen).

De opleidingen hebben veel belangstelling gewekt en tevens de deur opengezet voor nieuwe vragen. Daarom hebben we er een aantal geïdentificeerd die we 
willen gebruiken om nieuwe fiches toe te voegen aan de rubriek met FAQ op de website van de Normen-Antenne.

In 2020 hebben we ook de verwachte ontwikkelingen van de normen op Europees niveau van nabij kunnen volgen, waardoor we kunnen anticiperen op proble-
men die zich mogelijk voordoen bij bedrijven uit de sector ten gevolge van eventuele wijzigingen in de normalisering.

De Normen-Antenne ‘Afwerkingen’: in het hart van de bouw-
sector

‘‘De materialen, producten en syste-
men die onder de NA ‘Afwerkingen’ 
vallen, hebben betrekking op bijna 
60.000 bedrijven.
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Het gedrag van geschilderd metselwerk doorgronden

‘‘Vijf WTCB-laboratoria werken samen 
om het gedrag van geschilderd metsel-
werk beter te begrijpen.

Naar aanleiding van talrijke gevallen van loskomende 
verf op buitenmetselwerk hebben we in 2020 een 
onderzoeksproject over dit onderwerp opgestart. 

Het project beoogt de verenigbaarheid van bak-
stenen en verven te verbeteren om tegemoet te 
komen aan de lopende geschillen. Op een meer 
globale manier trachten we met dit project ook een 
beter inzicht te krijgen in de invloed van verf op het 
gedrag van metselwerk. De combinatie van baksteen 
met verf wordt immers nooit op het niveau van de 
fabrikanten in aanmerking genomen. Ook de meer 
specifieke gevallen van na-isolatie en isolatie langs 
de binnenzijde, waar nog veel onduidelijkheden 
over bestaan, zullen bestudeerd worden.

In het kader van dit onderzoeksprogramma wor-
den vijf WTCB-laboratoria ingezet, extra exper-
tise die heel wat toegevoegde waarde aan het  
project verleent. Dit omvat een karakterisering van 
verschillende materialen (verven en bakstenen), 
hun combinaties en modellen van het thermo-
hydraulische gedrag van metselwerk. Het doel van 
deze aanpak is om sneller een inschatting te kunnen 
maken van de gedragsveranderingen onder invloed 
van de verschillende klimatologische omstandig-
heden die zich kunnen voordoen, en te beoordelen 
of er risico’s op schade bestaan (bijvoorbeeld een 
verhoogd risico op condensatie in de baksteen, 
waardoor de verf zou kunnen loskomen).

We hopen zeer binnenkort de eerste resultaten en 
aanbevelingen bekend te kunnen maken. 
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In 2018 heeft het Technische Comité ‘Glaswerken’ de wens geuit om een TV te publiceren die specifiek gewijd is aan glazen binnenwanden. Technische Voor-
lichting 275 is begin 2021 verschenen en vormt een aanvulling op TV’s 242 en 261, die respectievelijk betrekking hebben op structurele en niet-structurele 
toepassingen (uitstalramen, deuren en gehelen uit gehard glas) van bijzondere bouwwerken uit glas.

Hoewel er een Europese technische beoordeling (ETB) voor glazen binnenwanden bestaat, waren de bedrijven uit de sector van mening dat dit document 
niet de nodige garanties biedt inzake de veiligheid van personen in de nabijheid van glazen binnenwanden. Daarom hebben we ons in 2020 gefocust op de de 
opstelling van dimensioneringsregels, en vooral van dimensioneringstabellen, die de bouwprofessionals in staat stellen het type glas te kiezen in functie van de 
verschillende situaties. Deze tabellen gaan gepaard met uitvoeringsrichtlijnen, die de basis van de TV vormen.

Daartoe hebben we talrijke proeven uitgevoerd, met name in de werkplaatsen van een aannemer die lid is van het WTCB. Deze in situ-proeven stelden ons in 
staat om de relevantie van de theoretische studies te beoordelen.

De juiste dimensionering van glazen binnenwanden garandeert 
de veiligheid van personen

‘‘De dimensionerings-
tabellen voor glazen 
binnenwanden zijn een 
toegevoegde waarde 
voor de bouwbedrijven.
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Kalkhennep als isolatiemateriaal wint aan populariteit in de Belgische bouwsector. De 
hoge thermische inertie en de isolerende en vochtregulerende eigenschappen maken 
het interessant als opvulling voor houtstructuren of als binnen- of buitenisolatie van 
bestaande wanden. Als natuurlijk product dat geproduceerd wordt door het mengen 
van het houtachtige gedeelte van de hennepstengel met kalk, water en additieven, 
heeft het bovendien een groot ecologisch potentieel.

Maar hoe valt kalkhennep het best in te passen in de bouwrealiteit? Om het praktische 
gebruik van kalkhennep in de bouwsector te bevorderen, werd er in 2019 met de 
steun van VLAIO een TETRA-onderzoeksproject opgestart samen met de Universiteit 
Hasselt en Pixii. De resultaten van het onderzoek leverden het afgelopen jaar twee 
praktijkgidsen met ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen en praktijkvoorbeelden op, alsook 
drie webinars en tien uitgewerkte details voor veelvoorkomende bouwknopen. Daarin 
staan onder meer de resultaten van de labo- en praktijktesten die het WTCB tijdens 
het project uitgevoerd heeft.

Aan de hand van die informatie kunnen aannemers aan de slag met kalkhennep zonder  
later voor verrassingen komen te staan. Daarnaast kunnen ze hun klanten beter voor-
lichten over de te verwachten hygrothermische prestaties.

Kalkhennep in de bouwsector

‘‘Materialen op basis van kalk-
hennep vormen een alternatief 
voor traditionele oplossingen.



49MATERIALEN EN BOUWSYSTEMEN

Op basis van haar ervaring en de verschillende pathologieën 
die bij bouwplaatsbezoeken aan het licht kwamen, heeft de 
afdeling ‘Technisch Advies’ dit jaar nieuwe Infofiches opgesteld 
die gewijd zijn aan pathologieën. Deze ‘Pathologie’-Infofiches 
hebben tot doel alle bouwprofessionals op een zeer prak-
tische manier te informeren over diverse steeds terugkerende 
problemen.

De zeer beknopte fiches geven de context en een beschrijving 
van het probleem, lichten de oorzaken van de schade toe 
en wijzen op de te overwegen herstellings- en preventie-
maatregelen. Uiteraard behandelen ze alle bouwberoepen, in 
de verschillende vakgebieden (ruwbouw, afwerking, speciale 
technieken ...).

Dit zijn enkele voorbeelden van in 2020 gepubliceerde thema’s:
• degradatie van een vloeibare dakafdichting
• terugstuwing van afvalwater in een douche
• scheurvorming in gevelmetselwerk door thermische 

bewegingen
• aantasting van de vaste onderregel van een schuifraam 

uit meranti
• loskomen van vloertegels op een anhydrietdekvloer.

Deze Infofiches bevatten ook links naar de normen en de 
verschillende WTCB-publicaties die er verband mee houden.

De sector beter informeren over steeds terugkerende pathologieën

‘‘De Infofiches zijn geïnspireerd door de pro-
blemen die we op het terrein tegen komen 
en vormen een praktisch en compleet 
hulpmiddel voor alle aannemers.
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Normen-Antennes bestaan in verschillende domeinen, waaronder de bouwsector, en 
worden financieel ondersteund door de FOD Economie. Via de bouwdetaildatabank van 
de Normen-Antenne ‘Bouwdetails’ (Smart Connect) zijn technische details gemakkelijk 
online raadpleegbaar, bijvoorbeeld op een werf. Een werkgroep hoeft bovendien niet te 
wachten tot alle details afgerond en gebundeld zijn voordat ze in de bouwdetaildatabank 
gepubliceerd kunnen worden. Zodra een detail afgerond is, wordt het snel online gezet.

Om die redenen maakte de werkgroep Referentiedetails voor ETICS afgelopen jaar 
gebruik van de Normen-Antenne ‘Bouwdetails’. De werkgroep, bestaande uit leden van 
het Technische Comité ‘Ruwbouw en algemene aanneming’ en in samenwerking met 
het Technische Comité ‘Plafonneer-, voeg- en gevelwerken’, kon zo alle afgeronde details 
over werken met ETICS (buitengevelisolatie) snel consulteerbaar maken.

In 2020 werden er zes fiches met praktische aandachtspunten en verduide lijkend 
foto- en videomateriaal online geplaatst. Deze werden ook gebundeld in Tech-
nische Voorlichting 274, die een link bevat naar deze databank. In de toekomst 
worden er stelselmatig nieuwe fiches beschikbaar gesteld. De informatie 
kan bovendien gemakkelijk aangepast en aangevuld worden.

Normen-Antenne ‘Bouwdetails’  
(Smart Connect)

‘‘Dankzij de databank kunnen 
nieuwe technische details snel 
online geplaatst worden.
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Geothermie wordt vandaag nog niet vaak aangewend als technologie voor hernieuwbare energie. Het project ‘Brugeo’ wil geothermie promoten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder het gebruik van ondiepe geothermie in combinatie met een warmtepomp voor de verwarming en koeling van gebouwen. 
Daarom werd het geothermische potentieel van onze hoofdstad nauwkeurig in kaart gebracht. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Belgische Geologische 
Dienst. Bij proefboringen kon het WTCB zo tijdig de nodige sensorkabels inbouwen om de temperatuur en warmtegeleidbaarheid van de ondergrond te meten. 

Om de projectresultaten breed toegankelijk te maken, werden ze verwerkt in de online tool ‘Brugeo’ (terug te vinden op leefmilieu.brussels). Hiervoor 
was er regelmatig overleg met Leefmilieu Brussel nodig. Het WTCB heeft hieraan bijgedragen op basis van de ervaring die opgedaan werd met de ‘Smart  
Geotherm’-tool, het resultaat van een gelijkaardige 
kartering die eerder in Vlaanderen uitgevoerd werd. 
We zorgden tevens voor een vlotte interactie tussen 
de nieuwe ‘Brugeo’-tool en de bestaande ‘Smart 
Geotherm’-tool. 

Via deze nieuwe tool is het mogelijk om in enkele 
klikken te weten te komen hoe de ondergrond op een 
bepaalde plaats opgebouwd is, wat de eigenschappen 
van de lagen zijn en wat de wetgevende vereisten 
of beperkingen zijn. Verder kan de gebruiker snel 
de haalbaarheid van een geothermisch project 
evalueren. Voor het WTCB betekende dit project 
een vruchtbare samenwerking met een praktische 
tool als resultaat.

‘‘De online ‘Brugeo’-tool zal 
de toepassing van ondiepe 
geothermie in Brussel een 
duwtje in de rug geven.

‘Brugeo’ brengt energie via ondiepe geothermie een stap  
dichterbij in Brussel

https://leefmilieu.brussels/
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Het onderzoeksproject ‘Clearpower’, dat in 2020 van start is gegaan in samenwerking met de UCL en medegefinancierd wordt door de EU en Wallonië, heeft tot 
doel elektrochemische energieomzettingssystemen te ontwikkelen. Deze technologie is van groot belang voor de bouwsector. De integratie van lithium-ionbatterijen  
met nanostructuur in beglazingen zal het immers mogelijk maken om energie op te slaan – een fundamenteel punt bij de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen – en zal bijdragen tot de energie-efficiëntie van gebouwen via ‘intelligente’ ramen.

De technologie bestaat al, maar moet aangepast worden aan het raamkader, waar een ‘energiecomponent’ aan toegevoegd wordt, terwijl het toch zijn functionaliteit 
behoudt. In 2020 zijn we begonnen met de ontwikkeling van een prototype raamkader door te bepalen hoe en waar we deze batterijen het beste kunnen integreren.  
Dit is een ware uitdaging, aangezien het lithium ingekapseld moet worden om een reactie met water te vermijden en de afdichtingsprestaties van het kader 
gehandhaafd moeten worden. Zodra dit prototype voltooid is, zal het in een gebouw geïntegreerd worden en gedurende enkele maanden gecontroleerd worden 
om de technische haalbaarheid van het systeem aan te tonen.

Hoewel deze technologie momenteel nog nauwelijks bekend is bij de bouwbedrijven, zal ze de 
sector in staat stellen een technologische sprong voorwaarts te maken. Dankzij hun vermogen 
om energie op te slaan, bieden deze ‘intelligente’ ramen nieuwe functionaliteiten en dragen ze 
bij tot de algemene energiebesparing van gebouwen.

Ramen die energie kunnen opslaan

‘‘Het verwerken van lithium-ion-
batterijen in beglazing zal de 
bouwsector in staat stellen om 
nog meer bij te dragen aan de 
groene transitie.
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Om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, een doelstelling 
die de EU heeft vastgelegd, is het van cruciaal belang 
om bestaande gebouwen op grote schaal te isoleren. 
Meestal wordt er langs de buitenkant of via de spouw 
geïsoleerd, maar in sommige gevallen is geen van deze 
twee opties mogelijk. In dat geval biedt isolatie langs 
de binnenzijde een uitkomst. 

Deze techniek is moeilijk om uit te voeren. Ondanks het 
grote potentieel ervan, is er in de vakliteratuur echter 
onvoldoende informatie over te vinden en beschikken 
professionals nog niet over de nodige tools om te 

Isolatie van bestaande muren langs de binnenzijde beter beheersen

‘‘Duidelijke richtlijnen opstellen die 
aangepast zijn aan de behoeften 
van de bouwprofessionals met 
betrekking tot isolatie langs de 
binnenzijde.

bepalen welk product of systeem ze moeten 
toepassen en hoe ze best te werk gaan.

Om dit gebrek te compenseren, neemt 
het WTCB deel aan ‘IN2EuroBuild’, een 
Europees onderzoeksproject dat tot doel 
heeft om duidelijke en praktische richt-
lijnen met betrekking tot isolatie langs de 
binnenzijde op te stellen. Daarvoor werken 
we samen met Duitse instituten die over 
een uitgebreide expertise op dit gebied 
beschikken. Dankzij de in 2020 verrichte 

werkzaamheden hebben we een aanzienlijke 
vooruit gang geboekt, wat binnenkort zal leiden tot 
vereenvoudigde richtlijnen die aangepast zijn aan 
de behoeften van de aannemers.

Intussen wilden we de bouwprofessionals didac-
tische tools aanreiken om hen een zeer concreet 
inzicht te bieden in de basisprincipes van binnen-
isolatie (risico’s, toepassingscriteria, uitvoerings-
details ...). In 2020 hebben we daarom verschillende 
filmpjes tot stand gebracht die beschikbaar zijn via 
het YouTube-kanaal van het WTCB.
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Hoe kunnen we de eisen met betrekking tot de energetische renovatie  
van het gebouwenbestand en respect voor het patrimonium met 
elkaar verzoenen? Om deze vraag te beantwoorden, werd op verzoek 
van de Waalse overheid het project ‘P-Renewal’ opgestart. Het doel 
van dit project, dat in samenwerking met de UCL uitgevoerd wordt, is 
een methodologische tool voor energetische renovatie ontwerpen die 
aangepast is aan oude Waalse gebouwen, meer bepaald aan woon-
gebouwen van voor 1914.

Na een eerste fase van technische analyses op basis van reële gevallen 
die in situ aangetroffen werden, hebben we ons in 2020 toegelegd op 
de synthese van de resultaten en het opstellen van (architecturale, 
materiële en technische) renovatiestrategieën in de vorm van praktische  
instrumenten die rechtstreeks gebruikt kunnen worden door de betrok-
kenen op het terrein. Hiermee bieden we een antwoord op een vraag 
van enkele renovatieprofessionals die gehecht zijn aan het onroerende 
erfgoed. Ze zijn zich terdege bewust van hun toegevoegde waarde (zowel 
op sociaal, cultureel als economisch vlak), maar betreuren tegelij kertijd 
dat er een gebrek is aan opleiding over de specifieke kenmerken van 
dergelijke gebouwen.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten op de dagelijkse realiteit op het 
terrein, wordt dit instrument in nauwe samenwerking met de gebruikers 
ontwikkeld, waarna het via een webinterface voor iedereen beschikbaar 
gesteld zal worden.

De resultaten van het lopende onderzoek naar technieken die energie- 
efficiëntie en respect voor het onroerende erfgoed combineren, zullen 
binnenkort het onderwerp zijn van seminars en opleidingen. Op langere 
termijn hopen we dat de instrumenten die in het kader van ‘P-Renewal’ 
ontwikkeld worden, zullen leiden tot nieuwe vaardigheden die op het 
hele grondgebied toegepast kunnen worden.

Het gebouwenerfgoed energie-efficiënt maken

‘‘Een methodologische tool voor ener-
getische renovatie die aangepast is aan 
oude gebouwen en die rechtstreeks 
bruikbaar is voor de bouwprofessionals.
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Hoewel ventilatie niet alleen van essentieel belang is voor de luchtkwaliteit, maar ook onmisbaar voor ons comfort 
en onze gezondheid, wordt dit vaak over het hoofd gezien bij renovatiewerkzaamheden: een ventilatiesysteem is niet 
altijd gemakkelijk te installeren en brengt kosten met zich mee die als niet-prioritair beschouwd worden. Het doel 
van het ‘Prio-Climat’-project is dan ook innovatieve en efficiënte ventilatiesystemen te bedenken die eenvoudiger te 
installeren zijn, minder duur zijn en weinig energie verbruiken.

Twee nieuwe systemen met overtuigende resultaten werden eerst bestudeerd en geoptimaliseerd door middel van 
numerieke simulaties, alvorens in het echt getest te worden in twee Brusselse sociale woningen. Het ene voorziet 
het huis van verse lucht en voert de vervuilde lucht mechanisch af; het andere maakt gebruik van natuurlijke toevoer 
en mechanische afvoer. In 2020 heeft het WTCB in situ gewerkt aan het ontwerp, de uitvoering en de uiteindelijke 
aanpassing van deze systemen.

Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe ventilatievormen vlot aanvaard worden, voorziet ‘Prio-Climat’ in een gede-
tailleerde evaluatie van zowel de technische als de meer ‘sociologische’ aspecten ervan, aan de hand van interviews 
met de bewoners en vragenlijsten. Het uiteindelijke doel is om een matrix te ontwikkelen van de verschillende 
hoogrendementsventilatieconcepten voor verschillende renovatiesituaties, zodat alle professionals die bij dit soort 
werkzaamheden betrokken zijn het meest geschikte systeem kunnen kiezen.

‘Prio-Climat’: innovatieve ventilatiesystemen die beter  
aangepast zijn aan renovaties

‘‘‘Prio-Climat’ wil ventilatiesystemen 
in renovatieprojecten betaalbaar, 
efficiënt en comfortabel maken.
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Het WTCB is nauw betrokken bij de activiteiten van verschillende andere bouwgerelateerde 
organismen en heeft sommige ervan zelfs mee helpen oprichten. Het Centrum werkt in 
deze dienstverlenende instellingen samen met diverse andere partners rond een aantal 
specifieke aspecten van de bouw.

Vlaanderen Bouwt (Vlabo)
De doelstelling van Vlabo vzw (www.vlaanderenbouwt.be) is om kwalitatieve woningen te bouwen tegen betaalbare prĳzen en met een architectuur die een 
verrĳking vormt voor de omgeving op plaatsen die daar niet noodzakelijk geschikt voor zijn (bv. in dorps- en stadskernen). Uiteraard wordt er ook gestreefd 
naar een optimale technische kwaliteit, duurzaamheid en stedenbouwkundige samenhang. Zowel openbare als particuliere grondeigenaars kunnen een beroep 
doen op Vlabo als projectregisseur.

Organisatie voor Duurzame Energie (ODE Vlaanderen)
ODE (www.ode.be) is al meer dan 20 jaar de koepelorganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. Ze brengt meer dan tweehonderd bedrijven, kenniscentra, 
universiteiten en organisaties samen om kennis uit te wisselen en ze coördineert het overleg tussen de bedrĳven en organisaties uit de hernieuwbare-energie-
sector en de overheid via thematische platformen over warmtepompen, zonne-energie (PV), biomassa, windenergie, warmtenetten ... Het WTCB heeft hierbĳ 
vooral aandacht voor de integratie van hernieuwbare-energiesystemen in gebouwen en de transitie naar klimaatneutrale oplossingen.

Belgian Centre for Domotics and Immotics (BCDI)
BCDI (www.bcdi.be) profileert zich als een studie- en informatiecentrum rond domotica en immotica. Thema’s als energiebeheer, intelligent onderhoud, veilig-
heid en beveiliging op het niveau van smart buildings en smart districts behoren tot het actieterrein van BCDI. De voorbĳe decennia verleende dit centrum zĳn 
medewerking aan een rits van nationale en Europese onderzoekprojecten, maar ook aan diverse congressen, forums en workshops.

Belgian Construction Quality Society (BCQS)
BCQS (www.bcqs.be) verzorgt de opleiding van en het advies aan de bouw professionals die betrokken zĳn bĳ een labelling-/of certificatieprocedure (bv. kwaliteits-  
(ISO 9001), veiligheids- (VCA en ISO 45001) en milieubeheer (ISO 14001)). BCQS organiseert ook opleidingen rond duurzaam gebouwbeheer. Als bevoorrecht 
partner van BCCA en Construction Quality, begeleidt BCQS de bedrĳven die zich inschrĳven in de kwaliteitskaders die opgesteld worden door deze organisaties.

Belgian Construction Certification Association (BCCA)
BCCA (www.bcca.be) is één van de Belgische leiders voor de certificatie in de bouwsector en beschikt in dit verband over een BELAC-accreditatie. Deze vzw is 
een voorname operator voor de ATG- en BENOR-certificatie en voert activiteiten uit in het kader van de CE-markering van bouwproducten.

Tradecowall
Tradecowall (www.tradecowall.be) zoekt naar oplossingen voor de verwerking van inert afval en grondafval, afkomstig van bouw- en sloopwerven. De certifice-
ring en traceerbaarheid van bodembewegingen in Wallonië is in mei 2020 in werking getreden. Een grote stap voor de bouwsector!

SAMENWERKING MET DERDEN

http://www.ode.be/
http://www.bcdi.be/
http://www.bcqs.be/
http://www.tradecowall.be/
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De WTCB-activiteiten worden gestuurd door vijftien Technische Comités. Elf ervan vormen 
een rechtstreekse vertegenwoordiging van een welbepaald bouwberoep en zijn hoofdzakelijk 
samengesteld uit aannemers. De overige Comités buigen zich over beroepsoverschrijdende 
thema’s. Om deze bottom-upbenadering te garanderen, legt elk Comité zijn toekomstige 
werkplannen vast. Deze plannen worden elk jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Vast 
Comité van het WTCB.

Ruwbouw en algemene aanneming

TECHNISCHE COMITÉS

Voorzitter: X. Braet
Leden: K. Andries, J. Bosmans, L. Courard, G. De Schutter, P. De Vylder, J. Deceuster, F. Demeulemeester, R. Dhuyvetter, P. Dresse, T. Eeckhaut, 
B. Geentjens, E. Gelaes, P. Goetinck, J. Govaerts, P. ibens, S. Kaye, F. Lederer, J. Maertens, K. Neutens, P. Pirotton, M. Seculier, R. Van Acker, 
D. Van Campenhaut, E. Vandewiele, A. Vermeyen
Ingenieurs-animatoren: V. Dieryck, N. Huybrechts, B. Parmentier
Ingenieurs TAC: M. Ghislain, A. Van der Auwera

Verwarming en klimaatregeling
Voorzitter: D. Peytier 
Leden: P.-Y. Badot, W. Beeck (vanaf juni), M. Blondiau, L. Brees, J. Caerels (vanaf januari), M. Decat (vanaf januari), L. Dedeyne, G. Diericx (tot 
mei), G. Diricq, G. Gronsfeld, E. Maertens, J. Mampaey, L. Mehaudens, W. Neuville (vanaf januari), C. Nonneman, J. Nouwynck, A. Palumbo, 
I. Piette (vanaf januari), F. Santucci, J.-P. Somers (vanaf januari), M. Therer, K. Vanlancker (vanaf januari), W. Vanmeert (vanaf januari), 
K. Van Campenhout, E. Vandenbosch, K. Wuyts (vanaf januari)
Ingenieurs-animatoren: C. Delmotte, P. Van den Bossche
Ingenieurs TAC: I. De Pot, V. Jadinon

Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen
Voorzitter: S. Magnee
Leden: G. Baert, P. Carlier, A. Cassauwers, C. Callandt (vanaf september), F. Coveliers, T. De Jaegher, J. Debuf, O. Delvaux, B. Dethune, E. Fleurinck,  
L. Gailly (vanaf augustus), A. Gulisano, R. Hermans, B. Klinkers, J.-P. Lempereur, J. Lerot (tot mei), J.-C. Leroy (tot mei), J.-L. Louis (†), A. Mertens, 
P. Noé, J. Philippart (tot augustus), M. Piron (tot mei), I. Simonet (tot september), M. Van Den Branden, D. Van Kerckhove, D. Vanden Driessche, 
L. Vanrenterghem, L. Verhelst, T. Vrambout
Ingenieurs-animatoren: E. Cailleux, E. Nguyen
Ingenieurs TAC: K. Janssens, T. Rondou
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Harde muur- en vloerbekledingen
Voorzitter: P. Goegebeur
Leden: T. Archambeau, R. Baugnies, V. Baumard, M. Bauters, T. Beernaert, H. Berth, A.-M. Bonnet, B. Broekaert, D. Crombez, G. De Smet, 
J. De Smet, P. De Stobbeleir, E. Godderis, T. Hemelsoet, S. Hens, P. Holderick, M. Keulen, V. Lefort, A.  Mahaux, G. Mahaux, M.-M. Mennens, 
N. Naert, G. Pardon, G. Ponzo (vanaf november), B. Roten, B. Royaux, C. Van De Velde, D. Van Kerckhove, E. Van Rumst, L. Vandewiele (vanaf 
november)
Waarnemers: C. Arnould, B. Vangeersdaele, T. Verstaen
Ingenieur-animator: T. Vangheel
Ingenieurs TAC: L. Firket, J. Van den Bossche

Glaswerken
Voorzitter: A. Sanchez
Vicevoorzitter: J. Jacobs
Leden: J.-P. Aubert, L. Bonnave, A. Cassauwers, D. Ceyssens, H. Ceyssens, G. De Landtsheer, L. Delvoie, D. Dequidt, J. Devilers, P. Dresselaers, 
V. Goethals, T. Hens, T. Laurens, G. Martens, M. Martinez, A. Minne, P. Mistler, R. Nokerman, W. Reniers, F. Symoens, F. Triekels, J. Verhaert, 
L. Verhaert
Ingenieur-animator: V. Detremmerie
Ingenieurs TAC: F. Caluwaerts, R. Durvaux, L. Lassoie

Dichtingswerken
Voorzitter: R. Evens
Leden: S. Baelen, F. Belin, D. Bellanger, H.-C. Boulanger, F. Coninx, J. Coumans, C. Coussens, K. Derde, M. Kersschot, P. Kerstenne, J.-F. Labrouche  
(vanaf juni), F. Louwers, K. Mangelschots (vanaf november), H. Michot, J. Moens, R. Naert, E. Schomus, S. Terryn, G. Timmermans (†), P. Van Acker,  
L. Van Audenhaege, G. Van Dyck, D. Van Genechten (vanaf mei), D. Van Kerckhove, P. Van Rysseghem (vanaf mei), M. Wagneur, K. Wienen
Ingenieurs-animatoren: E. Mahieu, E. Noirfalisse
Ingenieur TAC: D. De Bock

Dakbedekkingen
Voorzitter: C. Vandermosten
Leden: U. Bal, F.-X. Bocage, A. Bountzouklis, F. Cauwelier, S. Couez, J.-F. Crohin, P. Crohin, S. Daelman, C. Degreef, S. Depuis, G. Derde, P. Donner, 
Y.-M. Dron, M. Dubois D’Enghien, J.-F. Fontenoy, B. Fournet, R. Geens, D. Gouverneur, J. Lemmens, M. Lesenfants, B. Rahier, C. Résimont, P. Segers,  
T. Stockman, C. Suarez, A. Thierens, G. Timmermans (†), J.-M. Tong, J. Van Leeuwen, N. Vander Putten, A. Vanhove, R. Vignix, D. Wattel, L. Zanussi 
Ingenieurs-animatoren: F. Dobbels, D. Langendries
Ingenieurs TAC: D. De Bock, L. Geerts
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Plafonneer-, voeg- en gevelwerken
Voorzitter: D. Verhaegen
Leden: P. Beaujean, J. Beke, B. Broekaert, P. Cherchye, O. Cremer, R. De Haes, P. De Kinder, J.-P. Demuynck, C. Denayer, M. Dutry, E. Godderis, 
J. Govaerts, H. Hendriks, J.-Y. Huberty, S. Jamar, G. Mostenne, N. Naert, M. Oldyck, J. Peeters, U. Peter, S. Piedboeuf, J. Schalley, H. Spoormakers  
(vanaf augustus), P. Timperman (tot februari), D. Van Kerckhove, V. Verachten, G. Veys
Ingenieurs-animatoren: I. Dirkx, Y. Grégoire
Ingenieurs TAC: S. Korte, M. Lignian

Steen en marmer
Voorzitter: H. Vanderlinden
Leden: A. Abraham (vanaf maart), J. Abraham, R. Baugnies, K. Callebaut, H. Callewier, G. Claerbout (vanaf maart), J. P. Cnudde, V. Cnudde, 
A. Demesmaeker (vanaf maart), P. Dethier, J. Elsen, M. Flament, P. Goegebeur, E. Latour, G. Legein, A. Matthys (tot september), M.-M. Mennens, 
B. Misonne, C. Mordant (vanaf maart), P. Noé (vanaf januari), D. Pallix, S. Piedboeuf, S. Renier, T. Schotte (tot maart), F. Tourneur, G. Van Gucht, 
K. Vandenneucker, B. Wauters
Ingenieurs-animatoren: D. Nicaise, G. Van Den Bleeken (vanaf maart)
Ingenieurs TAC: L. Firket, J. Van den Bossche

Schrijnwerken
Voorzitter: W. Simoens
Leden: J. Andries, G. Baens, D. De Both, J. De Bruijne, R. De Cort, R. De Schepper, J. De Wyngaert, C. Decaesstecker, J. Dehennin,  
P. Delcour, M. Foré, J. Geebelen, S. Kempeneers, L. Pype, P.-J. Simoens, G. Van De Walle, J. Van Hal, N. Van Hee, D. Van Kerckhove, F. Vanholst,  
M. Vanzurpele, A. Verbeke, J. Verniers, D. Versluys
Ingenieurs-animatoren: V. Detremmerie, E. Kinnaert, Y. Martin
Ingenieur TAC: F. Caluwaerts

Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties
Voorzitter: P. Deweer
Leden: W. Beeck (vanaf september), K. Beenaerts, J. Caerels (vanaf januari), V. Cazier (vanaf januari), B. Claessens, S. Creffier (vanaf januari),  
M. Decat, L. Dedeyne (vanaf januari), G. Diericx (tot april), J.-P. Geerts, G. Gronsfeld, E. Maertens, J.-F. Minne, C. Nonneman, D. Peytier, 
F. Santucci (vanaf januari), Y. Simar (vanaf januari), M. Spector (tot januari), K. Van Campenhout (vanaf mei), M. Van Der Beken (tot januari), 
C. Van Dinter, P. Van Rompaey, K. Wuyts
Ingenieurs-animatoren: B. Bleys, V. Jadinon
Ingenieur TAC: I. De Pot
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Hygrothermie

Voorzitter: /
Leden: M. Bonnarens, A. Dawans, E. De Kempeneer, V. De Meulenaer, P. Deweer (vertegenwoordiger van het TC ‘Sanitaire en industriële  
loodgieterij, gasinstallaties’), V. Feldheim, M. Frederic, H. Geeraerts, A. Gillard, A. Janssens, K. Ludwik, J. Lavens (tot maart), J.-P. Minne, 
D. Peytier (vertegenwoordiger van het TC ‘Verwarming en klimaatregeling’), I. Piette, B. Present, S. Roels, M. Ruebens, N. Spies, 
V. Szpirer, A. Van Eycken, D. Van Kerckove, C. Van Loock, E. van Overmeire, R. Van Rossem, J.-P. Wintgens
Ingenieurs-animatoren: X. Loncour, J. Van der Veken
Ingenieur TAC: A. Acke

Akoestiek

Voorzitter: C. Decaesstecker
Leden: S. Cassiman, J. Coose, R. De Block, E. Degrave (tot juli), E. De Kempeneer, C. Debonne (tot oktober), P. Dresse, R. Dumont, 
H. Fabri, R. Geens, A. Gillard, F. Goes (tot oktober), A. G. Graceffa (tot april), C. Grimonpont, S. Hayen, B. Heymans, B. Justin  
(vanaf juli), J.-P. Lahaye, J. Lavens, J. Marinus, K. Maroy, A. Minne, H. Mostmans, J. Nemerlin, G. Oushoorn, P. Roman, M. Ruebens,  
P. Toussaint, M. Van Damme, H. Van Keymeulen, C. Van Loock, E. Van Overmeire, P. Vandewiele, M. Vanstraelen, L. Vasseur,  
G. Vermeir, J.-F. Winant
Ingenieur-animator: L. De Geetere
Ingenieurs TAC: J. Goovaerts, M. Lignian

TECHNISCHE COMITÉS

Brandveiligheid

Voorzitter: M. Leysen
Leden: B. Akkermans, M. Berckmoes, S. Cassiman, M. Colson, C. Decaesstecker, M. Delruelle (vanaf november), V. Detemmerman, 
R. Goovaerts, B. Heymans, G. Janssen, E. Mackelbergh, J. Marinus, C. Pimpurniaux, M. Ruebens, B. Stockbroeckx (tot november), 
W. Van de Voorde, T. Van Helden, K. Van Herpe, N. Van Houten, C. Van Loock, A. Van Steelant, K. Vercaempt, A. Verhoeven (vanaf 
maart), P. Verhoeven (vanaf oktober), J.-P. Veriter
Ingenieurs-animatoren: S. Eeckhout, Y. Martin
Ingenieurs TAC: G. De Raed, J. Goovaerts

Bouwfysica, comfort en veiligheid
Voorzitter: E. De Kempeneer
Vicevoorzitter: M. Ruebens
Ingenieurs-animatoren: L. De Geetere, X. Loncour, Y. Martin, J. Van der Veken
Ingenieurs TAC: A. Acke, G. De Raed, S. Eeckhout, J. Goovaerts, M. Lignian
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BIM & ICT

Smart & Sustainable Constructions

Voorzitter: M. Moens (vanaf oktober), T. Vandenbergh (tot oktober)
Leden: P. Abeel, J. Alboort (tot november), A. Argeles, M. Baetens (tot november), K. Baggen (tot november), J.-P. Bauwens, X. Bindels, 
A. Bitar, S. Boeykens, M. Bonnarens (vanaf juni), A. Boutemadja, W. Bouttery, M. Brochier, W. Bulens (tot november), N. Calicchia, F. Campion  
(vanaf november), R. Collard, J.-P. Couwenbergh, F. Crovato, C. Dalhuizen, J. De Cock (vanaf november), S. De Nolf (vanaf november),  
J. De Smedt, R. De Smedt (vanaf november), B. De Smet (vanaf november), B. De Spiegeleer (vanaf november), V. Detemmerman, J. Dhondt 
(tot november), A. Dubuisson, G. Duyckaerts (tot november), D. Froyen, B. Geerinckx, T. Gretry, K. Grietens, R. Hageman (vanaf april),  
D. Hellemans, P. Janssens (tot november), G. Kerckhofs, R. Klein, K. Kozlowski (vanaf juni), J. Kuppens (tot november), B. Lambert (vanaf 
januari), F. Lederer (vanaf januari), P. Legros, J. Lhoëst (tot november), U. Linden, O. Linder (vanaf november), K. Luckx (tot november), N. Maes, 
V. Marbach, V. Martin (tot november), R. Meuleman, R.-H. Meurisse, M. Moens (tot oktober), E. Moeyersons, P. Moutschen, F. Naeyaert 
(vanaf november), J. Nolet, T. Nuttens, K. Nys, M. Oumzil, B. Pauwels (vanaf november), P. Pauwels, G. Pierrard, E. Piers (tot november), 
P.-B. Pousset, P. Present, A. Sagne, L. Schiltz, F. Schwall (tot november), Y. Sottiaux (tot november), N. Smets (vanaf mei), J.-M. Stiernon, 
W. Tanghe (tot november), F. Van de Velde, M. Van Den Berg (vanaf november), A. Van den Borre, J. Van Den Driessche, P. Van Den Eynde, 
S. Van Der Have, C.  Van Loock (vanaf november), J. Van Mol, H. Van Oosterhout (vanaf november), E. Van Overmeire, E. Van Overwaele, 
J. Vandamme, B. Vande Kerckhove (tot november), K. Vandenbogaerde (vanaf oktober), E. Vanmechelen, S. Verhaert, M. Verhiel, R. Voshol, 
T. Vyncke, A. Wouters
Ingenieurs-animatoren: N. Cauberg, M. Huerdo Fernandez (tot november), G. Zarmati (vanaf november)
Ingenieurs TAC: R. Durvaux, S. Vercauteren

Voorzitter: R. Van Boeckel (tot april), T. Vandenbergh (vanaf oktober)
Leden: K. Allacker, A. Argeles, P. Ballon, K. Beenaerts, J. Beneens, F. Blockx, M. Bonnarens, S. Breels, P. Callewaert, F. Cauwelier, T. Clerinx, M. Croufer, 
A. Dawans, X. De Bueger (tot april), P. De Kinder, K. De Landsheere, G. De Landtsheer, G. De Schutter (tot september), N. De Temmerman,  
J. Declercq, V. Detemmerman, K. Dupon, A. Fuhr, B. Gentens, G. Goossens, B. Huberlant, P.-H. Lefebvre, J. Lhoëst, S. Magnee, M.-M. Mennens, 
J. Michiels, J. Moens, S. Motte, V. Naessens, D. Peytier, L. Schiltz, W. Simoens, Y. Sottiaux, N. Stevens, M. Strobbe, F. Tourneur, S. Trachte (tot 
september), L. Van de Loock, K. Van Dingenen, G. Van Gucht, L. Van Thienen, S. Vande Meulebroucke, S. Vanden Brande, A. Vanden Eynde, 
K. Vanderbruggen, J.-C. Vanderhaegen, R. Vereecken, D. Verhaegen, B. Vuyge
Ingenieurs-animatoren: R. Delvaeye, J. Vrijders
Ingenieurs TAC: K. Janssens, S. Vercauteren

Architecten
Voorzitter: J. Beke
Vicevoorzitter: C. Bourgois
Leden: J. Alboort (tot oktober), A. Boutemadja, G. Colliers, Y. Craeye (vanaf mei), M. D’Anvers, B. Dangoisse (vanaf mei), D. De Clerck,  
R. De Lathouwer, S. De Nolf (vanaf oktober), P. De Smet, L. Dedeyne, S. Demon (tot mei), E. Dufrasnes (vanaf juli), J.-C. Embrechts, E. Geens, 
E. Germijns, J. Glaude, T. Hermans, N. Huysmans, J. Jadoul (vanaf november), J. Kessler (vanaf november), H. Krokaert, T. Lamy, P. Laporta, 
C. Lemmens, F. Luyckx, J. Mariën, T. Modave, S. Motte, H. Poncin, M. Procès, T. Serck, E. Spitzer (vanaf november), M. Vercruysse, D. Versluys, 
M. Wagneur
Ingenieurs-animatoren: S. Danschutter, P. Wouters
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De boekhouding heeft enerzijds als oogmerk 
om een inzicht te verschaffen in de financiële 
toestand van het Centrum en anderzijds om het 
gevoerde beleid te verantwoorden.

Aangesloten leden
Op 31 december 2020 telde het WTCB 96.157 leden, waaronder 
70.245 eenmans zaken. Zoals mag blijken uit de grafiek hieronder, vertegen-
woordigt dit een stijging van 14,40 % ten opzichte van 10 jaar geleden.

Werkingsopbrengsten en -uitgaven
De grafieken hiernaast illustreren de samen stelling van de verschillende  
opbrengsten en uitgaven in verhouding tot het totaal. Hieruit blijkt dat de 
bijdragen van de leden ongeveer 63 % van de totale opbrengsten uitmaken.  
De personeels kosten – de voornaamste post van de uitgaven – vormen 63 % 
van het totaal.

Evolutie van het aantal aangesloten leden

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Bijdragen: 63,42 % Andere: 10,16 %

Onderzoek:  
12,59 %

Ontwikkeling:  
13,44 %

Verkoop van diensten: 
0,39 %

Opbrengsten

Personeel: 63,27 %

Leveringen: 20,99 %

Afschrijvingen en 
andere: 11,36 %

Uitgaven

Goederen: 4,38 %



65FINANCIËN 65

Bestemming van de uitgaven
De grafiek hieronder geeft in grote lijnen de bestemming van de uit gaven weer die voortvloeien uit de WTCB-activiteiten, en dit na de verdeling van de structuur-
kosten. Deze laatste omvatten niet alleen de kosten voor de gebouwen en de installaties, maar ook de administratie kosten. De totaliteit van de beschikbare 
middelen wordt op directe en indirecte manier aangewend ten behoeve van de bouwondernemingen.

88 % van het totale budget vindt immers rechtstreeks zijn weg naar de sector terug, terwijl 12 % ervan op termijn ten goede komt van de bouw via contractuele 
onder zoeken. Onze inkomsten worden met andere woorden in hun integraliteit besteed aan de ver betering van de kwaliteit en de competitiviteit van het bouw-
wezen, wat overi gens de voornaamste doelstelling van het Centrum is.

Bestemming van de uitgaven

Technisch advies, cursussen,  
publicaties, databanken: 20,98 %

Projecten van Thematische Innovatie stimulering, 
Technologische Dienstverleningen, Normen- 
Antennes, studies, sensibilisering: 12,42 %

Innovatief collectief onderzoek: 
22,04 %

Prenormatieve collectieve  
studies: 7,67 %

Werking van de laboratoria:  
13,96 %

Normalisering, certificering, Technische 

Goedkeuringen: 5,19 %

Andere: 6,20 %

Contractueel onderzoek: 
11,54 %
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Het WTCB levert grote inspanningen om de kwaliteit binnen 
de bouwsector te verbeteren en de vakkennis van de bouw-
professionals te vergroten. Dit is evenwel geen eenvoudige 
taak. Het bouwproces is immers zeer gefragmenteerd en er is 
steeds een groot aantal personen bij betrokken.

Om zijn taken naar behoren te kunnen uitvoeren en te kunnen 
inspelen op de technologische evoluties, kan het WTCB een 
beroep doen op een multidisciplinair en dynamisch team van 
medewerkers, die alles in het werk stellen om de resultaten 
van het wetenschappelijke en technische onderzoek van het 
Centrum zo breed mogelijk te verspreiden ten voordele van 
aannemers, maar ook ten voordele van andere professionals 
in de sector (architecten, studiebureaus, landmeterexperten, 
onderwijs, administraties ...).

In deze context maakt de ervaring en het pragmatisme van de 
enen het mogelijk om de innoverende ideeën van de anderen 
om te zetten in praktische naslagwerken, gerichte technische 
adviezen, maar ook cursussen en opleidingen die afgestemd 
zijn op de behoeften van de sector.

Gelet op het feit dat deze noden alsmaar groter worden en 
de impact van het WTCB nog dient toe te nemen, wordt in de 
komende jaren een verdere groei van het personeelsbestand 
voorzien om de ambities voor 2025 waar te maken.

66

Het WTCB kan rekenen op de kennis  
van gemotiveerde medewerkers uit de 
meest diverse onderwijsdisciplines om 
zijn opdrachten tot een goed einde te  
brengen. Dankzij deze bundeling van  
professionele bekwaamheid, engage-
ment en ruime inzetbaarheid is het 
Centrum uitgegroeid tot een toon-
aangevend organisme in de bouw sector.
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Evolutie van het personeelsbestand over de periode 2010-2020  
(situatie op 31 december)
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Tijdens de vergaderingen van de Algemene Raad van het WTCB op 2 juni 2020 en 
24 november 2020 werd de samenstelling van de Algemene Raad en van het Vast Comité 
als volgt goedgekeurd:

Voorzitter
J. Willemen

Vicevoorzitters
E. Devos, C. Golinvaux, T. Scorier

Honoraire voorzitters
J. Gheysens, R. Lenaers

Leden aangeduid door de Confederatie Bouw
P. Crohin, R. de Mûelenaere, P. De Roover, J. Devilers, R. Evens, B. Geentjens, B. Georges, 
F. Goes, A. Graceffa, R. Hinnens, S. Jamar, S. Kaye, E. Keijers, J. Lembrechts, E. Leskens, 
C. Maes, S. Magnée, G. Mahaux, O. Mareschal, L. Mohymont, J. Pérard, J. Polet, M. Ruebens, 
B. Schrevens, M. Schwanen, P. Segers, W. Simoens, W. Straetmans, B. Tasiaux, M. Therer, 
G. Van Gucht, H. Vanderlinden, E. Vandewiele

Gecoöpteerde leden door de Confederatie Bouw
N. De Smet, E. Devos, C. Hautier, B. Heiderscheidt, D. Holemans, C. Peeters

Leden aangeduid door de Bouwunie
G. Baert, J. Debuf, B. De Malsche, D. Hellemans, K. Kempeneers, P. Suys,  
L.-J. Vancauwenberghe, F. Verkest, J.-P. Waeytens

Lid aangeduid door het VBO
C. Golinvaux

Leden aangeduid door de FOD Economie
R. Collette, G. Jansens

Leden aangeduid door het Vlaamse Gewest
S. Faignet, L. Van de Loock

Lid aangeduid door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
O. Eugene

Lid aangeduid door het Waalse Gewest
A. Gillin

Leden aangeduid door de werknemersorganisaties
P. Cuppens, G. De Vlaminck, J.-L. Teheux, J. Vandycke

Verificateurs der rekeningen
J. Lembrechts, B. Tasiaux

Bedrijfsrevisor
HLB Dodémont-Van Impe

Algemene Raad

Vast Comité
Voorzitter
J. Willemen

Vicevoorzitters
E. Devos, C. Golinvaux, T. Scorier

Leden
R. Collette, R. de Mûelenaere, G. De Vlaminck, K. Kempeneers, J. Lembrechts,  
L. Mohymont, K. Neyrinck, M. Ruebens, E. Vandewiele, J.-P. Waeytens

Waarnemers
A. Gillin, L. Van de Loock
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A-LIGHT II – Integrating lightweight concepts in acoustical 
standardization (FOD Economie en NBN)

ADEKIT II – Développement d’un kit de détection d’amiante 
in situ dédié aux éléments inclus dans le bâtiment et 
l’industrie (Ontwikkeling van een in situ asbestdetectiekit 
voor elementen in de bouw en industrie) (Greenwin 
- Wallonië)

ADERSOL – Hechtingscriteria voor vloerbekledingen (FOD 
Economie en NBN)

Afbladderen van verf aangebracht op metselwerk van 
terracotta (WTCB)

AGGLOSTO – Geagglomereerde steen: naar een aangepast 
normatief kader voor het gebruik van geagglomereerde 
steen in gebouwen (FOD Economie en NBN)

ATISOL C2C – Système constructif comportant une 
membrane biosourcée pare-vapeur et d’étanchéité à l’air 
couplée à une isolation pour les bâtiments neufs à ossature 
en bois et pour la rénovation par l’intérieur, en suivant la 
démarche Cradle to Cradle (Biogebaseerd dampscherm- en 
afdichtingsmembraansysteem gekoppeld aan een isolatie 
volgens cradle-to-cradle voor nieuwe gebouwen met een 
houtskelet en voor de renovatie van bestaande gebouwen 
langs de binnenkant) (Greenwin - Wallonië)

AUTODRONE – Geautomatiseerde Inspectie van Infrastruc-
tuur aan de hand van Drones (VLAIO - Vlaanderen)

B-LCA II – Methodologisch kader voor het uitvoeren van 
LCA in de bouw: Belgische invulling en verfijning van het 
Europese kader (FOD Economie en NBN)

BBSM – Het Brussels gebouwenpark: bron van nieuwe 
materialen (EFRO - Brussel)

BCCC – Brussels Construction Consolidation Centre (Inno-
viris - Brussel)

BE REEL! – Belgium Renovates for Energy Efficient Living 
(EU LIFE - Europese Unie)

Betonherstel – Nieuwe technologieën, producten en 

inzichten voor een duurzame hertelling van beton-
producten (VLAIO - Vlaanderen)

BIM SCHRIJNWERK – Geïntegreerde BIM-compatibele tool 
voor de eisen van buitenschrijnwerk en de prestaties van 
houten kaders (WTCB)

BIMEXPO – Réalisation d’un prototype (Poc) de la plate-
forme intelligente UX (User eXperience) qui combine les 
technologies BIM, VR (virtual reality) et HUB de données 
pour la salle exposition de Thomas & Piron (Realisatie van 
een prototype (Poc) van het intelligent platform UX (User 
eXperience) dat BIM-, VR- (virtual reality) en data-HUB-tech-
nologieën combineert voor de tentoonstellingsruimte van 
Thomas & Piron) (SPW EER - Wallonië)

BIMy – BIM in the city (Innoviris - Brussel)

BIO-CLAY-MASONRY – Normatief kader voor ongebakken 
klei en biogebaseerde metselwerkproducten (FOD Eco-
nomie en NBN)

Bouwhubs – Logistiek in de bouw (VLAIO via VIL - Vlaanderen)

BruGeo – Valorisatie van het geothermisch potentieel 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (EFRO - Brussel)

BUILD4WAL – Démonstrateur Construction 4.0 (Demonstra-
teur Bouw 4.0) (Digital Wallonia en SPW EER - Wallonië)

BuildCircular.Brussels (Leefmilieu Brussel - Brussel)

C-Bridge – Stappenplan naar ontwerp, regelgeving en 
constructie van composietbruggen in Vlaanderen (VLAIO 
- Vlaanderen)

CBCI – Circular Bio-based Construction Industry (Interreg 2 Seas)

Centrum Bouw 4.0 (EFRO - Vlaanderen)

Changing minds – Op weg naar levenslang zorgeloos 
wonen. Het kruispunt tussen bouw en zorg (VLAIO - 
Vlaanderen)

Circulaire school van de toekomst (Vlaanderen Circulair 
- Vlaanderen)

Circular.Concrete – C² (VLAIO via SIM-Flanders - Vlaan-
deren)

Clean.ETICS – Leidraad voor het reinigen van ETICS (WTCB 
en BCCA)

Climate Change Resilience (WTCB)

CODEC II – Communication framework for digital construc-
tion (FOD Economie en NBN)

CoDyNi II – Bepaling in situ van de reële energiepres-
taties van gebouwen met behulp van dynamische 
co-heating-proeven en niet-ingrijpende metingen (FOD 
Economie en NBN)

COMISVENT – Evaluatie van de prestaties van ventila-
tiesystemen tijdens de ontwerpfase en de ingebruikname 
(FOD Economie en NBN)

ConCure – Ontwikkeling van een doortastende methode 
en criteria om de doeltreffendheid van nabehandelings-
producten te bepalen (FOD Economie en NBN)
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Construire adaptable (SPW - Wallonië)

CRAMIC – Crane Dynamics (SPW EER - Wallonië)

Creatie van een applicatie ‘Diagnose van gebouwen’ 
(WTCB)

Creatie van een applicatie ‘Specificatie van beton’ (WTCB)

CSiteVision – Virtual en augmented reality in de voor-
bereidingsfase en uitvoeringsfase van gebouwen (VLAIO 
- Vlaanderen)

C-Tech – Technologische dienstverlening Duurzaam 
Bouwen en Duurzame Ontwikkeling in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (Innoviris - Brussel)

DeepCrete – Uitvoering van diepwanden: betonspecificatie 
en kwaliteitscontrole (FOD Economie en NBN)

DigiPLACE – Digital Platform for Construction in Europe 
(H2020 - Europa)

DigitalDeConstruction - Advanced Digital Solutions 
Supporting Reuse and High-Quality Recycling of Building 
Materials (Interreg Nort-West Europe)

Digitale 3D-meettoepassingen voor een geïndustria-
liseerd bouwproces bij nieuwbouw en renovatie (VLAIO 
- Vlaanderen)

Doorgedreven implementatie van innovaties binnen 
ETICS met harde bekledingen (VLAIO - Vlaanderen)

Drones in de bouw en landbouw (VLAIO - Vlaanderen)

Evacode II – Evaluatiemethode voor waterbehande-
lingsinstallaties ter voorkoming van kalkvorming (FOD 
Economie en NBN)

FCRBE - Het hergebruik van gerecupereerde bouw-
elementen bevorderen in Noordwest-Europa (Interreg 
Nort-West Europe)

FiSaF – Fire Safety of multi-story building facades (with 
combustible materials) (FOD Economie en NBN)

GeoCamb – Geothermal Energy potential in Cambrian rocks 
focusing on public buildings (Belspo BRAIN-BE)

Gespecialiseerde energieconsulenten voor onroerend 
erfgoed (Agentschap Onroerend Erfgoed (Klimaatfonds) 
- Vlaanderen)

Glazen borstweringen: herevaluatie (WTCB en BCCA)

Granisec – Methodologie voor de evaluatie van de gebruiks-
geschiktheid van secundaire inerte betongranulaten (FOD 
Economie en NBN)

GREEN ROOFS UP! – Samen voor meer kwaliteitsvolle 
groene daken (VLAIO - Vlaanderen)

HAMSTER – Heat, Air and Moisture real scale Test facility 
for building elements (EFRO en Innoviris - Brussel)

Het schuiven van borstweringen op een plat dak en 
uitzetten van de PU-isolatie (WTCB)

HOUTEN TERRASSEN (WTCB)

Hygrimpact II – Impact van de hygrothermische eigenschap-
pen van materialen op de thermische prestaties en het 
comfort in gebouwen (FOD Economie en NBN)

In-Vent-Out II – Relatieve positionering van de lucht-
toevoeropeningen ten opzichte van de lucht- en rookgas-
afvoeropeningen van gebouwen (FOD Economie en  
NBN)

IN2EUROBUILD – Directives pour l’isolation intérieure 
des bâtiments existants (Richtlijnen voor binnenisolatie 
van bestaande gebouwen) (Cornet - Wallonië en Europa)

Integratie van een akoestische rekentool voor ventila-
tiesystemen in Optivent (WTCB)

Intellicht – Intelligente lichtregelsystemen (VLAIO -  
Vlaanderen)

KalkHennep_VL – Ontwikkeling van ontwerp- en 
uitvoerings ondersteuning voor de toepassing van kalk-
hennep in de Vlaamse bouwsector (VLAIO - Vlaanderen)

Klikgeluidsoverlast in aluminium schrijnwerk (WTCB)

Kwalitatieve warmtenetten (VLAIO - Vlaanderen)

LARCOWALL – Développement d’un hourdis voile en béton 
extrudé, peu couteux, utilisant des matériaux recyclés, 
tout en garantissant les performances d’inertie thermique 
et acoustique du béton (Ontwikkeling van een goedkope 
geëxtrudeerde betonnen wand met gerecyclede materialen 
met garantie van de thermische en akoestische inertie-
prestaties van beton) (SPW EER - Wallonië)

LifeMACS – Multi-layer Bayesian life-cycle methodology for 
the structural assessment of existing concrete structures 
(FWO-Vlaanderen)

LLAB Retrofit – Living Labs Brussels Retrofit (EFRO en 
Innoviris - Brussel)

Milieu-impact van gevelbekleding in hout en op hout 
gebaseerde panelen (WTCB)

Modul’Air – Geprefabriceerde gevelmodules voor een 
versnelde renovatie van de gebouwschil en van ventilatie-
systemen (EFRO en Innoviris - Brussel)

Monitoring van structuren en systemen met optische 
vezel (VLAIO - Vlaanderen)

NeoCem – Specifieke gebruikgeschiktheid van nieuwe 
Belgische cementsoorten (FOD Economie en NBN)

NEPBC – Next generation building energy assessment 
methods towards a carbon neutral building stock (FWO 
- Vlaanderen)

Normen-Antenne Afwerkingen (FOD Economie en  
NBN)

Normen-Antenne Akoestiek (FOD Economie en NBN)

Normen-Antenne Beton-mortel-granulaten (FOD Eco-
nomie en NBN)

Normen-Antenne Bouwdetails (Smart Connect) (FOD 
Economie en NBN)
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Normen-Antenne Brandpreventie (FOD Economie en 
NBN)

Normen-Antenne Eurocodes (FOD Economie en NBN)

Normen-Antenne Energie en binnenklimaat (FOD  
Economie en NBN)

Normen-Antenne Geotechniek (FOD Economie en NBN)

Normen-Antenne Indoor Air Quality (FOD Economie 
en NBN)

Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven 
gevelelementen (FOD Economie en NBN)

Normen-Antenne Toleranties en uitzicht (Eye Precision) 
(FOD Economie en NBN)

Normen-Antenne Verlichting (FOD Economie en NBN)

Normen-Antenne Water en daken (FOD Economie en NBN)

Ontwikkelingsrekentool voor hemelwaterafvoer (WTCB) 

OPTIDIM – Op weg naar een methode voor het bepalen 
van de nominale thermische belasting van huishoude-
lijke warmwatersystemen in de residentiële sector (FOD 
Economie en NBN)

Out2In – Impact van filtratie- en luchtzuiverings technieken 
op het binnendringen van buitenluchtpolluenten via 
ventilatie ter verbetering van de binnenluchtkwaliteit in 
duurzame gebouwen (Innoviris - Brussel)

P-RENEWAL – Rénovation énergétique du bâti wallon 
d’avant-guerre à valeur patrimoniale (Energetische reno-
vatie van het Waalse gebouwenerfgoed)(DG04 - Wallonië)

PEPSE – Conception, développement, validation et mise 
en service d’un poste d’essai semi-virtuel pour le test de 
systèmes de production, de stockage et de distribution 
d’énergie (Ontwerp, ontwikkeling, validatie en inwerking-
stelling van een ‘semivirtuele’ proefpost voor het testen 
van systemen voor energieproductie, -opslag en -distributie) 
(EFRO - Wallonië)

Prio-Climat – Prioriteren en optimaliseren van de reno-
vatiestrategieën in sociale woningen: op naar een beter 
binnenklimaat (EFRO en Innoviris - Brussel)

RECURWOOD – REnovation and REdevelopment in a 
Changing URban environment using WOOD (VLAIO - 
Vlaanderen)

REINFORCE – Minimale wapening van betonplaat-
elementen (FOD Economie en NBN)

RETROFIT – Développement de solutions innovantes pour 
la rénovation des fenêtres. Cas du retrofit (remplacement 
du vitrage seul) par un nouveau vitrage sous-vide super 
isolant (Ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor 
de renovatie van vensters. Retrofit (alleen vervanging van 
de beglazing) door een nieuwe superisolerende vacuüm-
beglazing) (SPW EER - Wallonië)

SBO EcoCities – Green roofs and walls as a source for 
ecosystem services in future cities (FWO-Vlaanderen)

SCLT – Développement d’un panneau sandwich composé 

de CLT (Cross Laminated Timbers) et d’une âme isolante 
participant aux propriétés mécaniques (Ontwikkeling van 
een sandwichpaneel samengesteld uit CLT (Cross Lami-
nated Timbers) en een isolatiekern die bijdraagt   aan de 
mechanische eigenschappen) (SPW EER - Wallonië)

SCoolS – Sustainable Cooling Systems (Cornet via VLAIO 
- Vlaanderen)

Smart Buildings Illustrated – Gedocumenteerde case-
study’s (WTCB)

Smart Buildings in Use (VLAIO - Vlaanderen)

Smart Maintenance (WTCB)

SmartPower – Correct vermogen voor opwarming van 
gebouwen (FOD Economie en NBN)

SOLIS – Normatief kader en gebruikscriteria voor de onder 
de dekvloer aangebrachte isolatie (FOD Economie en NBN)

SOLRENF – Versterkte taluds (FOD Economie en NBN)

Spoelen van drinkwaterleidingen (WTCB en BCCA)

STOCC – Opslag van warmte door materialen met fase-
overgang (EFRO - Wallonië)

SWW 2.0 (VLAIO - Vlaanderen)

To bio or not to bio (VLAIO - Vlaanderen)

Tool voor de koppeling tussen kosten en planning (WTCB)

Towards Smart Ventilation in Midsized Buildings (VLAIO 
via Flux50 - Vlaanderen)

Verzakking van cellulose-isolatie (WTCB)

WIND EN DAKEN – Windweerstand van daken. Evaluatie 
in het labo en in situ (WTCB en BCCA)

Wonder Walls – Facilitating green facades (VLAIO - 
Vlaanderen)
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Om te beantwoorden aan de noden van de bouwsector, werkt het WTCB mee aan  
verschillende onderzoeken en sensibiliserings acties. Deze projecten worden mede mogelijk 
gemaakt dankzij de steun van de volgende instanties:

EU Horizon 2020
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Onderzoekt • Ontwikkelt • Informeert
Het WTCB vormt al meer dan 55 jaar hét wetenschappelijke en technische middelpunt van de bouw-

sector. Het Centrum wordt hoofdzakelijk gefinancierd met de bijdragen van 95.000  aangesloten  

Belgische bouwbedrijven. Dankzij deze heterogene ledengroep zijn bijna alle bouwberoepen verte-

genwoordigd en kan het WTCB bijdragen tot de kwaliteits- en productverbetering.

Onderzoek en innovatie
Een industrietak zonder innovatie is als cement zonder water. Het WTCB heeft er daarom  voor gekozen  

om zijn onderzoeksactiviteiten zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de noden van de sector. De 

Technische Comités die de WTCB-onderzoeken sturen, zijn samengesteld uit bouwprofessionelen 

(aannemers en experten) die dagelijks op het terrein staan.

Met de hulp van verschillende officiële instanties stimuleert het WTCB bedrijven om steeds verder te 

innoveren. De begeleiding die we aanbieden, is afgestemd op de actuele maatschappelijke uitdagingen  

en van toepassing op diverse domeinen.

Ontwikkeling, normalisatie, certificering en goedkeuring
Op vraag van overheden of privébedrijven werkt het WTCB ook mee aan diverse ontwikkelings-

projecten (contractresearch). Zo is het Centrum niet alleen nauw betrokken bij de activiteiten van de 

nationale (NBN), Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisatieinstituten, maar ook bij instan-

ties zoals de Belgische unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb). Al deze projecten 

geven ons meer inzicht in de bouwsector, waardoor we sneller kunnen inspelen op de noden van de 

verschillende bouwberoepen.

Informatieverspreiding en steun aan bedrijven
Om de kennis en ervaring die op deze manier vergaard wordt op een efficiënte manier te delen met 

de bedrijven uit de sector, kiest het Centrum resoluut de weg van de informatica. Onze website is zo 

opgesteld dat elke bouwprofessioneel met slechts enkele muisklikken de gewenste WTCB-publicatie-

reeksen of bouwnormen terugvindt.

Goede informatieverspreiding kan echter niet enkel elektronisch. Een persoonlijk contact is vaak 

nog steeds de beste aanpak. Jaarlijks organiseert het Centrum ongeveer 750 informatie sessies en  

themadagen voor bouwprofessionelen. Ook de aanvragen voor onze afdeling Technisch Advies blijven 

binnenstromen, met meer dan 18.000 verstrekte adviezen per jaar.

Maatschappelijke zetel

Lombardstraat 42, B-1000 Brussel

Tel. 02/502 66 90

Fax 02/502 81 80

E-mail: info@bbri.be

Website: www.wtcb.be

kantoren

Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe

Tel. 02/716 42 11

Fax 02/725 32 12

• Technisch advies – Publicaties

• Beheer – Kwaliteit – Informatietechnieken

• Ontwikkeling – Valorisatie

• Technische goedkeuringen – Normalisatie

proefstation

Avenue Pierre Holoffe 21, B-1342 Limelette

Tel. 02/655 77 11

Fax 02/653 07 29

• Onderzoek en innovatie

• Vorming

• Bibliotheek

Brussels GreenBizz

Diedonné Lefèvrestraat 17, B-1020 Brussel

Tel. 02/233 81 00
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