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BOUW- EN VASTGOEDCAHIERS
DE REGELS VAN GOED VAKMANSCHAP EN
DE KWALITEITSKEURMERKEN IN DE BOUWSECTOR
Wat betekenen die afkortingen precies? Welke specificaties of certificeringen dekken ze? Welke functies en draagwijdte
hebben die? Met wat voor producten of diensten houden ze verband? Wat is hun onderlinge hiërarchische verband en wat
voor waarborg bieden ze? Hoe en door wie worden ze uitgewerkt of bekrachtigd?
Stuk voor stuk vragen die de bouwprofessional zich mogelijk stelt wanneer hij wordt geconfronteerd met het grote aantal
verschillende referenties en labels, die onduidelijkheid en verwarring kunnen zaaien. Om een beter inzicht in de materie te
verschaffen en een beter gebruik van die instrumenten te bevorderen werd deze gids opgesteld.
Deze gestructureerde presentatie van alle reglementaire en contractuele voorschriften, regels van de kunst en goede
praktijken, certificaten en labels, zowel de verplichte als de vrijwillige, wordt in de bijlagen aangevuld door een woordenlijst,
index en een drietalige tabel met afkortingen. Dit beknopte overzicht van de voorschriften en kwaliteitskeurmerken is een
interessant hulpmiddel voor bouwprofessionals en juristen.
Michel PROCÈS (architect, emeritus hoogleraar aan de faculteit Architectuur UCL LOCI van Brussel, oud-voorzitter van het
Technisch Comité ‘Architecten’ van het WTCB) stelde deze gids op in samenwerking met Mr. Olivier HAENECOUR en Mr. Thierry
LOTH (advocaten aan de balie van Bergen). Voor de Nederlandstalige versie hielpen Mr. Marco SCHOUPS (advocaat), Joost
BEKE en Eric GERMIJNS (architecten-deskundigen) mee, met de steun van UPA-BUA en het Technisch Comité ‘Architecten’ van
het WTCB.
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In de reeks Bouw- en Vastgoedcahiers worden praktijkgerichte uitgaven gepubliceerd omtrent diverse juridische thema’s in
het bouw- en vastgoedrecht. Door de bevattelijkheid van de uitgaven wordt er kort ingespeeld op de actualiteit en de noden
van het doelpubliek. Tot dit professionele doelpubliek behoren zowel juridische actoren in het bouw- en vastgoedrecht als
niet juridische actoren die evenwel nood hebben aan juridische informatie die op een correcte, toegankelijke en leesbare
manier wordt weergegeven.
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