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Werkprogramma  

2023 
 

Technisch Comité  
Plafonneer-, voeg- en gevelwerken 

 
 

Studie en onderzoek voor kennisverwerving 

Zie Project showroom van Buildwise-projecten - Alle projecten van Buildwise 

 
Het werkprogramma 2023 van het Technisch Comité Plafonneer-, voeg- en gevelwerken bevat 5 
hoofdthema’s: ETICS, Binnenbepleisteringen, Buitenbepleisteringen, Voegwerk en Na-isolatie  
 
 

1. ETICS 

Zowel ETICS (External Thermal Insulation 
Composite System – techniek voor warmte-isolatie 
van gevels via de buitenzijde) met bepleistering als 
met harde bekleding is zeer relevant voor het 
ontwerpen en uitvoeren van een energieperformante 
gevel, zowel bij nieuwbouw als renovatie. Het ETICS 
sluit perfect aan bij de doelstellingen van de 
Europese Green Deal. 
Buildwise heeft na acties van R&D nu al 3 TV’s over 
het onderwerp gepubliceerd, nl. TV 257, TV 274 en 
TV 279. Daarnaast ontwikkelde het ook de applicatie 
WindETICS, die in 2022 online werd gezet en die 
aangepast is aan de 3 assen van Ambities 2025 
(Metier – Green Deal – Bouw 4.0). 
 

Behoeften van de sector en verwachte impact 

1. Checklists in verschillende stadia van de werken 
2. Accurate details (nieuwbouw en renovatie) 
3. Specifieke kenmerken van ETICS voor houten constructies - bouwschade vermijden  
4. Ondersteuning voor certificering van ondernemingen indien gewenst door de sector 
5. Duurzame oplossingen voor warmte-isolatie en esthetische afwerking van gevels 
6. Begeleiding tijdens het hele proces (massificatie van energetische renovatie)  
7. CCTB - Waals typebestek voor gebouwen - BIM ready 

 
 Faciliteren van de werken in alle fasen van het bouwproces  
 Specialisering van bedrijven om grote toename van energetische renovaties aan te kunnen 
 Preventie van pathologieën 
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Deliverables en timing 

Type Specificatie Timing 
TV  TV 274 Referentiedetails voor ETICS: aanvullende detailfiches continu 
TV Digitale samenvatting van de TV’s 2026 
Artikel ETICS: voorbereiding, planning, follow-up van projecten 2023 
Pathologie Pathologiefiches continu 
Video Animatie van voorafgaande controle van ondergrond voor ETICS 2024 
Video 3D-animatie van detail van aansluiting ETICS met buitenschrijnwerk 2024 

 
 
2. Binnenbepleisteringen 

Het aanbrengen van binnen-
bepleisteringen is een wijdverspreide 
afwerkingstechniek voor binnenmuren 
en plafonds. In het kader van de as 
‘Metier’ heeft de thematiek van 
binnenbepleisteringen de vruchten 
geplukt van de werkzaamheden van een 
ad-hoc werkgroep, met de steun van de 
FOD Economie. Eind 2022 verscheen TV 
284 over dit onderwerp wat beantwoordt 
aan een van de doelstellingen van het TC 
voor 2025. Deze TV behandelt eveneens 
het gebruik van leempleisters, wat 

aansluit bij de as Green Deal van de Ambities 2025. 
 
 
Behoeften van de sector en verwachte impact 

1. Bijwerken van de TV over de TC-werkzaamheden tegen 2025 - Binnenbepleisteringen 
2. Luchtdichtheid - details 
3. Correcte specificaties van leempleisters, inclusief de uitvoering. 
4. CCTB - BIM ready 

 
 Faciliteren van werken in alle fasen van het bouwproces 
 Pathologieën voorkomen 

 
Deliverables en timing 

Type Specificatie Timing 
TV  Binnenbepleisteringen 2022 
Artikel Preventie van scheurvorming 2022 
Artikel Verduidelijking van toleranties 2023 
Pathologie Infofiches pathologie binnenbepleisteringen continu 
Video Animatie: details van aansluiting binnenbepleisteringen-schrijnwerk 2024 
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3. Buitenbepleisteringen 

De toepassing van buitenbepleisteringen 
(met uitsluiting van ETICS) wordt minder 
gebruikt dan andere technische 
oplossingen, maar biedt een oplossing om 
de gevel te verfraaien en te beschermen 
tegen infiltratie van regenwater in het kader 
van verschillende typologieën. In het kader 
van de as ‘Metier’ heeft het thema 
buitenbepleisteringen de vruchten geplukt 
van de werkzaamheden van een ad-hoc 
werkgroep, met de steun van de FOD 
Economie. Daardoor kon eind 2022 de 
herziening van TV 209 over dit onderwerp 
worden afgerond, wat beantwoordt aan 
een van de doelstellingen van het TC voor 2025. 
 
Behoeften van de sector en verwachte impact 

1. Bijwerken van de TV over de TC-werkzaamheden tegen 2025 - Buitenbepleisteringen 
2. CCTB - BIM ready 
3. Details 

 
 Faciliteren van de werken in alle fasen van het bouwproces  
 Preventie van pathologieën 

 
Deliverables en timing 

Type Specificatie Timing 
TV  Herziening TV 209 Buitenbepleisteringen (voorlopige versie/publicatie) 2023 Q4 
Artikel Toepassingen van buitenbepleisteringen – korte versie 2022 
Artikel Toepassingen van buitenbepleisteringen – lange versie 2023 Q1 
Databank Details 2024 

 
 
4. Voegwerk 

Het opvoegen van metselwerk wordt 
beschreven in de TV 208, die dateert van 1998 
en moet worden herzien in het kader van de as 
Metier van de Ambities 2025. 
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Behoeften van de sector en verwachte impact 

1. Bijwerken van de TV over de TC-werkzaamheden tegen 2025 - Voegwerk 
2. CCTB - BIM ready 

 
 Faciliteren van de werken in alle fasen van het bouwproces  
 Preventie van pathologieën 

 
Deliverables en timing 

Type Specificatie Timing 
TV  Herziening TV 208 Opvoegen van metselwerk (voorlopige versie/publicatie) 2025 
Artikel Toleranties van de elementen en uitvoering van de voeg 2024 
Video Animatie: de verschillende voegtechnieken 2024 

 

5. Na-isolatie 

De na-isolatie van spouwmuren is een eerste 
noodzakelijke stap om een niet-geïsoleerde spouwmuur 
energieperformant te maken. Ze heeft de laatste 10 jaar 
dan ook een stevige groei gekend, met name dankzij het 
kwaliteitskader opgesteld door het BCCA, dat steunt op 
de complementariteit van STS 71.1 en TV 246, opgesteld 
door Buildwise. Doordat deze techniek zo gevoelig is, is 
ook vandaag nog een continue opvolging noodzakelijk. 
Ze past in het kader van de assen Metier en Green Deal 
van de Ambities 2025. 
 
 
Behoeften van de sector en verwachte impact 

1. Bijwerken van de TV over de TC-werkzaamheden, indien nodig 
2. CCTB - BIM ready 
3. Gevallen van pathologieën vermijden 

 
 Faciliteren van de werken in alle fasen van het bouwproces  
 Preventie van pathologieën 

 
Deliverables en timing 

Type Specificatie Timing 
TV  Herziening indien nodig, na R&D-werkzaamheden 2027 
Artikel Na-isolatie: aandachtspunten na 10 jaar ervaring 2023 Q3 
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Actieve werkgroepen in 2023 

Type Titel Doelstelling 
Technisch Comité Plafonneer-, voeg- en 

gevelwerken 
Aansturing en opvolging van BW-acties in verband met 
plafonneer-, voeg- en gevelwerken (onderzoek, publicaties, 
...). 

Werkgroep ETICS (rendering) BW-acties in verband met ETICS met bepleistering 
Werkgroep ETICS (cladding) BW-acties in verband met ETICS met harde bekleding 
Werkgroep Details ETICS TV 274 Referentiedetails voor ETICS 
Werkgroep Binnenbepleisteringen BW-acties in verband met binnenbepleisteringen 
Werkgroep Buitenbepleisteringen BW-acties in verband met buitenbepleisteringen 

Herziening TV 209 Buitenbepleisteringen 
Werkgroep 
(nog op te zetten) 

Voegwerk BW-acties in verband met voegwerk 
Herziening TV 208 Opvoegen van metselwerk 

Werkgroep 
(nog op te zetten) 

Na-isolatie BW-acties in verband met na-isolatie 
Herziening TV 246 Na-isolatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valorisatieplan voor de sector 

Opleidingen en informatieavonden, databank ‘bouwdetails’, vermelding van publicaties in tijdschriften van 
partners (Embuild, UNEP/NaVAP, Bouwunie, ...) 

Toekomstige thema’s waarover het TC zich buigt met het oog op komende concrete acties: 
Metier: faciliteren van de werken, preventie van pathologieën, ondersteuning bij de uitvoering 
(exoskeletten) 
Green Deal: energieverbetering, duurzame ontwikkeling, circulariteit 
Bouw 4.0: digitalisering 
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