
Handleiding Keurmerk. 

 Keurmerk Stichting KGS buitengevelisolatiesystemen met 

keramische steenstrippen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 1 Inleiding  
 

In deze handleiding vindt u een instructie voor het gebruik van het keurmerk.  

Hierin worden de basis functionaliteiten van het Keurmerk Stichting KGS 

buitengevelisolatiesystemen met keramische steenstrippen uitgelegd. 

Ook zijn daarin de eisen vastgelegd om het keurmerk te mogen dragen en voeren. 

  

 

 2 Verklaring afkortingen. 
 

 ETA:   Europese technische goedkeuring. 

 Etics:   Componenten die één geheel vormen. 

 DOP:   Prestatie verklaring van geleverde product. 

 EAD:   Vrijwillige CE opname. 

 NEN:   Accreditatie laboratorium volgens Europese norm. 

 EN:   Accreditatie laboratorium volgens Europese norm. 

 ISO:   Accreditatie laboratorium volgens Europese norm. 

 IEC 17025:  Accreditatie laboratorium volgens Europese norm. 

 FU:   Controlerende instantie vanuit het DIBT. 

           ETT  Erkende technische toepassing met beoordeling “asbuilt” 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 3 Keurmerk maakt de markt transparant. 

 Door onze manier van screening zijn onze deelnemers met gecertificeerde 
 buitengevelisolatiesystemen met keramische steenstrippen enorm 
 betrouwbaar en veilig.  
 

Helaas zijn er nog voldoende aanbieders die buiten het boekje van kwaliteit en 
 certificering omgaan en zo de consumenten markt te kort doet. Echter deze 
partijen bieden u geen vangnet bij calamiteiten. 
 

Voor de consument, de gemeenten én de zakelijke markt was onderscheid 
 maken tussen gecertificeerde kwaliteit en bij elkaar gezochte materialen  
simpelweg niet te doen.  
 Inzicht en transparantie blijken lastig te geven of inzichtelijk te krijgen. 
 

De kwaliteit, garantie, kwaliteitstoetsing en transparantie van 
 buitengevelisolatiesystemen met keramische steenstrippen was één groot grijs 
 gebied.  
 Stichting KGS én de overheid waren dan ook van mening dat professioneel 
 gecertificeerde systemen een keurmerk nodig hebben waarmee kon worden 
 aangetoond dat kwaliteit en veiligheid geborgd wordt : het Keurmerk Stichting 
KGS  buitengevelisolatiesystemen met keramische steenstrippen is een feit. 

 Een keurmerk wordt ingedeeld bij het KGS in 4 categorieën. 

➢ Brons member. 

➢ Zilver member. 

➢ Gold member. 

➢ Platinum member. 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 4 Keurmerk scheidt kaf van het koren. 

 

 Iedere systeemhouders die het keurmerk van KGS voeren voldoen aan de 

 volgende criteria/voorwaarden  

 Een “volledig” systeem, is een systeem van een totaal pakket bestaande uit 

Isolatieplaten, verlijmingsmaterialen, steenstrippen en alle aanverwante zaken 

om het tot één geheel te kunnen vervaardigen. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle systeemcomponenten zijn in één geheel als systeem getest door 

geaccrediteerde laboratoria die aan de Europese normeringen voldoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Toetsingscriteria steenstrippen: 

EN 771-1 

EN 771-2 

EN 771-3  

Geaccrediteerde laboratoria 

voldoen in Europese normering 

onder nen, en, iso9001, 

IEC17025  



 Alle losse componenten die tot het systeem behoren hebben allen een CE 

verklaring, die ook afzonderlijk zijn voorzien van de volgende onderdelen.  

EN 771-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De systeemcomponenten volgen de ETAG 004 

 

 Er zijn duidelijke verwerkingsvoorschriften ETT gedeponeerd en gepubliceerd 

op de KGS website en deze worden ruim voor aanvang door de 

systeemhouder aan haar opdrachtgever dan wel aan de applicateur overlegd 

door de systeemhouder. 

Deze verwerkingsvoorschriften vormen één geheel met het uitgegeven 

certificaat. 

Op dit certificaat staat vermeld hoe en waarop het systeem is getest en in welk 

bereik het systeem kan worden toegepast. 

Op het certificaat vind u de geldigheidsduur van het certificaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toetsingscriteria: 

DOP verklaring 

EAD/ETA 

ETICS 

ETT  

Erkende certificaten: 

DIBT 

ATG 

WTCB 

 

 



 Systeemhouders die werken met het KGS keurmerk dienen hun projecten aan 

te melden via onderstaand formulier. 

Dit formulier wordt overhandigd aan de eindgebruiker/consument/bevoegd 

gezag . 

Hierin kunt u lezen dat het werk is aangemeld en er conform het keurmerk 

gaat worden gewerkt. 

Ter eigen controle is hier een KGS stempel incl. paraaf op aanwezig en is het 

document voorzien van een uniek project nummer. 

Wordt een project niet aangemeld of is dit document niet aan de 

consument/eindgebruiker overhandigd dan kan de consument/eindgebruiker 

geen gebruik maken van de ondersteuning en toetsing mogelijkheden vanuit 

Stichting KGS. 

 

5 Aanmelden. 

 
U kunt het project aanmelden voor het Keurmerk Stichting KGS 

buitengevelisolatiesystemen met keramische steenstrippen via het 

aanmeldformulier. 

Het aanmeldformulier is te downloaden vanuit de website. 

www.stichtingkgs.nl  

 

De volgende blokken met gegevens worden van u gevraagd bij de 

aanmelding: 

 

• Bedrijfsgegevens. 

• Contact gegevens. 

• Ligging werk. 

• Grootte in m² 

• Systeemhouder. 

• Uitvoerend bedrijf.  

• COBC rapport aangegeven/geëist en toegepast. 

• Risico analyse Fine and Kiney toegepast. 

• Keurmerk van toepassing a: Brons, b: Silver, c: Goud d: Platinum. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingkgs.nl/


  

 6 Keurmerk brons. 

 Projecten die het keurmerk BRONS dragen worden niet uitgevoerd met KGS 

gecertificeerde uitvoerende bedrijven. 

 Systeemhouders die het keurmerk dragen en waarvan het project is 

aangemeld onder brons laten onafhankelijke project controles toe vanuit 

Stichting KGS. 

 Project controles worden onaangekondigd uitgevoerd en zullen 

steekproefsgewijs plaats vinden. 

 Op de website www.stichtingkgs.nl vind u de systeemhouders welke de 

werken hebben aangemeld ter controle binnen het keurmerk Brons. 

 Consumenten kunnen geen gebruik maken van de klachten commissie. 

 

 

 7 Keurmerk Zilver. 

 Projecten die het keurmerk ZILVER dragen worden uitgevoerd met KGS 

gecertificeerde uitvoerende bedrijven. 

 Systeemhouders die het keurmerk dragen en waarvan het project is 

aangemeld onder Zilver laten onafhankelijke project controles toe vanuit 

Stichting KGS. 

 Project controles worden onaangekondigd uitgevoerd en zullen 

steekproefsgewijs plaats vinden. 

 Op de website www.stichtingkgs.nl vind u de systeemhouders welke de 

werken hebben aangemeld ter controle binnen het keurmerk Zilver. 

 Consumenten kunnen gebruik maken van de klachten commissie 

 

8 Keurmerk Goud. 

 
 Projecten die het keurmerk GOUD dragen worden niet uitgevoerd met KGS 

gecertificeerde uitvoerende bedrijven. 

 Projecten die het keurmerk GOUD dragen worden uitgevoerd onder 

verzekerde garantie van Stichting Gevel Garantie Plan. 

www.gevelgarantieplan.nl  

 Systeemhouders die het keurmerk dragen en waarvan het project is 

aangemeld onder GOUD laten onafhankelijke project controles toe vanuit 

Stichting KGS en Stichting Gevel Garantie Plan. 

 Project controles worden onaangekondigd uitgevoerd en zullen 

steekproefsgewijs plaats vinden. 

 Projecten onder verzekerde garantie zijn 10 jaar verzekerd op schade vanuit 

het systeem en applicatie bij een externe verzekeringsmaatschappij. 

 Op de website www.stichtingkgs.nl vind u de systeemhouders welke de 

werken hebben aangemeld ter controle binnen het keurmerk GOUD. 

 Consumenten kunnen gebruik maken van de klachten commissie 

http://www.stichtingkgs.nl/
http://www.stichtingkgs.nl/
http://www.gevelgarantieplan.nl/
http://www.stichtingkgs.nl/


 

9 Keurmerk Platinum. 

 
 Projecten die vallen onder het Plan van aanpak structurele verlijming 

dienen altijd onder het keurmerk Platinum te worden aangemeld. 

 Projecten die het keurmerk PLATINUM dragen worden uitgevoerd met KGS 

gecertificeerde uitvoerende bedrijven. 

 Projecten die het keurmerk PLATINUM dragen worden uitgevoerd onder 

verzekerde garantie van Stichting Gevel Garantie Plan 

www.gevelgarantieplan.nl  

 Systeemhouders die het keurmerk dragen en waarvan het project is 

aangemeld onder PLATINUM laten onafhankelijke project controles toe vanuit 

Stichting KGS en Stichting Gevel Garantie Plan. 

 Project controles worden onaangekondigd uitgevoerd en zullen 

steekproefsgewijs plaats vinden. 

 Projecten onder verzekerde garantie zijn 10 jaar verzekerd op schade vanuit 

het systeem en applicatie bij een externe verzekeringsmaatschappij. 

 Op de website www.stichtingkgs.nl vind u de systeemhouders welke de 

werken hebben aangemeld ter controle binnen het keurmerk PLATINUM. 

 Consumenten kunnen gebruik maken van de klachten commissie. 

 Vanuit het keurmerk Platinum kan men gebruik maken in de ondersteuning 

voor het plan van aanpak structurele verlijming. 

 

 10 KGS gecertificeerde applicateurs, uitvoerende  

     bedrijven. 

Uitvoerende bedrijven die in het bezit zijn van het KGS Keurmerk en 

certificering voldoen aan de volgende voorwaarden. 

 

 Uitvoerend personeel van applicatie bedrijven zijn in het bezit van een 

Certificaat buitengevelisolatie met keramische steenstrippen welke gehaald is 

binnen de 2 daagse opleiding van het KGS en welke middels de toetsing met 

goed gevolg is afgesloten. 

 Het uitvoerend bedrijf zorgt ervoor dat er tenminste één Nederlands 

sprekende voorman op de bouwplaats aanwezig is gedurende de uitvoering 

van de werkzaamheden. 

 Het uitvoerend bedrijf overhandigd het aanmeldingsformulier van het keurmerk 

incl. een kopie van de behaalde KGS certificaten aan de aannemer en 

opdrachtgever (consument/eindgebruiker). 

 Op het projectaanvraag formulier is duidelijk aangegeven voor welk keurmerk 

gekozen is, deze is te vinden op de website: www.stichtingkgs.nl  

een keuze kan worden gemaakt door het applicatiebedrijf in: 

A: Silver. 

B: Platinum. 

http://www.gevelgarantieplan.nl/
http://www.stichtingkgs.nl/
http://www.stichtingkgs.nl/


Op de website kunt u terug vinden welke typen gekozen worden binnen het 

uitvoerende bedrijf. 

 Projecten die vallen onder het Plan van aanpak structurele verlijming dienen 

altijd onder het keurmerk Platinum te worden aangemeld. 

 Het uitvoerende bedrijf is op de hoogte van de mogelijkheid dat er 

onaangekondigde controles plaats vinden en zal deze toelaten tijdens de 

werkzaamheden. 

 Het uitvoerende bedrijf geeft alle medewerking aan Stichting Gevel 

Garantieplan indien er een verzekerde garantie voor de opdrachtgever is 

afgesloten. 

 Het uitvoerende bedrijf geeft alle medewerking wat in zijn vermogen ligt om 

een verzekerde garantie mogelijk te maken op de werkzaamheden binnen het 

keurmerk Platinum. 

 

11 Aanmelden. 

 
U kunt het project aanmelden voor het Keurmerk Stichting KGS 

buitengevelisolatiesystemen met keramische steenstrippen via het 

aanmeldformulier. 

Het aanmeldformulier is te downloaden vanuit de website. 

www.stichtingkgs.nl  

 

De volgende blokken met gegevens worden van u gevraagd bij de 

aanmelding: 

 

• Bedrijfsgegevens. 

• Contact gegevens. 

• Ligging werk. 

• Grootte in m² 

• Systeemhouder.  

• COBC rapport aangegeven/geëist en toegepast. 

• Risico analyse Fine and Kiney toegepast. 

• Vorm Keurmerk van toepassing b: Silver,  d: Platinum. 

 12 Verzekerde garantie. 

 Projecten welke onder het Platinum en Goud keurmerk vallen worden 

 ondergebracht bij Stichting Gevel Garantie Plan www.gevelgarantieplan.nl 

 

 Vanuit Stichting Gevel Garantie Plan vinden er externe onafhankelijke 

controles plaats op de werkzaamheden getoetst aan de hand van de 

verwerkingsvoorschriften van de bij hen aangesloten systeemhouder. 

 Onder de systeemhouder kunt u terug vinden of zij gebruik kunnen maken en 

onder welke condities van de verzekerde garantie van Stichting Gevel 

Garantie Plan. 

http://www.stichtingkgs.nl/
http://www.gevelgarantieplan.nl/


 Bij aanvang van de werkzaamheden wordt vanuit Stichting Gevel Garantieplan 

gecontroleerd op de correctheid van de uit te voeren detaillering aan de hand 

van en met een project gebonden advies.  

 Er vinden voortdurend controles plaats gedurende de gehele uitvoering op 

naleving van de verwerkingsvoorschriften en certificering van zowel de 

systeemhouder en het uitvoerende bedrijf. 

 Project aanmelding kan geschieden via het aanmeldingsformulier. 

 Een project onder verzekerde garantie dient ruimschoots, maar tenminste 2 

maanden voor aanvang van de werkzaamheden te worden aangemeld ivm de 

project advisering, het aanmelden bij de maatschappij en de detail controles. 

 Het aanmeld formulier dient u te mailen naar info@gevelgarantieplan.nl en 

een kopie naar contact@stichtingkgs.nl  

 De aangegeven aanneemsom is de waarde van de verzekerde garantie. 

 Over deze dienst worden extra kosten gerekend welke op voorhand worden 

geoffreerd. 
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