
Blz. 1 van 3 
 
  

TF P-3-3 N – 13 
24-11-2020 

 
CONVENTIE TUSSEN ISIB EN DE PLAATSER 

 
Conventie tussen ISIB en de gecertificeerde plaatser van brandwerende deuren. 

Tussen  : ISIB vzw 
   Ottergemsesteenweg –Zuid 711 
   B - 9000 Gent 

en de plaatser : (naam)   ................................................................................................................................. 
   (privé-adres) ............................................................. ........................................................... 
 voor de zelfstandige plaatser, KBO nr.  ............................................................................... 
 en eventueel de firmanaam :  ............................................................................................... 

wordt het volgende overeengekomen : 

1) Indien de plaatser voldoet aan het ISIB basisreferentiedocument voor certificatie als plaatser van 
brandwerende deuren, zal ISIB aan de plaatser een certificaat afleveren. ISIB kent aan de plaatser een 
identificatienummer toe. ISIB houdt de lijst van de gecertificeerde plaatsers bij en publiceert de naam, het 
adres en desgevallend het telefoon- en faxnummer van de plaatser of zijn werkgever in de publieke lijst. 

2) ISIB zal de informatie betreffende de plaatser, die werd bekomen tijdens het certificatieproces, niet aan 
derden verstrekken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende plaatser, met uitzondering 
van de publieke toegankelijke informatie zoals hierboven beschreven. Deze beperking is niet van 
toepassing voor informatie opgevraagd door accreditatie-instellingen of indien bij wet vereist. In het 
laatste geval zal ISIB de plaatser op de hoogte brengen van de verstrekte informatie, tenzij bij wet 
verboden. 

3) De plaatser verbindt er zich toe de jaarlijkse bijdrage te betalen voor het beheer van zijn certificatiedossier 
voorzien in procedure nr. 4 en voor het uitvoeren van de controles voorzien in procedure nr. 8. Een opzeg 
moet gegeven worden per aangetekend schrijven ten minste 2 maanden voor het verstrijken van de periode 
waarvoor reeds een bijdrage werd betaald. Laattijdige opzeg verbindt de plaatser tot het betalen van de 
bijdrage voor het volgende jaar.  Ontslagnemende of uitgesloten plaatsers (of hun werkgever) kunnen geen 
teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bedragen of gedane inbreng. 

4) De plaatser die werknemer is verleent een/geen (1) mandaat aan zijn werkgever. Een exemplaar van dit 
mandaat, dat door zowel de werkgever als de werknemer gedateerd en ondertekend is, maakt integraal deel 
uit van deze conventie. De plaatser verbindt er zich toe ISIB in te lichten indien de arbeidsovereenkomst 
met de werkgever, vermeld in het mandaat, ophoudt te bestaan.  

5) ISIB geeft de plaatser of zijn werkgever de toelating het ISIB-logo (formulier P-3-9 NF Modellen ISIB-
certificatielogo) te gebruiken op de documenten die door hem verspreid worden. Deze toelating houdt op te 
bestaan bij intrekking, opschorting of niet-verlenging van het certificaat. Hierbij verbindt de plaatser er zich 
toe om geen referentie meer te maken naar zijn/haar certificatienummer. 

6) De plaatser verbindt er zich toe alle wettelijke bepalingen i.v.m de uitoefening van zijn/haar beroep na te 
leven. Hij verbindt er zich eveneens toe ISIB op de hoogte te brengen indien hij in zijn vermogen om de 
taken met betrekking tot certificatie uit te voeren is aangetast. 

7) De plaatser verbindt er zich toe alle nodige schikkingen te treffen om deuren te plaatsen in 
overeenstemming met de voorschriften van de referentiedocumenten, d.w.z; de technische goedkeuringen 
Benor/Atg of de plaatsingsvoorschriften horende bij de prestatieverklaringen en de procedure nr. 6  in 
verband met het plaatsen van deuren, op te volgen. 

 
(1) schrappen wat niet van toepassing is 
 

 



Blz. 2 van 3 
 
  

TF P-3-3 N – 13 
24-11-2020 

8) De plaatser verbindt er zich toe de labels en plaatsingsattesten, nodig voor het naleven van procedure nr. 6 
uitsluitend bij ISIB te bestellen. Namaak en onrechtmatig gebruik van het certificaat, van de labels en/of de 
plaatsingsattesten is ten strengste verboden en zal beschouwd worden als valsheid in geschrifte en 
ontvreemding van inkomsten en rechten van ISIB met een strafrechtelijke procedure tot gevolg. 

9) De plaatser verbindt er zich toe een plaatsingsattest uit te schrijven en de nodige labels aan te brengen bij  
alle werven waarbij hij vermelding heeft gemaakt van zijn ISIB certificatie,  

10) De plaatser verbindt er zich toe de periodieke controle door ISIB, zoals voorzien in procedure nr. 8, toe te 
laten en de nodige voorzorgen te nemen om de toegang op de werf mogelijk te maken voor de ISIB-
controleurs en de BELAC-auditoren. 

11) De verantwoordelijkheden van de plaatser en van zijn eventuele werkgever in verband met de uitgevoerde 
werken zijn voorzien door de wet van 3 juli 1978 op de arbeidscontracten. De verantwoordelijkheid van 
ISIB geldt enkel voor het verstrekte onderricht en de gegeven adviezen. 

12) Bij een inbreuk op één of meer van de criteria in procedure 9.4.1. kan ISIB het certificaat intrekken onder 
de voorwaarden en volgens de werkwijze voorzien in procedure nr. 9.4.2 onverminderd het recht van 
partijen op invordering van achterstallen of schadevergoeding die zij ingevolge deze inbreuk heeft geleden .  

13) Geldigheidsduur 
Het certificaat als "plaatser van brandwerende deuren" wordt afgeleverd voor een periode van 5 jaar, 
vernieuwbaar volgens procedure nr. 10. 

14) Bijdrage  
 Het gekozen systeem aankruisen. 

  Systeem A 
  De kandidaat betaalt een inschrijvingsrecht dat door ISIB bepaald wordt. Vanaf het tweede jaar 

betaalt hij een jaarlijkse bijdrage die door ISIB wordt bepaald en is bestemd om de 
administratieve kosten van ISIB te dekken. Labels en plaatsingsattesten worden door ISIB 
geleverd aan het geldend tarief, jaarlijks herzienbaar. 

  Systeem B 
  De kandidaat betaalt vanaf de inschrijving een jaarlijkse bijdrage die door ISIB bepaald wordt 

en bestemd is om de administratieve kosten van ISIB te dekken. Deze bijdrage geeft recht op 10 
labels. De plaatsingsattesten en de bijkomende labels worden door ISIB geleverd aan het 
geldend tarief, jaarlijks herzienbaar. 

  Systeem C 
  De kandidaat betaalt een initieel inschrijvingsrecht dat de administratieve kosten moet 

dekken gedurende de volledige periode van de certificatie.  Hierin zijn de kosten van de 
controle(s) niet inbegrepen. Dit inschrijvingsrecht geeft recht op vijf labels.  
Plaatsingsattesten en bijkomende labels worden door ISIB geleverd aan een jaarlijks 
aanpasbare prijs.   

 In bijlage ontvangt de plaatser de geldende tarieven voor het lopende jaar. De door ISIB vastgestelde 
 tarieven worden jaarlijks aan de plaatser toegestuurd. 
 

15) De aan ISIB verschuldigde sommen zijn vanaf de vervaldag opeisbaar en dit zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling.  

Bij niet-betaling van de aan ISIB verschuldigde sommen is vanaf de vervaldag van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsinterest verschuldigd ten belope van 10% per jaar.  

Bij niet-betaling van de aan ISIB verschuldigde sommen is vanaf de vervaldag van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 
10% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van € 75.00, ter vergoeding van elke 
welkdanige schade die ISIB kan lijden wegens de laattijdige betaling en dit onverminderd haar recht om 
een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. 
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16) De paragrafen 4 van de recentste uitgave van de procedures nrs. 3, 6, 7, 8, 9, 10 en 11, maken integraal deel 
uit van onderhavige conventie. De plaatser verklaart voorafgaand aan de ondertekening van deze conventie 
de procedures te hebben ontvangen, daarvan effectief kennis te hebben genomen de procedures 
uitdrukkelijk te aanvaarden. 

17) Deze conventie tussen de plaatser en ISIB wordt gesloten of wordt minstens geacht te zijn gesloten op 
de zetel van ISIB te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 711. 

 
Iedere betwisting over de uitvoering van deze conventie valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de 
Rechtbanken van Gent.   

 
 
 
Opgemaakt in twee exemplaren te  .................................................. , op  ..............................................  
 
Voor ISIB De plaatser (1)  
 (handtekening) 
 
 
 
 
 
ir. E. Van Wesemael 
Technisch Directeur 
 
(1)  Handtekening voorafgegaan van de handgeschreven vermelding “Gelezen en goedgekeurd”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


