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Beste ventilatieverslaggever, 

 

Vanaf 1 januari 2016 zijn er voor nieuwe stedenbouwkudige vergunningsaanvragen in het 

Vlaams Gewest kwaliteit gekoppelde eisen m.b.t. residentiële ventilatie installaties. BCCA vzw 

biedt een kwaliteitskader aan dat conform de vereisten is. Via de nieuwsbrieven geven we u 

regelmatig een update van de stand van zaken van het kwaliteitskader ventilatie. 

Website  

Op de website www.ikventileerverstandig.be vindt u alle praktische informatie over het 

kwaliteitskader ventilatie dat door BCCA vzw georganiseerd wordt. 

On-line toetsen 

Een belangrijk onderdeel van de voorwaarden om operationeel te zijn als ventilatie 

(deel)verslaggever binnen dit kwaliteitskader is het slagen in een theoretische toets. Deze 

toetsen verlopen via een web applicatie en kunnen vanop afstand worden uitgevoerd. 

 

TUTORIAL: Een tutorial om geïnteresseerde ventilatie (deel)verslaggevers vertrouwd te 

maken met de web applicatie alsook het type van online toets vindt men hier. 

 

TYPE TOETSEN: 

Er is de mogelijkheid tot deelname aan 6 verschillende online toetsen: 

- Zie tabel hieronder 
- Per module varieert het aantal vragen tussen 15 en 25 (zie tabel) 
- De vragen hebben betrekking op EPB aspecten, kennis van de STS-P procedures en 

operationele aspecten. Een indicatie van de grootteorde van het aantal vragen per onderdeel 
is opgegeven in de tabel. 
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Afleggen van online toetsen 

Online toetsen kunnen afgelegd worden vanaf het tijdstip dat men als bedrijf en persoon 

geregistreerd is in de web applicatie (1 februari 2016 - zie verder) 

Web applicatie 

De web applicatie is het centraal communicatieplatform binnen het kwaliteitskader.  

- Deze applicatie is in principe operationeel.  
- Om problemen bij het eerste gebruik zoveel mogelijk te beperken zijn er korte video’s in 

voorbereiding.  
- Tevens zijn er momenteel nog testen door diverse vertegenwoordigers van de stakeholders. 

De web applicatie zal publiek toegankelijk zijn vanaf maandag 1 februari. 
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