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NIEUWSBRIEF 2 – Kwaliteitskader ventilatie BCCA vzw 
Brussel, 18 maart 2016  
 
 
Beste ventilatieverslaggever, 
 
Vanaf 1 januari 2016 zijn er voor nieuwe stedenbouwkundige 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. 

Feiten en cijfers  - evaluatie na anderhalve maand 
Na anderhalve maand werden al 186 bedrijven geregistreerd in de web applicatie, 114 
daarvan hebben minstens één persoon in dienst die minstens 1 kwalificatie behaalde en 
staan dus vermeld in de lijst van erkende bedrijven.  
In totaal werden daarvoor een 800-tal toetsen afgelegd.   
De tutorial werd 745 keer afgelegd en het demo-examen werd 897 keer ingevuld. 

Website  
Op de website www.ikventileerverstandig.be vindt u alle praktische informatie over het 
kwaliteitskader ventilatie dat door BCCA vzw georganiseerd wordt. 
Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Hou vooral de homepagina in de gaten, 
waar er regelmatig nieuwe posts verschijnen, onder andere over de web applicatie: 
nieuwe releases, de handleiding, … 

Erkenning als ventilatieverslaggever 
Om in de lijst van erkende ventilatieverslaggevers te verschijnen moet uw bedrijf 
geregistreerd zijn in de web applicatie en moet u minstens één medewerker in dienst 
hebben die geslaagd is voor minstens één van de online toetsen. Indien u een 
eenmanszaak heeft, betekent dat dat u zelf moet geslaagd zijn voor minstens 1 online 
toets.  
 
U hoeft zich nog geen zorgen te maken over de betaling van de erkenningsfee. Deze 
voorwaarde is voorlopig nog niet van toepassing. U zal tijdig ingelicht worden wanneer 
deze functie zal geactiveerd worden in de web applicatie en het exacte bedrag voor 2016 
zal dan berekend worden. 
 
De procedure om uw bedrijf en werknemers te registreren is in detail beschreven in de 
handleiding van de web applicatie. 
 
Het schema hieronder geeft beknopt de verschillende stappen in het proces weer. 
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Aangezien de registratie gebeurt op basis van het btw-nummer in de VIES databank (een 
Europese databank die zich baseert op de kruispuntdatabank), is het noodzakelijk dat uw 
btw-nummer in deze databank geregistreerd is en dat de adresgegevens correct zijn. 
Om onrechtmatige registratie van bedrijven in de web applicatie te vermijden, wordt na 
de registratie van een bedrijf een brief gestuurd naar het bedrijf. Deze brief is 
geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van het bedrijf zoals gekend in de VIES 
databank en kan niet gewijzigd worden door de persoon die het bedrijf registreert. 
We willen ook nog opmerken dat in de web applicatie een kwalificatie onmiddellijk kan 
gebruikt worden: van zodra u geslaagd bent voor de toets “Coördinator” kan u 
onmiddellijk dossiers aanmaken. 
De vermelding in de lijst op www.ikventileerverstandig.be gebeurt dan een paar dagen 
later. In de toekomst zal zoeken in deze lijst gebruiksvriendelijker gemaakt worden en zal 
het mogelijk zijn de namen te sorteren. 

Handleiding web applicatie 
De handleiding van de web applicatie, die u stap voor stap door het bovenstaande proces 
leidt, is beschikbaar op www.ikventileerverstandig.be.  

Praktijk toets 
Om te kunnen optreden als verslaggever mechanische ventilatie moet u ook slagen voor 
de praktijk toets. 
De praktijk toets zal georganiseerd worden vanaf de tweede helft van april. Inschrijven 
zal mogelijk zijn via de web applicatie. Daarvoor is een nieuwe release voorzien rond half 
april. 

Web applicatie 
De web applicatie, rechtstreeks toegankelijk via ventilation.bcca.be is het centraal 
communicatieplatform binnen het kwaliteitskader.  

 Deze applicatie is operationeel vanaf 1 februari 2016. 

 Op 18 februari werd release 2 publiek gemaakt, die toelaat om de plannen van het 
ventilatievoorontwerp op te laden en de referentiecode voor de EPB startverklaring op te 
vragen.  

 Een volgende release die aanmelden voor de praktijk toets mechanische ventilatie toelaat, is 
gepland tegen half april. Een precieze datum zal meegedeeld worden via 
www.ikventileerverstandig.be 
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Vragen – FAQ 
De lijst met FAQ’s op de website groeit aan. Verdere vragen kunnen gesteld worden via 
ventilatie@bcca.be 

Uitschrijven uit nieuwsbrief 
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u zich hier uitschrijven. 
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