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Beste ventilatieverslaggever, 
 

Vanaf 1 januari 2016 zijn er voor nieuwe stedenbouwkundige vergunningsaanvragen in het 
Vlaams Gewest bijkomende eisen m.b.t. residentiële ventilatie-installaties. BCCA vzw biedt 
een kwaliteitskader aan dat conform de vereisten is. Via de nieuwsbrieven geven we u een 
update van de stand van zaken van het kwaliteitskader ventilatie. 

 

Conform deze regelgeving moet er een Ventilatievoorontwerp (VVO) voor de EPB-
startverklaring en Ventilatieprestatieverslag (VPV) voor de EPB-aangifte aanwezig zijn. BCCA 
vzw ontwikkelt momenteel een webapplicatie die toelaat deze documenten te registreren en 
te publiceren. In dit kader zullen ook de debiets- en vermogensmetingen kunnen worden 
gecontroleerd. Dit heeft als doel om de betrouwbaarheid van de verslaggeving te verhogen 
en de kwaliteit van de ventilatie-installaties te verbeteren. 

 

Op dinsdag 4 oktober werd versie 4 van de webapplicatie voor het kwaliteitskader ventilatie 
online gezet. In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste nieuwe kenmerken van versie 4 van 
de webapplicatie toegelicht. 

1. Procedure vanaf 4 oktober 2016 

In een schema ziet het proces van het kwaliteitskader vanaf 4 oktober er als volgt uit: 

 
In de volgende punten lichten we kort toe wat dit betekent in de webapplicatie voor volgende 
elementen: 

1. Het aanmaken van de structuur van een project 
2. Het indienen van het Ventilatievoorontwerp 
3. De procedure voor het meten van mechanische debieten 
4. Het indienen van het Ventilatieprestatieverslag 
5. Het beheer van rollen binnen een bedrijf 

Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de laatste versie van de handleiding 
van de webapplicatie, beschikbaar op www.ikventileerverstandig.be.  

http://www.ikventileerverstandig.be/wp-content/uploads/2016/10/Handleiding-applicatie-Ventilatie-v4.0.pdf
http://www.ikventileerverstandig.be/wp-content/uploads/2016/10/Handleiding-applicatie-Ventilatie-v4.0.pdf
http://www.ikventileerverstandig.be/


 
 

2. Aanmaken structuur van een BCCA dossier 

Voor de structuur van een BCCA dossier wordt de structuur van een project in EPB 
overgenomen. In de meest complexe situatie betekent dit dat in een BCCA dossier 
verschillende gebouwen kunnen aangemaakt worden en dat een gebouw verschillende EPB-
eenheden kan omvatten. 

Ter info: een EPB-eenheid wordt gedefinieerd als “elk deel van een gebouw met eenzelfde 
bestemming dat één fysiek geheel vormt, of elke wooneenheid die één fysiek geheel vormt” 
(Bron: VEA). 

Voor elk van deze EPB-eenheden moet ook aangegeven worden wie welk deelaspect van de 
ventilatie-installatie zal rapporteren en wie het voorontwerp zal opmaken. 

 Voorbeeld: het complex dossier hieronder bevat 1 eengezinswoning en een 
appartementsgebouw met 2 EPB-eenheden. De woning heeft een ventilatiesysteem type 
D en de appartementen een ventilatiesysteem type C. 

 

3. Indienen van het Ventilatievoorontwerp 

Vanaf 4 oktober kan het Ventilatievoorontwerp ook ingediend worden door een ander bedrijf 
dan dat van de coördinator. De coördinator moet het bedrijf dat het voorontwerp zal 
opmaken aanduiden in de webapplicatie. 

Zoals in de vorige versie van de webapplicatie kunnen plannen opgeladen worden in .jpg, .png 
en .pdf formaat (bestanden maximum 10Mb per plan) en moeten deze plannen aan de EPB-
eenheid gekoppeld worden. 

Vergeet niet het Ventilatievoorontwerp te finaliseren (taak van de gekwalificeerd ontwerper) 
en te valideren (taak van de manager).  

De gegevens die de EPB-verslaggever moet vermelden in de startverklaring staan duidelijk 
aangegeven op het voorblad dat door de webapplicatie toegevoegd wordt aan de plannen, 
zie figuur hieronder: 



 
 

 
 

4. Procedure voor het meten van mechanische debieten 

In het kwaliteitskader is het nodig om controles uit te voeren op de gerapporteerde prestaties. 
Om te kunnen controleren hoe, door wie en in welke omstandigheden de meting van de 
mechanische debieten werd uitgevoerd, is het nodig dat de mogelijkheid bestaat dat een 
inspecteur van BCCA vzw tijdens of kort na de meting, samen met de gekwalificeerde meter, 
aanwezig is op de werf. Het streefdoel is om bij 5 à 10% van de metingen een controle door 
BCCA uit te voeren. 

 

4.1 Planning 

Om deze inspecties efficiënt uit te voeren, moeten de metingen van de mechanische debieten 
aangemeld worden in het systeem van BCCA vzw. 

Hiervoor moet in de webapplicatie vooraf een planning van de metingen gemaakt worden. 
Deze planning is zo nauwkeurig mogelijk, maar niet bindend (er mag dus van af geweken 
worden). Eén planning kan verschillende EPB-eenheden in hetzelfde gebouw bevatten. 

4.2 Meting starten 

De metingen die uitgevoerd worden, worden gegroepeerd per EPB-eenheid. Eens op de werf, 
meldt de meter de start van de meting, dit kan op twee manieren: 

1. Via de webapplicatie 
2. Via sms 

De meting starten via de webapplicatie kan als men toegang heeft tot internet op de werf en 
de webapplicatie. In de webapplicatie is daarvoor een knop ter beschikking (zie handleiding § 
22). 

Als er geen internetverbinding is op de werf, kan een meting ook gestart worden door het 
sturen van een sms naar het nummer 0460 201 265. 

De inhoud van de sms om de meting te starten is de volgende:  

http://www.ikventileerverstandig.be/wp-content/uploads/2016/10/Handleiding-applicatie-Ventilatie-v4.0.pdf


 
 

Dossiernummer spatie nummer EPB-eenheid spatie einduur 

 Het dossiernummer is de 8-cijferige code van het dossier, bv. “54030717” 
 Het nummer van de EPB eenheid, bv. “1” 
 Het einduur is het vermoedelijk einduur van de metingen voor deze EPB-eenheid, dit 

wordt weergegeven in 24-uursnotatie, maar zonder “:”, dus als de meting 
vermoedelijk zal klaar zijn om halfdrie in de namiddag (14:30), wordt dit 1430. 

 Voorbeeld: als de meting van bovenstaande EPB-eenheid in bovenstaand dossier 
klaar zou zijn om 14:30, is de start sms: 
54030717 1 1430 

4.3 Meting beëindigen of onderbreken 

Als de metingen in de EPB-eenheid afgerond zijn, moet de meting ook beëindigd worden. 

Bij het beëindigen van de meting van een EPB-eenheid, moet een deel van de meetresultaten 
doorgegeven worden. 

Als een meting die gestart werd, door omstandigheden niet kan beëindigd worden of als het 
geen zin heeft dat een inspecteur van BCCA vzw langskomt voor een inspectie (bv. 
meetapparatuur blijkt niet correct te werken, tijdens de meting blijkt dat de ventilatie-
installatie nog niet goed werd ingeregeld, …), kan een meting ook onderbroken worden. 

Beëindigen of onderbreken van een meting kan op twee manieren: 

1. Via de webapplicatie 
2. Via sms 

Meer details over de meting beëindigen of onderbreken via de webapplicatie staat in §23 van 
de handleiding van de webapplicatie. 

Als er geen internetverbinding is op de werf, kan een meting ook beëindigd of onderbroken 
worden door het sturen van een sms naar het nummer 0460 201 265. 

De inhoud van de sms om de meting te beëindigen is de volgende: 

Dossiernummer spatie nummer EPB-eenheid spatie P spatie SA spatie kA spatie GA 
spatie ST spatie kT spatie GT 

 

 P: het totaal opgenomen actief vermogen van de ventilatoren in de EPB-
eenheid (in W) 

 SA: som van alle afvoerdebieten in de EPB-eenheid (in m³/h) 
 kA: kleinste afvoerdebiet in de EPB-eenheid (in m³/h) 
 GA: grootste afvoerdebiet in de EPB-eenheid (in m³/h) 
 ST: som van alle toevoerdebieten in de EPB-eenheid (in m³/h) 
 kT: kleinste toevoerdebiet in de EPB-eenheid (in m³/h) 
 GT: grootste toevoerdebiet in de EPB-eenheid (in m³/h) 

Telkens zonder cijfers na de komma. 
Voorbeeld systeem D:  

54030717 1 222 350 25 77 352 50 90 

Waarbij: 

 222 = P: het totaal opgenomen actief vermogen van de ventilatoren in de 
EPB-eenheid (W) 

 350 = SA: som van alle afvoerdebieten in de EPB-eenheid (m³/h) 
 25 = kA: kleinste afvoerdebiet in de EPB-eenheid (m³/h) 
 77 = GA: grootste afvoerdebiet in de EPB-eenheid (m³/h) 
 352 = ST: som van alle toevoerdebieten in de EPB-eenheid (m³/h) 
 50 = kT: kleinste toevoerdebiet in de EPB-eenheid (m³/h) 
 90 = GT: grootste toevoerdebiet in de EPB-eenheid (m³/h) 

 

http://www.ikventileerverstandig.be/wp-content/uploads/2016/10/Handleiding-applicatie-Ventilatie-v4.0.pdf


 
 

 Als het opgenomen actief vermogen P niet werd opgemeten wordt “0” (nul) ingevuld voor dit 
getal. 

 

 Bij systeem C (waarbij er dus geen mechanische toevoerdebieten zijn), moeten de laatste 
drie getallen niet in de sms vermeld worden. 
Voorbeeld systeem C:  

54030717 1 122 177 25 77 

 Bij systeem B (waarbij er dus geen mechanische afvoerdebieten zijn), moet voor het tweede 
t.e.m. het vierde getal moet “0” (nul) ingevuld worden. 

Voorbeeld systeem B:  
54030717 1 122 0 0 0 352 50 90  

De inhoud van de sms om de meting te onderbreken is de volgende: 

Dossiernummer spatie nummer EPB-eenheid spatie STOP 

 Voorbeeld:  

54030717 1 STOP 

 

Als een meting niet beëindigd maar onderbroken wordt, zal deze EPB-eenheid opnieuw 
moeten gemeten worden, wat betekent dat de planning ook opnieuw zal moeten ingegeven 
worden. 

5. Indienen van het Ventilatieprestatieverslag 

Als alle kenmerken van het ventilatiesysteem doorgegeven werden aan de EPB-verslaggever 
kan deze een het .peb-bestand of de .xml-export (beschikbaar in de EPB-software vanaf versie 
7.5.1) doorgeven aan de coördinator van het dossier. 

 
Eén van deze bestanden kan dan aan de betreffende EPB-eenheid gekoppeld worden. De 
manager van het bedrijf van de Coördinator kan dan beslissen om het 
Ventilatieprestatieverslag te valideren en nadien te publiceren. Pas bij de publicatie komt de 
referentiecode, nodig voor het indienen van de EPB-aangifte op het document te staan, zie 
figuur hieronder: 



 
 

 

6. Beheer van rollen binnen een bedrijf 

In de webapplicatie zijn per bedrijf verschillende rollen voorzien: 

 Algemeen contact 

 Manager bedrijf 

 Manager 

 Gekwalificeerde verslaggever 

 Administratief medewerker 

De persoon die het bedrijf de eerste keer aanmeldt in de webapplicatie wordt automatisch 
algemeen contact en manager bedrijf. Deze persoon kan andere personen uitnodigen om 
voor het bedrijf te werken in de webapplicatie. 

Een manager neemt verantwoordelijkheid voor het bedrijf op: hij/zij kan gegevens van een 
dossier valideren, zodat deze ter beschikking komen in de databank. Om manager te zijn, 
moet men geen kwalificaties behalen, het volstaat dat manager bedrijf deze persoon heeft 
aangeduid als manager. 

Een gekwalificeerd verslaggever heeft een kwalificatie behaald (is geslaagd voor de 
theoretische toets of voor mechanische ventilatie ook geslaagd voor de praktische test). Als 
een persoon een kwalificatie behaalt, dan wordt deze rol automatisch toegekend in het 
systeem. 

Daarnaast kunnen bepaalde taken gedelegeerd worden aan een administratief medewerker. 
Deze kan geen verantwoordelijkheid voor het bedrijf opnemen in het kwaliteitskader en moet 
ook niet gekwalificeerd worden om taken uit te voeren. 
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Aanmelden bedrijf voor het kwaliteitskader ventilatie X    

Aanduiden eerste manager van het bedrijf X    

Beheer rollen binnen het bedrijf  X X   

Dossier aanmaken (adres ingeven) 
(bedrijf met minstens 1 gekwalificeerde coördinator) 

X X X X 

Planning van de meting Mechanische Ventilatie ingeven X X X X 

Prestaties ventilatie-installatie vaststellen, meten van 
mechanische debieten op de werf 

 
 X  

Finaliseren VVO/VPV   X  

Valideren en publiceren VVO/VPV X X   

Credits aankopen X X  X 

7. Geplande verdere ontwikkelingen van de webapplicatie 

Half november 2016 zal er een versie van de webapplicatie zijn die de betalingsmodule 
operationeel zal maken. Dit betekent dat vanaf dan: 

 de erkenningsvergoeding zal moeten betaald worden. 

 de dossierkost zal moeten betaald worden.  

 

Vanaf 1/1/2018 zal het volledige proces, waarbij de deelverslaggevers dus niet meer aan de 
EPB-verslaggever moeten rapporteren, via de webapplicatie verlopen. De webapplicatie die 
deze aanpak zal ondersteunen zal beschikbaar zijn in het najaar van 2017. 

Op de volgende pagina geven we een overzicht van de functionaliteit in de webapplicatie in 
elk van de voorziene fases.
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Aanmelden van bedrijven via de webapplicatie    

Online theoretische toetsen    

Aanmelden voor praktische test mechanische ventilatie    

Dossier aanmaken (enkel door bedrijf met kwalificatie coördinator)    

Opladen Ventilatievoorontwerp door bedrijf met kwalificatie 
ontwerper 

   

Aanduiden wie wat rapporteert over de ventilatie-installatie    

Rapportering deelverslagen RTO, DO, RAO, Mechanische ventilatie via EPB-verslaggever EPB-verslaggever 
Via webapplicatie 

BCCA 

Mechanische ventilatie: debiets- en vermogensmeting aanmelden 
(planning en sms) 

   

Indienen Ventilatieprestatieverslag    

Betaling voor dossiers    

Betaling erkenningsvergoeding    

Opmaken Ventilatieontwerpspecificaties    

 



 

8. Statistieken 

Op 10 oktober waren 422 bedrijven aangemeld in de webapplicatie, 264 daarvan hebben 
minstens één persoon in dienst die minstens 1 kwalificatie behaalde en staan dus vermeld in 
de lijst van erkende bedrijven. 

Het kaartje hieronder geeft de spreiding van deze erkende bedrijven weer: 

  
 

De tutorial werd 1402 keer afgelegd en het demo-examen werd 1620 keer ingevuld. 

 

Uitschrijven uit nieuwsbrief 

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

Privacybeleid BCCA vzw. 

http://www.ikventileerverstandig.be/lijst-erkende-verslaggevers/
http://ventilation.bcca.be/tutorials
http://ventilation.bcca.be/tutorials
mailto:ventilatie@bcca.be?subject=Ik%20wens%20geen%20nieuwsbrieven%20meer%20te%20ontvangen.
http://www.bcca.be/media/docs/BCCA_Privacy_policy_v0_1_nl.pdf



