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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. 

 

Op woensdag 14 december zal de nieuwe versie van de webapplicatie beschikbaar zijn. Deze 
laatste release van 2016 bevat voornamelijk aanpassingen voor de afrekening van de 
dossierkost en de erkenningsvergoeding. Deze bijdragen ondersteunen de werking van het 
kwaliteitskader: de ontwikkeling van het kwaliteitskader en de webapplicatie in overleg met 
alle betrokken stakeholders, de organisatie van desktopcontroles en in-situ controles, de 
commissiewerking voor beheer van de erkenning en de behandeling van niet-conformiteiten, 
de infoverstrekking, de behandeling van vragen in de helpdesk, de communicatie over het 
kwaliteitskader (info avonden, de website, nieuwsbrieven), het beheer en de instandhouding 
van de databank, … 

 

De betaling voor kwalificatietoetsen wordt ook aangepast. Deze aanpassingen en de 
bijhorende prijzentabel worden in deze nieuwsbrief uitgebreid besproken. Een aangepaste 
handleiding wordt zo snel als mogelijk opgemaakt. 

 

U zal zien dat er vanaf deze versie van de webapplicatie geen kredieten meer kunnen worden 
aangekocht. Alle diensten zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Uiteraard zal u reeds 
aangekochte kredieten nog kunnen opgebruiken. 

1. Aangekochte kredieten in vorige versies van de webapplicatie 

Wanneer u kwalificatietoetsen, jaarlijkse bijdragen of dossiers aankoopt, zal er voor de 
afrekening hiervan eerst gebruik gemaakt worden van het nog beschikbare krediet. U zal zien 
dat dit in vermindering wordt gebracht op uw factuur. Voor elk van deze aankopen zal onder 
het tabblad Facturatie een factuur ter beschikking zijn, zodat duidelijk is hoeveel krediet voor 
welke aankoop werd opgebruikt. 

 

Van zodra alle beschikbare krediet is opgebruikt, zal er voor elke aankoop een betaling moeten 
gebeuren. Er zal geen nieuw krediet meer kunnen aangekocht worden. 

2. Aankoop kwalificatietoetsen 

U kan in de webapplicatie personen binnen uw bedrijf uitnodigen voor kwalificatietoetsen. U 
kiest daarvoor welke testen u wenst aan te kopen voor welke persoon. Nadien kan u uw 
aankoop bevestigen en afrekenen. Wanneer u de factuur betaald heeft, zullen de testen 
beschikbaar zijn voor de uitgenodigde personen.  

 



 
 

Indien u alle online testen tegelijk aankoopt via het “pakket theoretische onlinetoetsen”, 
geniet u van een korting. 

 

De praktijktest voor mechanische ventilatie kan u pas aankopen nadat de persoon voor het 
theoretische luik mechanische ventilatie geslaagd is.  

3. Aanmaak nieuw dossier en toevoegen EPB-eenheden 

De dossierkosten worden in twee stappen betaald: het eerste deel voor de opening van het 
dossier en het tweede deel bij opvragen van het ventilatieprestatieverslag van de EPB-
eenheid. Het eerste deel houdt rekening met het aantal EPB-eenheden in het dossier. Het 
tweede deel houdt rekening met het aantal ventilatieverslaggevers dat aan het verslag van de 
EPB-eenheid gewerkt heeft. 

Bij aanmaak van een dossier moet u de structuur (indeling in gebouwen en EPB-eenheden) 
van het dossier vastleggen. Het is belangrijk om de structuur nauwkeurig op te zetten: er is 
een korting voorzien voor dossiers die meer dan tien EPB-eenheden bevatten.  

De coördinator van het dossier betaalt deze factuur bij aanmaak van de structuur alvorens de 
EPB-eenheid (of EPB-eenheden) effectief aan het dossier wordt toegevoegd en verdere taken 
in de ventilatieverslaggeving mogelijk zijn. 

Achteraf kunnen nog gebouwen en EPB-eenheden toegevoegd worden aan het dossier. EPB-
eenheden die na bevestiging van de structuur worden toegevoegd, genieten de korting niet, 
ook al worden ze toegevoegd aan grote dossiers of worden meer dan tien EPB-eenheden 
tegelijkertijd toegevoegd. 

Bij het verwijderen van EPB-eenheden uit het dossier is er geen terugbetaling voorzien. 

Ter herinnering: een dossier kan verschillende gebouwen omvatten en een gebouw kan 
verschillende EPB-eenheden bevatten. De som van deze EPB-eenheden is het totaal in één 
dossier. 

4. Opvragen van het ventilatieprestatieverslag 

Alvorens u het ventilatieprestatieverslag kan opvragen, dient u nog het tweede deel van de 
kost te betalen. Op dit moment wordt ook de bijdrage voor meerdere verslaggevers 
afgerekend. Deze kosten worden bepaald per EPB-eenheid. Bij de afrekening op het einde is 
geen korting voorzien voor grotere dossiers en wordt er dus geen rekening gehouden met het 
aantal EPB-eenheden in het dossier. 

5. Afrekening bestaande dossiers 

Voor bedrijven die reeds dossiers in de webapplicatie hebben geopend, zullen de reeds 
aangemaakte EPB-eenheden worden afgerekend op één factuur. Hiervoor worden dezelfde 
tarieven en kortingen gehanteerd als voor nieuwe dossiers.  

U kan de factuur raadplegen via het tabblad Facturatie. Indien deze factuur niet volledig werd 
betaald met resterend krediet, zal u deze moeten betalen vóór 16 januari 2017. Indien u deze 
factuur niet heeft betaald, zal de toegang van uw bedrijf in de webapplicatie worden beperkt 
totdat de betaling wordt geregistreerd. 



 
 

6. Jaarlijkse erkenningsvergoeding voor bedrijf  

De jaarlijkse erkenningsvergoeding wordt de eerste maal aangerekend bij registratie van uw 
bedrijf. Hiervoor worden enkel de resterende maanden, incl. de reeds begonnen maand, 
aangerekend. Indien deze vergoeding niet betaald wordt binnen de 30 dagen, zal de toegang 
van uw bedrijf in de webapplicatie worden beperkt totdat de betaling wordt geregistreerd. 

Voor bedrijven die geregistreerd werden in de webapplicatie vóór 13 december 2016, zal er 
voor 2016 geen erkenningsvergoeding worden aangerekend. 

 

Aan het begin van elk kalenderjaar wordt er voor de reeds geregistreerde bedrijven een 
factuur voor erkenningsvergoeding opgemaakt. Indien deze vergoeding niet betaald wordt 
tegen eind januari, zal de toegang van uw bedrijf in de webapplicatie worden beperkt totdat 
de betaling wordt geregistreerd. 

Deze jaarlijkse erkenningsvergoeding bestaat uit een gedeelte voor het bedrijf en een 
gedeelte per gekwalificeerde ventilatieverslaggever in het bedrijf. Indien in de loop van het 
jaar bijkomende ventilatieverslaggevers gekwalificeerd worden, dan zal de 
erkenningsvergoeding voor deze personen ook berekend worden op het aantal resterende 
maanden incl. de reeds begonnen maand. De erkenningsvergoeding voor een persoon wordt 
aangerekend vanaf het moment dat deze persoon de kwalificatie behaald (dus geslaagd is 
voor de theoretische toets of voor de praktijktest in het geval van mechanische ventilatie). 

7. Prijzentabel 

Tot het einde van 2017 zijn de prijzen tijdelijk verlaagd. De prijzen in de tabel hieronder zijn 
excl. BTW en enkel van toepassing voor dossiers aangemaakt in 2016 en 2017.  

Onderdeel Beschrijving Eenheid  Eenheidsprijs 

Toetsen Kwalificatietoets coördinator voor het 
kwaliteitskader ventilatie 

Per examen 
(incl. 2 herkansingen) 

50,00 EUR 

Kwalificatietoets Verslaggever 
Doorvoeropeningen voor het 
kwaliteitskader ventilatie 

Per examen 
(incl. 2 herkansingen) 

50,00 EUR 

Kwalificatietoets Verslaggever 
Regelbare toevoeropeningen voor het 
kwaliteitskader ventilatie 

Per examen 
(incl. 2 herkansingen) 

50,00 EUR 

Kwalificatietoets Verslaggever 
Regelbare afvoeropeningen voor het 
kwaliteitskader ventilatie 

Per examen 
(incl. 2 herkansingen) 

50,00 EUR 

Kwalificatietoets Verslaggever 
Mechanische ventilatie voor het 
kwaliteitskader ventilatie (theoretisch) 

Per examen 
(incl. 2 herkansingen) 

50,00 EUR 

Kwalificatietoets Verslaggever 
Ventilatie Voorontwerp en 
Ontwerpspecificaties voor het 
kwaliteitskader ventilatie 

Per examen 
(incl. 2 herkansingen) 

50,00 EUR 

Pakket met alle online theoretische 
toetsen 

Per pakket 
(incl. 2 herkansingen voor elke 
toets) 

174,00 EUR 

Kwalificatietoets Verslaggever 
Mechanische ventilatie voor het 
kwaliteitskader ventilatie (praktisch) 

Per examen 

 

175,00 EUR 

Erkenningsvergoeding Bedrijf Per bedrijf, per jaar 200,00 EUR 

Gekwalificeerde verslaggever Per persoon, per jaar 50,00 EUR 



 
 

Dossier EPB-eenheid in nieuwe structuur 

(#EPB-eenheden ≤10) 

Per EPB-eenheid 55,00 EUR 

EPB-eenheid in nieuwe structuur 

(10 < #EPB-eenheden ≤ 20) 

Per EPB-eenheid 50,00 EUR 

EPB-eenheid in nieuwe structuur 

(#EPB-eenheden >20) 

Per EPB-eenheid 45,00 EUR 

Bijkomende EPB-eenheid in bestaande 
structuur 

Per EPB-eenheid 55,00 EUR 

Bijkomende bijdrage indien 
verslaggeving door meer dan één 
verslaggever 

Per EPB-eenheid 10,00 EUR 

Ventilatieprestatieverslag Per EPB-eenheid 15,00 EUR 

 

Belangrijke opmerking bij deze tabel: 

Zoals hierboven (in hoofdstuk 4) aangegeven, bestaat de totale kost uit drie elementen:  

1. Bijdrage voor openen van dossier (te betalen bij ingave structuur) 
2. Bijdrage voor opvragen ventilatieprestatieverslag 
3. Bijdrage voor meerdere verslaggevers 

 

Uitschrijven uit nieuwsbrief 

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief of omdat uw 
e-mailadres geregistreerd is in de webapplicatie ventilatie van BCCA vzw. 

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

Privacybeleid BCCA vzw. 

 

BCCA vzw – Aarlenstraat 53 te 1040 Brussel – ventilatie@bcca.be– www.bcca.be 

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
mailto:ventilatie@bcca.be



