NIEUWSBRIEF 1 – Kwaliteitskader voor luchtdichtheidsmetingen
Beste Luchtdichtheidstester,
In deze nieuwsbrief willen we een update geven van de stand van zaken van het kwaliteitskader.

Over de web applicatie
Sinds de vorige nieuwsbrief werd de beveiliging van de web applicatie verbeterd door de installatie
van bijkomende firewalls in onze infrastructuur en wordt de betrouwbaarheid van de
beschikbaarheid van de gegevens in de databank verhoogd. Dat en het aantal dossiers dat wordt
aangemeld, veroorzaken op dit moment vertragingen bij het aanmelden en uploaden van dossiers.
Wij willen ons hiervoor verontschuldigen en danken u voor het geduld dat u hiervoor moet
opbrengen.
Voor de goede werking van het kwaliteitskader vragen wij om altijd de web applicatie te gebruiken.
Als u er echter niet in slaagt om een dossier aan te melden, kan u gebruik maken van de excelsheet in
bijlage om dossiers aan te melden. U kan dit ingevuld mailen naar luchtdichtheid@bcca.be. Wij
zorgen ervoor dat deze zo snel mogelijk ter beschikking komen in web applicatie onder uw account.
Er is sinds 11 maart een nieuwe template van de conformiteitsverklaring ter beschikking. U kan een
nieuwe versie van de conformiteitsverklaring downloaden door in het betreffende dossier opnieuw
op “Download” te klikken.
Via de consultatiecommissie hebben wij een aantal opmerkingen op de web applicatie gekregen. We
houden hier zeker rekening mee en verbeteringen en vereenvoudigingen worden gemeld aan ons ITteam zodat deze ter beschikking komen bij volgende releases van de applicatie.

Enkele cijfers
Op dit moment zijn 215 luchtdichtheidstesters geslaagd voor het theoretisch examen en zijn er meer
dan 1200 dossiers aangemeld in de databank.

Over de voorlopige erkenning
Gezien het grote aantal aanmeldingen, zal de voorlopige erkenning verlengd worden tot 15 mei
2015. Dit betekent dat van zodra u geslaagd bent voor het theoretisch examen, u kan blijven
deelnemen aan het kwaliteitskader tot deze datum.
We herinneren eraan dat voor de definitieve erkenning nog een aantal stappen dienen gezet te
worden:
 U moet ook geslaagd zijn voor het praktisch examen.
 U moet uw ervaring met het uitvoeren van luchtdichtheidstesten aangetoond hebben
op basis van 5 proefverslagen.
 Per erkend bedrijf moet 400 EUR + BTW betaald zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.
 Er moet een overeenkomst zijn tussen BCCA vzw en het erkende bedrijf voor
luchtdichtheidstesten. Deze overeenkomst wordt u in de loop van de volgende weken
bezorgd
Voor degene die nog niet gecontacteerd zijn om het praktisch examen af te leggen, wil dat zeggen
dat er nog voldoende tijd voorzien is om met deze voorwaarde in orde te geraken.
Voor degene die nog aanvullende informatie moeten leveren (bijkomende proefverslagen,
calibratiebewijzen, …) vragen we om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.
Een document dat uw erkenning bevestigt, zal worden aangemaakt op moment van definitieve
erkenning. Tot dan kan u uw erkenning aantonen door te verwijzen naar de website van BCCA vzw.
(www.bcca.be - klik op databanken – klik dan op « 2. Product-, personen of procesfamilies per
sector » - klik dan op « Luchtdichtheid »).

FAQ
Een eerste versie van de Frequently Asked Questions met verduidelijkingen van de STS-P in
praktische situaties is voorgelegd aan de consultatiecommissie, de goedgekeurde antwoorden zullen
ter beschikking komen op de website www.ikbouwluchtdicht.be in de loop van de maand april.

Opmerkingen van onze controleurs
We willen er de aandacht op vestigen dat in de web applicatie de grote V50 (het lekdebiet in m³/u
moet) ingevuld worden en niet de kleine v50 (het specifieke lekdebiet per m² verliesoppervlakte in
m³/u/m²).
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