NIEUWSBRIEF 2 – 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
Er wordt een nieuwe release van de web applicatie voorbereid. Deze zal toelaten dat de betalingen
online gebeuren, direct vanuit de applicatie. In een volgende nieuwsbrief zal de exacte datum van de
release bekend gemaakt worden.

Enkele cijfers
Op dit moment zijn 184 luchtdichtheidstesters geslaagd voor het praktisch examen en zijn er meer
dan 2250 dossiers aangemeld in de databank.

FAQ
Over een aantal Frequently Asked Questions is consensus bereikt binnen de werkgroep STS
werkgroepdocumenten. Deze vragen en antwoorden zijn vanaf nu beschikbaar op de website
www.ikbouwluchtdicht.be

Facturatie
Bij de facturatie van de conformiteitsverklaringen voor januari en februari is vastgesteld dat voor een
aantal dossiers niet correct werd aangegeven door wie de conformiteitsverklaring betaald zou
worden. In de web applicatie heeft men de keuze:
- Ofwel betaalt het erkende luchtdichtheidsbedrijf de conformiteitsverklaring. Dat betekent
dat u de factuur zal ontvangen voor de afgeleverde conformiteitsverklaring.
In de toekomst zal dit moeten gebeuren vooraleer de conformiteitsverklaring ter beschikking komt.

-

Ofwel betaalt uw klant de conformiteitsverklaring. In dat geval moet u ons de
contactgegevens van uw klant bezorgen zodat BCCA vzw de factuur rechtstreeks naar uw
klant kan sturen. Uw klant is:
o BTW-plichtig. In dat geval vult u het BTW-nummer in en kan u de andere gegevens
via de web applicatie laten opzoeken.
o Een particulier. In dat geval vult u voornaam, naam en adresgegevens in.
o

In de toekomst zal ook hier de betaling moeten uitgevoerd zijn vooraleer de conformiteitsverklaring ter
beschikking komt, daarvoor zullen we over de gegevens van uw klant moeten beschikken.

Opleiding en examen
Er is een opleidings- en examensessie voorzien op 6 mei 2015 in de kantoren van WTCB Poincarélaan
79 te Brussel.
Er is een sessie voor theoretisch examen voorzien op 3 juni 2015 in de kantoren van BCCA vzw,
Aarlenstraat 53 te Brussel.

Verwijzing in het proefverslag
Er is blijkbaar onduidelijkheid over welke verwijzing precies in het proefverslag moet opgenomen
worden. VEA heeft ons volgend antwoord gegeven.
Het is zo dat, om in aanmerking te komen voor EPB, momenteel volgende moet opgenomen zijn in
het proefverslag: "Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader van de EPB-

regelgeving, zoals beschreven in bijlage VI van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de
vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het
energieprestatiecertificaat bij de bouw, nageleefd."
Er moet/mag geen verwijzing meer zijn naar het specificatiedocument op www.epbd.be
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