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1 Algemeen  

1.1 Algemene informatie over web applicatie 

a) Browser  
De web applicatie kan worden gebruikt met de volgende browsers: 

Chrome 

Firefox 

Opera 

Safari 

 

OPGELET : Een correct gebruik bij Internet Explorer kan niet worden gegarandeerd, maar diverse 

testen hebben geen indicatie gegeven van specifieke problemen. 

 

b) Taal 
De gebruiker heeft de keuze tussen de volgende talen: 

Nederlands 

Frans 

Engels 

De taal die default wordt aangegeven is deze van uw profiel, gedefinieerd door de parameters van 

uw account. 

Deze kan men aanpassen door op ‘Mijn account’ te klikken in de rechterbovenhoek, of op de tab 

met uw naam. Daarna kan u op ‘wijzigen’ klikken om uw taalvoorkeur aan te duiden. 
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c) Taal aanpassen 
De web applicatie is beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels. Om van taal te veranderen klik op 

de taal van uw keuze linksboven in de header. 

 

 

 

1.2 Toegang tot de web applicatie 
De web applicatie voor het kwaliteitskader “luchtdichtheid” is toegankelijk via het adres 

 

http://dossier.bcca.be 

 

De toegang tot de web applicatie is beveiligd met een login en een paswoord. 

 

Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker wordt een e-mail verstuurd naar de betrokken persoon. 

De persoon kan met de link in deze mail een login aanmaken. Hij kiest zelf zijn paswoord voor de 

web applicatie en moet erover waken dat het gekozen paswoord voldoende veilig is. 

 

Klik op de link in de mail om naar de ‘reset password’ pagina te gaan. 

http://dossier.bcca.be/
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Typ uw paswoord in, bevestig en klik op de knop “Reset password”. U wordt dan automatisch op de 

web applicatie ingelogd. 

Onthoud uw paswoord om de volgende keren op de web applicatie te kunnen inloggen. 

 

1.3 Inloggen: dossier.bcca.be 
Op de loginpagina vult u uw gebruikersnaam (= e-mailadres) en uw paswoord in. 

 

OPGELET : uw login is ‘case sensitive’. Gelieve de kleine en de hoofdletters van uw e-mailadres (= 

username) te willen respecteren. 
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1.4 Wachtwoord aanpassen 
 

Wanneer u ingelogd bent, kan u uw wachtwoord aanpassen, maar u kan nu ook een nieuw 

wachtwoord aanmaken, wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, dus voordat u ingelogd bent.  

a) Binnen de applicatie 
Om uw passwoord aan te passen, klik op “Mijn account” rechtsboven.  

 

  

Daarna klikt u op de knop “Reset wachtwoord” 

 

 

U ontvangt een e-mail met een uitnodiging om uw passwoord te wijzigen. 

OPGELET : de link kan slechts één maal gebruikt worden 
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Als u op de link in de e-mail klikt, wordt het volgende venster geopend in uw webbrowser 

  

Gelieve een nieuwe paswoord in te geven en te bevestigen. 

 

b) Bij het inloggen 
Wanneer u bij het inloggen vaststelt dat u uw wachtwoord niet meer kent, kan u een reset van het 

wachtwoord vragen.   

 

U vult uw mailadres in, waarmee u gekend bent bij BCCA, en u krijgt een link toegestuurd, 

waarmee u uw wachtwoord opnieuw kan aanmaken 
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1.5 Uitloggen 
Om uit te loggen uit de web applicatie, klik op “Logout” 
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2 Home : Menu en dashboard 

Na het inloggen op de web applicatie, komt u op een dashboard met een overzicht van uw meest 

recente dossiers, de planning van de metingen waar u bij betrokken bent en uw berichten. 

 

 

Een menubalk is voorzien om door de web applicatie te kunnen navigeren.  

 

 

In dit hoofdmenu vinden we de volgende links: 

-  Home: laat toe het dashboard weer te geven 

-  Bedrijfsgegevens: om de bedrijfsgegevens te tonen met een submenu 

-  Facturen: geeft een overzicht van de facturen, toont het resterend krediet en geeft de 

mogelijkheid 'credits' op te laden 

-       Dossiers: geeft de lijst van alle dossiers van uw bedrijf 

-  Planning: geeft een overzicht van de geplande metingen 

-  Contact: geeft het contactadres om vragen betreffende de web applicatie te stellen 
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3 Basisgegevens in de applicatie 

Wanneer men toegang krijgt tot de databank dient men eerst een aantal basisgegevens na te kijken 

en/of aan te vullen. 

Onder het punt bedrijfsgegevens dient u de personen aan te melden die met de toepassing zullen 

werken, alsook de meters die dossiers zullen aanmaken. Ook dient u de toestellen en software 

waarmee uw bedrijf werkt, aan te melden. 

Daarnaast kan u 'credits' opladen, waarmee u uw dossiers kan betalen. 

 

3.1 Bedrijfsgegevens 

a) Lijst met personen/medewerkers 
Om de lijst met medewerkers te kunnen zien, klik op “Bedrijfsgegevens” in het menu en dan op de 

tab “Gebruikers”. 

 

 

Voor elke persoon ziet u één of meerdere profielen en de status.  

De status van een persoon kan de volgende waarden bevatten : 

-  Actief : Deze persoon heeft toegang tot de applicatie 

- Verwijderd : Deze persoon heeft geen toegang meer tot de applicatie 

- In aanvraag : Deze persoon heeft van u toegang gekregen in een rol die door BCCA gevalideerd 

dient te worden. 
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Voor de luchtdichtheidsapplicatie zijn er 3 verschillende profielen:  

- manager 

- meter  

- administratieve medewerker. 

 

Zowel de profielen als de statussen zijn gekleurd.  

Betekenis van de kleuren:  

  = Erkend/Gevalideerd 

  = aanvraag ingediend/ter acceptatie 

  = geschrapt/gestopt 

 

Een nieuwe persoon toevoegen 
Om een nieuwe persoon toe te voegen klikt u op de knop “Nieuwe persoon toevoegen”. 

Gelieve het formulier in te vullen en op de knop “Opslaan” te klikken om de gegevens op te slaan. 

  

Betekenis van de verschillende velden 

Rood 

Oranje 

Groen 
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Naam * Voornaam en naam van de persoon 

E-mailadres * Persoonlijk e-mailadres van de persoon. Het e-mailadres is de login 

voor de web applicatie. Het moet dus uniek zijn. Er zullen problemen 

optreden als het e-mailadres al bestaat in de web applicatie. 

Geboortedatum * Geboortedatum van het persoon.  

Telefoonnummer 

* 

Telefoonnummer van de persoon. Indien de persoon een meter is, 

gelieve zijn gsm-nummer in te voeren om hem te kunnen identificeren 

wanneer hij een SMS stuurt. 

Adres Dit is het privé adres van de persoon (optioneel) 

Taalvoorkeur * Voer hier de taalvoorkeur (moedertaal) van de persoon in 

Profiel * Voer hier de rol in die de persoon zal hebben in het bedrijf. 

Er zijn drie rollen binnen het bedrijf voorzien: 

- De manager: om deze rol op te kunnen nemen, zijn er geen 
beperkingen. De persoon die de rol van manager heeft binnen het 
bedrijf, moet aan BCCA gecommuniceerd worden, zodat voor deze 
persoon de correcte instellingen in de web applicatie kunnen 
aangemaakt worden. 

- De meter: om deze rol op te kunnen nemen, moet men 
gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van 
luchtdichtheidsmetingen.  

- De administratieve medewerker: voor deze rol zijn er geen 
toelatingsvoorwaarden. Werknemers worden door de manager 
aangeduid binnen het bedrijf en worden ook door hem aangemaakt 
in het systeem. Een tussenkomst van BCCA is hier niet vereist. 
 

De taken die verbonden zijn met elk van deze rollen worden hieronder 

weergegeven 

 

 

M
a
n
a
g
e
r 

M
e
te

r 

A
d
m

in
. 

M
e
d
e
w

e
rk

e
r 

Dossier aanmaken (adres, planning, 

meettoestellen) 

X X X 

Meting uitvoeren  X  

Meetresultaat ingeven (rapport uploaden, 

meetresultaat en gegevens meting ingeven) 

X X X 

Verklaren dat de meting conform verlopen is  X  
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Aangeven dat de conformiteitsverklaring mag 

afgeleverd worden 

X   

Beheer rollen binnen het bedrijf X   

 

Het is mogelijk dat één persoon meerdere rollen in het bedrijf heeft 

(bv. Manager en meter). 

Het is mogelijk dat er meer dan één persoon de rol van manager in 

het bedrijf heeft. 

Aanmelden in het systeem gebeurt met een e-mailadres en een 

paswoord. Het paswoord kan door de gebruiker zelf 

gekozen/gewijzigd worden. 

 

* Dit veld is verplicht 

 

De details van de gecreëerde persoon verschijnen dan. 

 

 

Als we nu teruggaan naar de lijst met personen, zien we dat het profiel en de status van de nieuwe 

persoon nog niet gevalideerd werden (aangeduid in het oranje) 
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Het is pas vanaf het moment dat de status en het profiel gevalideerd zijn (door BCCA) dat deze 

persoon de web applicatie kan gebruiken of geselecteerd kan worden bij het aanmaken van een 

dossier voor een meting. 

 

Persoonsgegevens aanpassen 
Om de gegevens van een bestaande persoon te wijzigen of te voltooien, zoekt u op de naam van de 

betrokken persoon in de lijst, klikt op de bijbehorende lijn en klikt u op de knop “Wijzigen”. 
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Voer uw aanpassingen in en klik dan op de knop “Opslaan” om de gegevens op te slaan. 

Let op: bij het aanpassen zijn er gegevens die verplicht zijn, m.n. geboortedatum, telefoonnummer 

en profiel. Deze zullen in het rood aangeduid worden, wanneer ze niet ingevuld worden. 

b) Software 
Lijst van beschikbare software 

Om de lijst met de software te kunnen zien, klik op “Bedrijfsgegevens” in het menu en dan op de 

tab “Software”. 
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Nieuwe software toevoegen 
Om een nieuwe software toe te voegen, klikt u op de knop “Nieuw software”. 

Gelieve dan het formulier in te vullen en op de knop “Opslaan” te klikken om de gegevens op te 

slaan. 

 

 

Opmerking: de blauwe velden zijn verplicht 

 

Betekenis van de verschillende velden 

Naam officiële naam van de software 

Referentie Uw eigen interne referentie 

Versie versie van de software 

Startdatum Datum ingebruikname 

Einddatum Datum buitengebruikstelling 

Uitgever Naam van de uitgever van de software 

Activiteit sector Luchtdichtheid 
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Softwaregegevens aanpassen 
Om de gegevens van een bestaande software te wijzigen of te voltooien kunt u de naam van de 

betrokken software selecteren en daarna klikt u op de knop “Bewerken”. 

 

 

U doet uw aanpassingen en klikt dan op de knop “Opslaan” om de gegevens op te slaan. 

 

c) Toestellen 
Lijst met toestellen 

Om de lijst met toestellen te kunnen zien, klik op “Bedrijfsgegevens” in het menu en dan op de tab 

“Toestellen”. 

 

 

U kunt een toestel opzoeken met behulp van de filters op de verschillende kolommen van de tabel. 
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Een nieuw toestel toevoegen 
Om een nieuw toestel toe te voegen, klikt u op de knop “Nieuw toestel”.  

 

Gelieve het formulier in te vullen en op de knop “Opslaan” te klikken om de gegevens op te slaan. 

 

Opmerking: de blauwe velden zijn verplicht 

 

Betekenis van de verschillende velden 

Naam officiële naam van het toestel 

Referentie uw eigen interne referentie 

Serienummer serienummer van het toestel 

Startdatum Datum ingebruikname 

Einddatum Datum buitendienststelling 

Activiteit sector Luchtdichtheid 

Software Link een of meerdere software aan het toestel (optioneel) 
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Toestelgegevens aanpassen 
Om de gegevens van een bestaand toestel te wijzigen of te voltooien, selecteert u de naam van het 

betrokken toestel in de lijst en klikt u op de knop “Bewerken”. 

 

 

Opmerking: de blauwe velden zijn verplicht 

U voert uw aanpassingen in en klikt dan op de knop “Opslaan” om de gegevens op te slaan. 

d) Profielen 
Om de lijst van de profielen van de personen  van uw bedrijf te zien, klik op het tabblad 

“Bedrijfsgegevens” en vervolgens op het tabblad “Profielen”. 

Het is niet mogelijk deze lijst aan te passen, maar met de filters bovenaan elke kolom kan u de 

getoonde gegevens wel filteren. 
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3.2 Facturen 
Het kwaliteitskader ‘Luchtdichtheid’ werd opgezet met een systeem van ‘credits’ voor de betaling 

van dossiers. Dit betekent dat de kosten van een dossier automatisch gedebiteerd zullen worden 

van uw eerder aangekocht krediet. 

De conformiteitsverklaring kan enkel nog gedownload worden wanneer de kosten voor het dossier 

betaald zijn. Dat betekent dat als u onvoldoende krediet heeft, u eerst krediet moet bijladen 

vooraleer de conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd. 

Als u op het tabblad “Facturen” klikt, zal u het resterend bedrijfskrediet en de uitgevoerde 

betalingen (met factuur) kunnen raadplegen. U kan op deze pagina ook krediet opladen. 

Op de pagina “Facturen”, zijn drie tabbladen ter beschikking: 

1. Krediet: dit blad geeft het totaal resterend krediet voor uw bedrijf weer en een 

overzicht van de verschillende laadbeurten van krediet 

2. Factuur/CN: geeft een overzicht van de facturen en creditnota’s (CN) 

3. Boekhoudkundige balans: geeft een overzicht van de boekhoudkundige balans 

Belangrijke opmerking: Als u over krediet beschikte voor de release 11 (24 september 2015), werd 

dit krediet opgenomen in één factuur. Uw beschikbaar bedrijfskrediet werd herberekend rekening 

houdend met de BTW. 

 

 

 

a) Opladen van Credits  
Om ‘credits’ op te laden, klikt u in het tabblad “Krediet” op de knop “Krediet opladen” : 
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Op hetvolgende scherm vult u de gewenste hoeveelheid krediet (excl. BTW) in: 

 

Klik op de knop “Opladen” om op hetvolgende scherm te komen. Daar krijgt u een overzicht van 

het totale bedrag dat zal aangerekend worden en de keuze om online of via overschrijving te 

betalen.  

 

b) Online betaling 
Om de betaling online uit te voeren, kies de optie “Online betaling” en klik op de knop “€Betalen”.  

 

Klik vervolgens op “Betaal nu” om terecht te komen bij de provider voor online betalingen (Atos 

Worldline): 

 

 

Vervolgens vult u het kaartnummer, de vervaldatum en de security code ingevuld in. 

U klikt op de knop ‘Confirm’. 
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Als alles goed verlopen is krijgt u op het volgende scherm de betalingsbevestiging. Deze kan u 

afdrukken door op de knop “Print payment receipt” te klikken. 

 

Het is belangrijk dat u in het volgende scherm op “Continue” klikt om de betaling af te ronden en 

terug te keren naar de web applicatie van BCCA. 
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U komt terug terecht in de web applicatie van BCCA op het tabblad “Facturen”, waar u een factuur 

terugvindt voor het zonet betaalde bedrag:  

 

Door op het icoontje  te klikken, krijgt u een pdf van de factuur te zien:  
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Indien u terug op het tabblad ‘Krediet’ klikt, kan u vaststellen dat uw krediet opgeladen werd en 

dat het totale bedrijfskrediet verhoogd werd met het bedrag dat u aangaf. 

 

 

 

c) Betaling via overschrijving 
Om ‘credits’ op te laden via overschrijving, kies de optie “Bankoverschrijving” en klik op de knop 

“€Betalen”.  

 

De toepassing genereert voor u de gegevens die u dient te vermelden in de overschrijving. 
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OPGELET : indien de gestructureerde mededeling niet goed overgenomen wordt, kunnen wij uw 

betaling niet linken aan uw bedrijf en kunnen de credits dus ook niet opgeladen worden. 

  

Zolang de overschrijving niet verwerkt is door het systeem, zal uw betaling in de toestand “Bezig” 

(“Pending”) blijven en zal uw bedrijfskrediet niet verhoogd worden. 

 

d) Overzicht van opgeladen krediet en betalingen 
 

In het tabblad ‘Krediet’ ziet u een overzicht van al de opgeladen kredieten (Krediet) en alle 

betalingen met een link naar het dossier (Debet). 

Ook hier kan u de verschillende kolommen filteren door de filters bovenaan elke kolom in te 

stellen. 
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e) Overzicht van facturen 
 

In het tabblad ‘Facturen/CN’ – krijgt u een overzicht van de facturen en creditnota’s (CN). Vanaf 

24/9/2015 wordt voor elke betaling een factuur gemaakt. Voor dossiers daterend van voor 

24/9/2015, is er per dossier dat door u betaald werd ook een factuur te beschikking. Voor het 

krediet dat u op 24/9/2015 ter beschikking had, werd een aparte factuur opgemaakt. U kan de 

facturen downloaden in pdf door op het icoontje op het einde van elke lijn te klikken. 
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4 Dossiers  

4.1 Procedure voor het aanmelden van de dossiers 
 

Eenmaal men als bedrijf in de databank is opgenomen en alle relevante gegevens op bedrijfsniveau 

(personen, apparatuur, software, …) in de web applicatie zijn opgegeven, kan men dossiers voor de 

metingen creëren en conformiteitsverklaringen opvragen volgens de volgende standaardprocedure : 

1. Dossier openen per luchtdichtheidsmeting 

2. Ingeven van projectgegevens (type gebouw, Atest, Vint) 

3. Planning van de meting ingeven 

4. SMS sturen bij de start van de meting 

5. SMS sturen aan het einde van de meting 

6. Ingeven van de meetresultaten en opladen van het meetverslag 

7. Validatie van de gegevens door de meter en opvragen van het 

conformiteitsattest 

8. Downloaden van het conformiteitsverklaring door de manager  

9. Afleveren van de conformiteitsverklaring en sluiten van het dossier 

4.2 Statussen van de dossiers 
 

De verschillende statussen van een dossier zijn de volgende :  

1. Nieuw : Een dossier waarvoor adresgegevens ingevuld werden alsook 

EPB nummer en klantgegevens. Project gegevens kunnen al ingegeven 

zijn, maar zijn nog niet verplicht.  

2. Meting gepland : Een dossier waarvoor planning aangemaakt is voor 

een meter, met toestel en software. 

3. Test bezig : Een dossier waarvoor een start SMS ontvangen werd, 

4. Klaar voor inspectie : Een dossier waarvoor een lekdebiet per SMS 

ontvangen werd, of een stop SMS ontvangen werd. 

5. Rapport in aanmaak : Een dossier waarvoor de in-situ 

inspectieperiode verlopen is. 

6. Verslag gevalideerd : Een dossier waarvoor rapport opgeladen werd, 

alsook alle minimum vereisten van een dossier werden ingevuld, en 

waarvoor de meter de validatie gedaan heeft. De meter vraagt 

hiermee de conformiteit aan van het dossier.  

7. Verklaring beschikbaar : Deze status geeft aan dat de conformiteit 

beschikbaar is voor het dossier. 
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8. Afgewerkt :Deze status geeft aan dat de conformiteit volgens het 

bedrijf afgeleverd werd aan de opdrachtgever. 

9. Geblokkeerd/on hold : Dossiers met deze status, zijn opzij gezette 

dossiers. Deze zullen tijdelijk niet behandeld worden, en moeten dus 

geactiveerd worden als men het dossier zou willen afwerken, of zou 

willen annuleren. 

10. Geannuleerd : Dit zijn dossiers die definitief stop zijn gezet. Hiervoor 

kan geen conformiteitsverklaring meer aangevraagd worden.  

 

4.3 Overzicht van de dossiers 
Om de lijst met dossiers te raadplegen, klik ofwel op “Dossiers” in de menubalk, ofwel op de link 

“Alle dossiers” op het dashboard. 

 

 

Daar vindt u de lijst met de aangemaakte dossiers met Dossiernummer - Naam – Klant – Gemeente – 

Status. U krijgt een overzicht van uw dossiers per status en kan filteren door op de status te klikken. 
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U kan een dossier opzoeken met behulp van de filters op de verschillende kolommen van de tabel.  

 

Men kan ook dossiers zoeken op datum van laatste wijziging. Hiervoor duidt men een datum aan in 

de kalender en klikt op enter. Daarna krijgt men een overzicht van de dossiers die op die datum 

aangepast werden. 
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4.4 Een nieuw dossier aanmaken 
Om een nieuw dossier te creëren, zijn er twee mogelijkheden:  

1.Ofwel via het dashboard door op de knop “Nieuw dossier” te klikken. 

 

2.Ofwel via de lijst met dossiers ( menu “Dossiers”)  

 

 

 

U kan nu de adresgegevens van het dossier invullen. 

 

Het adres kan gevalideerd worden door op de knop “Adres valideren” te klikken. De web applicatie 

gaat dan op zoek in de CRAB databank of het adres daar gekend is. Dit kan helpen bij het ingeven 
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van het juiste adres en bovendien wordt op deze manier de CRABid van de locatie opgezocht. Deze 

CRABid wordt ook gebruikt door het VEA voor het bijhouden van de EPB-dossiers. 

 

Betekenis van de verschillende velden 

Gemeente 

Activiteit 

sector 

= Luchtdichtheid 

 Vul de adresgegevens van het te meten gebouw in 

Postcode Postcode van de gemeente waar het op te meten gebouw gelegen is 

Stad Stad of gemeente waar het op te meten gebouw gelegen is 

Staat Straat waar het op te meten gebouw gelegen is 

Nummer Nummer in de straat waar het op te meten gebouw gelegen is 

Bus Busnummer op het adres waar het op te meten gebouw gelegen is 

ADRES 

VALIDEREN 

Hiermee haalt u het CRABid van een adres op, zoals deze gekend is in de 

adressendatabank van het VEA.  

 

Wanneer bij validatie het adres gekend is, krijgen we volgende scherm :  

 

 

Hier kunnen we het correcte adres aanduiden 

 

Wanneer het adres niet gekend is in de databank, dan krijgen we volgende scherm :  
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Mocht u zich vergist hebben, kan u het adres nog verbeteren. Indien het adres dat u doorgaf correct 

is, kunnen uw gegevens alsnog opgeslagen worden, maar dan zal er geen CRABid ingevuld worden 

voor uw dossier. 

Vervolgens kan u de overige velden van het dossier invullen en bevestigen door rechtsboven op 

“opslaan” te klikken. 
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Betekenis van de verschillende velden 

Dossiergegevens 

Naam Dit is de naam die u aan het dossier geeft en deze kan vrij gekozen worden; 

Deze kan een referentie zijn naar uw interne administratie, of het adres van 

de werf of de naam van de klant. 

Dossier 

beheerder 

Dit is de naam van de manager die verantwoordelijk is voor het dossier 

Bedrijf Dit is de naam van het bedrijf dat de meting zal uitvoeren. 

Dit veld is enkel nodig voor mensen die werkzaam zijn in meerdere bedrijven 

die actief zijn in het kwaliteitskader luchtdichtheid. 

EPB 

nummer 

Geef hier het EPB-nummer van het dossier in. Als dit niet gekend is, vul dan 

“niet gekend” in. 

Klant-

gegevens 

Dit is uw opdrachtgever. Dit kan een privé persoon zijn, of een bedrijf.  

- Indien het een persoon is, vult u de naam, voornaam en het mailadres 
in. 

- Indien het om een bedrijf gaat, vinkt u het vakje naast bedrijf aan, en 
zo komen er andere velden beschikbaar. U kan met het BTW-nummer 
alle bedrijfsgegevens ophalen via de blauwe link ‘fetch name and 
address based on VAT’ 

 

Adres Dit is het adres van uw klant. 

 

Gelieve op de knop “Opslaan” rechts bovenaan te klikken om de gegevens op te slaan. 

 

Afhankelijk van het adres dat u invulde, zal er ook een CRABid vermeld worden in het dossier. 

Voor elk aangemeld dossier ontvangt u na het opladen van de relevante gegevens een 

DOSSIERNUMMER bestaande uit 8 cijfers (aangeduid met referentie boven de dossiernaam).  

Dit DOSSIERNUMMER heeft u nodig voor de START-melding en de STOP-melding per SMS 
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OPMERKING : de standaardprocedure is dat de aanmelding TEN LAATSTE de voorgaande werkdag in 

de web applicatie ingevoerd moet worden. In uitzonderlijke gevallen is een aanmelding mogelijk 

tot maximaal 1 uur voor het versturen van de START SMS en waarbij er minstens 3 uur dient te 

verstrijken tussen aanmelding in de web applicatie en het versturen van de SMS met het bekomen 

meetresultaat. 
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a) Dossiergegevens aanpassen 
Om de gegevens van een bestaand dossier te wijzigen of te voltooien, kunt u de lijn van het 

betrokken dossier selecteren.  

 

U kunt ook op de naam van het betrokken dossier klikken in “Mijn Dossiers” op het dashboard 

 

 

Hier zijn er verschillende mogelijkheden: 

- Indien u de gegevens met betrekking tot de basisgegevens (adres, klantgegevens, …) van het 
dossier wilt aanpassen of voltooien, klikt u op de knop “Dossier bewerken”  
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- Indien u de gegevens met betrekking tot de projectgegevens (type gebouw, Atest, Vint) wilt 
aanpassen of voltooien, klikt u op de knop “Wijzigen” in de projectgegevens. 

 
 

- Indien u de gegevens met betrekking tot de planning van de meting wilt aanpassen of 
voltooien, klikt u op de knop “Wijzigen” in de planning. 

 
 

- Indien u de gegevens met betrekking tot de meetresultaten wilt aanpassen of voltooien, klikt 
u op de knop “Wijzigen” in de meetresultaten. 
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Let op: na de validatie van de meetresultaten en de aanvraag van de conformiteitsverklaring, kunt u 

de dossiergegevens NIET meer aanpassen. 
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b) Dossier kopiëren 
Om een nieuw dossier aan te maken op basis van een bestaand dossier, kan men een dossier 

kopiëren. De ‘Kopieer dossier’ knop is beschikbaar wanneer men een dossier opent :  

 

 

c) Detail van een dossier : Sublocaties, Documenten, historiek 
Voor elk dossier kunnen er 3 tot 4 tabbladen voorkomen :  

- Overview: Algemene gegevens van het dossier en in te vullen velden om een 

conformiteitsverklaring te bekomen. detailgegevens van het project : in dit geval 3 

appartementen 

 

- Sublocaties: indien het gaat om een appartementsgebouw, zal men hier de onderliggende 

dossiers van het hoofddossier kunnen raadplegen: in dit geval 3 appartementen, dus 3 

sublocaties. 

Als een appartementsgebouw wordt gemeten, is de meting geldig voor het volledige 

gebouw. Dus het moederdossier stelt het volledige gebouw voor. Dus op het moederdossier 

moeten alle gegevens ingegeven worden om een conformiteitsverklaring te kunnen 

aanvragen. Elk appartement zal echter een conformiteitsverklaring bekomen en daarom zal 

elk individueel appartement ook kunnen geïdentificeerd worden, bijvoorbeeld door het 

busnummer in te voeren. 
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- Documenten : meetverslagen en beschikbare conformiteitsverklaringen in de verschillende 

talen worden onder dit tabblad bijgehouden. In dit geval voor elk van de 3 appartementen. 

 

- Historiek: in dit tabblad wordt de historiek van het dossier bijgehouden: wat werd 

aangepast door wie en op welk moment kan hier teruggevonden worden. 
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4.5 Ingeven/aanpassen van de projectgegevens 
Na het aanmaken van een dossier, is de volgende stap het ingeven van de projectgegevens: 

aanduiden van het type gebouw en aanvullen van de waarden Atest en/of Vint + specificatie van hun 

bron. 

Deze gegevens moeten ingegeven worden om de conformiteitsverklaring te kunnen genereren. 

Om de projectgegevens in te kunnen geven/aan te kunnen passen, klik op de knop “Wijzigen” naast 

‘projectgegevens’ in het detail van een dossier. 

 

 

Vul dan het formulier in en druk op de knop “Opslaan” om de gegevens op te slaan. 
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Betekenis van de verschillende velden 
 

Type gebouw Type van het geteste gebouw. 
De verschillende keuzemogelijkheden zijn: 

- Residentieel gebouw - Eengezinswoning 
- Residentieel gebouw - Individueel appartement 
- Residentieel gebouw - Appartementsgebouw 
- Niet-residentieel gebouw - Kantoor 
- Niet-residentieel gebouw - Onderwijs 
- Niet-residentieel gebouw - Gezondheidszorg 
- Niet-residentieel gebouw - Handel 
- Niet-residentieel gebouw - Horeca 
- Niet-residentieel gebouw - Sport 
- Niet-residentieel gebouw - Industrie 
- Niet-residentieel gebouw - Andere 

Atest * Testoppervlakte van de bouwschil in m² 

Vint * Binnenvolume van de opgemeten zone in m³ 

Bron Bron van de ingegeven Atest en/of Vint-waarde (deze gegevens worden in 
principe door een derde partij bezorgd en zijn niet uw verantwoordelijkheid) 

* Minstens een van deze twee waarden (Atest en Vint) moet doorgegeven worden 

a) Individueel appartement aanmelden 
Een individueel appartement wordt aangemeld, door in Type gebouw : ‘individueel appartement’ 

aan te duiden. Het adres dient dan ook aangevuld te worden met het busnummer, indien gekend. 

 

 

 

 



KWALITEITSKADER     “LUCHTDICHTHEID VAN GEBOUWEN” 
 

p. 44/63 

b) Appartementsgebouw aanmelden 
Bij het aanmelden van een appartementsgebouw, geeft men aan om hoeveel appartementen het 

gaat. 

   

Voor elk van de individuele appartementen zal men een sublocatie moeten aanmaken waar men de 

individuele adresgegevens kan invullen. De conformiteitsverklaringen zullen beschikbaar gesteld 

worden per sublocatie. Een overzicht van de documenten is steeds beschikbaar in het tabblad 

‘Documenten’. 

 

 

De sublocaties zijn ook zichtbaar in het overzicht van de dossiers. 
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4.6 Planning van de meting 

a) Planning van de meting aangeven 
De planning van de meting dient VERPLICHT ingegeven te worden in de web applicatie, ten laatste 

één dag voor de uitvoering. 

Om de planning van de meting te kunnen ingeven, klikt u op de knop ‘Uitvoeringsgegevens” . 

Hier klikt U op de knop ‘planning’ in het detail van een dossier. Dit om een BLOK aan te maken voor 

de planning en voor de meetresultaten.   

 

Hieronder ziet u het blok waarvoor beide elementen ingegeven dienen te worden. Om de planning 

toe te voegen aan uw dossier, klikt u op de knop “Activiteit toevoegen” 
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De gegevens moeten als volgt ingevuld worden: 

(1) Begin met het geplande tijdslot van de meting te selecteren in de kalenderweergave  

(2) Vul het formulier in. 

(3) Daarna klikt u op Toestel toevoegen en selecteert u de te gebruiken toestellen en software. U 

kan meerdere toestellen toevoegen. 

 
(4) Druk op de knop “Opslaan” om de gegevens op te slaan.  

 

Deze gegevens moeten VERPLICHT één dag voor de meting ingevuld worden en zullen overgenomen 

worden in het meetresultaat, maar nog wel aanpasbaar zijn.  

Betekenis van de verschillende velden 

Activiteit Geef hier een duidelijke naam aan de activiteit die later in de kalender getoond 
zal worden 

Meter Selecteer hier de persoon die de meting zal doen. In de lijst zijn enkel de 
gekwalificeerde (gevalideerde) meters beschikbaar. 

Startdatum Startdatum van de meting. Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van uw 
selectie op het vorige scherm 

Einddatum Einddatum van de meting. Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van uw 
selectie op het vorige scherm 

Omschrijving Beschrijving van de activiteit (optioneel) 

Toestel Selecteer binnen de verschillende toestellen van uw bedrijf, welk toestel gebruikt 
zal worden voor de meting. U kan meerdere toestellen aanduiden (bv. een 
ventilator en een drukmeetapparaat). Klik daarvoor terug op “Toestel 
toevoegen” om een nieuwe lijn toe te voegen. 

Software Duid aan welke software gekoppeld is aan het geselecteerde toestel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3B 
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b) Planning van een meting wijzigen 
Om de planning van een bestaand dossier aan te passen (datum, uur, meter, toestel, software) zijn 

er verschillende mogelijkheden : 

- Klik op de naam van het betrokken dossier in de lijst met dossiers en scrol dan naar de 
planning en klik op de knop “Wijzigen”  
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- Klik op de lijn van het betrokken activiteit in de lijstweergave van planning. 

 
 

- Klik op de betrokken activiteit in de kalenderweergave van planning. 
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Dan verschijnt er een overzicht van de geplande meting. Klik op de knop “Wijzigen” om de gegevens 

aan te passen. 

 

 

Maak dan uw aanpassingen en klik op de knop “Opslaan” om de gegevens te bewaren. 
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c) Overzicht van de geplande metingen 
Om de planning van de uit te voeren luchtdichtheidsmetingen te kunnen raadplegen, klik op 

“Planning” in het hoofdmenu. 

Er zijn twee weergaves mogelijk:  

- Ofwel een lijstweergave (= standaard view) 

 
 

- Ofwel een kalenderweergave 
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De geplande metingen kunnen op 2 manieren gefilterd worden :  

- Op begin en/of einddatum 
 

 

 

- Op naam van de meter 
 

 
  
 

4.7 SMS berichten tijdens de meting 

a) Start SMS 
Bij opstarten van de voorbereiding van de metingen stuurt U een SMS naar 0460/201 153 met als 

inhoud: het dossiernummer (uit de applicatie) + SPATIE + geschatte eindtijd van de meting (UUMM 

– 24u notering). 

Voorbeeld: dossiernummer ‘12345678’ en men verwacht einde van meting om 14:30 

12345678 1430 

 

U ontvangt dan van BCCA vzw automatisch een SMS met bevestiging van de goede ontvangst van uw 

SMS. ENKEL indien u ‘dossiernummer + OK’ ontvangt, is uw dossier correct opgestart.  

Wanneer het geplande tijdstip afwijkt van het tijdstip waarop u zich meldt, zal U een waarschuwing 

ontvangen, die BCCA ook in het dossier zal bijhouden: 



KWALITEITSKADER     “LUCHTDICHTHEID VAN GEBOUWEN” 
 

p. 54/63 

“Nnnnnnnn OK Warning :Estimated time does not match planning” 

(nnnnnnnn = dossiernummer) 

 

Wanneer u uw meting start voor de geplande dag ontvangt U volgende SMS :  

“Start sms for DossierID nnnnnnnn was sent befor planned time” 

(nnnnnnnn = dossiernummer) 

 

b) Afsluiten met SMS  
 

Wanneer de meting afgerond is, stuurt u met hetzelfde GSM-nummer een SMS naar 0460/201 153 

met als inhoud: Q + SPATIE + opgave van het gemeten lekdebiet bij 50 Pa in m³/h (geen cijfers na de 

komma). 

Voorbeeld: de meting heeft een lekdebiet van 435 m³/h opgeleverd bij 50 Pa 

Q 435 

 

U ontvangt dan weer van BCCA vzw een SMS met de bevestiging van de goede ontvangst van uw 

SMS. ENKEL indien u  

‘Thank you! If there will be an inspection, you will be notified of this within 5 minutes’ 

ontvangt, is uw dossier correct afgesloten. 

BELANGRIJK: Indien er een controle zal uitgevoerd worden, ontvangt u binnen de 5 minuten een 

telefoon van de betreffende controleur van BCCA. 

 

Als de meting om de een of andere reden toch niet kon uitgevoerd worden, niet verlopen is zoals 

gepland of niet kan beschouwd worden als een standaardtest die zal gebruikt worden voor een EPB-

aangifte in Vlaanderen, stuur dan een SMS naar 0460/201 153 met als inhoud: Q + SPATIE + STOP.  

Voorbeeld: opgestart dossiernummer ‘12345678’ wordt stopgezet 

Q STOP 

BELANGRIJK : De berichten over één bepaald dossier dienen steeds vanaf éénzelfde GSM nummer 

verstuurd te worden.  

BELANGRIJK : Indien men op een later tijdstip beslist om de meting toch uit te voeren, dient er eerst 

opnieuw een startbericht verstuurd te worden. 
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c) Aanpassingen in uw Dossier : Lekdebiet en nieuwe status 
Het lekdebiet zal ingevuld worden in uw dossier en ook de status zal aangepast worden en is dan 

‘Report in creation’. 

 

 

4.8 Meetresultaten en verslag ingeven 
Nadat de meting uitgevoerd en het rapport opgemaakt is, moeten een aantal gegevens in de web 

applicatie ingegeven worden. Er is geen tijdslimiet voor het ingeven van deze informatie. 

 

U opent het betrokken dossier via de lijst met dossiers, door op de knop “Meting toevoegen” 

klikken. 

Vanaf deze versie zijn een aantal velden niet meer verplicht in te vullen. Enkel het meetrapport moet 

opgeladen worden en het lekdebiet moet correct ingevuld zijn. Als de sms-communicatie correct 

verlopen is, is het lekdebiet al ingevuld. Indien nodig, kan u dit nog aanpassen. 

Het opladen van de twee foto’s moet niet meer apart gebeuren, maar deze moeten wel opgenomen 

zijn in het proefverslag. 
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U vult het formulier in, klikt op ‘opslaan’ en de validatieknop komt tevoorschijn 

 

 

Betekenis van de verschillende velden 

Meter Naam van de meter. Dit veld is standaard ingevuld met de naam van de 
meter die aangeduid werd in de planning. 

Weercondities/BFT Windsnelheid in Beaufort op moment van de meting (optioneel) 

Buitentemperatuur Gemeten buitentemperatuur in °C op moment van de meting (optioneel) 

r² Coëfficient De determinatiecoëfficiënt 

n Exponent De stromingsexponent 

Lekdebiet V50 Gemeten lekdebiet  bij 50 Pa in m³/h. Dit veld wordt automatisch 

ingevuld met het resultaat dat doorgestuurd werd per SMS. 

Toestel Naam van het gebruikte toestel voor de meting. Dit veld is standaard 
ingevuld met het toestel dat aangeduid werd in de planning. 

Software Naam van de gebruikte software voor de meting. Dit veld is standaard 
ingevuld met de software die aangeduid werd in de planning. 

 

Daarna laadt u het proefverslag op. 

Wanneer alle gegevens ingegeven zijn, dient het dossier gevalideerd te worden door de meter. 
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4.9 Validatie van de meetresultaten door de meter 
Wanneer alle gegevens met betrekking tot de meting ingegeven zijn, moet de betrokken meter deze 

gegevens valideren en de conformiteitsverklaring aanvragen. 

De betrokken meter zal daarvoor een bericht krijgen. 

Om de validatie te kunnen doen, ga naar “validatie” in het detail van een dossier en vink het vakje 

aan. . – Ik bevestig… 

 

De knop “Conformiteitsverklaring aanvragen” zal daarna aanklikbaar zijn. 

 

Om de conformiteitsverklaring aan te vragen, klik op de knop “Conformiteitsverklaring aanvragen”. 

Een bevestigingsbericht zal dan verschijnen. 

 

Indien u bevestigt, wordt een mogelijk afleveringsdatum voor de conformiteitsverklaring vermeld. 

 

Indien er waarschijnlijk geen zwaarwegende niet-conformiteiten zijn en het dossier werd betaald, zal 

de conformiteitsverklaring 2 werkdagen na aanvraag ter beschikking worden gesteld van de 

manager van het bedrijf. 

Bij eventueel zwaarwegende niet-conformiteiten zal het dossier behandeld dienen te worden door 

de beoordelingscommissie. Afhankelijk van het resultaat van deze beoordeling, zal de 

conformiteitsverklaring 10 werkdagen na aanvraag eventueel ter beschikking van de manager van 

het bedrijf gesteld worden. 
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4.10 Download van de Conformiteitsverklaring en dossier 
afsluiten 

 

Wanneer er geen zware niet-conformiteiten vastgesteld werden, en wanneer de betaling gedaan 

werd, wordt het document na het verstrijken van 2 werkdagen beschikbaar onderaan in het dossier. 

OPGELET : Enkele een gebruiker met de rol ‘Manager’ kan de conformiteitsverklaring downloaden. 

Klik op de knop ‘download’ en het PDF document zal beschikbaar worden. 

 

Slechts indien u ‘ik verklaar dat de conformiteitsverklaring beschikbaar mag gesteld worden in de 

databank’ zal deze ook effectief beschikbaar zijn in de databank: 

http://dossier.bcca.be/qfw/check_conformity 

 

 

Met de code die vermeld wordt onderaan op de Conformiteitsverklaring, kan men de 

Conformiteitsverklaring op zijn echtheid controleren op de website 

http://dossier.bcca.be/qfw/check_conformity  

Het document is beschikbaar in drie talen: Nederlands, Frans en Engels 

http://dossier.bcca.be/qfw/check_conformity
http://dossier.bcca.be/qfw/check_conformity
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4.11 Dossier tijdelijk on hold zetten 
 

Een dossier kan tijdelijk in de status ‘on hold’ gezet worden. Wanneer men een dossier aangemaakt 

heeft, maar om een bepaalde reden even opzij wil zetten, kan men een dossier ‘on hold’ zetten. De 

knop bewerken bevat een dropdown list, waar men ‘On hold’ kan aanduiden. 

 

 

4.12 Dossier reactiveren  
Een dossier kan tijdelijk in de status ‘on hold’ gezet werd, kan men terug activeren. Wanneer men 

het dossier met de status ‘on hold’ opent is er een knop ‘Reactiveren’ beschikbaar. Wanneer men 

deze aanklikt, krijgt men de vroegere status van het dossier terug.   
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4.13 Dossier annuleren 
 

Een dossier kan geannuleerd worden. Dit is een definitieve status, en kan niet meer ongedaan 

gemaakt worden. In de drop down list ‘Dossier bewerken’ kan u ‘cancel dossier’ aanduiden. Dit kan 

voor dossiers met alle verschillende statussen, enkel een dossier met status ‘Done’ kan niet meer 

geannuleerd worden. 
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5 Problemen melden 

Voor al uw vragen (of problemen) met de web applicatie kan u doorgeven aan: 

luchtdichtheid@bcca.be  

 

  

mailto:luchtdichtheid@bcca.be

