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Brussel, 12 mei 2022 
 
Kwaliteitskader Ventilatie - Opleiding "Ventilatieverslaggever" 
 
Sinds 1 januari 2016 vermeldt het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015, in het kader van de 
EPB-regelgeving, onderstaande verplichtingen voor residentiële ventilatiesystemen voor 
bouwaanvragen (nieuwbouw en grondige renovatie) : 
 
1) De verplichting om bij de EPB-startverklaring een ventilatievoorontwerp in te dienen 

conform de STS P 73-1 en haar informatieve bijlage 5.1 en het STS-werkgroepdocument 
ventilatievoorontwerp. 

2) De verplichting om de EPB-gerelateerde ventilatie prestaties die in de EPB-aangifte worden 
opgenomen, te halen uit een ventilatieprestatieverslag, afgeleverd door een erkende 
ventilatieverslaggever conform de STS P 73-1 en haar informatieve bijlage 5.5 en het STS-
werkgroepdocument ventilatieprestatieverslag. 

 
BCCA vzw organiseert een kwaliteitskader ventilatie in overeenstemming met de vermelde 
bepalingen (meer informatie hieromtrent vindt u terug op de website 
www.ikventileerverstandig.be). 
 
Ter ondersteuning van het kwaliteitskader ventilatie worden er 2 soorten opleidingen 
georganiseerd : 
 
1) Het WTCB biedt een opleiding voor ventilatie-installateurs aan, die handelt over het 

ontwerpen en plaatsen van ventilatie-installaties die aan de door de nieuwe STS P 73-1 
"systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen" voorgeschreven prestatie-eisen 
voldoen.  Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met een 
beroepsfederatie.  Meer informatie hieromtrent vindt u terug op : 
https://cms.confederatiebouw.be/Opleidingen (zoek op "ventilatie"). 

2) BCQS vzw biedt op haar beurt een opleiding voor ventilatieverslaggevers. 
Alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces of bij ventilatie-installaties (architecten, 
studiebureaus, EPB-verslaggevers, luchtdichtheidsmeters, ventilatie-installateurs, ...) kunnen 
zich laten erkennen als ventilatieverslaggever binnen het kwaliteitskader van BCCA vzw. 
Deze opleiding bereidt u voor op de online toets theorie (alle ventilatiesystemen) en op het 
praktisch examen (mechanische ventilatiesystemen) waarvoor u moet slagen om te kunnen 
deelnemen aan het kwaliteitskader. 
Dit is een vrijwillige opleiding, wat betekent dat deze opleiding niet verplicht is om deel te 
nemen aan het kwaliteitskader. 

  

http://www.ikventileerverstandig.be/wp-content/uploads/2014/06/151105_MB_Ventilatie_startverklaring_aangifte.pdf
http://www.ikventileerverstandig.be/
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PRAKTISCHE INFORMATIE : 
 
Referentiedocumenten voor de opleiding ventilatieverslaggever : 
• EPB-regelgeving betreffende ventilatie (VEKA);  
• STS P 73-1 - Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen; 
• Beschrijving van het kwaliteitskader ventilatie (BCCA vzw); 
• WTCB-Contact 2012/3.12 - Mechanische ventilatiedebieten opmeten; 
• Optivent Achtergrondbijlage 12 - Meten van het elektrisch vermogen van ventilatoren. 
 
Inhoud van de opleiding ventilatieverslaggever : 
• De verschillende taken van de ventilatieverslaggever; 
• Het ventilatievoorontwerp (VVO) volgens STS P 73-1; 
• De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS) volgens STS P 73-1; 
• Het ventilatieprestatieverslag (VPV) volgens STS P 73-1; 
• Meettoestellen voor meten van ventilatiedebieten en elektrisch vermogen; 
• Omgaan met meetfouten; 
• De werking van het kwaliteitskader ventilatie van BCCA vzw; 
• Voorwaarden voor erkenning van ventilatieverslaggevers; 
• Praktische informatie over de online toets theorie en het praktisch examen; 
• Werken met de webapplicatie voor ventilatieverslaggevers; 
• Desktop-controles en in-situ-controles; 
• Niet-conformiteiten en mogelijke sancties. 
 
Deze opleiding veronderstelt een goede voorkennis van de EPB-regelgeving met betrekking tot 
ventilatie, de lectuur van de STS P 73-1 en kennis van de verschillende types ventilatiesystemen 
en hun werking. 
 
Er wordt slechts één cursus georganiseerd voor alle taken van de ventilatieverslaggever.  Het is 
dus niet mogelijk om een aparte opleiding te volgen voor afzonderlijke deeltaken. 
 
Deze opleiding is geen opleiding tot ventilatie-installateur en handelt dus niet over onderwerpen 
in verband met het ontwerpen en plaatsen van ventilatie-installaties om prestatie-eisen volgens 
de STS P 73-1 te realiseren.  Voor deze specifieke aspecten kan de ventilatie-installateur een 
opleiding, georganiseerd door de beroepsfederaties en/of -organisaties, volgen. 
 
Prijs : 
De kostprijs van de opleiding tot ventilatieverslaggever bedraagt 220 € (excl. BTW). 
 
  

https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/technieken/ventilatie
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/STS/STS-P-73-1-Systemen-basisventilatie-residentiele-toepassingen.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/STS/STS-P-73-1-Systemen-basisventilatie-residentiele-toepassingen.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/STS/STS-P-73-1-Systemen-basisventilatie-residentiele-toepassingen.pdf
https://www.ikventileerverstandig.be/kwaliteitskader/
https://www.wtcb.be/umbraco/Surface/PublicationItem/DownloadFile?file=31850%2Fnl%2Funprotected%2Fwtcb_artonline_2012_3_nr12.pdf
https://docplayer.nl/10915442-Meten-van-het-elektrisch-vermogen-van-ventilatoren.html
https://docplayer.nl/10915442-Meten-van-het-elektrisch-vermogen-van-ventilatoren.html
https://docplayer.nl/10915442-Meten-van-het-elektrisch-vermogen-van-ventilatoren.html
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Deze vorming is goedgekeurd door het VEKA (vroegere naam van het VEA) in het kader van 
de permanente vorming van de EPB-verslaggevers (totale lesduur is 6u15u).  Gelieve uw 
rijksregisternummer te vermelden (na deelname aan de opleiding : bcqs@bbri.be) indien u 
gebruik wenst te maken van het systeem. 
 
Plaats : 
De opleiding zal doorgaan  op 23 juni 2022 in de kantoren van BCCA vzw, Aarlenstraat, 53 te 
1040 Brussel (zaal Ammar 1 op de 8ste verdieping).  Er is een ondergrondse parkeergarage in 
de Trierstraat, 82, parkeren kan op -2, bezoekersplaatsen SECO.  Komt u met het openbaar 
vervoer, dan stapt u van de trein in Brussel-Schumann of Brussel-Centraal en neemt daar de 
metro 1 of 5 richting Stokkel of Herrmann-Debroux, halte Maalbeek. 
Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor de fysieke opleiding van 23 juni, wordt deze 
opleiding omgezet naar een vooraf opgenomen opleiding gevolgd door een contactmoment van 
1u met de opleiders. De ingeschrevenen worden per mail op de hoogte gebracht van eventuele 
wijzigingen. De prijs blijft behouden bij de vooraf opgenomen opleiding met vragenuur. 
 
Timing : 
Ontvangst en koffie vanaf  8 u 30 
Aanvang STIPT om 9 u 00  
Lunchpauze 12 u 00 
Einde 16 u 30 
 
Inschrijving : 
U kan zich inschrijven via de online module op WTCB-website/agenda. 
 
Na inschrijving ontvangt u nog een bevestiging van uw inschrijving met de nodige praktische 
informatie om u voor te bereiden op de opleiding.  Drie tot vier weken na de opleiding ontvangt 
u ook een factuur om het inschrijvingsgeld te betalen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 Olivier Delbrouck, Olivier Sabbe, 
 Directeur Generaal BCCA vzw Directeur BCQS vzw 
 

http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=agenda

