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Brussel, 31 mei 2021 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Betreft : Kwaliteitskader voor erkenning van luchtdichtheidsmeters 
 
Sinds 1 januari 2015 moeten luchtdichtheidstesten in het kader van een EPB-aangifte in 
Vlaanderen uitgevoerd worden volgens STS P 71-3 "Luchtdichtheid van gebouwen - 
Luchtdichtheidstest" (http://www.energiesparen.be). 
 
Met de aanscherping van de E-peil-eis richting BEN-niveau, zullen meer luchtdichtheidstesten 
worden uitgevoerd.  Om het kwaliteitsniveau te bewaken, legt het Vlaamse Ministerieel Besluit 
van 18 mei 2014 vast dat, in het kader van de energieprestatieregelgeving, vanaf 1 januari 2015 
enkel nog luchtdichtheidstesten zijn toegelaten die uitgevoerd zijn volgens STS P 71-3 
"Luchtdichtheid van gebouwen - Luchtdichtheidstest".  Uitvoerders van luchtdichtheids-
metingen zullen zich dus moeten inschrijven in een kwaliteitskader. 
 
Als neutrale instelling voor inspectie en certificatie in de bouwsector biedt BCCA een 
kwaliteitskader aan - conform het Ministerieel Besluit van 18 mei 2014 en de STS P 71-3 - voor 
de erkenning van uitvoerders van luchtdichtheidsmetingen.  Voor de organisatie van de 
opleidingen die eraan gekoppeld zijn, kan een beroep gedaan worden op BCQS.  Deze vereniging 
heeft als opdracht de professionelen van de bouwsector die betrokken zijn in een erkennings- of 
certificatieproces te vormen en te begeleiden. 
 
Dit kwaliteitskader voor de erkenning van luchtdichtheidsmeters bestaat uit : 
 
Deel 1 : THEORETISCHE KENNIS 

• een opleiding 
• een theoretisch examen 

Deel 2 : OPERATIONELE EN PRAKTISCHE KENNIS (enkel toegankelijk voor personen die geslaagd 
zijn voor deel 1) : 
• in een bestaand gebouw zal een individuele opleiding worden gegeven in combinatie 

met een praktische proef 
• aantonen van minimale ervaring (5 voorbeeldverslagen) 
• beschikken over de nodige geschikte en geijkte meetinstrumenten 
• beschikken over een gevalideerde software 

Deel 3 : BEWAKING 
• een regelmatige controle op de correcte uitvoering en het resultaat van de 

luchtdichtheidsmetingen 
  

http://www.energiesparen.be/


  

 

blz. 2/3 
Belgian Construction Quality Society vzw 

 
Lozenberg, 7 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe • BTW : BE0452.901.017 • Contact : (T) +32 (0) 2 716 42 11 - (F) +32 (0) 2 725 32 12 

Men dient geslaagd te zijn voor Deel 1 en Deel 2 om erkend te kunnen worden.  De kostprijs 
voor : 
• Deel 1 bedraagt : 325 € (excl. BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB 

en 385 € (excl. BTW) voor de andere deelnemers; 
• Deel 2 bedraagt : 445 € (excl. BTW) voor BCQS-abonnementhouders en leden van WTCB 

en 525 € (excl. BTW) voor de andere deelnemers. 
 
BCQS vzw is erkend als dienstverlener (pijler "opleiding") voor de KMO-portefeuille van de 
Vlaamse overheid (*).  Indien u een kleine of middelgrote onderneming bent, in het Vlaams
Gewest gevestigd en bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen geregistreerd bent, betekent 
dit dat u deze opleidingen met een KMO portefeuille kunt betalen indien de inschrijvingskosten 
minimum 100 € (excl. BTW) bedragen.

 

-
   Op die manier kunt u een deel van de kosten besparen.  

Meer informatie vindt u op www.kmoportefeuille.be.  Ter herinnering, uw aanvraag moet 
ingediend zijn binnen de 14 kalenderdagen na de start van de opleiding. 
 
Deel 1 van de 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 7 u).  Gelieve uw 
rijksregisternummer te vermelden (na deelname aan de opleiding : bcqs@bbri.be) indien u 
gebruik wenst te maken van het systeem. 
 
U kan zich inschrijven voor Deel 1 via de online module op WTCB-website/agenda. 
 
Organisatie : 
De opleiding zal online worden georganiseerd in twee blokken, op 5 & 7 oktober 2021, telkens 
van 8 u 30 tot 12 u 00.  Een pauze wordt voorzien. 
De link voor het deelnemen aan deze online opleiding zal tijdig naar de deelnemers worden 
doorgestuurd. 
  

 
(*) Praktische gegevens in verband met de KMO-portefeuille voor deze opleiding "Deel 1" en "Deel 2" 

(afzonderlijk aan te vragen en gefactureerd) : 
• Registratienummer BCQS : DV. O216726; 
• Bedrag overeenkomst/inschrijving / Projectbedrag : 325/385 € (Deel 1) en 445/525 € (Deel 2); 
• Totale lesduur : 7 u (2 x 3 u 30) 
• De subsidieaanvraag moet binnen de 14 kalenderdagen na de start van de opleiding ingediend 

worden; wacht niet op uw factuur om de subsidie aan te vragen. 
 

http://www.kmoportefeuille.be/
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=agenda
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Examen : 
Het theoretische examen zal in beperkte groep worden georganiseerd in Brussel, zodat de nodige 
veiligheidsmaatregelen kunnen worden gerespecteerd.  
Datum en uur worden vastgelegd in overleg tussen de deelnemer en de examinator.  
Op het einde van de opleiding krijgt u de gedetailleerde informatie over het examen. 
 
Deze opleiding richt zich in eerste instantie op luchtdichtheidsmeters die al een zekere ervaring 
hebben met het uitvoeren van metingen.  
 
U ontvangt nog een bevestiging van uw inschrijving met de nodige praktische informatie om u 
voor te bereiden op de opleiding en het examen.  Drie tot vier weken na de opleiding ontvangt 
u ook een factuur voor het betalen van het inschrijvingsgeld. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 Olivier Delbrouck, Olivier Sabbe, 
 Directeur Generaal BCCA Directeur BCQS 
 


