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DOELSTELLINGEN VAN DE 

PRESENTATIE

Meer vernemen over

• de EPB-reglementering voor verwarming

• de wijzigingen van kracht vanaf 2019

om deze kennis toe te passen bij de renovatie en de 

exploitatie van stookplaatsen
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PLAN VAN DE PRESENTATIE
▪ De EPB-reglementering in het BHG in cijfers

▪ Herhaling van de huidige EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling

▪ Waarom verandert deze reglementering?

▪ Wie hebben wij geraadpleegd?

▪ De veranderingen

▪ “Samensmelting” van de EPB-reglementering voor verwarming en 

klimaatregeling

▪ Controle op de uitvoering van de handelingen

▪ Toepassingsgebied

▪ Erkende professionals

▪ Wie is verantwoordelijk?

▪ De handelingen

▪ De eisen

▪ Eisen voor een goede werking van het toestel

▪ Eisen betreffende het systeem



ALVORENS VAN START

TE GAAN...

QUIZ: Kent u de huidige reglementering?



QUIZ

Wat is het huidige toepassingsgebied van de EPB-verwarmingsreglementering?

A. Ieder toestel dat op gas of stookolie werkt en een EPB-eenheid verwarmt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

B. De centrale-verwarmingssystemen die minstens een verwarmingsketel van 

meer dan 20 kW op gas of stookolie omvatten

C. Alle verwarmingssystemen waarvan de som van het vermogen van de 

verwarmingsketels 20 kW bedraagt



QUIZ

Wat is het huidige toepassingsgebied van de EPB-verwarmingsreglementering?

A. Ieder toestel dat op gas of stookolie werkt en een EPB-eenheid verwarmt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

B. De centrale-verwarmingssystemen die minstens een verwarmingsketel 

van meer dan 20 kW op gas of stookolie omvatten

C. Alle verwarmingssystemen waarvan de som van het vermogen van de 

verwarmingsketels 20 kW bedraagt



QUIZ

De periodieke EPB-controle van een verwarmingsketel omvat:

A. een onderhoud, maar niet de afstelling: de EPB-verwarmingsreglementering 

verbiedt de erkende verwarmingsketeltechnici de toestellen af te stellen.

B. alleen de controle van de naleving van bepaalde EPB-eisen. Het onderhoud 

moet door een technicus van de fabrikant worden uitgevoerd.

C. het onderhoud, de  afstelling en de controle van de naleving van bepaalde 

EPB-eisen.



QUIZ

De periodieke EPB-controle van een verwarmingsketel omvat:

A. een onderhoud, maar niet de afstelling: de EPB-verwarmingsreglementering 

verbiedt de erkende verwarmingsketeltechnici de toestellen af te stellen.

B. alleen de controle van de naleving van bepaalde EPB-eisen. Het onderhoud 

moet door een technicus van de fabrikant worden uitgevoerd.
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QUIZ

Hoe vaak moet de periodieke EPB-controle van een verwarmingsketel 

tegenwoordig worden uitgevoerd?

A. Jaarlijks, om de 2 jaar of om de 3 jaar, afhankelijk van het vermogen van de 

verwarmingsketel.

B. Jaarlijks of om de 2 jaar, afhankelijk van het type brandstof.

C. Jaarlijks of om de 3 jaar, afhankelijk van het type brandstof.



QUIZ

Hoe vaak moet de periodieke EPB-controle van een verwarmingsketel 

tegenwoordig worden uitgevoerd?

A. Jaarlijks, om de 2 jaar of om de 3 jaar, afhankelijk van het vermogen van de 

verwarmingsketel.

B. Jaarlijks of om de 2 jaar, afhankelijk van het type brandstof.

C. Jaarlijks of om de 3 jaar, afhankelijk van het type brandstof.

GAS: 1x/3 jaar

STOOKOLIE: 1x/jaar



DE EPB-VERWARMINGS-

REGLEMENTERING IN HET BHG IN 

CIJFERS
INWERKINGTREDING van de EPB-verwarmingsreglementering: 1/01/2011

HANDELINGEN (attesten ontvangen door Leefmilieu Brussel):

5.000 EPB-opleveringen per jaar

150 niet-conforme periodieke EPB-controles per jaar

> 1.200 diagnoses van type 2 in 6 jaar

ERKENNINGEN:

± 2.100 erkende professionals

± 4.500 erkenningen



DE EPB-VERWARMINGS-

REGLEMENTERING IN HET BHG IN 

CIJFERS
De verwarming van de gebouwen vertegenwoordigt ± 50 – 70 % van de 

CO2 eq-uitstoot in het BHG

Belangrijke impact in termen van daling van de CO2 eq-uitstoot in het BHG

Bron: staat van het 
leefmilieu 2015



Herhaling huidige EPB-reglementering 

voor verwarming en klimaatregeling 

in het BHG

Europese richtlijnen EPBD 

(2002/91/EG) 

Recast EPBD (2010/31/EU)

EPB-ordonnantie (7 juni 2007) 

BWLKE (19 mei 2010)

EPB-werken EPB-certificatie EPB verwarming 

en klimaatregeling

3e luik van de EPB



Herhaling huidige EPB-reglementering voor verwarming en 

klimaatregeling in het BHG

Het reglementaire kader dat het volgende beschrijft:

▪ de in acht te nemen technische eisen voor nieuwe of bestaande 

verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties  wanneer deze eisen van 

toepassing zijn

▪ de reglementaire handelingen en de erkende professionals die ze mogen 

uitvoeren

▪ de voorwaarden waaraan de professionals moeten voldoen om een erkenning 

te krijgen

▪ de verplichtingen van de erkende professionals

▪ de verplichtingen van de eigenaars (aangever of houder)
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EPB-reglementering

klimaatregeling

Inwerkingtreding:

1 september 2012

Klimaatregelingssystemen

effectief nominaal vermogen > 12 kW

compressiemachines

EPB-reglementering

verwarming

Inwerkingtreding:

1 januari 2011

Verwarmingsketels

Pn > 20 kW

stookolie, gas,

vloeibaar water

Besluiten

Toepassings-

gebied

Herhaling huidige EPB-reglementering 
voor verwarming en klimaatregeling in het 
BHG
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Reglementaire handelingen

• Periodieke controle van de verwarmingsketels:

• gas 1x/3 jaar

• stookolie 1x/jaar

• Oplevering van de verwarmingssystemen

• Diagnose van de verwarmingssystemen: indien ketel > 15 jaar

• Periodieke controle van de klimaatregelingssystemen:

• Nieuw systeem of sterk gewijzigd systeem

• > 100 kW 1x/5 jaar, anders 1x/15 jaar

• Minimaal onderhoudsprogramma voor de klimaat-

regelingssystemen 

Herhaling huidige EPB-reglementering 
voor verwarming en klimaatregeling in het 
BHG



WAAROM VERANDERT DEZE 

REGLEMENTERING?

Omzetting van Europese richtlijnen: 

herziening EPB-richtlijn

energie-efficiëntierichtlijn

Toevoeging van aanbevelingen ingevolge opmerkingen van de Europese 
Commissie

Aanpassingen ingevolge feedback van de betreffende sectoren

Realisatie van de doelstellingen van het Lucht-Klimaat-Energieplan

Rekening houden met de conversie van het verdeelde gas



WIE HEBBEN WIJ GERAADPLEEGD?

• Verwarmingssector: Gas.be, ICS, ATTB, Informazout,
Bouwunie, studiebureaus

• Vastgoedsector: NEMS, BVS, Verenigde eigenaars, BIV
• Sociale diensten: FDSS
• Gasdistributeur: Sibelga
• Meting/kostenverdeling: Techem, ISTA
• Antigifcentrum
• CBBH
• Andere gewesten: AWAC, DG04, LNE
• Andere BE-afdelingen



PLAN VAN DE PRESENTATIE
▪ De EPB-reglementering in het BHG in cijfers

▪ Herhaling van de huidige EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling

▪ Waarom verandert deze reglementering?

▪ Wie hebben wij geraadpleegd?

▪ De veranderingen

▪ “Samensmelting” van de EPB-reglementering voor verwarming en 

klimaatregeling

▪ Controle op de uitvoering van de handelingen

▪ Toepassingsgebied

▪ Erkende professionals

▪ Wie is verantwoordelijk?

▪ De handelingen

▪ De eisen

▪ Eisen inzake goede werking van het toestel

▪ Eisen betreffende het systeem





“Samensmelting” van de EPB-

reglementering voor verwarming en 

klimaatregeling
EPB-reglementering

verwarming

BBHR 3/06/2010

Inwerkingtreding:

1 januari 2011

EPB-reglementering

klimaatregeling

BBHR 15/12/2011

Inwerkingtreding:

1 september 2012

EPB-reglementering verwarming 

en klimaatregeling

BBHR Eisen 21/06/2018

BBHR Handelingen 21/06/2018

Inwerkingtreding: 1 januari 2019



Controle op de uitvoering van de 

handelingen

Door verbanden te leggen tussen:
• interne databases van Brussel Leefmilieu
• externe databases

Controle

Aanwezigheid van een 
attest?



TOEPASSINGSGEBIED



TOEPASSINGSGEBIED

▪ Alle verwarmingssystemen op het grondgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

▪ Die een of meerdere verwarmingsketels omvatten, 

• met een nominaal vermogen van meer dan 0 kW, 

• die op vloeibare of gasvormige brandstof werken,

• die gebruik maken van vloeibaar water als warmtegeleidend

fluïdum. 

▪ EN DE WATERVERWARMINGSTOESTELLEN OP GAS

 NIET: Pelletkachels, gasconvectoren, warmtekrachtkoppeling, 

stoomketels, elektrische verwarming, warmtepompen

▪ Als 0 kW < P ≤ 100 kW: “verwarmingssysteem type 1”

▪ Als P > 100 kW of meerdere ketels: “systeem type 2”



ERKENDE PROFESSIONALS

GI: verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gas 

uitgezonderd toestellen waarvoor een afstelling van het debiet van de 

verbrandingslucht EN van het gasdebiet noodzakelijk is

GII: alle types verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gas

Levenslange erkenning maar verplichte bijscholing en slagen voor 

examen

VOOR Vanaf 01/01/2019

Erkende verwarmingsketel-

technicus G1, G2, L

EPB-verwarmingsketel-

technicus GI, GII, L

Erkende 

verwarmingsinstallateur

EPB-verwarmingsadviseur 

type 1

EPB-verwarmingsadviseur EPB-verwarmingsadviseur 

type 2



WIE IS VERANTWOORDELIJK?

VTI (Verantwoordelijke technische installaties )

Milieuvergunning?

NEE OF NIET IN ORDE

Eigenaar

JA

Aangever of houder MVVerantwoordelijke:

‘Eigenaar’ wordt gedefinieerd in het kader van deze reglementering

De huurovereenkomst kan 

vermelden dat de periodieke 

EPB-controle ten laste van de 

huurder is



DE HANDELINGEN

Handelingen Frequentie en aanleiding (vanaf 01/01/2019)

EPB-oplevering Bij plaatsing/vervanging van een verwarmingsketel: 1 maand na 
de ingebruikname

Periodieke EPB-
controle

1x/2 jaar voor verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen 
op gas
1x/jaar voor verwarmingsketels op vloeibare brandstof
Pn > 0 kW
! Ook 1e periodieke controle bij de plaatsing van 
waterverwarmingstoestellen
Bij interventie aan het verbrandingsgedeelte van een 
verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestel
Bij verplaatsing van de verwarmingsketel

EPB-diagnose 1x/5 jaar voor verwarmingssystemen van type 2

Minimaal 
onderhoudsprogra
mma

Continue werking, verificatie bij de diagnosestelling
Systeem type 2
(inhoud ligt nog niet vast)

Verzending van de 
attesten

Alle conforme en non-conforme attesten (vanaf 01/01/2020)
Binnen de 30 dagen



DE HANDELINGEN

HANDELING: Periodieke EPB-controle van de verwarmingsketels en  
waterverwarmingstoestellen op gas

Wie?       EPB-verwarmingsketeltechicus GI/GII/L

Wanneer? 1x/2 jaar verwarmingsketel en waterverwarmingstoestel op 
gasvormige brandstof  

1x/jaar: verwarmingsketel op vloeibare brandstof 
+ bij plaatsing/vervanging van een waterverwarmingstoestel
+ na interventie aan het verbrandingsgedeelte (bv. vervanging brander)
+ bij verplaatsing (op een zelfde systeem)

Wat? Onderhoud toestel + individueel kanaal
Controle attest vegen of inspectie voor collectieve kanalen
Controle naleving eisen op het vlak van goede werking
Controle compatibiliteit H-gas
Afstelling indien nodig
Evaluatie van dimensionering (voor systemen van type 1)
Controle van de toegankelijke uitrustingen (systemen van type 1)
Aanbevelingen
Attest + stappenplan



DE HANDELINGEN

HANDELING: EPB-oplevering van de verwarmingssystemen

Wie?        EPB-verwarmingsadviseur type 1/ type 2

Wanneer?Na plaatsing/vervanging van een al dan niet nieuwe 
verwarmingsketel

Max. 1 maand na de ingebruikname

 Mogelijkheid om een bijkomende termijn te vragen voor de systemen 
van type 2

Wat?      De controle van de systeemeisen EN 
van de eisen op het vlak van de goede werking 
+ controle compatibiliteit H-gas
+ aanbevelingen
+ attest



DE HANDELINGEN

HANDELING: EPB-diagnose van de verwarmingssystemen van 
type 2

Wie?      EPB-verwarmingsadviseur type 2

Wanneer? Binnen de 5 jaar vanaf 01/01/2019,  vervolgens om de 5 
jaar

Wat?    Nazicht van bepaalde systeemeisen

+ uitvoering van het minimale onderhoudsprogramma

+ aanbevelingen

+ EPB-diagnoseverslag verwarming  

EPB-diagnose van de verwarmingssystemen van type 1  GESCHRAPT

(“Uitgebreide” periodieke EPB-controle)



DE HANDELINGEN

Het deel onderhoud werd gedetailleerd

Voorbeeld: Zoom op ...

ONDERHOUD van de inrichting voor de afvoer van de verbrandingsgassen 

en van de inrichting voor de aanvoer van verbrandingslucht  

(Deel van) kanaal Uit te voeren onderhoud

Afvoerkanaal 

verbrandingsgassen

• Individueel kanaal

• Individueel deel van 

een collectief kanaal 

(waarop meerde 

toestellen zijn 

aangesloten)

Controle van de reinheid en 

zo nodig reiniging van de 

inrichting voor de afvoer van 

verbrandingsgassen:

dit kan gebeuren door een 

schoorsteenvegersbedrijf.

• Collectief kanaal

• Gemeenschappelijk 

deel van een collectief 

kanaal

Controle van de 

aanwezigheid van een 

inspectieverslag of een 

schoorsteenvegersattest 

Aanvoerkanaal verbrandingslucht Controle en zo nodig 

reiniging van het kanaal 



DE HANDELINGEN

ANDERE HANDELINGEN

MINIMAAL ONDERHOUDSPROGRAMMA VOOR DE 

VERWARMINGSSYSTEMEN VAN TYPE 2 → Wordt verwacht (verruiming 

onderhoudsprogramma EPB klim)

BEVEL OM VERWARMINGSKETEL EN WATERVERWARMINGSTOESTEL STIL 

TE LEGGEN → NIEUW

INDIEN TE VEEL CO IN HET LOKAAL OF BIJ SLECHT WERKENDE 

VEILIGHEIDSINRICHTING



PLAN VAN DE PRESENTATIE
▪ De EPB-reglementering in het BHG in cijfers

▪ Herhaling van de huidige EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling

▪ Waarom verandert deze reglementering?

▪ Wie hebben wij geraadpleegd?

▪ Veranderingen

▪ “Samensmelting” van de EPB-reglementering voor verwarming en 

klimaatregeling

▪ Controle op de uitvoering van de handelingen

▪ Toepassingsgebied

▪ De erkende professionals

▪ Wie is verantwoordelijk?

▪ De handelingen

▪ De eisen

▪ Eisen inzake goede werking van het toestel

▪ Eisen betreffende het systeem





2 categorieën van eisen

DE EISEN

Eisen inzake goede werking

=

Veilige en performante werking toestel

Ventilatie, CO, emissies,

staat van het afvoerkanaal van

verbrandingsgassen, veiligheidsinrichtingen

Technische “systeemeisen”

=

Prestatie van de 

verwarmingssystemen

Regeling, thermische isolatie,

warmteterugwinning, 

variatie luchtdebiet, meting en 

energieboekhouding, 

logboek, dimensioneringsnota

…



DE EISEN

Buiten de thermische isolatie, werden alle eisen
herzien

opdat ze in de meeste gevallen technisch, economisch en 
functioneel realiseerbaar zouden zijn

Mogelijkheid om een verzoek tot afwijking in te dienen
als de eisen in een welbepaald geval niet realiseerbaar zijn

Welbepaalde criteria



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING 

VAN HET TOESTEL
7 eisen betreffende de goede werking

1)Goede staat van de afvoerkanalen van verbrandingsgassen en 
de aanvoerkanalen van verbrandingslucht;

2)Onderdruk in het afvoerkanaal van verbrandingsgassen (type B);

3)Openingen voor verbrandingscontrole;

4)Verbranding en emissies van verwarmingsketels en 
waterverwarmingstoestellen in werking;

5)Ventilatie van de plaats waar zich minstens een waterverwar-
mingstoestel op gas of verwarmingsketel bevindt (type A of B);

6)CO-gehalte in de omgevingslucht van het lokaal waar zich 
minstens een waterverwarmingstoestel op gas of 
verwarmingsketel bevindt;

7)Veiligheidsinrichtingen van de waterverwarmingstoestellen op 
gas en de verwarmingsketels.



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING 

VAN HET TOESTEL

1) Goede staat van de afvoerkanalen van verbrandingsgassen en 

de aanvoerkanalen van verbrandingslucht;

Vertonen geen lekken, noch sporen van condensatie aan de buitenkant

→ Visuele controle en/of rookpen

Voor toestellen type C met concentrisch kanaal, controle van afwezigheid van 

verbrandingsgassen in het aanvoerkanaal van verbrandingslucht 

→ Meting van de zuurstofconcentratie in de verbrandingslucht ≥ 20,5 % O2



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING 

VAN HET TOESTEL

2) Onderdruk in het afvoerkanaal van verbrandingsgassen (type B)

Bij normale weersomstandigheden 

Bij aansluiting type B zonder trekonderbreker: kanaal met ‘natuurlijke trek’ of 

uitgerust met afzuiger bovenaan

onderdruk binnen de marge

van door de fabrikant voorgeschreven waarden

of bij ontstentenis minimum 3 Pa



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING VAN 

HET TOESTEL

3) Openingen voor verbrandingscontrole

De kanalen voor de afvoer van verbrandingsgassen en 

in voorkomend geval, voor aanvoer van 

verbrandingslucht van de verwarmingsketels en 

waterverwarmingstoestellen zijn voorzien van

meetopeningen die ondoorlatend afgesloten kunnen 

worden, om de kwaliteit van hun verbranding 

nauwkeurig, veilig en ter plaatse te kunnen bepalen. 

Als er geen meetopeningen in de kanalen kunnen 

worden aangebracht, mogen ze zich in het toestel 

bevinden.



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING VAN 

HET TOESTEL

4) Verbranding en emissies van verwarmingsketels en 

waterverwarmingstoestellen in werking

Verwarmingsketels Rookindex

(Bacharach)

CO-

concentratie

bij 0% O2

(mg CO/kWh)

 min bij Hi

(%)

Gasvormige  

brandstoffen: 

Alle,

behalve type B1
-  150  90

Type B1 -  150  88

Vloeibare brandstoffen:
 1  150  90

 min bij Hi = verbrandingsrendement t.o.v. onderste verbrandingswaarde van de

brandstof



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING VAN 

HET TOESTEL

4) Verbranding en emissies van verwarmingsketels en 

waterverwarmingstoestellen in werking

Waterverwarmingstoestellen die 

werken op gasvormige brandstof

CO-gehalte

bij 0% O2

(mg CO/kWh)

 min bij 

Hi

(%)

Fabricagedatum Leeftijd (jaren)

na 1/1/2018 Ongeacht de 

leeftijd

 650  85

voor 1/1/2018 > 20 of 

onbekend

 650  85

voor 1/1/2018  20  650  55

 min bij Hi = verbrandingsrendement t.o.v. onderste verbrandingswaarde van de

brandstof



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING 

VAN HET TOESTEL

5) Ventilatie van de plaats waar zich minstens een waterverwarmingstoestel 

op gas of verwarmingsketel bevindt (type B)

EENVOUDIGE CRITERIA VOOR BESTAANDE INSTALLATIE

Elke plaats waar zich minstens een verwarmingsketel type B of water-

verwarmingstoestel type A of B bevindt, is uitgerust met een inrichting die de 

luchtverversing met buitenlucht van dit lokaal mogelijk maakt, rechtstreeks of 

via doorgangsopeningen.

De ventilatieopeningen in dit lokaal moeten een vaste vrije doorgangs-

doorsnede hebben die niet gewijzigd kan worden. Ze hebben een vrije 

doorgangsdoorsnede van minstens:

150 cm² van zodra een toestel van type A in de ruimte staat;

50 cm² in de andere gevallen.



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING 

VAN HET TOESTEL

5) Ventilatie van de plaats waar zich minstens een waterverwarmingstoestel op 

gas of verwarmingsketel bevindt (type B)

NORMEN BIJ PLAATSING/VERVANGING

Bij de plaatsing of  vervanging van een verwarmingsketel of water-

verwarmingstoestel moet het ventilatiesysteem in het lokaal waar deze 

verwarmingsketel of dit waterverwarmingstoestel geplaatst wordt, voldoen aan 

de volgende toepasselijke normen: 

NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006

Dit wordt geverifieerd bij de EPB-oplevering en bij de eerste periodieke controle 

van het waterverwarmingstoestel



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING VAN 

HET TOESTEL

6) CO-gehalte in de omgevingslucht van het lokaal waar zich minstens een 
waterverwarmingstoestel op gas of verwarmingsketel bevindt

* Meting bij het binnenkomen, voor het toestel, en aan de luchtinlaat van de 
trekonderbreker voor een toestel type B1

Drempelwaarden van de CO-

concentratie in de omgevings-

lucht (ppm) *

na 1 min. meettijd

Bepaling van de toestand die op 

het controleattest vermeld dient 

te worden

< 10 ppm Normale toestand

van 10 tot < 25 ppm Abnormale toestand. Onverwijld te 

corrigeren

→ Niet-conforme verwarmingsketel

≥ 25 ppm Abnormale toestand. Gevaar. Het toestel 

dient stilgelegd te worden.

→ Niet-conforme verwarmingsketel



EISEN INZAKE DE GOEDE WERKING VAN 

HET TOESTEL

7) Veiligheidsinrichtingen van waterverwarmingstoestellen op gas en 

verwarmingsketels. 

Als de fabrikant deze aangebracht heeft op het model waterverwarmingstoestel 

of verwarmingsketel, dienen de volgende veiligheidsinrichtingen in goede staat 

van werking, correct aangesloten en op de goede plaats aanwezig te zijn:

▪ detectie van terugslag van verbrandingsgassen;

▪ detectie van oververhitting;

▪ detectie van watertekort;

▪ detectie van propaan.



PLAN VAN DE PRESENTATIE
▪ De EPB-reglementering in het BHG in cijfers
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EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

9 Technische eisen voor 
verwarmingssystemen:

1) Eisen van energiemeting

2) Eisen betreffende de energieboekhouding

3) Documenten betreffende het verwarmingssysteem

4) Dimensioneringsnota van de verwarmingsketels

5) Thermische isolatie van leidingen en toebehoren van het 
verwarmingssysteem

6) Regeling van de verwarmingssystemen

7) Verdeling van de verwarmingswater- en luchtdistributie
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EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

1) Eisen van energiemeting

1. Meting door het verwarmingssysteem verbruikte brandstoffen (100 kW < ƩPn 

< 500 kW en Pn ≥ 500 kW)

2. Productierendement (Pn ≥ Ʃ500 kW / verschillende gebouwen) 

3. Meting van de aan elk gebouw afgegeven energie

4. Meting elektriciteitsverbruik door in het verwarmingssysteem geïntegreerd 

ventilatiesysteem (debiet ≥ 10.000 m3/h)



EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

1) Eisen van energiemeting (vervolg)

5. Meting per EPB-eenheid voor verwarming.

Bestaand: verdeler (calorimeter) of thermische meter

Nieuw verdeelnet: thermische meter

6. Meting per EPB-eenheid voor het SWW

Nieuw verdeelnet: volumetrische of thermische meter

7. Energiemeting SWW bij gecentraliseerde productie (ƩPn ≥ 500 kW)

voor de nieuwe systemen



EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

2) Eisen betreffende de energieboekhouding

1. Jaarlijks verslag van de energieboekhouding 

(100 kW < ƩPn < 500 kW  of  ƩPn ≥ 500 kW)

2. Opvolging jaarlijks elektriciteitsverbruik bij pulsie- of extractiegroepen (debiet ≥ 

10.000 m3/h) geïntegreerd in het verwarmingssysteem

3. Jaarlijkse opvolging per EPB-eenheid



EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

3) Documenten betreffende het verwarmingssysteem

1. Logboek

2. Verslag van ingebruikname (type 2)

3. Lijst van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen 

aangesloten op een collectief afvoerkanaal van 

verbrandingsgassen



EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

4) Dimensioneringsnota van de verwarmingsketels

Een dimensioneringsnota wordt opgesteld voor de installatie of 

vervanging van een of meerdere verwarmingsketels. Deze nota 

wordt bij het logboek gevoegd en bevat minstens:

de details van de berekeningsmethode die de warmtebehoeften 

bepaalt, het totaal nuttig nominaal vermogen dat vereist is om aan 

deze behoeften te voldoen en de resultaten die met deze methode 

werden verkregen

GEEN VERPLICHTE METHODE 



EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

5) Thermische isolatie van leidingen en toebehoren van het verwarmingssysteem

• Minimale thermische isolatie voor de bestaande leidingen en toebehoren

• Thermische isolatie van leidingen en toebehoren na 1/01/2019

• De thermische isolatie van leidingen en toebehoren die tijdens een deel van het jaar 

ijswater en tijdens het ander deel verwarmingswater transporteren moet voldoen 

aan de eisen van beide.

• Het thermisch isolatiemateriaal dat aangebracht wordt na 0/01/2019 is bestand 

tegen

▪ blootstelling aan UV-stralen en desgevallend aan de 

weersomstandigheden;

▪ schade veroorzaakt door alle soorten dieren;

▪ mechanische beschadigingen in doorgangszones

! Mag niet in strijd zijn met de voorschriften van de fabrikant (bv. expansievat, 

brandklep…)



EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

6) Regeling van de verwarmingssystemen

Voor verwarmingsketels geplaatst vanaf 01/01/2019:

Modulering van het effectieve brandervermogen

▪ Modulering niet-condenserende ketels (> 400 kW)

▪ Modulering condensatieketels op gas

▪ Inrichting om instroom van lucht te vermijden in verwarmingsketels 

met ventilatorbrander

Regeling van dit verwarmingssysteem

▪ Voor normaal regime

▪ Voor vorstvrij regime

▪ Regimeomschakeling

▪ Beheer van pompen en circulatiepompen

▪ Beheer van de verwarmingsketels



EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

7) Verdeling van de verwarmingswater- en luchtdistributie

Voor de verwarmingssystemen geplaatst vanaf 01/01/2019

(Delen van) distributie- of afgiftenetten van 

verwarmingssystemen als deze delen van netten 

▪ minstens een EPB-eenheid bedienen, 

▪ minstens een verdieping bedienen waarvan meer dan 80% van 

de gebruiksoppervlakte in beslag genomen wordt door 

kantoorruimte 

▪ of lokalen met een gebruiksoppervlakte die groter is dan of 

gelijk is aan 500 m²



EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

8) Variatie in het verse luchtdebiet naargelang de reële bezetting

Nieuw geplaatst ventilatiesysteem, uitgerust met een warmteafgifte-

element aangesloten op het verwarmingssysteem en dat een lokaal 

bedient met een variabele menselijke bezetting 

met een nominaal verse luchtdebiet ≥ 2.000 m³/h, wordt uitgerust 

met een inrichting die het debiet aan verse lucht automatisch 

doet variëren in functie van een parameter die representatief is 

voor het aantal personen aanwezig in dit lokaal. (aantal, CO2)

▪ Indien SV voor 01/01/2019, drempelwaarde: ≥ 5.000 m³/h

▪ niet aanvaard: smoor- of bypass-systemen.



EISEN BETREFFENDE HET SYSTEEM

9) Warmteterugwinning op dubbele flux ventilatie-eenheden  

Elk nieuw geïnstalleerd dubbele flux ventilatiesysteem uitgerust met een op het 
verwarmingssysteem aangesloten warmteafgifte-element, zoals een 
verwarmingsbatterij, waarvan het nominaal debiet aan verse lucht van de 
aanvoergroep groter is dan 5.000 m3/h en die een jaarlijkse werkingsduur van 
meer dan of gelijk aan 2.000 uur/jaar heeft, wordt uitgerust met een 
warmteterugwinningsvoorziening op de afgevoerde lucht, om de verse lucht 
voor te verwarmen, behalve als het gaat om een of meerdere 
keukendampkappen.

De warmteterugwinningsvoorziening is uitgerust met een automatisch systeem, 
waarmee de voorverwarming van de lucht volledig uitgeschakeld kan worden als 
er geen behoefte aan verwarming is.

= ook opgelegd aan producten die op de markt worden gebracht via de 
Europese Ecodesignrichtlijn. 



HELPDESKS

- Erkende professionals EPB-verwarming 
Helpdesk EPB-verwarming
https://epbverwarmingbru.be/nl/

- Andere professionals: 
Facilitator Duurzame Gebouwen
0800 85 775 of facilitator@leefmilieu.brussels.
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https://epbverwarmingbru.be/nl/
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/het-beheer-van-mijn-gebouw/om-u-te-helpen/facilitator-duurzame-gebouwen


VRAGEN?
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