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Stookplaatsrenovatie:  
Evolutie van de reglementeringen en technieken 
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Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel 

Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel 

Omdat heel wat bestaande gebouwen al een dagje ouder zijn, dringt een doordachte 

stookplaatsrenovatie zich vaak op. 

 

• Met welke reglementaire aspecten dient er rekening gehouden? 

• Moet er volgens de bestaande of volgens een innoverende logica worden 

gerenoveerd?  

• Hoe beheren we de uitdagingen verbonden aan de rookkanalen? 

• Hoe kunnen we hernieuwbare energiebronnen integreren? 

• Hoe kan de installatie worden afgestemd en geregeld om de retourtemperatuur 

maximaal te beperken? 

Dit seminarie wil deze vragen beantwoorden en theoretische concepten illustreren aan de 

hand van concrete ervaringen en voorbeelden. 

In de voormiddag wordt de wijziging van de EPB-verwarmingsreglementering behandeld. 

In de namiddag komt de stookplaatsrenovatie aan bod. 

De deelnemers kunnen naar keuze een halve dag of de volledige dag volgen. 

Deelname: € 20 (halve dag) of € 40 (volledige dag). Dit seminarie wordt gelijkgesteld 

met 3 vormingsuren / 1 halve dag voor vastgoedmakelaars en syndici. Het kan ook worden 

gevaloriseerd in het kader van de permanente opleiding voor de architecten die 

ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten. 

 

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen: 

www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo  

Inschrijvingen: 

klik hier 

Contact: 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
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08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Moderator: Thomas DEVILLE, Ph. Deplasse & associés 

09.15 uur – Herziening van de EPB-verwarmingsreglementering 

Actoren, handelingen en eisen 

Cindy DEVACHT en Christophe DANLOIS, Leefmilieu Brussel (FR) 

10.45 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

10.55 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

11.15 uur – Feedback van een installateur over de EPB Verwarming 

Dirk PEYTIER, Loodgieterij Peytier bvba (NL) 

11.45 uur – Wat schrijft de EPB Verwarming voor op het vlak van de regeling? 

Behandeling van de eis betreffende de regeling van de verwarmingsinstallaties 

Corentin MARDAGA, Ph. Deplasse & associés (FR) 

12.20 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

12.30 uur – Lunch 

13.30 uur – Hoe de renovatie van individuele verwarmingsketels in mede-eigendom aanpakken?  

Ecodesignregelgeving en problematiek van de collectieve schoorstenen in mede-eigendom 

Philippe DEPLASSE, Ph. Deplasse & associés (FR) 

14.15 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

14.25 uur – Integratie van hernieuwbare energiebronnen  

Minihaalbaarheidsstudie in het kader van de renovatie van een stookplaats van een appartementsgebouw 

Thomas LECLERCQ, Interface-solutions (FR) 

15.05 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

15.15 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

15.30 uur – Energie-efficiëntie zit hem in de hydraulica!  

Over de impact van de hydraulica op de uiteindelijke systeemprestaties 

Roel VANDENBULCKE, Hysopt (NL) 

16.15 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

16.30 uur – Einde 
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