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In deze editie van februari 2017 vindt u volgende
onderwerpen:
- De Helpdesk EPB Verwarming zet zijn opdracht verder in 2017
- Einde van de overgangsperiode voor de verbrandingseisen van
verwarmingsketels in werking
- Continuïteit en stabiliteit in de premies in 2017
- Leesbaarheid van de attesten

De Helpdesk EPB Verwarming zet zijn opdracht verder in 2017
De Helpdesk EPB Verwarming is een initiatief van Leefmilieu Brussel in samenwerking
met Gas.be en Cedicol. De Helpdesk zal in 2017 zijn opdracht verderzetten van
diensten en informatie aan de erkende professionelen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Professionelen actief in het gewest kunnen de helpdesk EPB Verwarming contacteren
via:
- E-mail : epbverwarming@helpdeskbru.be ;
- Telefoon: 078/15 44 50 van 8u30 tot 16u;
- Website: www.epbverwarmingbru.be.

Einde van de overgangsperiode voor de verbrandingseisen van
verwarmingsketels in werking
De EPB-reglementering voor verwarming voorzag na de invoering van de
reglementering (01/01/2011) een overgangsperiode gedurende 6 jaar waarbij
rekening werd gehouden met de leeftijd van de verwarmingsketel om de
verbrandingseisen te bepalen.
Die overgangsperiode is afgelopen eind 2016. De tabel met de huidige waarden van
verbrandingseisen vanaf 01/01/2017 voor alle verwarmingsketels (ongeacht hun
leeftijd) op gas en stookolie kan u hier raadplegen.

Continuïteit en stabiliteit in de premies in 2017
Hebt u klanten die willen investeren in energetisch performantere installatie?
Herinner hen eraan dat de “energiepremies" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
hen daarbij financieel kunnen ondersteunen. De bedragen van de premies blijven
ongewijzigd ten opzichte van 2016 en kan u raadplegen in deze overzichtstabel van
de premies 2017 (Zie premies C voor verwarming).
Hoe een premie aanvragen?
Een energiepremie moet na de afloop van de werken worden aangevraagd binnen de
4 maanden na betaling van de eindfactuur (factuur van de uitgevoerde werken door
een erkend CERGA-installateur of factuur van het controle organisme als de
installateur niet CERGA erkend is of factuur van de EPB-oplevering).
Nieuw in 2017: uw klant wordt gevraagd om één enkel premieaanvraag formulier in
te vullen voor verschillende werken die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Maar het is
nog altijd de aannemer/installateur die de attesten moet invullen voor de
verschillende werken (condensatieketel, regeling…).

Leesbaarheid van de attesten
Sommige attesten die Leefmilieu Brussel ontvangt zijn moeilijk leesbaar of
onvolledig. Voor u attesten verstuurt naar de overheid, zorg a.u.b. dat ze leesbaar en
volledig ingevuld zijn. Denk er ook aan: het is de professioneel als persoon
die erkend is en niet zijn firma. De gegevens (naam, voornaam, adres,
erkenningsnummer) van deze persoon moeten dus ook op het attest vermeld staan.

