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Vanaf 01/01/2019 verandert de EPB-reglementering voor
verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!
1/ De infoavond van 18 oktober 2018
2/ Waar vind ik informatie over de nieuwe EPB-reglementering voor
verwarming?
3/ Blijft mijn huidige erkenning geldig in het kader van de nieuwe
reglementering?

1/ De infoavond van 18 oktober 2018
Op 1 januari 2019 treedt de herziening van de EPB-reglementering voor verwarming in
werking. Meer dan 250 verwarmingsprofessionelen die in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest actief zijn waren aanwezig op de infosessie over dit onderwerp georganiseerd
door de helpdesk EPB Verwarming. Een groot succes! Deze onderwerpen kwamen er aan
bod: de belangrijkste veranderingen met betrekking tot het toepassingsgebied van de
reglementering, de wettelijke handelingen, de eisen en de verantwoordelijkheden van de
verschillende actoren die bij de reglementering betrokken zijn.
U kan de presentaties van de infosessie via deze link raadplegen.
Voor wie niet op deze infosessie aanwezig kon zijn, is er goed nieuws. U kan ook
deelnemen aan het seminarie over de stookplaatsrenovatie georganiseerd door Leefmilieu
Brussel op 7 december. Het eerste deel in de voormiddag is gewijd aan de herziening van
de EPB-reglementering voor verwarming.
U kunt zich inschrijven via deze link.

2/ Waar vind ik informatie over de nieuwe EPB-reglementering voor
verwarming?
De webpagina over de EPB-reglementering voor verwarming op de website van Leefmilieu
Brussel is aangevuld met nieuwe informatie. U vindt er de nieuwe gewestelijke Besluiten
alsook documenten die de wijzigingen aanduiden van de nieuwe reglementering ten
opzichte van de huidige.
De website wordt verder vernieuwd eind 2018 en begin 2019 zal u er ook de nieuwe
modellen van attesten terugvinden.
Hebt u nog vragen over de reglementering waarop u het antwoord niet terugvindt op
deze webpagina, kan u ook de helpdesk EPB Verwarming contacteren op het nummer
078/15 44 50 of per e-mail: epbverwarming@helpdeskbru.be. U kan ook al enkele
antwoorden vinden op een reeks veelgestelde vragen op de webpagina « Vragen » van de
website van de helpdesk.

3/ Blijft mijn huidige erkenning geldig in het kader van de nieuwe
reglementering?
Wanneer uw erkenning afloopt vóór 1 januari 2019, vergeet niet om een
administratieve verlenging aan te vragen. Dit is kosteloos. Meer info daarover vindt u in
E-News 17.
Vanaf 01/01/2019 zullen de geldige erkenningen geen vervaldatum meer vermelden. U
moet daarentegen wel een bijscholing volgen vóór 01/01/2021. De lijst met de
opleidingsinstellingen die door Leefmilieu Brussel erkend zijn vindt u hier.
Opgelet : Vanaf 01/01/2019, ongeacht of u de bijscholing al hebt gevolgd of niet, moet
u de nieuwe reglementering toepassen.
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