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In deze editie van december 2018, ontdekt u de volgende
onderwerpen:
1/ Wat zijn de belangrijkste verandering in de reglementering EPB
Verwarming vanaf 01/01/2019?
2/ Een energiepremie voor de EPB-periodieke controle
3/ Beste wensen en voornemens voor 2019!

1/ Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de reglementering EPB
Verwarming vanaf 01/01/2019?
De reglementering bestaat uit twee Besluiten: één Besluit over de eisen en een tweede
over de reglementaire handelingen.
De benamingen van de erkende professionelen wijzigen vanaf 1 januari 2019.
Een ‘erkend verwarmingsketeltechnicus (G1, G2, L)’ zal voortaan ‘EPBverwarmingsketeltechnicus (GI, GII, L)’ heten.
Een ‘erkend verwarmingsinstallateur’ zal ‘EPB-verwarmingsadviseur type 1’ heten
Een ‘EPB-verwarmingsadviseur’ wordt een ‘EPB-verwarmingsadviseur type 2’.
De reglementering beperkt zich niet meer tot verwarmingsketels van meer dan 20 kW.
Voortaan is de reglementering van toepassing op alle verwarmingsketels op gas of
stookolie, en op de waterverwarmingstoestellen op gas ongeacht het vermogen.
De termijn tussen 2 EPB-periodieke controles wijzigt van 3 naar 2 jaar voor een

verwarmingsketel op gas, maar blijft onveranderd voor een verwarmingsketel op
stookolie: deze controle moet nog altijd elk jaar worden uitgevoerd. Het onderdeel
‘onderhoud’ van de EPB periodieke controle is voortaan beter omschreven.
De EPB-oplevering van een verwarmingssysteem is enkel nog nodig bij de plaatsing of
vervanging van een of meerdere verwarmingsketels. Deze moet worden uitgevoerd ten
laatste één maand na de inbedrijfstelling. De vervanging van een brander en elke actie
aan de verbrandingscomponent van een verwarmingsketel zal niet meer leiden naar een
EPB-oplevering maar naar EPB-periodieke controle. Een EPB-periodieke controle zal
tevens uitgevoerd worden na de plaatsing of vervanging van een
waterverwarmingstoestel op gas.
De EPB-diagnose van een verwarmingssysteem type 1 (die één enkele verwarmingsketel
van max. 100 kW omvat) wordt afgeschaft et vervangen door aanbevelingen op het EPBperiodieke controleattest.
De termijn tussen twee EPB-diagnoses van de verwarmingssystemen van type 2 (die een
verwarmingsketel van meer dan 100 kW of meerdere verwarmingsketels omvat) werd
verlaagd tot 5 jaar en deze handeling behelst voortaan ook de controle van de naleving
van de technische vereisten en de uitvoering van een minimaal onderhoudsprogramma.
Alle eisen werden herzien en er zijn twee nieuwe eisen: de eis betreffende de COconcentratie in de omgevingslucht van het lokaal waar het toestel zich bevindt en de eis
betreffende de veiligheidsinrichtingen van de toestellen.
Wanneer de CO-concentratie in de lucht van het lokaal waar een verwarmingsketel is
geïnstalleerd te hoog is of wanneer een veiligheidsinrichting van de verwarmingsketel
defect is, zal de erkende professional een protocol voor het bevel tot stillegging van de
verwarmingsketel toepassen. De nadruk werd dus ook gelegd op het veiligheidsaspect
van de installaties.
Indien de naleving van een eis onuitvoerbaar blijkt, heeft de eigenaar voortaan de
mogelijkheid een verzoek tot afwijking in te dienen voor zover hij de technische of
economische onuitvoerbaarheid van deze eis kan aantonen en dit geen afbreuk doet aan
de veiligheid.
Met de invoering van de herziening van de EPB-reglementering voor verwarming en
klimaatregeling, zal de controle worden versterkt op de uitvoering van de handelingen
voorzien door deze reglementering, d.w.z. de controle op de aanwezigheid bij de
eigenaars van een attest opgesteld door een erkende professional.
Meer info en nuttige documenten over de nieuwe reglementering vindt u op de website
van Leefmilieu Brussel als ook op die van helpdesk EPB Verwarming.

2/ Een energiepremie voor de EPB-periodieke controle
Vanaf 1 januari 2019 zal een nieuwe premie in de categorie « warmte » worden
ingevoerd om de EPB-periodieke controle van verwarmingsketels en
waterverwarmingstoestellen (gasgeisers) op gas te subsidiëren bestemd voor minder
gegoede gezinnen.
Deze nieuwe premie, premie C8 - periodieke controle genoemd, zal worden toegekend
aan gezinnen als ze een EPB-periodieke controle van hun verwarmingsketel of
waterverwarmingstoestel op gas laten uitvoeren en dit ter hoogte van €100 per attest
van EPB-periodieke controle.
Aarzel niet om kennis te maken met de technische informatie op onze webpagina over de
Energiepremies en er rondom u over te spreken!

3/ Beste wensen en voornemens voor 2019!
Het jaar 2019 wordt een jaar vol uitdagingen.
Denk eraan om uw bijscholing in te plannen bij een door Leefmilieu Brussel erkende
opleidingsinstelling. Vandaag de dag is de EPB-reglementering nog te weinig gekend.
Alle actoren in de markt kunnen de informatie verspreiden; laten we samen de
boodschap uitdragen. Elke erkend professioneel staat garant voor een kwalitatieve
toepassing van de reglementering. Van zijn kant zal Leefmilieu Brussel ook de
communicatie en controles opvoeren opdat het naleven van de EPB-reglementering
vanzelfsprekend wordt.
Prettige feesten en fijn eindejaar!

Deze e-mail werd verstuurd. privacy policy - Klik hier om u uit te schrijven.
U kan ons bereiken op: 078 15 44 50 - epbverwarming@helpdeskbru.be - www.epbverwarmingbru.be

