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De reglementering EPB verwarming is herzien in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Bent u er klaar voor?
1/De nieuwe webpagina’s over EPB-verwarming op de website van
Leefmilieu Brussel
2/De nieuwe modellen van attesten vanaf 01/01/2019
3/Wat omvat een EPB-periodieke controle?
4/Wat met de toestellen die tot nu nog geen EPB-periodieke controle
moesten krijgen?
5/Bijscholingen

1/De nieuwe webpagina’s over EPB-verwarming op de website van
Leefmilieu Brussel
In het kader van de herziening van de EPB-verwarmingsreglementering, werden de
webpagina’s op de website van Leefmilieu Brussel daarover aangepast.
Er is een pagina specifiek bestemd voor particulieren. U vindt er onder meer een
informatiefolder die de grote lijnen van de EPB-verwarmingsreglementering uitlegt.
Gebruik hem in uw contacten met uw klanten.
Andere pagina’s zijn specifiek bestemd voor u: de verwarmingsprofessional
U kan er deze documenten raadplegen:

•

de Besluiten (wetgeving) betreffende de EPB-verwarmingsreglementering;

•
•
•

de cursusmodules waarin de wijzigingen zijn aangegeven in de
reglementering;
de modellen van het logboek en stappenplan;
de nieuwe modellen van attesten voor de EPB-periodieke controle en de
EPB-oplevering.

2/De nieuwe modellen van attesten vanaf 01/01/2019
De nieuwe modellen van attesten voor de EPB-periodieke controle et EPBoplevering zijn beschikbaar in pdf en xls-formaat op de website van Leefmilieu
Brussel.
Ze moeten gebruikt worden:

•
•

bij elke EPB-periodieke controle die na 01/01/2019 wordt uitgevoerd en
bij elke EPB-oplevering van een EPB-verwarmingssysteem dat in dienst werd
genomen na 01/01/2019. (Voor systemen die in dienst werden genomen
voor 01/01/2019, moet het oude attest EPB-oplevering gebruikt worden).

Vergeet niet: De EPB-verwarmingsreglementering verplicht de professional om ten
laatste 1 maand na de controle, een kopie te versturen van:

•
•

de attesten van niet-conforme EPB-periodieke controles;
de attesten van conforme en niet-conforme EPB-opleveringen

De attesten moeten verstuurd worden:

•
•

per brief: op het adres van Leefmilieu Brussel/Departement EPB-verwarming
en klimatisatie /dienst EPB- attesten / Havenlaan 86 C te 1000 Brussel;
per e-mail: op het adres attesten_verwarmingepb@leefmilieu.brussel

Vanaf 2020 moeten alle attesten naar Leefmilieu Brussel worden verstuurd, ongeacht
of de verwarmingsketel of verwarmingssysteem wel of niet-conform is met EPBverwarmingsreglementering.
Hoe het pdf-document te gebruiken?
Zowel voor een EPB-periodieke controle als voor een EPB-oplevering: als u het pdfdocument gebruikt, moet ook u de tabel invullen met de resultaten van de initiële en
eindmetingen van analyse van de verbrandingsgassen volgens het vermogen van de
ketel:

•
•

ofwel de tabel met de resultaten van de analyse van de verbrandingsgassen
(< 1 MW) – (pdf)
ofwel de tabel met de resultaten van de analyse van de verbrandingsgassen
(≥ 1 MW) – (pdf)

Gelieve deze bijlage bij het attest te voegen.
Als het verwarmingssysteem bestaat uit meerdere ketels, moet u bij een oplevering
van een verwarmingssysteem evenveel pagina's invullen over de kenmerken van elk
toestel en het naleven van de eisen van goede werking (pagina 2 in de korte versie
en pagina 2 en 3 in de gedetailleerde versie) als er ketels zijn en idem voor de

tabel met de resultaten van de analyse van de verbrandingsgassen.
In de eerste tabel kan u de meetresultaten noteren van 4 verwarmingsketels van
minder dan 1 MW. De tweede tabel kan u gebruiken voor de meetresultaten van
een verwarmingsketel met een vermogen groter of gelijk aan 1 MW (met de
verschillende trappen zoals voorzien in de reglementering)
Hoe het xls-document gebruiken?
Op de intropagina van het werkblad staat een handleiding.
Het xls werkblad en het pdf-document zijn voorlopige documenten. Een
softwaretool die deze gaat vervangen is gepland voor het begin van 2020.
Voor de EPB-verwarmingsdiagnose type 2 moet u de audit H100 software gebruiken
en een document voor de controle van de systeemeisen. Een model van dit document
zal binnenkort beschikbaar zijn.

3/Wat omvat een EPB-periodieke controle?
De EPB-periodieke controle moet vanaf nu om de 2 jaar gebeuren worden uitgevoerd
verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op gas en jaarlijks voor
verwarmingsketels op stookolie door een EPB- verwarmingsketeltechnicus GI, GII of
L overeenkomstig het type brandstof en het type brander. Ook moet er nu een EPBperiodieke controle gedaan worden bij de plaatsing van een
waterverwarmingstoestel, bij het verplaatsen van een toestel en bij een tussenkomst
op het verbrandingsgedeelte (bv. de verandering van een brander).
De EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel of van een
waterverwarmingstoestel bestaat uit 4 onderdelen: het onderhoud, de eventuele
regeling van de brander en de electroden, het nazicht van de eisen van goede
werking en het opstellen van het attest. Een infofiche met meer uitleg hierover is ter
beschikking.

4/Wat met de toestellen die tot nu nog geen EPB-periodieke controle
moesten krijgen?
Verwarmingsketels van minder dan 20 kW en waterverwarmingstoestellen vielen voor
1 januari 2019 niet in het toepassingsgebied van de EPB-verwarmingsreglementering
in het Brussels Gewest. De eerste EPB-periodieke controle van die toestellen moet
gebeuren voor 1 januari 2020.

5/Bijscholingen
Zoals al gemeld in E-news 20 moet elke erkende professional voor 1 januari 2021 een
bijscholing volgen. Denk hier tijdig aan opdat de opleidingscentra zich kunnen

organiseren, elke erkende professional de reglementering correct kan toepassen en
om te vermijden dat u uw erkenning verliest na die datum. De technici GI, GII en L
moeten de bijscholing ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus’ volgen. De reglementaire
module van deze bijscholing is gelijk voor de 3 types EPB-verwarmingsketeltechnici.
Voor de EPB-verwarmingsadviseurs type 1 en 2 is een bijscholing in één of twee
stappen mogelijk.
Neem contact op met de instellingen die de erkende opleidingen organiseren voor het
opleidingsaanbod.
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