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Guido Saenen

From: Guido Saenen
Sent: vrijdag 19 juli 2013 11:51
To: gsa@cedicol.be
Subject: FW: [TEST] E-News 2 Helpdesk EPB Verwarming Brussel

 

 

From: Helpdesk EPB Verwarming Brussel [mailto:epbverwarming@helpdeskbru.be]  

Sent: vrijdag 31 mei 2013 14:58 
To: Guido Saenen 

Subject: [TEST] E-News 2 Helpdesk EPB Verwarming Brussel 

 
 

Kan je deze mail niet lezen, klik dan hier. 

E-News 2 - MEI 2013 

  

In deze editie van mei 2013 vindt u info over de volgende 

onderwerpen:  

 

-Loopbruggen tussen de Gewesten 

-Premie "C1": Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en 

luchtverhitter op gas met modulerend vermogen 

-Periodieke controle van verwarmingsketels 

-Welke documenten moet u naar Leefmilieu Brussel sturen na een 

oplevering of een periodieke controle? 

-Diagnoseverslag type 1 

-Met welk ketelvermogen rekening houden in de reglementering? 

  

  

 

Loopbruggen tussen de Gewesten 
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Bent u van plan een erkenningsaanvraag in te dienen om erkend 

verwarmingsketeltechnicus, erkend verwarmingsinstallateur of EPB-

verwarmingsadviseur te worden? 

Indien u houder bent van één of meer bekwaamheidsattesten die minder dan een 

jaar geleden in één van de andere 2 Gewesten uitgereikt werden, dan hebt u voor de 

verplichte opleidingen en examens allicht recht op een aantal vrijstellingen. 

Een online tool op de website van Leefmilieu Brussel (BIM) helpt u om uit te zoeken 

welke opleidingen u moet volgen en welke examens u moet afleggen. U vindt deze 

tool op 

http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33785 

(Start pagina > Professionelen > Loket > Seminaries en opleidingen > Opleidingen > 

EPB (reglementair kader) > Opleidingen "Erkende verwarmingsketeltechnici", 

"Erkende verwarmingsinstallateurs" en "EPB-verwarmingsadviseur") 

  
 

  

 

Premie "C1": Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en 

luchtverhitter op gas met modulerend vermogen 

Op formulier «C1» voor het aanvragen van een energiepremie 2013 “HR TOP 

Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter op gas” staat in 

§ 5.1. “Verplichte bijlagen voor alle aanvragers” dat wanneer het totaal 

geïnstalleerde vermogen groter dan 20kW is, een kopie van het goedgekeurd 

opleveringsattest van het verwarmingssysteem door een door Leefmilieu Brussel 

erkend verwarmingsinstallateur, volgens de EPB-verwarmingsreglementering, 

verstrekt moet worden.    

De oplevering van de installatie is enkel verplicht voor de verwarmingssystemen die 

onder het toepassingsgebied vallen van de EPB-verwarmingsreglementering.  

Wie een premie aanvraagt voor één of meer heteluchtblazers of luchtverhitters hoeft 

dus geen kopie van het opleveringsattest bij te voegen. 

Opmerking:  

Voor een goed begrip, de EPB-verwarmingsreglementering geldt voor alle 

verwarmingssystemen waarvan de warmteopwekking gebeurt door een ketel met een 

vermogen van meer dan 20kW die op gas of op stookolie werkt en water gebruikt als 

warmtevoerend medium. 

  

  

 

  

 

Periodieke controle van verwarmingsketels 

Denk eraan om uw klanten erop te wijzen dat de EPB-verwarmingsreglementering 

voorschrijft dat alle vóór 01/01/2011 geïnstalleerde gasketels tegen het einde van dit 

jaar (31/12/2013) hun 1ste periodieke controle ondergaan moeten hebben.  

Pro memorie, vóór 01/01/2011 geïnstalleerde stookolieketels van hun kant moeten 

hun jaarlijkse periodieke controle ondergaan.  

  

  

 

  

 

Welke documenten moet u naar Leefmilieu Brussel sturen na een 
oplevering of een periodieke controle? 

Na de oplevering van het verwarmingssysteem: 

Na afloop van de oplevering vult de erkende verwarmingsinstallateur een attest in, 

dat de VTI in een logboek bewaart. Ongeacht of de oplevering conform is of niet, 

stuurt de erkende verwarmingsinstallateur altijd een kopie van dat attest naar 

Leefmilieu Brussel.  

Anderzijds moet hij het stappenplan opmaken of invullen, stappenplan dat eveneens 

in het logboek bewaard moet worden.  Voor een goed begrip, de oplevering is 
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bedoeld om na te gaan dat het verwarmingssysteem voldoet aan de eisen zoals door 

de EPB-verwarmingsreglementering opgelegd. 

Na een periodieke controle van een verwarmingsketel: 

Na afloop van een periodieke controle vult de erkende verwarmingsinstallateur een 

attest in, dat de VTI in een logboek bewaart. Enkel wanneer de ketel niet-conform is, 

of na werken om de ketel opnieuw conform te maken, is de erkende 

verwarmingsinstallateur verplicht een kopie van dit attest over te maken aan 

Leefmilieu Brussel.  Anderzijds moet hij het stappenplan opmaken of invullen, dat 

eveneens in het logboek bewaard moet worden.  Voor een goed begrip, de periodieke 

controle is bedoeld om na te gaan dat een verwarmingsketel voldoet aan de eisen 

zoals door de EPB-verwarmingsreglementering opgelegd. 

Deze kopieën moeten toekomen op het volgende adres: 

Per post: Leefmilieu Brussel, Departement Verwarming en Airconditioning EPB, 

Gulledelle 100, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 

Per fax: +32 2 563 41 21, ter attentie van het Departement Verwarming 

en Airconditioning EPB  

Per e-mail: attesten_verwarmingEPB@leefmilieu.irisnet.be  

  
 

  

 

Diagnoseverslag type 1 

Een model van diagnoseverslag staat voortaan ter beschikking op de website van Leefmilieu 

Brussel, op het adres: 

http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=34498&langtype=2067 

(Start pagina > Professionelen > Loket > Formulieren > Formulieren EPB-Reglementering voor 

verwarming) 

  

  

 

  

 

Met welk ketelvermogen rekening houden in de reglementering? 

In het kader van de EPB-verwarmingsreglementering is het in aanmerking te nemen 

vermogen, het vermogen in 80/60°C-regime; voor gas geldt het vermogen op G20 

als referentie.  

  

  

 

 

Deze e-mail werd verstuurd naar. privacy policy - Klik hier om u uit te schrijven.  

U kan ons bereiken op: 078 15 44 50 - epbverwarming@helpdeskbru.be - www.epbverwarmingbru.be 

 

 


