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Guido Saenen

Subject: E News 7 Helpdesk EPB Verwarming

 
 

Kan je deze mail niet lezen, klik dan hier. 

E-News 7 - OKTOBER 2014 

 

  

In deze editie van oktober 2014 vindt u volgende onderwerpen:  

 

-Telefonische enquête  

-Save the date!  27/11/2014 

-De ‘begindatum’ 

-Het gecumuleerd vermogen van ketels 

  

  

 

Telefonische enquête 

De Helpdesk organiseert binnenkort een telefonisch marktonderzoek over de EPB-reglementering voor verwarming 

bij de erkende verwarmingsprofessionelen.  

Om uw mening over de reglementering te kennen en met het oog op een verdere evolutie van de reglementering 

zal het onderzoeksbureau GfK telefonisch vragen stellen aan ongeveer 300 erkende professionelen uit de lijsten van 

de erkende professionelen zoals deze te vinden zijn op de website van Leefmilieu Brussel. De ideale gelegenheid 

om uw verwachtingen te uiten, uw ervaringen te delen en wie weet bij de 10 winnaars te zijn die 2 bioscooptickets 

kunnen winnen met uw deelname aan de enquete. De enquete start begin oktober; wij rekenen op uw 

medewerking met de enqueteurs. 

   

  

  

 

Save the date ! 27/11/2014 (ontvangst vanaf 18:30u – eind: 21:00u) 

Hou de datum van 27/11 vrij in uw agenda!  De Helpdesk EPB-Verwarming organiseert een tweede keer een 

rondetafel over de EPB-reglementering voor verwarming.  

Tijdens deze avond worden de resultaten van de enquête over de EPB-reglementering voor verwarming 
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gepresenteerd alsook de infofiche over de eis met betrekking tot de regeling van verwarmingssystemen.  

Het is ook een uitgelezen kans om ideeën uit de wisselen en uw ervaringen te delen. Een niet te missen afspraak! 

De uitnodiging met antwoordkaart wordt u weldra toegestuurd per post. 

Dit is het adres van de dag: Diamant Conference Center, Reyerslaan 80-1030 Brussel. 

   

  

 

De ‘begindatum’ 

De EPB-reglementering voor verwarming bepaalt de periodieke controle voor gasketels elke 3 jaar en voor 

stookolieketels elk jaar. De gebeurtenis die bepaalt wat ‘de begindatum’ is van deze termijn is de datum van de 

oplevering. Voor een gasketel moet de eerste periodieke controle dus gebeuren ten laatste 3 jaar na de oplevering 

van het verwarmingssysteem en voor een stookolieketel dus ten laatste 1 jaar na de oplevering.  

In het geval dat er geen oplevering plaatsgevonden heeft, een inbreuk waarvoor de VTI strafbaar is, moet u deze 

termijnen rekenen vanaf de datum van de ingebruikname van de installatie. 

Herinnering: de reglementering bepaalt dat een oplevering van een verwarmingssysteem moet gebeuren binnen 

de zes maand na de ingebruikname van de installatie.  

   

  

  

 

Het gecumuleerd vermogen van ketels 

De EPB-reglementering voor verwarming is van toepassing op verwarmingssystemen met tenminste één ketel 

waarvan het nominaal vermogen groter is dan 20 kW (in temperatuurregime 80°C – 60°C). Voor gasketels, is het 

referentiegas G20. Een verwarmingssysteem dat enkel ketels omvat kleiner of gelijk aan 20 kW valt dus niet in 

het toepassingsgebied zelfs niet als het gecumuleerde vermogen van die ketels hoger is dan 20 kW.  

   

  

 

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 

 
 

 


