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Guido Saenen

Subject: FW: E News 11 Helpdesk EPB verwarming

 
 

Kan je deze mail niet lezen, klik dan hier. 

E-News 11 - DECEMBER 2015 

 

  

In deze editie van december 2015 vindt u 

volgende onderwerpen:  

 

-Energiepremies 2016: welke nieuwigheden? 

-De vervanging van B-toestellen in slaapkamers, 

badkamers en WC’s 

-Deel uw mening 

-Prettige feestdagen !  

  

  

  

 

Energiepremies 2016: welke nieuwigheden? 

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 24september 2015 het 

premiestelsel 2016 goedgekeurd. Om de beschikbare middelen te richten op de meest 

efficiënte werken, ligt het accent op : audit, isolatie en verwarming 

 

Dit zijn een paar nieuwigheden: 

• Een bonus voor het tuberen van een bestaande schoorsteen in het geval van de 

vervanging van een oude stookketel door een performante gasketel 

• Een premie voor de renovatie van een collectieve schoorsteen met het oog op de 

aansluiting van individuele condensatieketels. We hopen dat deze premie de 
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vervanging zal vergemakkelijken van oude ketels die op een een collectieve 

schoorsteen type ‘shunt’ zijn aangesloten door performante verwarmingsketels. 

De verordening met betrekking tot de energie-etikettering van verwarmingsketels werd 

ook opgenomen in de technische premievoorwaarden voor de plaatsing van een 

performante gasketel. 

De formulieren en de algemene premievoorwaarden zullen begin januari beschikbaar zijn 

via de website van Leefmilieu Brussel. U kan ze daar raadplegen om uw klanten zo goed 

mogelijk te adviseren. 

  

   

  

 

De vervanging van B-toestellen in slaapkamers, badkamers en WC’s 

De vervanging van een bestaand B-toestel (toestel dat zijn verbrandingslucht uit de 

opstellingsruimte neemt en op een schoorsteen is aangesloten) door eenzelfde type 

toestel is niet meer toegelaten in slaapkamers, badkamers en WC’s. 

 

Het addendum A1 van de Belgische norm NBN D 51-003 omtrent de binnenleidingen van 

aardgas en de plaatsing van verbruikstoestellen verbiedt al meerdere jaren de plaatsing 

van B-toestellen in bovenvermelde ruimtes, maar liet via een uitzondering de vervanging 

toe van bestaande toestellen door eenzelfde type toestel. 

 

Die uitzonderingsmogelijkheid is echter sinds 1 september 2015 afgelopen. 

  

   

  

  

 

Deel uw mening 

In 2016 start een belangrijk werk van de herziening van de EPB-reglementering voor 

verwarming om rekening te houden met: 

• de ervaringen van de eerste jaren van de toepassing van de reglementering; 

• de evolutie van het wettelijk kader (Europese richtlijnen en verordeningen, 

gewestelijke wetgeving, ...); 

• de evolutie van de reglementeringen voor “verwarming” in de andere gewesten; 

• de resultaten van de telefonische enquête die in oktober 2014 werd uitgevoerd. 

Aarzel niet om uw voorstellen of opmerkingen over te maken aan de Helpdesk 

EPB verwarming per email, opdat deze kunnen meegenomen worden in de komende 

besprekingen. 

  

   

  

  

 

Prettige Feesten ! 

Een jaar is bijna vervlogen, een ander jaar staat al voor de deur: een ideaal moment 

om u onze beste wensen over te maken. 
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De ploeg van de Helpdesk EPB verwarming dankt u voor het vertrouwen en wenst u 

veel geluk en succes toe voor 2016 !  

Tot volgend jaar ! 

 

De Helpdesk EPB verwarming 

  

   

 

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 

 
 

 


