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UITNODIGING 
Infoavond 18/10/2018 

De EPB reglementering voor verwarming verandert 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  

  

 

Vanaf 1 januari 2019 is de herziening van de EPB reglementering voor verwarming 

van toepassing.  

 

Wat verandert er? En welke weerslag heeft dit op uw werk en uw erkenning? 

 

Als antwoord hierop organiseert de helpdesk EPB Verwarming een infoavond voor 

verwarmingsketeltechnici, erkende verwarmingsinstallateurs of EPB-

verwarmingsadviseurs op donderdag 18 oktober 2018. 

  

Het event gaat door vanaf 18u00 op de site van Thurn en Taxis in het gebouw van 

Leefmilieu Brussel. Op het programma: een presentatie met de belangrijkste 

wijzigingen in de reglementering en de weerslag daarvan op het vlak van 

opleidingen; daarna de mogelijkheid tot vragen stellen gevolgd door een 

wandelbuffet en netwerkmoment.  

 

Een niet te missen event voor alle verwarmingsvaklui die actief zijn in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest! 

 

Datum 

18/10/2018 

 

Programma 

18:00 Onthaal 

18:30 Presentatie: De EPB reglementering voor verwarming werd herzien in het 

  



Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Wat verandert er voor u en voor uw klanten vanaf 01/01/2019? 

20:00 Wandelbuffet & networking 

22:00 Einde 

 

Locatie 

Auditorium van Leefmilieu Brussel – BEL 

Havenlaan 86C-1000 Brussel 

 

Inschrijven 

De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. 

Via dit formulier: http://www.epbverwarmingbru.be/nl/form/ 

 

Plan 

Het auditorium van Leefmilieu Brussel ligt op de site van Thurn & Taxis, Havenlaan 

86C - 1000 Brussel. 

Toegangsplan:  https://leefmilieu.brussels/leefmilieu-brussel/toegangsplan 

 

De parking achter het gebouw van Leefmilieu Brussel is gratis ter beschikking voor de 

deelnemers van de infoavond. U kan deze bereiken via de Havenlaan nr. 88. Begeef u 

naar de parkeerwachter en deel hem mee dat u naar de infosessie van de “Helpdesk 

EPB Verwarming” gaat.   

 

U kan de digitale versie van de uitnodiging ook raadplegen via deze link. 

 

Voor de geïnteresseerden hieronder de wetteksten die vanaf 1 januari 2019 in 

werking treden:  

-21 JUNI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

betreffende de voor de verwarmingssystemen en 

klimaatregelingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun 

installatie en tijdens hun uitbatingperiode, p. 61410.  

-21 JUNI 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

betreffende de controle en het onderhoud van verwarmings- en 

klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen 

die deze handelingen uitvoeren, p. 61340. 
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