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Hebt U een vraag over de EPB-reglementering voor verwarming? Wij 
hebben het antwoord. 

Om u van dienst te zijn en optimaal te informeren, stelt de Helpdesk EPB Verwarming 

de erkende professionelen in het Brussels Gewest, de volgende hulpmiddelen ter 

beschikking: 

- Een website: www.epbverwarmingbru.be  

- Een e-mailadres:  epbverwarming@helpdeskbru.be  

- Een telefoonnummer (van 8.30 tot 16 uur): 078/15 44 50 

Met de steun van Leefmilieu Brussel (BIM) staan Cedicol (het informatie- en 

referentiecentrum voor vloeibare brandstoffen in België) en K.V.B.G. (Koninklijke 

Vereniging van Belgische Gasvaklieden) klaar om al uw vragen te beantwoorden. 

  

  

 

  

 

De omzendbrief EPB Verwarming 

In het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2013 is een omzendbrief verschenen over 

de correcte toepassing van een aantal bepalingen van de EPB-Reglementering voor 
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verwarming. Deze omzendbrief behandelt toelichtingen over: 

-de trek van de schoorsteen: die eis is slechts van toepassing op schoorstenen 

met een natuurlijke trek en dit bij een werking van de ketel bij normale 

werkomstandigheden. In deze omstandigheden geeft een trek van meer dan of gelijk 

aan 3 Pa, maar lager dan 5 Pa geen aanleiding tot de non-conformiteit van de ketel, 

maar wel tot een opmerking op het attest van periodieke controle of op het 

opleveringsattest. 

-de meting: de eis met betrekking tot een inrichting die een automatische opname 

van de gemeten hoeveelheid mogelijk maakt, ter plaatse of van op afstand, geldt 

enkel voor meters die na 1 januari 2011 geplaatst werden. 

-de oplevering: de oplevering van een verwarmingssysteem moet plaatsvinden 

binnen de zes maanden die de indienststelling van de verwarmingsketel volgen en, 

voor de EPB-eenheden waar een EPB-aangifte aan Leefmilieu Brussel moet 

aangetekend worden, ten laatste op het ogenblik van de EPB-aangifte. 

-de regeling van het verwarmingssysteem: in de praktijk zijn een aantal 

moeilijkheden aan het licht gekomen bij het toepassen van de eis met betrekking tot 

de regeling van verwarmingssystemen. In afwachting van een herwerking van die 

bijlage in het kader van een herziening van de EPB-Reglementering voor verwarming, 

geldt het volgende: 

-het niet in acht nemen van het minimale aantal uren van de gangreserve geeft geen 

aanleiding tot de non-conformiteit van het verwarmingssysteem. 

-het niet in acht nemen van de eis betreffende de plaatsing van een optimiser 

wanneer de vloeroppervlakte van de door het verwarmingssysteem verwarmde 

lokalen groter dan of gelijk is aan 400 m², geeft geen aanleiding tot de non-

conformiteit van het verwarmingssysteem voor zover de omschakeling tussen het 

normale regime, het verminderde regime en het vorstvrije regime gerealiseerd wordt 

door een klok. 

 

De volledige tekst van de omzendbrief EPB Verwarmng zal binnenkort beschikbaar 

zijn op de website van Leefmilieu Brussel op volgende link. 

  

 

  

 

De kwaliteitscontrole EPB Verwarming 

De kwaliteit van het werk dat de erkende professionelen leveren, is bepalend voor de 

doelmatigheid van de EPB-Reglementering voor verwarming. Om die kwaliteit te 

verzekeren, worden informatiedocumenten verspreid en opleidingen georganiseerd. 

Maar daarnaast is ook gerichte controle op het werk van installateurs noodzakelijk. 

De EPB-Reglementering voor verwarming brengt min of meer grote veranderingen 

met zich mee in uw manier van werken, zowel administratief gezien als ook specifiek. 

Het controlesysteem is bedoeld om de moeilijkheden die u ondervindt bij het 

toepassen van deze nieuwe regelgeving, in kaart te brengen. 

De controles omvatten: 

-Een administratieve controle: chronologisch(e) register(s), kopie van de opgestelde 

attesten, ijkingsattest van de meetinstrumenten, enz.; 

-Een controle ter plaatse: per soort handeling waarvoor u erkend bent (voor de 

erkende verwarmingsketeltechnici die over meerdere erkenningen beschikken (L, G1 

of G2), is een controle van één enkele handeling op een ketel van één van de 

overeenkomstige types voldoende.) 

De controle ter plaatse kan bij voorkeur gebeuren tijdens de uitvoering 

van uw werk. 

Indien het echter onmogelijk blijkt om een datum overeen te komen, kan de controle 

ook na de uitvoering van uw werk plaatsvinden. U zult dan voor die controle 

uitgenodigd worden, maar uw aanwezigheid is niet verplicht. Indien het nog niet 

gebeurd is, zal het controle organisme dat instaat voor de kwaliteitscontrole, 

binnenkort contact met u opnemen om een eerste afspraak voor de administratieve 

controle vast te leggen en om u in detail uit te leggen hoe de kwaliteitscontrole in 
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haar geheel verloopt. 

  

 

  

 

Varia 

-De diagnose: Vergeet niet de diagnose van verwarmingssystemen waarvan een 

ketel van meer dan 15 jaar oud is! 

-De formulieren: de verschillende formulieren voor de EPB-Reglementering voor 

Verwarming – attest van periodieke controle, stappenplan, aanvraagformulier voor 

erkenning – zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel op volgende link: 

  

  

 

  

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 
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