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De onderwerpen die in deze E-news behandeld worden: 

1. Verplichte bijscholing: vergeet niet om u in te schrijven 
2. Energiepremie voor de EPB-periodieke controle 
3. Opnieuw gratis informatiesessies over het bijstellen van de brander in het kader van 

de gasconversie L/H.  

  

   

VERPLICHTE BIJSCHOLING: VERGEET NIET OM U IN TE SCHRIJVEN 
   
Om uw erkenning te behouden, moet u een bijscholing volgen en slagen voor een 
examen. 
 
De slaagkansen op dit examen liggen momenteel hoger dan 90%. 
Wie niet slaagt in de eerste sessie, kan alsnog slagen via een herexamen. Als u niet 
slaagt voor het herexamen, moet u opnieuw de opleiding volgen alvorens zich aan te 
bieden voor het examen. 
 
Op basis van een beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering krijgen de 
erkende professionelen 3 maand extra om zich bij te scholen over de EPB-
verwarmingsreglementering en te slagen voor het examen, d.w.z. tot 31 maart 2021.  
 
De EPB-verwarmingsketeltechnici moeten met vrucht slagen voor een 
gemeenschappelijke bijscholing voor alle EPB-verwarmingsketeltechnici welke erkenning 
ze ook vandaag bezitten: GI, GII of L.  
  
Voor de EPB-verwarmingsadviseurs type 1 (voorheen genoemd "erkend 
verwarmingsinstallateur") en de EPB-verwarmingsadviseurs type 2 organiseren de 
opleidingscentra de bijscholingen in één of twee modules. 

https://tracking.helpdeskbru.be/w/9225/12247/51ddb29b27678abf6b75cfc108038654/0


 
We merken dat een groot deel van de professionelen de bijscholing nog niet gevolgd heeft 
en riskeert zijn erkenning te verliezen na 31 maart 2021. 
 
BELANGRIJK 
 
Daarom houden wij een korte enquête naar uw opleidingsnoden met ook als doel de 
opleidingscentra te kunnen ondersteunen. Wil u zo vriendelijk zijn om deze enquête in te 
vullen? 
 
De opleidingscentra hebben hun opleidingsplanningen aangepast ten gevolge van de 
veiligheidsmaatregelen in het kader van het beheersen van COVID-19 pandemie. Om de 
data te kennen van de bijscholingen, kan u één van de opleidingsinstellingen 
contacteren die opleidingen geven die erkend zijn door Leefmilieu Brussel.  

  

   

EEN ENERGIEPREMIE VAN 100 € VOOR EEN EPB-PERIODIEKE CONTROLE  
    
Sinds 1 januari 2019 werd een nieuwe premie ingevoerd ter ondersteuning van de EPB-
periodieke controle van gasketels en gasgeisers. Deze nieuwe premie, die premie C8-
periodieke controle heet, wordt aan gezinnen met laag inkomen toegekend die de EPB-
periodieke controle van hun gasketel of gasgeiser laten uitvoeren door een erkende 
professioneel. Ze bedraagt 100 € per attest van EPB-periodieke controle. U moet daarbij 
een modelattest gebruiken dat up-to-date is en waar de compatibiliteit van het apparaat 
met rijk gas (H-gas) op vermeld staat. 
 
U kan meer informatie hierover vinden op de webpagina over de Energiepremies 
en aarzel niet om dit meer bekend te maken. 

  

   

OPNIEUW GRATIS INFORMATIESESSIES OVER HET BIJSTELLEN VAN DE 
BRANDER IN HET KADER VAN DE GASCONVERSIE L/H.  
    
Tussen 2020 en 2022 verandert het gas dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
gedistribueerd van "arm gas" (L-gas) uit Nederland naar "rijk gas" (H-gas). EPB-
verwarmingsketeltechnici hebben een belangrijke rol in deze verandering. Zij behoren tot 
de professionelen die bevoegd zijn om de compatibiliteit van de toestellen met rijk gas (H-
gas of G20) te controleren en, indien nodig, de brander bij te stellen om een slechte 
werking van het toestel of risico's op CO-vergiftiging te vermijden.   
 
Deze informatiesessies gaan dieper in dit onderwerp, dat tijdens de bijscholing wordt 
aangereikt, en dat zeer praktisch is van opzet. Na de verplichte stopzetting van deze 
sessies door de lockdown, hervat Gas.be deze gratis aanvullende opleidingen van 3 uur, 
waaraan u vrij kan deelnemen. De opleiding wordt gegeven in kleine groepen van 6 
deelnemers in de lokalen van Gas.be in Brussel, in het Frans of Nederlands, in de 
voormiddag of in de namiddag. 
 
De cursus omvat: 

• een theoretische heropfrissing over de bijstelling van I2E(S) en I2E(R) toestellen, 
• een praktische sessie op de ketels met de speciale app waarbij ketels worden 

gebruikt met L- en H-gas 

https://tracking.helpdeskbru.be/forms/d/e/1FAIpQLSeRjyHsoXxbkH6Z8i0t7ccv8bXb0BHTtfAUUtfWOo3zJFGL5Q/viewform?usp=sf_link&cdmtw=AgQIEACAAUQIDDDEDuxY4slnbQ
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• de vaststellingen van de gevolgen van de gasconversie. 

Er wordt een iPad ter beschikking gesteld. 
 
U kunt zich nu weer inschrijven voor een informatiesessie. 
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