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INHOUD 

Deze syllabus beschrijft de reglementaire context en aspecten van de regelgeving "verwarming EPB" in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Deze regelgeving is gebaseerd op de bepalingen van de volgende besluiten: 

- besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de 
verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun 
uitbatingperiode en zijn reglementaire, energie- en milieucontext; 

- besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2012 tot wijziging van het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de 
verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun 
uitbatingperiode; 

- ministeriële omzendbrief van 24 januari 2013 over de toepassing van een aantal bepalingen van het 
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de 
verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun 
uitbatingperiode (hierna de ministeriële omzendbrief van 24/01/2013 genoemd). 

 
 
DOELGROEP 

Verwarmingsspecialisten die een erkenning willen aanvragen als erkend verwarmingsketeltechnicus, erkend 
verwarmingsinstallateur of EPB-verwarmingsadviseur. 
 
 
UPDATE 

De module Regelgeving (vorige versie: oktober 2010) voor de opleiding van erkende specialisten uit de 
verwarmingssector werd opgesplitst in 3 syllabi: 

- de syllabus "Energetische en ecologische uitdagingen" over de toestand van de energievoorraden en het 
klimaat op wereldschaal en in België; 

- de syllabus "EPB-ordonnantie" over de Brusselse reglementaire context van de regelgeving "verwarming 
EPB"; 

- deze syllabus ("Module Regelgeving") over de regelgeving verwarming EPB en de regelgeving 
betreffende de milieuvergunning voor verwarmingsinstallaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  

De wijzigingen die in de nieuwe versie van deze cursusmodule werden aangebracht, houden rekening met: 
 
- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2012 tot wijziging van het besluit 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen 
van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode; 

  
- de omzendbrief van 24 januari 2013 over de toepassing van een aantal bepalingen van het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van 
gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode. 

  
Bovendien werd rekening gehouden met de vragen die de erkende vaklieden hebben gesteld aan de 
helpdesk "verwarming EPB". 
 
De volgende punten werden grondig herzien. 
Deel I: 
- hoofdstuk 3: het concept van verantwoordelijke van de technische installaties (VTI); 
- hoofdstuk 4: de regelgeving "verwarming EPB"; 

punt 2: voorbeelden van systemen waarop de regelgeving "verwarming EPB" niet van toepassing is; 
- hoofdstuk 5: de technische EPB-eisen; 

Punt 9: eis met betrekking tot de verdeling; 
punt 11: bijhouding van een logboek; 

- en hoofdstuk 8: opheffings- en overgangsbepalingen. 
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HOOFDSTUK 1: REFERENTIES IN DE WETGEVING 
 
1. ARTIKEL 8 VAN DE EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE DE ENERGIEPRESTATIES 

VAN GEBOUWEN (2002/91/EG) 
 
Uittreksel uit de richtlijn: 
 

Keuring van verwarmingsketels 
 
Met het oog op de vermindering van het energieverbruik en de beperking van kooldioxide-emissies: 
 
a) de noodzakelijke maatregelen voor het instellen van een regelmatige keuring van met niet-hernieuwbare 
vloeibare of vaste brandstoffen gestookte c.v.-ketels met een nominaal vermogen van meer dan 20 kW. De 
keuring kan ook worden ingesteld voor ketels die op andere brandstoffen werken;dienen c.v.-ketels met een 
nominaal vermogen van meer dan 100 kW ten minste om de twee jaar gekeurd te worden; voor gasketels kan 
deze periode verlengd worden tot vier jaar; stellen de lidstaten voor verwarmingsinstallaties met ketels met 
een nominaal vermogen van meer dan 20 kW die ouder zijn dan 15 jaar, de noodzakelijke maatregelen vast 
voor een eenmalige keuring van de gehele verwarmingsinstallatie. Aan de hand van deze keuring, die een 
beoordeling dient te omvatten van het rendement van de ketel en van de ketelgrootte ten opzichte van de 
verwarmingsbehoeften van het gebouw, adviseren de deskundigen de gebruikers over vervanging van de 
ketels, andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen; of 
 
b) nemen de lidstaten de noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gebruikers geadviseerd 
worden over vervanging van de c.v.-ketels, andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve 
oplossingen, die keuringen kunnen inhouden om de doeltreffendheid en de juiste grootte van de ketel te 
beoordelen. Deze aanpak dient bij benadering hetzelfde resultaat op te leveren als het bepaalde onder a). De 
lidstaten die voor deze optie kiezen, brengen bij de Commissie om de twee jaar verslag uit over de 
gelijkwaardigheid van hun benadering. 
 
Net zoals de andere twee Gewesten en de meeste Lidstaten van de EU heeft het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ervoor gekozen de eerste optie te implementeren. 
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2. DE ARTIKELEN 19 EN 20 VAN DE EPB-ORDONNANTIE 1 
 
Uittreksel uit de EPB-ordonnantie: 
 

Artikel 19 
EPB-eisen van de technische installaties 

 
§1er. – De verantwoordelijke van de technische installaties ziet erop toe dat deze bij hun installatie en tijdens 
de uitbatingsperiode voldoen aan de EPB-eisen. 
 
§2. – De Regering bepaalt de EPB-eisen waaraan de volgende installaties moeten voldoen: 
1° installaties die uitsluitend worden gebruikt om warmte te produceren, met inbegrip van hun verdeel-, 
opslag- en emissiecircuits en hun regelsystemen; 
2° installaties voor klimaatregeling, met inbegrip van hun verdeelcircuits en regelsystemen. Ze kunnen 
verschillen naargelang uitrusting en eventueel ouderdom van de installatie. 
 

Artikel 20 
Oplevering en controle 

 
§1er. - De verantwoordelijke van de technische installaties ziet erop toe dat nieuwe verwarmingssystemen en 
nieuwe ketels met een nuttig nominaal vermogen hoger dan 20 kW, die werken op niet-hernieuwbare 
vloeibare, gasvormige of vaste brandstoffen, bij hun indienststelling worden opgeleverd door een erkende 
verwarmingsinstallateur of een EPB-verwarmingsadviseur, afhankelijk van het geval.  
 
§2. - De verantwoordelijke van de technische installaties ziet erop toe dat ketels die werken op niet-
hernieuwbare vloeibare, gasvormige of vaste brandstoffen, met een nuttig nominaal vermogen van meer dan 
20 kW, regelmatig gecontroleerd worden. Ketels met een nuttig nominaal vermogen van meer dan 100 kW 
worden minstens om de twee jaar gecontroleerd. Voor gasketels kan deze termijn worden verlengd tot vier 
jaar. 
 
§3. - Verwarmingsinstallaties met ketels die een nuttig nominaal vermogen hebben van meer dan 20 kW en 
die meer dan 15 jaar geleden werden geplaatst, worden grondig gecontroleerd. Deze controle moet een 
evaluatie omvatten van het rendement van de ketel en van zijn afmetingen in verhouding tot de behoeften van 
het gebouw op het vlak van verwarming. De controleurs geven de gebruikers advies over de vervanging van 
de ketels, over andere mogelijke wijzigingen van het verwarmingssysteem en over alternatieve oplossingen 
ter overweging.  
 
 
 
 
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de 
verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode 
(de regelgeving verwarming EPB) werd genomen in uitvoering van deze artikelen van de EPB-ordonnantie. 
 

                                                      
1 Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van 
gebouwen → meer informatie in de syllabus over de EPB-ordonnantie. 
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HOOFDSTUK 2: HET CONCEPT VAN HET VERWARMINGSSYSTEEM  
 
1. DEFINITIE 
 
De ordonnantie bevat de volgende definities: 
 
 
Ketel: 
 
de combinatie van ketel en brander, bedoeld om de d oorverbranding vrijgekomen warmte af te geven 
aan een vloeistof. 
 
 
 
 
Nuttig nominaal vermogen (uitgedrukt in kilowatt): 
 
het maximale vermogen dat door de constructeur word t opgegeven en gewaarborgd in continubedrijf, 
met inachtneming van het door de constructeur opgeg even nuttige rendement. 
 
 
 
 
Verwarmingssysteem: 
 
combinatie van de noodzakelijke componenten om de l ucht van een gebouw en/of het sanitaire warme 
water te verwarmen, met inbegrip van de warmtegener ator(en),de verdeel-, opslag- en emissiecircuits 
en de regelsystemen . 
 
 
 
2. VOORBEELDEN VAN VERWARMINGSSYSTEMEN 
 
Hierna worden enkele gangbare verwarmingssystemen besproken die beantwoorden aan de definitie van de 
EPB-ordonnantie. 
 
2.1 Verwarmingssysteem voor de verwarming van lokal en 
 
Afbeelding 2.1 toont het veel voorkomende geval van een verwarmingssysteem van een eengezinswoning 
met 1 ketel, 1 circuit en radiatoren. 
 

 
 

Afbeelding 2.1 

Bron: Energie+ 
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Afbeelding 2.2 toont een collectief verwarmingssysteem voor verscheidene woningen (appartementen) met 2 
ketels, 1 gesplitst watercircuit en 2 deelcircuits (een circuit per gevel). 
 

 
 

Afbeelding 2.2 

Bron: Energie+ 

 

2.2 Verwarmingssysteem voor de productie van sanita ir warm water (SWW) 
 
Afbeelding 2.3 toont een verwarmingssysteem voor de collectieve productie van SWW voor meerdere 
woningen (appartementen). 

 
 

Afbeelding 2.3 

Bron: Energie+ 
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2.3 Verwarmingssysteem voor verwarming van lokalen en productie van sanitair warm water  
 
Afbeelding 2.4 toont een verwarmingssysteem voor verwarming van lokalen en individuele productie van 
SWW voor één woning. De productie van SWW door accumulatie is gescheiden van de ketel "K". 
 

 
 

Afbeelding 2.4 

Bron: Energie + 

2.4 Verwarmingssysteem voor de verwarming van venti latielucht (met een verwarmingsbatterij van 
een ventilatiegroep). 

 
Afbeelding 2.5 toont een verwarmingssysteem dat uitsluitend dient om de geblazen ventilatielucht 
(hygiënische lucht) te verwarmen door middel van de verwarmingsbatterij "B", gevoed door ketel "CH". In dit 
voorbeeld worden de lokalen verwarmd door elektrische convectors "CE", die geen verwarmingssysteem zijn 
volgens de definitie van de EPB-ordonnantie. 
 

 
Afbeelding 2.5 

Bron: Energie+  
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2.5 Verwarmingssysteem voor verwarming van lokalen en verwarming van de ventilatielucht 
 
Afbeelding 2.6 toont een verwarmingssysteem met een ketel "CH" die in de lokalen geplaatste radiatoren "E" 
en een verwarmingsbatterij "B" voor het verwarmen van de hygiënische lucht voedt. 

 
Afbeelding 2.6 
Bron: Energie+  

 
2.6 Verwarmingssysteem voor verwarming van lokalen,  verwarming van de ventilatielucht en 

productie van SWW 
 
Afbeelding 2.7 toont een verwarmingssysteem met een ketel "CH" die enerzijds radiatoren "E" voor het 
verwarmen van lokalen en anderzijds een verwarmingsbatterij "B" voor het verwarmen van de hygiënische 
lucht en een boiler "C" voor SWW voedt. 

 
Afbeelding 2.7  

Bron: Energie+, Leefmilieu Brussel 
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HOOFDSTUK 3: HET CONCEPT VAN VERANTWOORDELIJKE VAN DE 
TECHNISCHE INSTALLATIES (VTI) 
 
De OEPB omschrijft de verantwoordelijke voor de technische installaties als volgt: 
 
 
Verantwoordelijke voor technische installaties  (VTI): natuurlijke persoon of rechtspersoon, titularis 
van de milieuvergunning of aangever in de zin van d e ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de 
milieuvergunningen of, ten aanzien van installaties  die niet onderworpen zijn aan vermelde 
ordonnantie, de eigenaar ervan, die de plicht heeft  de EPB-eisen betreffende de installaties na te lev en 
en de keuring en het onderhoud ervan te laten uitvo eren. In het geval een EPB-aangifte vereist is, is 
de verantwoordelijke voor de EPB-eisen die van toep assing zijn op de technische installaties bij hun 
installatie, ook de aangever zoals in de onderhavig e ordonnantie . 
 
 
De OEPB omschrijft de aangever als volgt: 
 
 
Aangever: natuurlijke of rechtspersoon die ertoe gehouden is de EPB-eisen na te leven en in wiens 
naam en voor wiens rekening de bouwwerkzaamheden, d e zware renovatie en eenvoudige renovatie 
worden uitgevoerd . 
 
 
In de praktijk is de verantwoordelijke voor de verwarmingsinstallatie de eigenaar ervan of de houder van de 
milieuvergunning indien het om een ingedeelde inrichting gaat (zie bladzijde 42 Deel II: Milieuvergunningen 
en verwarmingsinstallaties). 
 
Deze persoon moet de EPB-eisen naleven bij de installatie en tijdens de uitbatingsperiode en dient erop toe te 
zien dat de reglementaire handelingen worden uitgevoerd.  
 
Indien het om een gemeenschappelijk verwarmingssysteem gaat:  

- als voor de installatie geen milieuvergunning vereist is, dan is de vereniging van mede-eigenaars de 
verantwoordelijke van de technische installaties; 

- als voor de installatie een milieuvergunning vereist is, dan is de houder van de milieuvergunning (en 
eventueel elk van de eigenaars voor de delen van het verwarmingssysteem die niet opgenomen zijn in de 
milieuvergunning) de verantwoordelijke van de technische installaties.  

 
Voorbeelden: 

- voorbeeld: een gebouw van 50 appartementen met een verwarmingssysteem waarvan de productie van 
warm water voor de verwarming en van sanitair warm water gecentraliseerd is. De som van de nominale 
vermogens van de verwarmingsketels bedraagt 700 kW. Voor deze productie is een milieuvergunning 
vereist, maar voor de individuele delen niet. 
VTI: de vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving van de EPB-eisen, toegepast op de 
productie. Elk van de eigenaars is verantwoordelijk voor de delen van het verwarmingssysteem die niet 
opgenomen zijn in de milieuvergunning. 

- voorbeeld: een gebouw van 3 appartementen met een individueel verwarmingssysteem per appartement 
maar een gemeenschappelijke schoorsteen. Voor elk van de systemen met een vermogen lager dan 100 
kW is geen milieuvergunning vereist. 
VTI: elke eigenaar is verantwoordelijk voor de naleving van de EPB-eisen, toegepast op het 
verwarmingssysteem waarvan hij eigenaar is. 

 
Opmerking: de EPB-ordonnantie vermeldt niet wie de kosten voor het onderhoud en de periodieke controle 
moet betalen. Deze kosten zouden ten laste gelegd kunnen worden van de huurder voor het deel "onderhoud 
van de verwarmingsketel" dat deel uitmaakt van de periodieke controle (op grond van zijn onderhoudsplicht 
waarvan sprake is in art. 1754 van het Burgerlijk Wetboek). 
Om elke latere discussie te vermijden, is het raadzaam een uitdrukkelijke bepaling hierover op te nemen in de 
huurovereenkomst. 
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HOOFDSTUK 4: EPB-REGLEMENTERING VERWARMING 
 
1. TOEPASSINGSGEBIED 
 
De bepalingen van de regelgeving verwarming EPB zijn van toepassing op alle verwarmingssystemen op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ten minste over een ketel beschikken: 
- met een nominaal vermogen hoger dan 20 kW; 
- die op een niet-vernieuwbare vloeibare of gasvormige brandstof werken en 
- die water gebruiken als warmtevoerend medium. 

 
Zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de regelgeving verwarming EPB, de verwarmingssystemen 
die alleen: 
- één of meer ketels die op vaste brandstoffen werken; 
- één of meer ketels die op hernieuwbare vloeibare brandstoffen werken;  
- één of meer ketels die op hernieuwbare gasvormige brandstoffen werken;  
- één of meer ketels met een vermogen  ≤ 20 kW; 
- één of meer warmtepompen; 
- één of meer ketels zonder water als warmtevoerend medium, zoals   

doorstroomboiler, accumulatieboilers, luchtverwarmers of elektrische boilers; 
- één of meer gedecentraliseerde verwarmingssystemen zoals elektrische verwarming, gasconvectoren, 

stookoliekachels enz. 
 
De verbrandingstoestellen met vaste brandstof zijn echter nog altijd onderworpen aan het koninklijk besluit 
van 6 januari 1978 tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste of 
vloeibare brandstof. 

 
2. VOORBEELDEN VAN SYSTEMEN WAAROP DE REGELGEVING " VERWARMING EPB" 

NIET VAN TOEPASSING IS 
 
Hierna volgen voorbeelden van verwarmingssystemen die niet tot het huidige toepassingsgebied2 
van de regelgeving verwarming EPB behoren. 
 
2.1 Verwarmingssysteem dat uitsluitend uit een warm tepomp bestaat  
 

 
 

Afbeelding 4.1 
Bron: Documentatie van Viessmann (aangevuld schema) 

                                                      
2 Omschreven in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen 
van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode. 
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2.2 Verwarmingssystemen die uitsluitend bestaan uit  warmtegeneratoren zonder water als 
warmtevoerend medium  
 
Afbeelding 4.2 toont een gasgestookte luchtverwarmer. 

 
Afbeelding 4.2 

Bron: Office de l’efficacité énergie; Natural Resou rce du Canada. 

 
 

Figuur 4.3 geeft een elektrische accumulatieboiler weer. In een dergelijk systeem wordt het SWW  
rechtstreeks door de elektrische weerstand verwarmd, zodat geen vloeibaar warmtevoerend medium (water) 
moet worden gebruikt 
 

 
 
 

Afbeelding 4.3 

Bron: Energie+ 
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Figuur 4.4 geeft een doorstroomgasboiler weer.  
 

 
 

Afbeelding 4.4 

Bron: Saunier Duval, bestek van Opalia F (vertaling:  BIM) 

 
2.3 Verwarmingssystemen van het lokale type 
 
Bij systemen van dit type gebeurt het verwarmen via lokale verwarmingslichamen die niet op een 
warmwatercircuit aangesloten zijn, bijvoorbeeld open (Figuur 4.5) of gesloten (Figuur 4.6) gasconvectoren. 
 

 

 
 
1. Toevoer verse lucht 
2. Afvoer van de verbrandingsgassen 
3. Ventilator 

Figu ur  4.5: Open gasconvector  

 

Bron: Le chauffage central dans les habitations. 
Edition 1998.Région wallonne, DGTRE  

Figu ur  4.6: Gesloten convector (met afvoer kanaal 
door de muur) 

 
Bron: Le chauffage central dans les habitations. 
Edition 1998.Région wallonne, DGTRE  
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3. VOORBEELDEN VAN NIET-TRADITIONELE SYSTEMEN WAARO P DE REGELGEVING 
"VERWARMING EPB" VAN TOEPASSING IS 

 
Hierna volgen enkele voorbeelden van "niet-traditionele" verwarmingssystemen die tot het huidige 
toepassingsgebied van de regelgeving verwarming EPB behoren. 
 
3.1 Warmtepompsysteem ter aanvulling van een gas- o f stookolieketel (PERCHE-systeem) 
 
Gelet op de aanwezigheid van een verwarmingsketel in dit systeem, behoort het tot het toepassingsgebied 
van de regelgeving verwarming EPB, voor zover het nominaal vermogen van de ketel hoger is dan 20 kW. 
 

 
Afbeelding 4.7 

Bron: Ademe, Frankrijk (vertaling: BIM) 

 
Figuur 4.8 geeft een verwarmingssysteem weer voor SWW met enerzijds een zonneboiler en anderzijds een 
hulpverbrandingstoestel voor de verwarming van de SWW-accumulator via een warmtevoerend medium. Dit 
systeem behoort tot het toepassingsgebied van de regelgeving verwarming EPB als het 
hulpverbrandingstoestel een ketel is die op niet-hernieuwbare vloeibare of gasvormige brandstof werkt en een 
nuttig nominaal vermogen hoger dan 20 kW heeft. 
 

 
Afbeelding 4.8 

Bron: Bron: BIM, Grote thermische zonne-energiesyst emen  
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4. TYPES VAN VERWARMINGSSYSTEMEN 
 
De regelgeving verwarming EPB onderscheidt twee types van verwarmingssystemen volgens het vermogen 
van de ketels en hun aantal. 
 
 
Verwarmingssysteem type 1: verwarmingssysteem waarb ij de warmte ontwikkeld wordt door een 
ketel met een nominaal vermogen lager dan 100 kW. 
 
Verwarmingssysteem type 2: verwarmingssysteem waarb ij de warmte ontwikkeld wordt door een 
ketel met een nominaal vermogen hoger dan of gelijk  aan 100 kW of door meer dan één ketel. 
 
 
Het type van verwarmingssysteem bepaalt:  
- welke EPB-eisen van toepassing zijn op het verwarmingssysteem; 
- welke vaklieden belast zijn met de handelingen die de regelgeving verwarming EPB oplegt voor dit 

verwarmingssysteem. 
 
Voorbeeld: Afbeelding 4.9 illustreert een situatie waarbij de stookplaats 3 verwarmingsketels herbergt en 2 
gescheiden verwarmingssystemen worden gebruikt die allebei tot type 2 behoren: 
- systeem A, van type 2 want met 2 ketels, CH1 en CH2; 
- en systeem B van type 2 want met een ketel CH3 met een nuttig nominaal vermogen hoger dan 100 kW.  
 

 
Afbeelding 4.9 

Bron: Cursus EPB-adviseur, thermische installaties. J  Claessens (vertaling: BIM) 
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HOOFDSTUK 5: TECHNISCHE EPB-EISEN 
 
De eisen zijn erop gericht de efficiëntie van de verwarmingssystemen te verhogen en hun milieueffecten te 
verminderen. Zij behoren tot de bevoegdheid van de verantwoordelijke van de technische installaties (VTI). 
 
De erkende specialisten (zie hoofdstuk 7. De betrokken partijen) controleren of het verwarmingssysteem in 
overeenstemming is met de eisen tijdens de reglementaire handelingen (gedeeltelijk of volledig, naargelang 
het type verwarmingssysteem en de uitgevoerde handeling: zie hoofdstuk 6. Handelingen). 
 
Niet-gelijkvormigheid volgens de criteria van de regelgeving verwarming EPB leidt niet tot stopzetting van de 
ketel, maar levert een geldboete op, tenzij middels een nieuwe periodieke controle of een nieuwe oplevering 
vastgesteld werd dat men zich in orde gesteld heeft binnen de door de regelgeving gestelde termijn (5 of 12 
maanden). 
 
1. MEETOPENINGEN VOOR DE VERBRANDING 
 
De verwarmingssystemen moeten uitgerust zijn met meetopeningen om metingen uit te voeren op de 
verbrandingsgassen die door elk van de ketels worden vrijgegeven.  
Indien het verwarmingssysteem niet met meetopeningen is uitgerust, moeten die worden aangebracht door 
de erkende specialist die als eerste werkzaamheden uitvoert aan het systeem. Verwarmingssystemen die 
vóór 01/01/2011 in bedrijf gesteld werden en die voorzien zijn van gesloten stookolie- of gasketels3 met 
concentrisch kanaal, hoeven niet over meetopeningen te beschikken. 
 
Deze eis wordt uitvoerig besproken in de cursusmodules over de periodieke controle van verwarmingsketels 
en de oplevering van verwarmingssystemen.  
 
2. EIS MET BETREKKING TOT DE VERBRANDING EN DE UITS TOOT VAN KETELS DIE IN 

WERKING ZIJN 
 
De ketels moeten voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot verbranding en uitstoot.  
Het gaat om minimum- of maximumwaarden voor gemeten of berekende parameters zoals de 
nettotemperatuur van de verbrandingsgassen, het gehalte aan CO, CO2 en O2, het verbrandingsrendement, 
de rookindex.   
 
Die parameters en de bijbehorende drempelwaarden zijn afhankelijk van: 
- de betrokken keteltechnologie 
- de gebruikte brandstof 
- de productiedatum van de betrokken ketel. 
 
Ketels met branders die zowel op vloeibare als op gasvormige brandstof kunnen draaien, moeten voldoen 
aan de eisen die voor elk van de brandstoffen van toepassing zijn. 
Deze ketels moeten ieder jaar aan een periodieke controle onderworpen worden, volgens de kortste 
frequentie.  
 
 
Deze eis wordt uitvoerig besproken in de cursusmodules over de periodieke controle van verwarmingsketels 
en de oplevering van verwarmingssystemen.  
 
 

                                                      
3 Ketel van het type C zoals omschreven in de norm NBN B61-002. 
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3. EIS MET BETREKKING TOT DE DIMENSIONERING VAN DE KETELS  
 
De regelgeving verwarming EPB bepaalt dat, vóór de installatie van een verwarmingsketel, het vereiste 
nominale calorische vermogen moet worden bepaald volgens een methode, vastgesteld in een ministerieel 
besluit.  
Zij bepaalt ook dat bij het logboek een dimensioneringsnota moet worden gevoegd die de correcte toepassing 
van de methode aantoont.  
 
Dit ministerieel besluit tot vaststelling van de toe te passen methode is echter nog niet gepubliceerd. Bijgevolg 
is deze eis niet van toepassing. Een dimensionering gebaseerd op de norm NBN B 62-003 of op de 
verbruikswaarden van de vorige jaren blijft echter aanbevolen. 
 
 
4. EIS MET BETREKKING TOT DE VERMOGENSMODULATIE VAN  DE BRANDERS 
 
Voor nieuwe verwarmingsketels moet de modulatie van het calorisch vermogen van de geïnstalleerde ketels 
voldoen aan bepaalde eisen, afhankelijk van het type van ketel, het type van brander, de brandstof en het 
nuttig nominaal vermogen van de ketel. 
 
Naargelang het geval moet het vermogen gemoduleerd worden door middel van een brander met: 
- 2 snelheden; 
- 3 snelheden; 
- modulatiefunctie, dus met variabel vermogen binnen een zeker bereik. 

 
Deze eis wordt uitvoerig besproken in de cursusmodules over de periodieke controle van verwarmingsketels 
en de oplevering van verwarmingssystemen.  
 
5. TREK VAN DE SCHOORSTEEN 
 
Wanneer een ketel wordt aangesloten op een schoorsteen met natuurlijke trek, moet het trekvermogen in 
normale weersomstandigheden hoger zijn dan of gelijk zijn aan 5 Pa tijdens de werking van de ketel. 
Als de trek in deze omstandigheden minder dan 5 Pa maar meer dan 3 Pa bedraagt, wordt de ketel niet als 
ongelijkvormig beschouwd, maar zal het attest van periodieke controle of van oplevering een opmerking 
bevatten. 
 
Deze eis wordt uitvoerig besproken in de cursusmodules over de periodieke controle van verwarmingsketels 
en de oplevering van verwarmingssystemen.  
 
6. VENTILATIE VAN DE STOOKPLAATS 
 
1. Alle stookruimten die zijn ingericht of waarvoor werkzaamheden aan de wanden ondernomen werden 

vanaf 01/01/2011, moeten, wat de ventilatie betreft, naargelang het geval in overeenstemming zijn met:  
a. de norm NBN B 61-001 "Stookafdelingen en schoorstenen" indien het geïnstalleerde nominale 

calorische vermogen hoger is dan of gelijk is aan 70 kW;  
b. de norm NBN B 61-002 "Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen kleiner dan 70 kW 

– Voorschriften voor hun opstellingsruimte, luchttoevoer en rookafvoer", indien het geïnstalleerde 
nominale calorische vermogen lager is dan 70 kW; 

c. de norm NBN D 51-003 "Binneninstallaties voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen - 
Algemene bepalingen", indien de verwarmingsketel op aardgas werkt met een maximale bedrijfsdruk 
van 100 mbar en waarvan de nominale diameter van de leidingen kleiner is dan of gelijk is aan DN 
50;  

d. de norm NBN D 51-006 " Binnenleidingen voor commercieel butaan of propaan in gasfase op een 
werkdruk van maximum 5 bar en plaatsing van de verbruikstoestellen -- Algemene bepalingen", 
indien de verwarmingsketel op butaan- of propaangas werkt. 
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2. Alle bestaande stookruimten van vóór 1 januari 2011 waarvoor na 01/01/2011 geen werkzaamheden aan 
de wanden werden uitgevoerd, dienen te voldoen aan de door de minister bepaalde voorschriften. als er 
geen door de Minister bepaalde voorschriften zijn, doet de erkende specialist die de controle  
uitvoert, aanbevelingen over de naleving van de in punt 1 opgesomde normen. Voor deze lokalen leidt 
de niet-naleving van de normen betreffende de venti latie momenteel dus niet tot 
ongelijkvormigheid in het kader van de regelgeving verwarming EPB, al kan ze wel tot een 
ongelijkvormigheid leiden in het kader van een ande re regelgeving  (bijvoorbeeld het technisch 
reglement van 13 juli 2006 voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de toegang ertoe).  

 
 
In tegenstelling tot het technisch reglement van 13 juli 2006 voor het beheer van het gasdistributienet in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe bevat de regelgeving verwarming EPB bevat geen eis 
betreffende de "afvoerzone" voor de rook. 
 
Onafhankelijk van de controle van de overeenstemming met de regelgeving verwarming EPB moet de 
erkende specialist, als hij een gevaar vaststelt  voor de gebruikers van de gecontroleerde ketel of voor 
anderen, de volgende personen waarschuwen als hij niet de mogelijkheid heeft zelf in te grijpen of niet 
gemachtigd is dat te doen: 
1. in een noodgeval (bij daadwerkelijke CO-intoxicatie of een bewezen gaslek met onmiddellijk gevaar): de 

brandweer (112); 
2. bij een gasgeur, na de vensters geopend te hebben en na evacuatie: Sibelga (02/274.40.44); 
3. in alle andere gevallen van gevaar: de gebruiker en de eigenaar van de verwarmingsketel; ofwel, als ze 

aanwezig zijn, via een geschreven document, ondertekend door elk van de betrokken partijen die een 
kopie ontvangen, ofwel, als ze afwezig zijn, via de verzending van een aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs waarin wordt gewaarschuwd voor het potentiële gevaar. 
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7. DICHTHEID VAN HET SYSTEEM VOOR DE AFVOER VAN DE VERBRANDINGSGASSEN 
EN VOOR DE LUCHTAANVOER 

 
De verschillende aanvoerdelen voor verbrandingslucht van een verwarmingsketel dienen onderling luchtdicht 
te zijn.   
De verschillende delen die de verbrandingsgassen van een verwarmingsketel afvoeren, dienen onderling 
gasdicht te zijn en mogen geen enkel spoor van condensatie vertonen, tenzij ze hiervoor voorzien zijn.  
 
Deze eis en de controlemiddelen worden besproken in de module over de periodieke controle. 
 
8. EIS MET BETREKKING TOT DE WARMTE-ISOLATIE VAN DE  LEIDINGEN EN 

ACCESSOIRES 
 
1. Alle nieuw in het verwarmingssysteem geïnstalleerde leidingen en accessoires moeten thermisch 

geïsoleerd zijn overeenkomstig de voorgeschreven dikten door de regelgeving verwarming EPB. 
 
2. Alle vóór 1 januari 2011 in een verwarmingssysteem bestaande leidingen en accessoires moeten 

thermisch geïsoleerd worden in overeenstemming met de voorschriften van de regelgeving verwarming 
EPB, wanneer minimaal één nieuwe verwarmingsketel op dit verwarmingssysteem wordt aangesloten. 

 
De eis betreffende de warmte-isolatie is van toepassing op de volgende elementen: 
- leidingen en accessoires voor verwarmingswater; 
- leidingen die lucht transporteren;  
- leidingen en accessoires voor SWW, indien er gedurende minimaal 2.000 u/jaar gedwongen circulatie 

plaatsvindt. 
 

De warmte-isolatie van warmtewisselaars, accumulatoren en accumulator-warmtewisselaars wordt 
momenteel niet verplicht door de regelgeving verwarming EPB. Om energie te besparen, wordt evenwel sterk 
aanbevolen deze elementen thermisch te isoleren. 
 
Alleen de leidingen en accessoires die lucht, verwarmingswater en SWW transporteren, moeten thermisch 
geïsoleerd worden. De dikte van de isolatie is afhankelijk van: 
- de klasse van het isolatiemateriaal (2 klassen) 
- de plaats waar de leiding of het accessoire zich bevindt (buiten, in het gebouw, …), 
- de diameter van de leidingen voor leidingen die verwarmingswater of SWW transporteren, 
- het luchttype voor leidingen die lucht transporteren. 
 
Deze eis wordt uitvoerig besproken in de cursusmodules over de oplevering van verwarmingssystemen van 
type 1 of type 2.  
 
9. EIS MET BETREKKING TOT DE VERDELING 
  
Deze eis is van toepassing op verwarmingssystemen die na 01/01/2011 werden geplaatst en op 
distributienetten voor verwarmingswater en lucht (maken deel uit van het verwarmingssysteem) 4) die vanaf 
deze datum werden gewijzigd of toegevoegd. Hij is dus niet van toepassing wanneer alleen de ketels worden 
vervangen. 
 
De eis beoogt de verdeling van de distributie van warm water en lucht (als onderdeel van het 
verwarmingssysteem) in zones met vergelijkbare thermische behoeften, comforteisen, tijdschema's en 
bedrijfsregimes.  
Deze zones worden van elkaar geïsoleerd door afsluitvoorzieningen te plaatsen op de in- en uitstroompunten 
van de zones. Met deze afsluitvoorzieningen kan de verwarming van ongebruikte zones beperkt worden en 
kan bovendien aan het in deze zone gelegen deel van het verwarmingscircuit gewerkt worden zonder de 
verwarming van de andere zones uit te schakelen. 

Deze eis wordt uitvoerig besproken in de cursusmodules over de oplevering van verwarmingssystemen van 
type 1 of type 2.  
 

                                                      
4 "Maken deel uit van het verwarmingssysteem" verwijst hier naar een luchtdistributienet, aangesloten op een aanvoergroep met een 
verwarmingsbatterij of een extractiegroep die aan deze aanvoergroep wordt "gekoppeld". 
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10. EIS BETREFFENDE DE REGELING VAN DE VERWARMINGSS YSTEMEN 
 
Wanneer een nieuwe verwarmingsketel wordt geïnstalleerd, moet de regeling van dit systeem voldoen aan 
bepaalde regels die worden opgelegd door de regelgeving verwarming EPB. 

Die regels betreffen: 
- de regeling van de verwarmingslichamen; 
- de stand-by-regeling (tijdelijke onderbreking van het gebruik) en de antivriesfunctie (langdurige 

onderbreking van het gebruik); 
- het programmeren van regimeomschakelingen; 
- het uitschakelen van de verwarming als er geen verwarmingsbehoeften zijn; 
- het beheer van pompen en circulatoren; 
- het beheer van een batterij ketels. 
 
Deze eis wordt uitvoerig besproken in de cursusmodules over de oplevering van verwarmingssystemen van 
type 1 of type 2. 
 

 
11. BIJHOUDING VAN EEN LOGBOEK 
 
Het logboek is het referentiedocument voor de verwarmingssystemen. 
 
Het moet altijd ter plaatse blijven en altijd beschikbaar zijn voor alle specialisten die aan het 
verwarmingssysteem werken, alsook voor de verantwoordelijke van de technische installaties. De 
verantwoordelijke van de technische installaties ziet er op toe dat het logboek wordt aangemaakt en 
bijgewerkt door de diverse specialisten die aan het verwarmingssysteem werken bij de installatie en tijdens de 
uitbatingsperiode (ongeacht het al dan niet om wettelijk verplichte handelingen gaat). 
 
De EPB-ordonnantie omschrijft het logboek als volgt:  
 
 
Logboek: dossier met alle documenten die betrekking  hebben op de technische installaties  
en op de gebouwen waarin deze installaties zich bev inden. 
 
 
Het invullen van een logboek is verplicht voor alle verwarmingssystemen vanaf 01/01/2011. 

De minimale inhoud van het logboek voor verwarmingssystemen die na 01/01/2011 zijn geplaatst, wordt 
gedefinieerd in de regelgeving verwarming EPB. Deze eis wordt besproken in de cursusmodules over de 
oplevering van verwarmingssystemen van type 1 of type 2. 

Voor systemen die voor deze datum al bestonden, moet het logboek de volgende inlichtingen bevatten: 
- van de minimale inhoud van het logboek, de informatie die op deze datum beschikbaar was; 
- alsook de informatie over de delen die na deze datum werden gewijzigd of vernieuwd. 
 
Op de internetsite van Leefmilieu Brussel zijn modellen van inlegvellen voor het samenstellen van een 
logboek beschikbaar. 
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12. METINGEN 
 
De plaatsing van meters is het uitgangspunt van een energieboekhouding, een onmisbaar instrument om de 
evolutie van het verbruik te volgen en de prestaties van de installaties te controleren. Door het 
brandstofverbruik van deze systemen en de aan het verwarmingscircuit overgedragen energie bij te houden, 
kan men het momentane en het seizoensrendement volgen (nuttig om de prestaties van de installaties te 
analyseren).  
 
De aanwezigheid van energiemeters en de bijhouding van een energieboekhouding (zie verderop) zijn eisen 
die van toepassing zijn zonder uitlokkende gebeurtenis.  
Sinds 01/01/2011 moeten alle bestaande of nieuw geplaatste verwarmingssystemen uitgerust zijn met 
meters. 
 
1. Meters voor de warmteproductie en de energie die  wordt overgedragen aan het verwarmingswater 
 
De regelgeving verwarming EPB legt de volgende verplichtingen op: 
- de plaatsing van een brandstofmeter die het verbruik van alle ketels van een verwarmingssysteem samen 

meet als hun totale vermogen meer dan 100 kW bedraagt; 
- de plaatsing van een meter die de totale energie meet die door alle ketels aan het verwarmingswater 

wordt overgedragen als het samengevoegde vermogen van die ketels hoger is dan of gelijk is aan 500 
kW. 

Als de ketels hun warmte in verscheidene gebouwen verdelen, moeten zoveel energiemeters geplaatst 
worden als er gebouwen zijn. 
 
De bestaande meter die5 gebruikt wordt door de leverancier van aardgas (of van ieder ander lpg-gas), kan 
onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden als brandstofmeter. 
Tot een totaal vermogen van 500 kW mag de meter van de leverancier als brandstofmeter worden gebruikt, 
zelfs als hij het verbruik van andere voorzieningen registreert. Voor totale vermogens hoger dan of gelijk aan 
500 kW mag deze meter alleen gebruikt worden als hij uitsluitend het verbruik van de verwarmingsketels 
meet. 
 
De door de regelgeving verplichte meters die na 01//2011 werden geplaatst, moeten uitgerust zijn met een 
systeem dat de gemeten hoeveelheid automatisch registreert, plaatselijk of op afstand. Het is de bedoeling 
dat een meterstand kan worden geregistreerd zonder tussenkomst van een technicus. 
 
2. Meters op de elektrische voeding van ventilatorm otoren  
 
De regelgeving verwarming EPB bepaalt dat een specifieke meter moet worden geïnstalleerd die het 
stroomverbruik meet van de motoren van de afvoer- of drukventilatoren met een debiet van 10.000 m³/u. of 
meer die deel uitmaken van het verwarmingssysteem. "Die deel uitmaken van het verwarmingssysteem" 
verwijst hier naar een ventilator in een aanvoergroep met een verwarmingsbatterij of een ventilator in de 
afvoergroep die aan deze aanvoergroep gekoppeld is. 
 
De eis met betrekking tot de plaatsing van de meters wordt besproken in de cursusmodule over de oplevering 
van verwarmingssystemen van type 2.  
 

                                                      
5 Met "bestaande meter" bedoelen we een meter die aanwezig is bij de oplevering door een erkende specialist. 
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Voorbeeld: meting van het brandstofverbruik en de aan het verwarmingscircuit overgedragen energie voor 
een systeem van type 2 met een ketel van meer dan 500 kW. 
 
Figuur 5.1 illustreert het meetprincipe voor de dubbele meting op een verwarmingsketel: 
Q1 = brandstofmeter (stookolie of gas) 
Q2 = waterdebietmeter op het watercircuit van de ketel 
Q3 = integrerende meter (afgeleid van de calculator) die het energieverbruik in het watercircuit meet.  
 
 

 
 

Figuur 5.1 

Bron: Studierapport voor het BIM: energiemeting in H VAC 

 
Figuur 5.2 toont de componenten uit het blokdiagram van figuur 5.1 
 

 
 

Figuur 5.2 

Bron: Studierapport voor het BIM: energiemeting in H VAC 
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Figuur 5.3 toont een aardgasmeter en zijn pulsgeverkabel. 
 

 
Figuur 5.3 

Bron: Studierapport voor het BIM: energiemeting in H VAC 

 
13. EIS MET BETREKKING TOT DE AANVOER VAN HYGIËNISC HE VERSE LUCHT  
 

1. Warmteterugwinning:  
 
wanneer na 1 januari 2011 een balansventilatiesysteem in een verwarmingssysteem werd geïnstalleerd, 
is een warmteterugwinningsvoorziening op het afvoerluchtkanaal verplicht met het oog op een 
voorverwarming van de verse lucht indien het nominale verseluchtdebiet hoger is dan 5.000 m³/u en het 
ventilatiesysteem meer dan 2.500 uur/ jaar werkt. De warmteterugwinningsvoorziening moet uitgerust zijn 
met een automatische regeling waarmee de voorverwarming van de verse lucht volledig kan worden 
uitgeschakeld. 

 
2. Regeling van het verseluchtdebiet voor lokalen m et variabele bezetting:  

 
wanneer een lokaal door een variabel aantal personen wordt gebruikt en het nominale verseluchtdebiet 
voor dit lokaal hoger is dan of gelijk is aan 5.000 m³/u, moet een regeling aanwezig zijn om het 
verseluchtdebiet aan te passen aan het aantal aanwezige personen. 
Voorbeelden van dergelijke lokalen zijn restaurants, cafetaria's, vergaderzalen, ontmoetingsruimten, 
polyvalente zalen, ontvangstruimten, winkelcentra, supermarkten, sporthallen, turnzalen, 
toeschouwersruimten, ... 
 
Regeling van het luchtdebiet door middel van smoor- of bypass-systemen is verboden. 
 
Deze eis is alleen van toepassing op ventilatiesystemen die vanaf 1 januari 2011 werden geplaatst en die 
deel uitmaken van een verwarmingssysteem. 

 
Deze eis wordt uitvoerig besproken in de cursusmodule over de oplevering van verwarmingssystemen van 
type 2.   
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14. BIJHOUDING VAN EEN ENERGIEBOEKHOUDING 
 
De energieboekhouding is een beheersinstument dat kan worden gebruikt om de verbruiksgegevens van de 
gebouwen te registreren, te verwerken en te analyseren met het oog op de follow-up van hun evolutie.  
 
Afhankelijk van de beschikbare analysemiddelen maakt deze follow-up het mogelijk de hierna opgesomde 
doelstellingen te bereiken: 
- afwijkingen in het verbruik opsporen; 
- storingen in de werking van de verwarmingssystemen (en airconditioning) opsporen; 
- het verbruik van een gebouw toetsen aan dat van andere gebouwen in privé-eigendom of van een 

gemeenschap (op de schaal van een gewest); 
- het effect meten van de verbeteringen met betrekking tot energie, aangebracht aan het gebouw, de 

systemen, en de gebruiksomstandigheden van het gebouw; 
- de eventuele impact van nieuwe tussenkomsten van de onderhoudsbedrijven inschatten;  
- een betrouwbaar geraamd energiebudget opmaken; 
- in voorkomend geval het energieverbruik verdelen tussen diverse gebruikers van het gebouw; 
- de gebruikers informeren en sensibiliseren, d.w.z. hen energiebewustzijn bijbrengen; 
- communicatie voeren rond de resultaten van acties voor energiebeheersing; 
- de energiefactuur begrijpelijker maken; 
- de tarieven en de keuze van de energieleverancier op een vrije energiemarkt optimaliseren. 
 

De "volledige" energieboekhouding:  
 

De regelgeving verwarming EPB bepaalt dat het door de verplichte meters geregistreerde verbruik het 
voorwerp dient uit te maken van een energieboekhouding die op zijn minst bestaat  uit:   
1. Een maandelijkse opname op een vaste datum en in fysieke eenheden; 
2. een jaarlijks verslag bestaande uit: 

a. de energetische handtekening van het gebouw berekend op basis van de maandelijkse 
opnemingen uitgedrukt in één zelfde energie-eenheid; 

b. de berekening van het genormaliseerde jaarlijkse verwarmingsverbruik; 
c. de berekening van het jaarlijkse verwarmingsverbruik teruggebracht naar de verwarmde 

oppervlakte of elke andere relevante indicator; 
d. de berekening van de jaarlijkse CO2 uitstoten die toe te schrijven zijn aan het verwarmingssysteem 

met behulp van de emissiecijfers die vastgesteld worden in het ministerieel Besluit van 24 juli 2008 
tot vaststelling van de energetische hypothesen te gebruiken bij het uitvoeren van de 
haalbaarheidsstudies; 

 

 
 

e. de berekening van het jaarlijks rendement van de verwarmingsproductie; 
f. de interpretatie van de elementen hierboven in vergelijking met de resultaten van voorafgaande 

jaren en met de gemiddelden voor gelijksoortige gebouwen.  
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De "vereenvoudigde" energieboekhouding:  
 

als het totale vermogen van alle verwarmingsketels minder dan 500 kW bedraagt, is een vereenvoudigde 
energieboekhouding toegestaan. In dat geval kunnen de meterstanden jaarlijks worden opgenomen en hoeft 
de berekening van het maandelijks verbruik van het verwarmingssysteem niet in het jaarlijks verslag te 
worden opgenomen. 
 
Deze eis wordt uitvoerig besproken in de cursusmodule over de oplevering van verwarmingssystemen van 
type 2.  
 
 

HOOFDSTUK 6: HANDELINGEN WAARIN DE REGELGEVING 
VERWARMING EPB VOORZIET 
 
1. INLEIDING 
 
Om de naleving van de EPB-eisen te waarborgen, bepaalt de regelgeving dat de verantwoordelijken van de 
technische installaties (VTI) reglementaire handelingen moeten laten uitvoeren aan hun verwarmingssysteem 
(-systemen). Deze handelingen moeten verricht worden door professionals die erkend zijn door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
De regelgeving verwarming EPB voorziet in de volgende handelingen: 
- de oplevering van de verwarmingssystemen; 
- de periodieke controle van de verwarmingsketels ; 
- de diagnose van verwarmingssystemen met een ketel van meer dan 15 jaar. 
 
2. OPLEVERING VAN HET VERWARMINGSSYSTEEM 
 
De oplevering van een verwarmingssysteem heeft als doel te controleren of het aan bepaalde eisen voldoet.  
 
Voor de oplevering van zijn verwarmingssysteem doet de VTI een beroep op een erkend 
verwarmingsinstallateur voor een systeem van type 1 of op een EPB-verwarmingsadviseur voor een systeem 
van type 2. 
De oplevering moet plaatsvinden binnen 6 maanden na de indienststelling van de verwarmingsketel. 
 
Zij wordt uitgevoerd in de volgende gevallen: 
- plaatsing (of vervanging) van een verwarmingsketel; 
- vervanging van een ketellichaam; 
- vervanging van een brander;  
- verplaatsing van een verwarmingsketel naar een andere stookruimte. 
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Tabel 6.1: Inhoud van de oplevering, afhankelijk va n het type van verwarmingssysteem 

Type van 
verwarmingssysteem  Inhoud van de oplevering 

type 1 

Controle van de naleving van de eisen, van toepassing op 
verwarmingssystemen type 1: 
• Openingen voor verbrandingscontrole 
• Eisen betreffende de verbranding en de emissie van de werkende 

verwarmingsketels 
• Eis betreffende de dimensionering van de ketels 
• Eis betreffende de modulatie van het vermogen van de branders 
• Trekvermogen van de schoorsteen 
• Ventilatie van de stookruimte 
• Dichtheid van het systeem voor de afvoer van de verbrandingsgassen en 

voor de luchtaanvoer 
• Eis betreffende de thermische isolatie van leidingen en accessoires 
• Eisen betreffende de verdeling 
• Eis betreffende de regeling van de verwarmingssystemen 
• Bijhouding van een logboek 

type 2 

Controle van de naleving van de eisen, van toepassing op 
verwarmingssystemen type  2: 
• Eisen van toepassing op verwarmingssystemen type 1 
• Meting 
• Eisen betreffende de toevoer van verse lucht 
• Bijhouding van een energieboekhouding 

 
Na die oplevering moet de erkende specialist het stappenplan bijwerken of, in voorkomend geval, opstellen, 
en de VTI een opleveringsattest bezorgen waarin het systeem conform of niet-conform wordt verklaard. Hij 
stuurt binnen 30 dagen een kopie van dit attest naar Leefmilieu Brussel.  
 
Als het systeem niet-conform wordt verklaard, heeft de VTI 5 maanden om het aan te passen en een nieuwe 
volledige oplevering te laten uitvoeren (inclusief een verbrandingstest) door een door hem te kiezen erkende 
specialist (al dan niet dezelfde als voorheen). Als de non-conformiteit te wijten is aan de niet-naleving van de 
eisen met betrekking tot de meetopeningen of aan de ventilatie van de stookruimte, kan de VTI over 7 extra 
maanden beschikken op voorwaarde dat een rechtvaardigingsnota bij het attest wordt gevoegd. 
 
De minimale inhoud van dit attest wordt in de bijlagen 1 en 2 van dit document beschreven voor 
verwarmingssystemen van de respectieve types 1 en 2. 
 
Het stappenplan is een document dat de voorlopige kalender voor de uitvoering van de reglementaire 
handelingen bevat. Het vermeldt meer bepaald de geplande datum voor de diagnose en de volgende 
periodieke controle, evenals de kalender van de daadwerkelijk uitgevoerde handelingen, met inbegrip van de 
oplevering. 
 
Bijlage 3 van dit document bevat een voorbeeld van een ingevuld stappenplan.  
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3. PERIODIEKE CONTROLE VAN DE VERWARMINGSKETEL 
 
De VTI moet de ketels van zijn verwarmingssysteem periodiek laten controleren door een erkend 
verwarmingsketeltechnicus van type L (= vloeistof) als stookolie als brandstof wordt gebruikt of door een 
erkend verwarmingsketeltechnicus type G1 of G2 (= gas) als de brandstof een gas is. 
 
De frequentie is afhankelijk van de brandstof.  
 

Tabel 6.2 Maximumtermijn voor de periodieke control es van de verwarmingsketels 

Brandstof Nuttig vermogen van de ketel Maximale periode 

gasvormig > 20 kW 3 jaar 

vloeibaar > 20 kW 1 jaar 

 
De inhoud van de periodieke controle is onafhankelijk van het type van verwarmingssysteem en van de 
gecontroleerde ketel.   
De periodieke controle betreft : 
- de reiniging van de ketel ;  
- de reiniging van het afvoersysteem van de verbrandingsgassen; 
- eventueel, de regeling van de brander; 
- de controle van de naleving van de volgende eisen: 

� openingen voor verbrandingscontrole; 
� eisen met betrekking tot de verbranding en de emissie van de werkende verwarmingsketels; 
� eis met betrekking tot de modulatie van het vermogen van de branders ; 
� trekvermogen van de schoorsteen ; 
� ventilatie van de stookruimte; 
� dichtheid van het systeem voor de afvoer van de verbrandingsgassen en voor de luchtaanvoer. 

 
Opmerking: de reiniging van het systeem voor de afvoer van de verbrandingsgassen mag vóór de periodieke 
controle worden uitgevoerd door een schoorsteenveger. In dat geval moet een kopie van de factuur van de 
schoorsteenveger bij het attest van periodieke controle worden gevoegd. 
 
Na de periodieke controle zal de erkende verwarmingsketeltechnicus: 
- een attest van periodieke controle afleveren waarin de ketel conform of niet conform de gecontroleerde 

EPB-eisen verklaard wordt; 
- op het attest van periodieke controle aangeven welke maatregelen nodig zijn voor het corrigeren van 

defecten die niet konden worden verholpen tijdens de controle; 
- als een ketel niet conform is of een niet-conforme ketel in regel moet worden gesteld, stuurt hij binnen 30 

dagen een kopie van het attest naar Leefmilieu Brussel. 
 
Het attest van periodieke controle wordt door de VTI bewaard in het logboek. 
 
Indien de ketel of de stookruimte niet-conform wordt verklaard, heeft de VTI 5 maanden om zich in regel te 
stellen en een nieuwe volledige periodieke controle (inclusief een verbrandingstest) te laten uitvoeren door 
een door hem te kiezen erkende specialist (al dan niet dezelfde als voorheen). Als de non-conformiteit te 
wijten is aan de niet-naleving van de eisen met betrekking tot de meetopeningen of aan de ventilatie van de 
stookruimte, kan de VTI over 7 extra maanden beschikken op voorwaarde dat een rechtvaardigingsnota bij 
het attest wordt gevoegd. 
 
De minimale inhoud van dit attest wordt beschreven in bijlage 4 van dit document.  
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4. DIAGNOSE VAN HET VERWARMINGSSYSTEEM 
 
De diagnose van het verwarmingssysteem is een beoordeling van dit systeem, door een erkende vakman 
(afhankelijk van het type van verwarmingssysteem) uitgevoerd met behulp van een rekenlat voor 
verwarmingssystemen type 1 en van de "Audit H100" software voor verwarmingssystemen type 2. Deze 
hulpmiddelen zijn beschikbaar bij Leefmilieu Brussel.  
 
De diagnose moet ten vroegste worden uitgevoerd één jaar vóór en ten laatste één jaar nadat de oudste ketel 
met een vermogen hoger dan 20 kW die aangesloten is op het verwarmingssysteem, 15 jaar geworden is6. 
Binnen 12 maanden vóór de diagnose moet een periodieke controle uitgevoerd zijn. 
 
 
De diagnose: 
- een beoordeling van de energieprestaties van de ketel(s) en van het verwarmingssysteem; 
- informatie met betrekking tot de naleving van de toepasselijke eisen, afhankelijk van het type van 

verwarmingssysteem; 
- de bepaling van de overdimensionering van de verwarmingsketel of het geheel van verwarmingsketels; 
- advies over: 

� de vervanging van de verwarmingsketels; 
� andere mogelijke wijzigingen; 
� het gebruik van het verwarmingssysteem; 
� denkbare alternatieve oplossingen. 

 
Na de diagnose verricht te hebben, levert de vakman het diagnoseverslag af dat in het logboek moet worden 
bewaard.  
- voor verwarmingssystemen van type 1 wordt de erkende verwarmingsinstallateur aangeraden het model 

te gebruiken dat beschikbaar is op de internetsite van Leefmilieu Brussel. Dit model is gebaseerd op de 
door de regelgeving opgelegde minimale inhoud (zie bijlage 5 van dit document). De erkende specialist 
moet geen kopie van dit document naar Leefmilieu Brussel sturen;  

- voor verwarmingssystemen van type 2 maakt de "Audit H100" tool een verslag aan waarvan automatisch 
een kopie naar Leefmilieu Brussel wordt verzonden. De minimale inhoud van dit verslag wordt 
aangegeven in bijlage 5 bij dit document. 

 
De diagnose is niet bindend, het verslag bevat raadgevingen die niet tot niet-conformiteit leiden. 

                                                      
6 Verwarmingssystemen met een of meer ketels die op 1 januari 2011 al meer dan 15 jaar oud waren, moeten onmiddellijk aan een 
diagnose worden onderworpen. 
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Afbeeldingen van de ter beschikking gestelde hulpmi ddelen voor de diagnose van 
verwarmingssystemen: 
 
1) Hulpmiddel voor de diagnose van verwarmingssystemen van type 1: 
  
Met behulp van een rekenlat (afbeelding 6.1) wordt het gemiddeld jaarlijks productierendement van de 
bestaande ketel berekend en kunnen de energie- en financiële besparingen worden afgeleid. 
 
De rekenlat is gemeenschappelijk voor de 3 gewesten.  
 
De diagnose van verwarmingssystemen van type 1 wordt uitvoeriger besproken in de syllabus "Diagnose van 
verwarmingssystemen van type 1". 
 

 
 

 
 

Afbeelding 6.1: voor- en achterzijde van de rekenla t 
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2) Hulpmiddel voor de diagnose van verwarmingssystemen van type 2: 
 

 
Afbeelding 6.2: Pictogram van de Audit H-100 tool 

 
De Audit H100 software is gemeenschappelijk voor de 3 gewesten. 
  
 
De software bevat de volgende delen: 
 
- verzamelen van administratieve gegevens: identiteit van de VTI, de erkende specialist die bevoegd is om 

de diagnose uit te voeren enz.; 
- verzamelen van gegevens over de bestemming van het gebouw, het gebruiksprofiel enz; 
- verzamelen van gegevens om het energieverbruik voor de productie van SWW te bepalen; 
- verzamelen en verwerken van gegevens over het energieverbruik (graaddagen tot op een dag  

nauwkeurig berekend);  
- volledige karakterisering van de warmteproductie (batterij van maximaal 4 ketels); 
- volledige karakterisering van de regelsystemen van het verwarmingssysteem op alle niveaus;  
- volledige karakterisering van de warmteverdeling; 
- karakterisering van het warmteafgiftesysteem; 
- bepaling van het gemiddeld jaarlijks rendement van de warmteproductie; 
- berekening van het energievoordeel dat de vervanging van de volledige stookinstallatie zou opleveren; 
- berekening van de energiebesparingen door thermische isolatie van de verwarmings- en SWW-leidingen 

en van de afsluiters; 
- tekst van de aanbevelingen tot verbetering met betrekking tot de regeling, de ketel(s), de distributie, de 

warmteafgifte; 
- personalisering van het verslag. 
 
De diagnose van verwarmingssystemen van type 2 wordt uitvoeriger besproken in de syllabus "Diagnose van 
verwarmingsssystemen van type 2". 
 

 
5. KWALITEITSCONTROLE VAN HET WERK VAN DE ERKENDE V AKLIEDEN 
 
De regelgeving verwarming EPB voorziet in een kwaliteitscontrole van de activiteiten van de erkende 
vaklieden.  
De kwaliteitscontrole-instellingen (KCI) worden bij offerteaanvraag aangesteld door Leefmilieu Brussel.  
 
Deze instellingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- personen in dienst hebben met de door de regelgeving verwarming EPB opgelegde 
bekwaamheidsattesten en die over 3 jaar praktijkervaring in de verwarmingssector beschikken;  

- als controleorgaan in overeenstemming zijn met het accreditatiesysteem dat werd ingevoerd in 
toepassing van de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de 
conformiteitsbeoordeling, of erkend zijn door een gelijkwaardige organisatie die criteria oplegt die 
dezelfde garanties bieden als voormeld accreditatiesysteem.  

 
De kwaliteitscontrole-instellingen worden op verzoek van Leefmilieu Brussel belast met de volgende 
opdrachten: 

- de controle van de verbintenissen en verplichtingen van de erkende actoren waarvan sprake is in de 
regelgeving verwarming EPB, meer in het bijzonder op basis van de attesten van periodieke controle en 
van oplevering van de verwarmingssystemen type 1 en type 2, en van de diagnoseverslagen van de 
verwarmingssystemen type 1 en type 2; 
 

- de opstelling van rapporten over de uitgevoerde kwaliteitscontroles. 
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HOOFDSTUK 7: BETROKKEN PARTIJEN  
 
1. INLEIDING 
 
Bij de regelgeving verwarming EPB zijn diverse partijen betrokken, met name: 

- de verantwoordelijke van de technische installaties (VTI) als initiatiefnemer; 
- de erkende specialisten die opgeleid zijn om technische en administratieve handelingen uit te voeren. 

 
Er wordt voorzien in vijf types van erkenningen om opleveringen, periodieke controles en diagnoses van de 
verwarmingssystemen te mogen uitvoeren: 

- erkende verwarmingsketeltechnicus L ; 
- erkende verwarmingsketeltechnicus G1 ; 
- erkende verwarmingsketeltechnicus G2 ; 
- erkende verwarmingsinstallateur ; 
- EPB-verwarmingsadviseur. 

 
De volgende tabel bevat de diverse types van erkenning, ingedeeld volgens het type van 
verwarmingssysteem en volgens de handelingen waarvoor ze geldig zijn. 
 

Tabel 7.1: erkenningen volgens types verwarmingssys temen en uit te voeren handelingen 

Handelingen Type van verwarmingssysteem Type van erkenning 

Oplevering 
Type 1 Erkende verwarmingsinstallateur 

Type 2 EPB-verwarmingsadviseur 

Periodieke controle Type 1 & 2 Erkende verwarmingsketeltechnicus L, G1, G2 

Diagnose 
Type 1 Erkende verwarmingsinstallateur 

Type 2 EPB-verwarmingsadviseur 

 
De toekenning van erkenningen door Leefmilieu Brussel is onderworpen aan bepaalde voorwaarden die 
verderop in de tekst worden gepreciseerd. De erkenning heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Ze kan met 
periodes van 5 jaar worden verlengd. De verlengingsaanvraag moet bij Leefmilieu Brussel worden ingediend 
uiterlijk drie maanden vóór de einddatum van de erkenning.  
 
Indien op verzoek van Leefmilieu Brussel een opleiding of een bijscholingsexamen wordt ingericht uiterlijk zes 
maanden vóór de einddatum van de erkenning, moet de verlengingsaanvraag vergezeld zijn van een 
geüpdatet  bekwaamheidsattest, nadat deze opleiding/ dit examen met succes werd voltooid. 
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2. ERKENDE VERWARMINGSKETELTECHNICUS 
 
2.1 De erkenning 
 
De erkenning als erkende verwarmingsketeltechnicus wordt toegekend in functie van  het type van 
verwarmingsketel waarvoor het examen met succes werd afgelegd. Dit wordt samengevat in de volgende 
tabel.  

Tabel 3.7.2: erkenningen van verwarmingsketeltechni ci 

Handeling Type van 
verwarmingssysteem Type van verwarmingsketel Type van erkenning 

Periodieke 
controle Type 1 & 2 

Met vloeibare brandstof gestookte ketel Erkende 
verwarmingsketeltechnicus  L 

Met gasvormige brandstof gestookte 
verwarmingsketelunit (brander geïntegreerd 

met ketel) 

Erkende 
verwarmingsketeltechnicus G1 

Met gasvormige brandstof gestookte 
verwarmingsketelunit of ketel met 

ventilatorbrander 

Erkende 
verwarmingsketeltechnicus G2 

 

Voor ketels met combi-brander (vloeibare en gasvormige brandstof) is de dubbele erkenning G2 en L nodig. 
 
De erkenning wordt toegekend aan natuurlijke personen. Die moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  
- houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L, G1 of 

G2; 
- zich ertoe verbinden om de in het formulier van de verklaring op eer beoogde punten na te leven; 
- niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten. 
 
2.2 De bekwaamheidsattesten 
 
De bekwaamheidsattesten L, G1 en G2 worden afgeleverd nadat de betrokken persoon een opleiding over de 
regelgeving inzake verwarming en over de uitvoering van de periodieke controle heeft gevolgd en hij of zij 
geslaagd is voor een examen over de inhoud van de opleiding en de technische kennis met betrekking tot 
verwarmingsketels.  
De opleiding en het examen moeten erkend zijn door Leefmilieu Brussel. 
Een lijst van erkende opleidingen kan geraadpleegd worden op de internetsite van Leefmilieu Brussel. 
 
2.3 De verplichtingen van de erkende verwarmingsket eltechnicus 
 
Bij de uitvoering van zijn opdrachten dient de erkende verwarmingsketeltechnicus de volgende verplichtingen 
na te leven:  
- hij wijkt niet af van de voorschriften van de fabrikant van de verwarmingsketel in verband met de reiniging 

en de regeling ervan; 
- hij houdt een chronologisch register bij van de handelingen van periodieke controle op tenminste de vier 

laatste jaren die hij in het kader van zijn activiteit als erkende verwarmingsketeltechnicus heeft verricht; 
- hij houdt gedurende vier jaar een kopie van de attesten van de periodieke controle die hij opstelde, bij; 
- hij bezorgt binnen 2 werkdagen op eenvoudig verzoek van de personeelsleden of de kwaliteitscontrole-

instelling een kopie van het register of de opgestelde attesten; 
- hij bezorgt Leefmilieu Brussel binnen een termijn van 30 dagen: 

• een kopie van elk attest van niet-conforme periodieke controle; 
• een kopie van het nieuwe attest van periodieke controle, afgeleverd na het in regel stellen van de 

verwarmingsketel die niet-conform de regelgeving verwarming EPB werd verklaard bij een eerste 
periodieke controle; 

- hij aanvaardt een controle van de kwaliteit van zijn prestaties door de personeelsleden of een door 
Leefmilieu Brussel aangeduide kwaliteitscontrole-instelling; 

- hij gebruikt de formulieren, de methode of de methodes en de hem eventueel door Leefmilieu Brussel ter 
beschikking gestelde berekeningstools;  

- hij volgt de voorschriften voor de metingen en de meetapparatuur, evenals de modaliteiten voor 
verwerking van de verbrandingsmetingen van de verwarmingsketels die worden beschreven in de 
regelgeving verwarming EPB; 

- hij bezorgt Leefmilieu Brussel schriftelijk zijn nieuwe gegevens in geval van verhuizing; 



 
PAGINA 34 OP 103 – MODULE REGELGEVING  –  VERSIE 1 –  NOVEMBER 2014 

 

- hij vermeldt op de attesten van periodieke controle alle gevallen waarin het eventueel onmogelijk is om 
metingen uit te voeren bij een tussenliggend calorisch vermogen of om meetopeningen te maken indien 
een beroep wordt gedaan op deze mogelijkheid tot afwijking.  

 
 
2.4 Formulier van verklaring op erewoord 

 
 
 

Ik, ondergetekende ……………………………………...…… , kandidaat erkend 
verwarmingsketeltechnicus, verklaar op erewoord dat ik, in het geval ik mijn erkenning als erkend 
verwarmingsketeltechnicus behaal, de volgende regels zal naleven: 

 
1. Ik zal de regels toepassen die zijn uiteengezet in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering  betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende energie-eisen bij 
hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode.  

 
2. Ik verbind mij ertoe alle handelingen voor de periodieke controle uit te voeren op een objectieve 

manier, onafhankelijk van alle commerciële belangen.  
 

3. Ik zal de gegevens of feiten waarvan ik kennis heb genomen bij de uitvoering van mijn taak en 
waarvoor ik gebonden ben tot geheimhouding, niet bekendmaken.  
 

4. Ik kom mijn verplichtingen na die mij worden opgelegd door de sociale en fiscale wetgeving. 
 

5. Ik verklaar gedekt te zijn door een verzekering "Beroepsaansprakelijkheid" ten aanzien van derden of 
voor fouten of nalatigheden begaan in de uitvoering van mijn opdracht .als erkende 
verwarmingsketeltechnicus. 
 

6. Ik beschik over goed onderhouden materiaal om de fysieke tests uit te voeren op de 
verwarmingsketels. 
 

7. Ik beschik over de nodige technische en informaticamiddelen om mijn verplichtingen na te komen.  

 

Ik erken dat niet-naleving van één van deze verbintenissen een voldoende reden vormt voor 
opschorting of intrekking van mijn erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus. 

 

Opgesteld te  ………………………..  ,  op datum ………………… 

Handtekening  
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3. DE ERKENDE VERWARMINGSINSTALLATEUR 
 
3.1 De erkenning 
 
Een erkenning als erkende verwarmingsinstallateur wordt toegekend aan natuurlijke personen die aan de 
volgende voorwaarden voldoen:  
- houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L, type 

G1 of type G2 ; 
- houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest voor erkende verwarmingsinstallateurs; 
- zich ertoe verbinden om de in het formulier van de verklaring op eer beoogde punten na te leven; 
- niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten. 
 
3.2 Het bekwaamheidsattest 
 
Het geldig bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsinstallateur wordt afgeleverd nadat de persoon in 
kwestie met succes de door Leefmilieu Brussel erkende specifieke opleiding heeft gevolgd.  
 
3.3 De verplichtingen van de erkende verwarmingsins tallateur 
 
Bij de uitvoering van zijn opdrachten dient de erkende verwarmingsinstallateur de volgende verplichtingen na 
te leven: 
- hij mag niet gebonden zijn door een arbeidscontract of een associatieovereenkomst met de VTI van het 

verwarmingssysteem dat hij oplevert of waarop hij een diagnose verricht; 
- hij houdt een chronologisch register bij van de handelingen van oplevering en van de diagnoses op 

tenminste de vier laatste jaren in het kader van de activiteit waarvoor hij erkend is; 
- hij bezorgt binnen de vijf werkdagen op eenvoudig verzoek van de personeelsleden of de 

kwaliteitscontrole-instelling een kopie van het register, van de opgestelde opleveringsattesten of van de 
opgestelde diagnoseverslagen; 

- hij houdt gedurende vier jaar een kopie van de door hem opgestelde diagnoseverslagen en 
opleveringsattesten bij; 

- hij bezorgt Leefmilieu Brussel binnen een termijn van 30 dagen: 
� een kopie van elk opleveringsattest; 
� een kopie van het nieuwe attest van oplevering, afgeleverd na het in regel stellen van een 

verwarmingssysteem dat niet-conform de regelgeving verwarming EPB werd verklaard bij een eerste 
oplevering; 

- hij aanvaardt een controle van de kwaliteit van zijn prestaties door de personeelsleden of een door 
Leefmilieu Brussel aangeduide kwaliteitscontrole-instelling; 

- hij gebruikt de formulieren, de methode of de methodes en de hem eventueel door het Instituut ter 
beschikking gestelde berekeningstools; 

- hij volgt de voorschriften voor de metingen en de meettoestellen, evenals de modaliteiten voor verwerking 
van de verbrandingsmetingen van de verwarmingsketels die worden beschreven in de regelgeving 
verwarming EPB; 

- hij bezorgt Leefmilieu Brussel schriftelijk zijn nieuwe gegevens in geval van verhuizing; 
- hij vermeldt op de opleveringsattesten alle gevallen waarin het eventueel onmogelijk is om metingen uit te 

voeren bij tussenliggende calorische vermogens of om meetopeningen te maken indien een beroep wordt 
gedaan op deze mogelijkheid tot afwijking. 
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3.4 Formulier van verklaring op erewoord 

 

 
Ik, ondergetekende ……………………………………...…… , kandidaat erkende 
verwarmingsinstallateur, verklaar op erewoord dat ik, in het geval ik mijn erkenning als erkende 
verwarmingsinstallateur behaal, de volgende regels zal naleven:  

 
1. Ik zal de regels toepassen die zijn uiteengezet in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende energie-eisen bij hun 
installatie en tijdens hun uitbatingsperiode.  
 

2. Ik verbind mij ertoe de handelingen van de opleveringen en de diagnosestellingen op objectieve 
manier uit te voeren, onafhankelijk van alle commerciële belangen en zonder er commerciële 
voorstellen aan te koppelen met betrekking tot de energiebevoorrading van de woning of de 
energiebesparende maatregelen die worden aanbevolen in het diagnoseverslag.  

3. Ik zal de gegevens of feiten waarvan ik kennis heb genomen bij de uitvoering van mijn taak en 
waarvoor ik gebonden ben tot geheimhouding, niet bekendmaken.  

4. Ik kom mijn verplichtingen na die mij worden opgelegd door de sociale en fiscale wetgeving.  

5. Ik verklaar gedekt te zijn door een verzekering "Beroepsaansprakelijkheid" ten aanzien van derden 
voor fouten of nalatigheden begaan in de uitvoering van mijn opdracht als erkende 
verwarmingsinstallateur.  

6. Ik beschik over goed onderhouden materiaal om de fysieke tests uit te voeren op de 
verwarmingsketels.  

7. Ik beschik over de nodige technische en informaticamiddelen om mijn verplichtingen na te komen.  

 

Ik erken dat niet-naleving van één van deze verbintenissen een voldoende reden vormt voor 
opschorting of intrekking van mijn erkenning als erkende verwarmingsinstallateur. 
 

Opgesteld te ………………………..  ,  op datum ………………… 

Handtekening:  
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4. DE EPB-VERWARMINGSADVISEUR 

 

Opgelet 
 
De titel "EPB- verwarmingsadviseur" mag niet verward worden met de titel "EPB-adviseur". 
Opm.: de EPB-adviseur is een specialist die een rol speelt in het deel "EPB-
werkzaamheden". 

 

4.1 De erkenning 
 
Een erkenning als EPB-verwarmingsadviseur wordt toegekend aan natuurlijke personen die aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
- houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L of type 

G1 of type G2 ; 
- houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest voor EPB-verwarmingsadviseur; 
- zich ertoe verbinden om de in het formulier van de verklaring op eer beoogde punten na te leven; 
- niet ontzet zijn uit hun burgerlijke of politieke rechten. 
 
4.2 Het opleidingsattest 
 
Het bekwaamheidsattest als EPB-verwarmingsadviseur wordt afgeleverd nadat de persoon in kwestie met 
succes de door Leefmilieu Brussel erkende specifieke opleiding heeft gevolgd.  
 
4.3 De verplichtingen van de EPB-verwarmingsadviseu r 
 
Bij de uitvoering van zijn opdrachten dient de EPB-verwarmingsadviseur de volgende verplichtingen na te 
leven: 
- hij mag niet gebonden zijn door een arbeidscontract of een associatieovereenkomst met de VTI van het 

verwarmingssysteem dat hij oplevert of waarop hij een diagnose verricht;  
- hij houdt een chronologisch register bij van de handelingen van oplevering en van de diagnoses op 

tenminste de vier laatste jaren in het kader van de activiteit waarvoor hij erkend is; 
- hij bezorgt binnen de 2 werkdagen op eenvoudig verzoek van de personeelsleden of de 

kwaliteitscontrole-instelling een kopie van het register, van de opgestelde opleveringsattesten of van de 
opgestelde diagnoseverslagen; 

- hij houdt gedurende 4 jaar een kopie van de door hem opgestelde opleveringsattesten en 
diagnoseverslagen bij; 

- hij bezorgt Leefmilieu Brussel binnen een termijn van 30 dagen: 
� een kopie van elk opleveringsattest; 
� een kopie van het nieuwe attest van oplevering, afgeleverd na het in regel stellen van een 

verwarmingssysteem dat niet-conform de regelgeving verwarming EPB werd verklaard bij een eerste 
oplevering; 

� een kopie van elk diagnoseverslag van type 2; 
- hij aanvaardt een controle van de kwaliteit van zijn prestaties door de personeelsleden of een door 

Leefmilieu Brussel aangeduide kwaliteitscontrole-instelling; 
- hij gebruikt de formulieren, de methode of de methodes en de hem eventueel door Leefmilieu Brussel ter 

beschikking gestelde berekeningstools; 
- hij volgt de voorschriften voor de metingen en de meettoestellen evenals de modaliteiten voor verwerking 

van de verbrandingsmetingen van de verwarmingsketels die worden beschreven in de regelgeving 
verwarming EPB; 

- hij bezorgt Leefmilieu Brussel schriftelijk zijn nieuwe gegevens in geval van verhuizing; 
- hij vermeldt op de opleveringsattesten en in het diagnoseverslag alle gevallen waarin het eventueel 

onmogelijk is om de metingen bij tussenliggende calorische vermogens uit te voeren of meetopeningen te 
maken indien een beroep wordt gedaan op deze mogelijkheid tot afwijking.  
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4.4 Formulier van verklaring op erewoord 

 
 
  

 
Ik, ondergetekende, ……………………………………...…… , kandidaat EPB-
verwarmingsadviseur, verklaar op erewoord dat ik, in het geval in mijn erkenning als EPB-
verwarmingsadviseur behaal, de volgende regels zal naleven: 

 
1. Ik zal de regels toepassen die zijn uiteengezet in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun 
installatie en tijdens hun uitbatingsperiode.  
 

2. Ik verbind mij ertoe de handelingen van de opleveringen en de diagnosestellingen op objectieve 
manier uit te voeren, onafhankelijk va alle commerciële belangen en zonder er commerciële 
voorstellen aan te koppelen met betrekking tot de energiebevoorrading van de woning of de 
energiebesparende maatregelen die worden aanbevolen in het diagnoseverslag.  

3. Ik zal de gegevens of feiten waarvan ik kennis heb genomen bij de uitvoering van mijn taak en 
waarvoor ik gebonden ben tot geheimhouding, niet bekendmaken.  

4. Ik kom mijn verplichtingen na die mij worden opgelegd door de sociale en fiscale wetgeving.  

5. Ik verklaar gedekt te zijn door een verzekering "Beroepsaansprakelijkheid" ten aanzien van derden 
voor fouten of nalatigheden, begaan in de uitvoering van mijn opdracht als EPB-verwarmingsadviseur.  

6. Ik beschik over goed onderhouden materiaal om de fysieke tests uit te voeren op de 
verwarmingsketels.  

7. Ik beschik over de nodige technische en informaticamiddelen om mijn verplichtingen na te komen.  

Ik erken dat niet-naleving van één van deze verbintenissen een voldoende reden vormt voor 
opschorting of intrekking van mijn erkenning als EPB-verwarmingsadviseur.  
 

Opgesteld te  ………………………..  ,  op datum ………………… 

Handtekening :  
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5. DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE TECHNISCHE INSTALLAT IES (VTI) 
 
Naast de naleving van de eisen die van toepassing zijn op het verwarmingssysteem, dient de 
verantwoordelijke voor de technische installaties ook de volgende verplichtingen na te komen: 
- hij moet het logboek ter beschikking stellen van de verschillende personen die met betrekking tot het 

verwarmingssysteem tussenkomen, al dan niet in het kader van een reglementaire handeling;  
- hij moet het logboek aan de nieuwe VTI bezorgen in geval van wijziging; 
- in voorkomt geval moet hij de bewoners en eigenaars van het gebouw gratis en op eenvoudig verzoek 

van hunnentwege de volgende documenten bezorgen:  
� een kopie van het opleveringsattest; 
� een kopie van het laatste attest van periodieke controle; 
� een kopie van het diagnoseverslag; 
� een kopie van de rapporten van de energieboekhouding ; 

- indien bij een oplevering of een periodieke controle wordt vastgesteld dat een verwarmingssysteem of 
een verwarmingsketel niet in overeenstemming is met de regelgeving verwarming EPB, beschikt hij over 
vijf maanden vanaf die oplevering of periodieke controle om zijn verwarmingssysteem of 
verwarmingsketel in orde te brengen en een nieuw attest van oplevering of van periodieke controle te 
verkrijgen waaruit de conformiteit blijkt. Voor ketels die op 1 januari 2011 nog niet in overeenstemming 
zijn met de eisen betreffende de openingen voor verbrandingscontrole en voor de ventilatie van de 
stookruimte, kan hij over een extra periode van 1 jaar beschikken om zich in regel te stellen in geval van 
technische verplichtingen die verband houden met de structuur van het gebouw of omwille van 
administratieve verplichtingen. In dat geval wordt een rechtvaardigingsnota die melding maakt van de 
technische of administratieve verplichtingen die aan de basis van de afwijking liggen en van de 
technische oplossingen die ter vervanging werden geïmplementeerd, gevoegd met de verzending van het 
opleveringsattest of het attest van de periodieke controle. 
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HOOFSTUK 8: OPHEFFINGS – EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 
1. OPHEFFINGSBEPALINGEN 

 
De regelgeving verwarming EPB heft het koninklijk besluit van 6 januari 1978 ter voorkoming van 
luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof op wat de bepalingen 
met betrekking tot de verwarmingssystemen met vloeibare brandstof betreft.  
Dit koninklijk besluit blijft dus van toepassing voor verwarmingssystemen met vaste brandstoffen. 
 
2. OVERGANGSBEPALINGEN 

 
De na te leven eisen zijn afhankelijk van de indieningsdatum van de aanvraag zoals bepaald in de EPB-
ordonnantie7 en de installatiedatum van het verwarmingssysteem. Verschillende gevallen zijn mogelijk 
naargelang deze datums vroeger of later vallen dan: 
- 2 juli 2008, datum van inwerkingtreding van het "Eisenbesluit" 8 
- 1 januari 2011, datum van inwerkingtreding van de regelgeving verwarming EPB. 
 
• Geval "I": systemen waarvoor de aanvraagdatum (in de zin van de EPB-ordonnantie) en de 

installatiedatum na 01/01/2011 vallen, zijn onderworpen aan alle eisen van de regelgeving verwarming 
EPB die worden beschreven in hoofdstuk 5 van deze module. 

 
• Geval "II": systemen waarvoor een aanvraag (in de zin van de EPB-ordonnantie) werd ingediend tussen 

02/07/2008 en 01/01/2011 en die geïnstalleerd werden na 01/01/2011. 
 
Deze verwarmingssystemen hoeven niet opgeleverd te worden, maar moeten aan bepaalde eisen 
voldoen. De naleving van die eisen zal gecontroleerd worden door een EPB-adviseur (niet te verwarren 
met een EPB-verwarmingsadviseur). 
 
De toe te passen eisen met betrekking tot:  
o de vermogensmodulatie van de branders; 
o de warmte-isolatie van de leidingen en accessoires; 
o de verdeling van de warmte-, koude- en luchtdistributie; 
o en de regeling; 
worden omschreven in bijlage VIII van het "Eisenbesluit" 6 

 

De eisen van de regelgeving verwarming EPB die van toepassing zijn, zijn die met betrekking tot: 
o de meetopeningen voor de verbranding; 
o de verbranding en de uitstoot van ketels die in  

werking zijn;  
o de trek van de schoorsteen; 
o de dichtheid van het systeem voor de afvoer van de verbrandingsgassen en voor de luchtaanvoer; 
o de bijhouding van een logboek; 
o de aanwezigheid van meters;9 
o het bij houden van een energieboekhouding8 
o voor balansventilatiesystemen die deel uitmaken van een verwarmingssysteem en die geplaatst 

werden na 01/01/2011: 
• de eisen met betrekking tot de warmteterugwinningsvoorziening; 
• en de regeling van het verseluchtdebiet voor lokalen met variabele bezetting. 

 
  

                                                      
7 De EPB-ordonnantie preciseert de types aanvragen (artikel 3, 15°): 
- hetzij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning; 
- hetzij een aanvraag voor een milieuvergunning of een aangifte in de zin van de ordonnantie "milieuvergunningen" (ordonnantie van 5 

juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) voor projecten ingediend vóór 01/01/2011); 
- hetzij een gezamenlijke aanvraag tot milieu- én stedenbouwkundige vergunning in geval van een gemengd project; 
- hetzij de kennisgeving van de wijziging of uitbreiding van een inrichting (omschreven in de ordonnantie "milieuvergunningen"); 
- hetzij een aanvraag voor de wijziging van de uitbatingsvoorwaarden (omschreven in de ordonnantie "milieuvergunningen"). 
8 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de 
energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen → Bijlage VIII eisen met betrekking tot de technische installaties 
9 alleen eisen die betrekking hebben op systemen van type 2 
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• Geval "III": systemen waarvoor de aanvraag (in de zin van de EPB-ordonnantie) vóór 

02/07/2008 werd ingediend en die na 01/01/2011 werden geïnstalleerd. 
 
Deze verwarmingssystemen zijn aan de volledige regelgeving verwarming EPB onderworpen en moeten 
bijgevolg opgeleverd worden. Als u in dat geval bent, gelieve dan contact op te nemen met de "helpdesk 
verwarming EPB". 

 
 
Als een gedeelte van dit systeem na de installatie wordt gewijzigd, wordt dit gedeelte niet meer beschouwd 
als een onderdeel van de oorspronkelijke aanvraag, en is het bijgevolg onderworpen aan alle eisen, 
beschreven in hoofdstuk 5 van deze module. 
 
Afbeelding 8.1 geeft de bovengenoemde gevallen weer op een tijdlijn. 
 

 
Afbeelding 8.1: 3 gevallen van installatie van een verwarmingssysteem 
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Deel II: Milieuvergunningen en verwarmingsinstallaties 

 
HOOFDSTUK 1: DE MILIEUVERGUNNING IN HET ALGEMEEN 
 
1. WAT IS EEN MILIEUVERGUNNING? 
 
Een milieuvergunning is een schriftelijk document dat toestemming geeft voor de uitbating van ingedeelde 
inrichtingen, dat zijn uitrustingen of activiteiten die hinder of een gevaar zouden kunnen betekenen voor het 
milieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking.  
 
Voorbeelden van ingedeelde inrichtingen: werkplaats voor de herstelling van voertuigen, verbrandingsoven, 
koelinstallatie, verwarmingsketels, parkings voor 10 of meer voertuigen, asbestverwijderingswerf,… 
 
Het gebouw is op zich geen ingedeelde inrichting, maar de diverse uitrustingen die zich in het gebouw 
bevinden (bv.: verwarmingsketels, parkings,…) kunnen wel aan de milieuvergunning onderworpen zijn, 
afhankelijk van hun aantal (parkeerplaatsen) of hun vermogen (ketels).   
 
De verwarmingsketels worden ingedeeld overeenkomstig de volgende tabel: 
 

Tabel 1.1: rubrieknummer en klasse van de verwarmin gsketels in het kader van de 
milieuvergunning 

N° Rubriek Installatie Klasse 

40 A 

Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van inrichtingen vermeld in de 
rubrieken 31, 42, 43, 50, 216 en 219) met een nominaal warmtevermogen 
van 100 kW tot 1 MW, wanneer ze voor het verwarmen van lokalen bestemd 
zijn en met een op het bedrijfsterrein globaal vermogen dat niet hoger ligt dan 
20 MW. 

3 

40 B 

Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van inrichtingen vermeld in de 
rubrieken 31, 42, 43, 50, 216 en 219) met een nominaal warmtevermogen: 
van 100 kW tot 20 MW wanneer ze niet voor het verwarmen van lokalen 
bestemd zijn; 
van meer dan 1 MW tot 20 MW wanneer ze voor het verwarmen van lokalen 
bestemd zijn; 
wanneer het globaal vermogen op het bedrijfsterrein niet hoger ligt dan 20 
MW 

2 

40 C 

Verbrandingsinrichtingen (met uitzondering van inrichtingen vermeld in de 
rubrieken 31, 42, 43, 50, 216 en 219) op een bedrijfsterrein waar het globaal 
vermogen van de verbrandingsinrichtingen begrepen is tussen 20 MW en 300 
MW 

1B 

212 Stookinrichtingen (met uitzondering van de afvalverbrandingsovens, 
crematoria) met een nominaal warmtevermogen van meer dan 300 MW 1A 

 
De verwarmingsinstallaties die op hetzelfde waterci rcuit aangesloten zijn, worden samengeteld om 
het in aanmerking te nemen vermogen te bepalen. 
 
De milieuvergunning bevat exploitatievoorwaarden die tot doel hebben de overlast en de risico's te beperken.  
 
Wie moet een milieuvergunning aanvragen? 
 
Iedereen die een ingedeelde inrichting uitbaat of in gebruik neemt.   
 
Deze aanvraag moet vóór het begin van de uitbating worden ingediend.  
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2. WAT IS HET WETGEVEND KADER? 
 
� Ordonnantie betreffende de milieuvergunning: 

� 1992 – 1993: Ordonnantie betreffende de MV; 
� 5 juni1997: Nieuwe ordonnantie, 

� Meermaals gewijzigd (EPB, …) ; 
 
� Uitvoeringsbesluiten (BRBHG): 

� Besluit van 4 maart 1999 tot vaststelling van de lijst der ingedeelde inrichtingen; 
� Besluit van 01/12/1994 tot vaststelling van de inhoud van een aanvraag voor een milieuvergunning; 
� Besluit van 20/05/1999 tot vaststelling van de lijst van inrichtingen die onderworpen zijn aan het 

advies van de brandweer.  
 
3. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE PROCEDURES? 
 
De diverse procedures die worden aangetroffen, van de eenvoudigste tot de meest complexe, zijn de klassen 
3, 2, 1C, 1B en 1A, afhankelijk van de inrichting en haar capaciteit. 
 

Tabel 1.2: Belangrijkste procedures 

Klasse IK Klasse III Klasse II Klasse 1B Klasse 1A 

Aflevering indien 
dossier volledig:  

20 d 

Aflevering indien 
dossier volledig:  

20 d 

Aflevering indien 
dossier volledig:    

60 d 

Aflevering indien 
dossier volledig:  

160 d 

Aflevering indien 
dossier volledig:  

450 d 

BIM Gemeente  
(lokale overheid) Gemeente BIM BIM 

Automatische 
beslissing 

Automatische 
beslissing 

Vergunning na 
openbaar 
onderzoek 

Vergunning na 
openbaar onderzoek 

Vergunning na 
openbaar onderzoek 

Kleine technische 
dossiers 

 

Kleine niet-
technische dossiers 

(aangifte) 

Kleine tot 
middelgrote 

dossiers 

Middelgrote tot grote 
dossiers Grote dossiers 

Asbestverwijderings
werf 

Verwarmingsketel 
Transformator 

 

Garage, bakkerij 
Werkplaats < 20kW 

Supermarkt 

Carrosseriebedrijf 
Werkplaats > 20kW 

Metaal- of 
kunststofverwerkende 

fabriek 

STEP 
Verbrandingsoven 

Parking > 200 
plaatsen 

Onbeperkte duur Onbeperkte duur 15 jaar x 2 15 jaar x 2 15 jaar x 2 

 
 
Als de inrichtingen tot verschillende klassen behoren, wordt de aanvraag ingediend en onderzocht volgens de 
regels die van toepassing zijn op de inrichting van de meest strikte klasse. 
 
Bij verbouwing of uitbreiding van de ingedeelde inrichting(en) ten opzichte van de milieuvergunning is een 
kennisgeving aan de uitreikende overheid vereist. Die kennisgeving is vergezeld van de technische fiches, de 
plannen, het vermogen van de nieuwe of gewijzigde inrichtingen. Als er geen toename van de hinder is, zal 
de uitreikende overheid akte nemen van de veranderingen (artikel 7bis van de ordonnantie betreffende de 
milieuvergunningen). Als er een toename van de hinder is, zal de uitreikende overheid een nieuwe 
vergunning vragen voor het veranderde of toegevoegde gedeelte. 
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Voorbeelden: 
 
a) Nieuw kantoorgebouw: 
 
� Overdekte parking met 25 tot 200 plaatsen � klasse 1B ; 
� Ketel voor de verwarming van een gebouw met een vermogen van 500 KW � klasse 3. 
De volledige procedure voor het aanvragen van een milieuvergunning wordt bepaald door de inrichting 
waaraan de hoogste eisen worden gesteld, in dit geval de inrichting van klasse 1B 
 
Voor de bouw van 25 tot 200 nieuwe parkeerplaatsen moet ook een stedenbouwkundige vergunning worden 
aangevraagd. Een project waarvoor beide types van vergunning nodig zijn, wordt "gemengd" genoemd. De 
aanvrager moet bij de gemeente gelijktijdig de twee vergunningsaanvragen indienen. De aanvraag voor een 
milieuvergunning voor een dergelijke inrichting wordt behandeld door het BIM.  
 
b) Bestaand gebouw en vervanging van de verwarmingsinstallaties: 
 
� De aanvrager van de milieuvergunning stuurt de uitreikende overheid een kennisgeving toe waarin de 
kenmerken van de nieuwe inrichtingen worden aangegeven. De uitreikende overheid beslist of het voldoende 
is hiervan akte te nemen, dan wel of een vergunning moet worden aangevraagd voor deze nieuwe inrichting.  
 
Belangrijkste fasen van de procedure voor een vergunningsaanvraag of een aangifte: 
 

Tabel 1.3: belangrijkste fasen van de procedure 

 Klasse IK Klasse III Klasse II Klasse 1B Klasse 1A 

Indiening van de 
aanvraag X X X Effectenrapport Effectenstudie 

Openbaar 
onderzoek   X X X 

Overlegcommissie    X X 

Beslissing X X X X X 

 
Het openbaar onderzoek stelt de buurtbewoners in staat een standpunt in te nemen over de aanvraag.  
 
De overlegcommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, het BROH (Bestuur 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting), de dienst Monumenten en Landschappen, de GOMB (Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het BIM,  brengt een advies uit over 
het dossier. Klagers worden er gehoord. 
 
Het effectenrapport (alleen voor 1B) is een essentieel element voor het nemen van een beslissing. Het 
vermeldt alle potentiële hinder en gevaren, alsook de maatregelen die moeten worden genomen om ze tot 
een aanvaardbaar niveau te verminderen. Het bepaalt de effecten van de aanvraag op de lucht, het water, de 
bodem, de energie, het afval, de mobiliteit. Het wordt opgesteld door de aanvrager van de milieuvergunning.  
 
De effectenstudie (alleen voor 1A) wordt uitgevoerd door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend 
studiebureau. In dit geval worden de effecten grondiger bestudeerd 



 
PAGINA 45 OP 103 – MODULE REGELGEVING  –  VERSIE 1 –  NOVEMBER 2014 

 

HOOFDSTUK 2: BELANGRIJKSTE VERPLICHTEN VOOR DE 
AANVRAGER VAN EEN MILIEUVERGUNNING VOOR EEN INGEDEE LDE 
INRICHTING  
 
1. DE AANVRAGER VAN EEN MILIEUVERGUNNING 
 
De aanvrager van de milieuvergunning moet: 
• een aanvraag voor een milieuvergunning indienen als er geen vergunning is voor een gebouw en er 

ingedeelde inrichtingen in ondergebracht zijn; 
• voor elke verbouwing of wijziging de bevoegde overheid inlichten per aangetekende brief waarin het 

project wordt toegelicht (technische fiche van de inrichtingen, plannen enz.); 
• het BIM onmiddellijk in kennis stellen van wijzigingen in de gegevens of in de voorwaarden die worden 

vermeld in de milieuvergunning; 
• elke verandering van houder van de milieuvergunning en elke stopzetting van een activiteit melden. 
 
 
2. UITBATINGSVOORWAARDEN 
 
In het kader van de vergunning voor verwarmingsinstallaties wordt een onderscheid gemaakt tussen 
installaties voor het verwarmen van een gebouw en installaties die gebruikt worden in een "proces". 
 

Tabel 2.1: gebruiksdoeleinden van verwarmingsketels  

verwarming gebouw stookolie - gas 

Warm water 

thermoblocks of luchtverwarmers 

stoom 

procesketels warm water - thermische olie - stoom 

 
De voorwaarden worden opgesplitst in 2 grote categorieën: 
 
1. Beheer: onderhoud 
2. Ontwerp: keuze van het materiaal, ventilatie, schoorsteen,… 
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Verwarming van gebouwen: 
 
De exploitatievoorwaarden voor de verwarming van gebouwen zijn, afhankelijk van het type verwarming, 
opgebouwd rond de volgende thema's: 
- milieu; 
- energie ; 
- brandveiligheid. 
 

Tabel 2.2: Exploitatievoorwaarden in het geval van het verwarmen van gebouwen  

 Warm water Thermoblock of 
luchtverwarmer Stoom 

Milieu 

Sectorieel besluit verwarming 
+ aanvullende voorwaarden: 
- hogere 
onderhoudsfrequentie bij P> 
1MW en/of verwarmingsketels  
- indien condensatieketels: pH 
lozing water in acht te nemen 

Onderhoud - 
verbrandingscontrole 

Onderhoud - 
verbrandingscontrole 
Schoorsteen 
Ventilatie 

Energie Sectorieel besluit verwarming 

Onderhoud - 
verbrandingscontrole 
Regeling 
Meter 

Onderhoud – 
verbrandingscontrole Regeling  
Thermische isolatie 
Meter 

Brandveiligheid 

Specifieke stookruimte 
Blusmiddelen 
Geen diverse afzettingen 
Rf muren en deuren 
Gasdetectie (N) 
Onderbreking voeding (N) 
+ DBDMH-advies 

Blusmiddelen 
Beschermingszone rond de 
inrichting 
+ DBDMH-advies 

Specifieke stookruimte 
Blusmiddelen 
Geen diverse afzettingen 
Rf muren en deuren stookruimte 
Gasdetectie (N) 
Onderbreking voeding  
+ DBDMH-advies 
+ Uitschakeling stoomapparaat 

 
Procesverwarming: 
 
De exploitatievoorwaarden voor de verwarming van processen zijn, afhankelijk van het type verwarming, 
opgebouwd rond de volgende thema's: 
- milieu; 
- energie ; 
- brandveiligheid 
 
 

Tabel 2.3: Exploitatievoorwaarden in het geval van procesverwarming 

Milieu 

• Onderhoud 
• Verbrandingscontrole 
• Schoorsteen 
• Ventilatie 

Energie 

• Onderhoud 
• Verbrandingscontrole 
• Regeling  
• Isolatie  
• Thermische isolatie 
• Meter 

Brandveiligheid 

• Specifieke stookruimte 
• Blusmiddelen 
• Geen diverse afzettingen 
• Rf: muren en deuren stookruimte 
• Gasdetectie (N) 
• Onderbreking voeding 
• DBDMH-advies 
• Uitschakeling stoomapparaat 
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HOOFDSTUK 3: ASBESTHOUDENDE MATERIALEN EN DE 
VERWARMINGSINSTALLATIE 
 
 
1. ASBEST EN ZIJN TOEPASSINGEN  
 
1.1  Wat is asbest? 
 
Asbest is een mineraal dat uit silicaten bestaat. Het heeft de vorm van microscopische vezels en bezit tal van 
opmerkelijke eigenschappen: 
 

• hoge mechanische sterkte, brandwerendheid, temperatuur- en corrosievastheid, bestendigheid tegen 
chemicaliën en micro-organismen, enz.; 

• goede elektrische, geluids- en thermische isolatie; 
• uitstekende condensatiewerende bekleding. 

 
 

1.2  Toepassingen 
 
Wegens zijn vele eigenschappen en zijn lage kostprijs werd asbest gebruikt in meer dan 3.500 toepassingen, 
overwegend in de bouwsector. Er zit asbest in of op structuurelementen (plafonds, balken, wanden, vloeren, 
...). Ook bepaalde technische voorzieningen bevatten dit materiaal: verwarmingsketels, liften, ovens, vloeistof- 
en gasleidingen (lucht, water, gassen, …). 
 
 
1.3 Categorieën 
 
Naargelang het risico dat vezels vrijkomen, worden asbesthoudende materialen ingedeeld in twee groepen: 

• broze materialen (bevatten asbest dat weinig of niet gebonden is aan de matrix en waarvan de vezels 
gemakkelijk loskomen) 

• en niet-broze materialen (waarvan de vezels sterk gebonden zijn aan de matrix). 
 
1.3.1. Broze materialen (niet of weinig gebonden asbest): 
 
Dit is de gevaarlijkste groep, omdat deze toepassingen zeer gevoelig zijn voor verstoringen (schokken, ...) 
waardoor asbestvezels vrijkomen in de lucht. 
 
Het gaat in het bijzonder over: 
 
- Spuitlagen (60 tot 80% asbest). : Deze toepassing met hoge asbestconcentratie is uitermate broos en 

wordt dan ook als de gevaarlijkste beschouwd. 
In stookplaatsen of technische schachten vindt men soms spuitasbest op plafonds of balken (in metaal of 
beton). Door de min of meer dikke (enkele centimeters) afwerklaag op de laag zuiver asbest (grijs, soms 
blauwachtig) is dit asbest soms moeilijk op te sporen. Asbestproppen kunnen bovendien vloeistof- of 
gasdoorvoeren in scheidingswanden (muren, vloerplaten, ...) vernauwen. 

 
Spuitasbest (grijs) met uitwendige 

inkapselingslaag (dikke verf). Let 

op het gerimpelde 

buitenoppervlak. 
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Spuitasbestlaag op een plafond in beton. Let op het 
gerimpelde buitenoppervlak dat bedekt is met een 
afwerklaag (verf). 

 
 
Paneel met spuitasbest aan de binnenzijde, voor het 
afsluiten van een sanitaire schacht in een gebouw. 

 
- Warmte-isolatie : Dit is de toepassing waarmee verwarmingsinstallateurs het vaakst worden 

geconfronteerd. Het gaat om het isolatiemateriaal rond verwarmingsleidingen, boilers, expansietanks, en 
soms ook ventilatiekokers. De concentratie asbestvezels in het pleister is niet homogeen. Met het blote 
oog kan dan ook zeer moeilijk worden bepaald of het pleister al dan niet verdachte vezels bevat, te meer 
omdat ook organische vezels aanwezig kunnen zijn. Isolatie op basis van asbest kan bedekt worden met 
diverse types ommantelingen (pvc, metaal, ...), waardoor het asbest moeilijker op te sporen is. 

 

 
 
Gelaagde warmte-isolatie: de asbestvezels bevinden 
zich in de dunne buitenlaag (niet te verwarren met de 
dikke laag minerale wol, die hier een grijze kleur heeft). 
 

 
 
Ongelaagde warmte-isolatie op basis van bruine 
diatomeeënaarde. 

 
 
Bepleisteringsplaten verborgen onder een metalen mantel 

 
 
Bepleistering op ventilatiekoker 
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Warmte-isolatie op basis van pleister rond een boiler. 
 

 
- Geweven materialen:  de asbestvezels werden geweven om er koorden, linten, balgen (of moffen), ... 

van te maken.Deze producten werden zeer vaak gebruikt als dichting in de meest uiteenlopende 
toepassingen. Ze komen voor in de verbindingsstukken van leidingen, tussen de gietijzeren elementen in 
het binnenste deel van bepaalde stookketels, aan kijkgaten, ... Ze werden eveneens gebruikt om de 
overdracht van warmte te verhinderen (bijvoorbeeld op de ophanging van leidingen) of ter bescherming 
tegen corrosie (aantasting van cement door metalen). 
 

 
 
Lint ter hoogte van een 
leidingdoorvoer. 

 

 
 
Lint ter hoogte van de hanger van een ventilatiekoker en 
koord bij de verbinding op dezelfde koker (deze 
elementen kunnen verborgen zijn onder een 
isolatielaag). 

  
 
Koorden in de doorvoerkokers van 
verwarmingsbuizen. 
 

 
 
Koord op de deur aan de voorzijde 
van een buizenketel (Ygnis). 
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Trillingsdempende mof of balg tussen een ventilator 
en de ventilatiekoker. 

 
 
Streng ter hoogte van de verbinding tussen twee 
delen van een rookafvoerkanaal. 

 
- Picalplaten:  deze platen met variabele dichtheid en dikte (enkele millimeters tot verscheidene 

centimeters) werden vooral gebruikt voor Rf-compartimentering en ter bescherming tegen brand 
(wanden, verlaagde plafonds, bescherming van metalen balken, deuren, elektriciteitskasten, ...), maar 
ook voor thermische isolatie (binnenkant van gevels, muurbescherming achter gasconvectors, …). In de 
vorm van banden kan dit materiaal gebruikt worden als pakkingen (voor branddeuren, luiken, ...). De 
grijsachtige, matte Picalplaten zijn niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van de minder gevaarlijke 
asbestcementplaten. Zij hebben echter een hoger vezelgehalte dan asbestcement (20 tot 50% hoger) en 
de vezels zijn minder aan de matrix gebonden (laag cementgehalte). Een gewafeld patroon aan een 
zijde (meestal de achterkant) kan op de aanwezigheid van asbest duiden, al is dat niet zeker. 
Vervangingsmaterialen (Promat, ...) kunnen immers ook een dergelijk patroon vertonen. 
Soms zijn Picalplaten bedekt met een buitenafwerking (verf, behangselpapier, ...) of zelfs onder andere, 
asbestvrije platen verborgen, zodat ze moeilijk op te sporen zijn. Ze worden wel eens verward met 
gipskartonplaten. 

 

 
 
Dubbele brandwerende wand in de 
technische lokalen (gewafelde zijde 
niet zichtbaar) 
 

 
 
Brandwerend verlaagd plafond in een stookplaats 
(gewafelde zijde niet zichtbaar). 
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Brandwerende klep, aan de binnenzijde bekleed 
met vuurvaste platen. Het afsluitplaatje bestaat 
eveneens uit dit plaatmateriaal. 
 

 
 
De asbestplaat is soms ingekapseld in metaal, 
waardoor ze vrijwel niet zichtbaar is (TROX-klep, ...). 
 

 
 
Stuk Picalplaat: kartonachtig uiterlijk met lange, 
dunne en rechte vezels ter hoogte van de 
scheurlijn. 
 

 
 
Wafelpatroon is aanwijzing. De microscopische analyse 
door een erkend laboratorium moet uitsluitsel geven over 
de eventuele aanwezigheid van asbest. 

 
- Karton: A sbestkarton bevat een grote hoeveelheid vezels (30 tot 60%). Het is soepel en witgelig tot 

grijsachtig  
gekleurd. Het werd, in de vorm van platen, onder meer gebruikt voor thermische isolatie (in bekledingen 
rond radiatoren, onder vensterbanken boven radiatoren, ...). Het werd ook aangewend als 
dichtingsmateriaal (dichtingen voor branders, op gasconvectors, ...). Er werden ook tabletten op 
rubberbasis gebruikt, onder meer voor verwarming, in de bouwsector en in de industrie. Net zoals 
mastiek, bitumen, ... worden zij als niet-broos beschouwd (zie punt 1.3.2). 
 

 
 

Karton rond een ventilatiekoker. 

 
 
Dunne asbestkartonplaat tussen twee lagen 
aluminium, aangebracht rond het isolatiemateriaal 
van een leiding (soms in gebouwen, vooral ter hoogte 
van de waterleidingen van ventilo-convectors). 
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Pakking achter de branderplaat. 
 

 
 

Pakkingen ter hoogte van de kijkopening van een 
gasradiator. 

 
 

Klingerit-pakking (dikwijls roodachtig, soms 
zwart) op de flens van een verwarmingsleiding 
(in eenzelfde installatie kan een 
verscheidenheid aan pakkingen met en zonder 
asbest voorkomen). 

 
 

Klingerit-pakking onder een leidinghanger (soms 
verborgen onder de isolatie). 

 
- Bepleistering (beraping, afwerklaag, ...) 
 

 

 
 
Muurbepleistering: de asbestvezels bevinden zich in de 
dunne buitenste pleisterlaag. 

 
1.3.2. Niet-broze materialen (sterk gebonden asbest): 
 
- Asbestcement  bevat vezels waarvan de concentratie kan variëren van 10 tot meer dan 50% voor de 

oudste producten. Deze producten bestaan in een zeer grote verscheidenheid van vormen (platen, 
buizen, bakken, ...), afwerkingen (gekleurd, glad, geëmailleerd, geperforeerd, gegroefd, uitgesneden, ...) 
en toepassingen (wand, verlaagd plafond, verloren bekisting, ...). Ze zijn vochtbestendig en komen zowel 
binnen als buiten de gebouwen voor. Op een verse breuklijn kan men soms enkele bundeltjes witte 
vezels (chrysotiel of wit asbest) onderscheiden. Asbestvezelplaten kunnen verward worden met broze 
Picalplaten, waarvan de vezels talrijker zijn en gemakkelijker vrijkomen, wat betekent dat ze gevaarlijker 
zijn. 
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Golfplaten (onbewerkte materialen). 

 
 

 

Leien op een puntgevel en schoorsteenkanaal. 
 

 
 

Verluchtingskoker in het verlaagd plafond van 
een sanitair lokaal. 
 

 
 

Lichte wand in geelachtige, soms eerder roze 
menuiserietplaten (dergelijke platen worden ook 
als verlaagd plafond gebruikt). Het percentage 
asbest kan zeer laag zijn (vezels niet zichtbaar 
op de breuklijn) en de asbestvezels zijn 
gemengd met cellulose. 
 

 
 

Het gewafeld patroon aan de achterzijde kan 
duiden op de aanwezigheid van asbest in 
deze geel geschilderde, oorspronkelijk grijze 
platen. 

 
 

Wand gemaakt van onbewerkte 
asbestcementplaten. 
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Asbestcementplaten met geëmailleerde, gladde en 
glanzende buitenafwerking (de niet-zichtbare zijde en 
de kern zijn grijs), ook glasalplaten genoemd (hier 
platen voor muren en verlaagd plafond van sanitaire 
installaties). De kleuren kunnen verschillen. 

 

 
 
Producten met zwarte kern (Masal genoemd). Hier 
een elektrische steun (vensterbanken, plinten, 
tafels of deurdrempels kunnen eveneens van dit 
materiaal gemaakt zijn). 
 

 
 

Enkele witte vezelbundeltjes ter hoogte van de 
verse breuklijn van een grijs product duiden op 
de aanwezigheid van asbest. De asbestvezels 
worden rood boven de vlam van een aansteker, 
maar verteren niet. 
 
 

 
 

Bundels witte vezels (chrysotiel) die witte stippen 
vormen op de verse breuklijn van een zwart product. 
 

- Mastiek:  dichtingsproducten zoals soepele (ruitenkit) of harde (ijzermastiek) mastiek kunnen asbest 
bevatten. 
 

 

Ruitenkit tussen muur en raam. 

Ter hoogte van de verbindingen. 
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1.4 Asbest en vervangingsmaterialen 
 
Met het asbestverbod hebben vervangingsmaterialen hun opwachting gemaakt. De oude en nieuwe 
producten zijn niet altijd gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. Op bepaalde producten zijn markeringen 
aangebracht. 
 
Na een nauwlettend onderzoek (met name van een indien mogelijk verse breuklijn op af te danken materiaal) 
kan een geoefend oog in bepaalde gevallen het verschil merken. 
 

 

 
 

Kunststof bandje in golfplaten op basis van 
plantaardige vezels (NT). 

 

 

 
 

Nieuwe golfplaat op basis van 
plantaardige vezels (cellulose) met de 
markering NT. 

 

 
 

Asbesthoudende Picalplaten: lange, rechte vezels 
ter hoogte van de breuklijn. 

 

 
 

Vuurvaste platen (Promat) zonder asbest: 
groot aantal zeer korte, gebogen vezels ter 
hoogte van de breuklijn (gewafeld patroon 
net zoals op Picalplaten). 

 

 
 

Aanwezigheid van bundeltjes witte vezels ter 
hoogte van de breuklijn: het gaat om een 
asbesthoudend materiaal. 

 
 

Geen bundeltjes witte vezels en 
aanwezigheid van een marker in de vorm 
van een kunststof bandje: het gaat om een 
golfplaat die cellulosevezels bevat. 
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Alleen de analyse van een monster door een erkend laboratorium kan uitsluitsel geven over de aard van de 
vezels. 
 
 
1.5 Effecten op de gezondheid 
 
Asbestvezels kunnen gevaarlijk zijn bij inademing. 
 
Asbestvezels kunnen via de luchtwegen het organisme binnendringen en zijn dan een gevaar voor de 
gezondheid. Abestiforme vezels hebben een binnendiameter kleiner dan 3 µm (micron), zijn langer dan 5 µm 
en hebben een verhouding lengte/breedte groter dan 3/1. Na inademing kunnen de vezels zeer diep in de 
longen dringen, tot de longblaasjes, waar ze zich nestelen en de gezondheid aantasten. 
 
De gevaren van asbest zijn bekend: asbestose (longfibrose), long- en bronchiënkanker, mesothelioom (of 
borstvlieskanker), strottenhoofdkanker en pleuraplaques. De latentietijd, dat is de periode tussen de eerste 
blootstellingen en het optreden van de symptomen, wordt op verscheidene decennia geraamd. 
 
In België telt het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) een honderdtal overlijdens per jaar ten gevolge van 
blootstelling aan asbest. In Frankrijk is asbest volgens de WGO de eerste oorzaak van beroepskankers. 
 
Hoewel er geen register bestaat van het asbest dat nog in gebouwen aanwezig is (inclusief bij particulieren), 
valt te verwachten dat verwarmingsinstallateurs nog lang beroepsmatig zullen worden blootgesteld aan 
asbest. Vooral voor warmte-isolatie dienen zij op hun hoede te zijn, in hun eigen belang en in dat van 
anderen. Dit is een van de toepassingen die het meest voorkomen en waaruit het gemakkelijkst vezels 
vrijkomen. Asbestvezels komen vooral vrij wanneer de materialen worden verstoord door 
onderhoudswerkzaamheden en herstellingen met rechtstreeks contact. De vezels zijn hardnekkig. Eenmaal 
vrijgekomen worden ze in de lucht getransporteerd en kunnen ze andere lokalen verontreinigen of in het 
milieu belanden. Daarom berusten de aanbevolen technieken op het isoleren (of afbakenen) van de werkzone 
en het (liefst grondig) bevochtigen van asbesthoudende materialen of het aanzuigen aan de bron door middel 
van een hiervoor speciaal uitgeruste aanzuiginstallatie met absoluutfilter, ook hoogefficiënte filter genoemd. 
 
 
2. WETTELIJKE VERBODEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREK KING TOT ASBEST 
 
De Europese Unie erkende asbest in 1997 als kankerverwekkende stof. Sinds 1 oktober 1998 is het verboden 
producten op basis van asbest te produceren, verkopen en gebruiken in België. In 2005 vaardigde Europa 
eindelijk een volledig verbod uit op de verkoop van asbest. 
 
Momenteel is er geen verplichting om asbesthoudende materialen systematisch te verwijderen. Deze 
beslissing komt de asbestbeheerder toe. Op enkele zeldzame uitzonderingen (liftremmen) na mogen producten 
die vóór het verbod op het in de handel brengen werden geplaatst, tot het einde van hun levensduur worden 
gebruikt.  
 
De verwijdering van asbest is echter verplicht telkens wanneer werken worden uitgevoerd waarbij contact met 
asbesthoudende producten mogelijk is. 
 
Hoewel het verboden is nieuwe asbesthoudende producten aan te wenden, blijft het gebruik van vóór het 
verbod geplaatste materialen met asbest toegestaan.  
 
De hierna genoemde wetteksten vormen een indicatieve en onvolledige lijst van de verplichtingen die moeten 
worden nageleefd in België, en meer bepaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 
Klingerit-pakking (dikwijls roodachtig, soms zwart) op de 
flens van een verwarmingsleiding (in eenzelfde installatie 
kan een verscheidenheid aan pakkingen met en zonder 
asbest voorkomen). Zonder de flenzen te openen, kan men 
zeer moeilijk het onderscheid maken. Vóór de 
buitendienststelling van de installatie of de vervanging van 
een flens kan men met een fijne schroevendraaier in een 
pakking steken om na te gaan of het om een pakking in 
karton gaat en of ze een roodachtige kleur heeft. Deze 
kenmerken duiden op de aanwezigheid van asbest. 
Nieuwe asbestvrije pakkingen hebben geen specifieke 
markering. 
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2.1. Verplichtingen op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt momenteel het besluit van 10 april 2008 betreffende de 
voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest. 
 
Artikel 2.§ 3 van het Asbestbesluit uit 2008 bevat de algemene verplichtingen en verboden op dat vlak.  
Het bepaalt onder meer het volgende: 
 

- tijdens alle werken die asbesthoudende toepassingen betreffen en bij het beheer van het 
asbesthoudend afval, moeten alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verspreiding van de 
asbestvezels in de omgeving te vermijden; 

- alle asbesthoudende toepassingen waaraan men bij verbouwingswerken raakt, moeten vooraf 
worden verwijderd overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving; 

- het asbest moet worden verwijderd vóór elke afbraak van een gebouw of van een deel ervan; 
- het is verboden gebruik te maken van mechanische werktuigen met hoge snelheid, 

hogedrukreinigers, droge straalmiddelen (met zandstraalmachine, ...), luchtcompressoren, 
schuurschijven en slijpmachines voor het bewerken, snijden, doorboren of reinigen van voorwerpen 
of ondergronden die asbest bevatten of die bekleed zijn met dergelijke materialen. 

 
2.2. Verplichting op federaal niveau: 

 
Bij aanwezigheid van asbest op de werkplaats moeten de werkgevers naargelang het geval bijzondere 
maatregelen nemen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen (asbestinventaris, risicobeoordeling, 
opstellen en uitvoeren van een beheersplan, ...). 
 
Momenteel is het Koninklijk Besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen 
de risico's van blootstelling aan asbest.  
Met name artikel 51 bepaalt dat de sloop- en verwijderingswerken van asbest of asbesthoudend materiaal 
(waarbij grote hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen) slechts uitgevoerd mogen worden door 
ondernemingen die hun bekwaamheid op dit gebied hebben bewezen, d.w.z. door ondernemingen die erkend 
zijn door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
 
3. WIN INLICHTINGEN IN VÓÓR U EEN BESTEK OPMAAKT 
 
3.1. Asbestinventaris 
 
Een goed asbestbeheer vereist in de eerste plaats dat asbesthoudende toepassingen worden opgespoord. 
Hier begint het probleem echter al, want asbesthoudende materialen zitten vaak goed  
weggestopt. In deze paragraaf vindt u meer informatie over de asbestinventaris die zal worden gebruikt om  
de asbesthoudende materialen in kaart te brengen. 
 
Er bestaan twee soorten van inventaris: 

• de visuele inventaris: wordt uitgevoerd in het kader van een beheersprogramma, opgelegd door de 
federale wet op de bescherming van de werknemers. Hij heeft alleen betrekking op asbesthoudende 
toepassingen die gemakkelijk toegankelijk zijn. Deze inventaris moet worden opgesteld door de 
werkgever-bouwheer die werken wil laten uitvoeren (renovatie, verbouwing, …); 

• de destructieve inventaris: verplicht bij renovatie- of afbraakwerken over een oppervlakte van meer 
dan 500 m². Deze inventaris omvat alle asbesthoudende toepassingen die aanwezig zijn in (het deel 
van) het gebouw waarop de werken betrekking hebben. 

 
Het Federaal Besluit verplicht elke werkgever (inclusief de werkgever-bouwheer of eigenaar van het gebouw) 
om te beschikken over een inventaris van het asbest en de asbesthoudende materialen op de plaatsen waar 
zijn werknemers komen (inclusief eventuele gemeenschappelijke ruimten).  
Voor een appartementsgebouw met een conciërge (werknemer) moet de mede-eigendom dus beschikken 
over een asbestinventaris voor de plaatsen waar deze persoon komt (gemeenschappelijke ruimten waaronder 
de stookplaats).  
 
De inventaris waarvan sprake is in het federaal besluit van 2006, dikwijls visuele inventaris of ARAB-
inventaris genoemd, geeft echter slechts gedeeltelijk inzicht in de hoeveelheid asbest in het gebouw. 
Misschien bleef de inspectie wel beperkt tot het opsporen van asbest en asbesthoudende materialen op 
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gemakkelijk toegankelijke plaatsen. Bij het lezen van het rapport dient men er zich dus van bewust te zijn dat 
verwarmingsketels en luchtkamers boven verlaagde plafonds waarschijnlijk niet gecontroleerd werden. 
Vóór de uitvoering van slopings- of asbestverwijderingswerken of van werken die blootstelling aan asbest tot 
gevolg kunnen hebben, moet de werkgever volgens datzelfde Koninklijk Besluit de opsporing van asbest 
aanvullen met de inspectie van moeilijk toegankelijke plaatsen (zoals luchtkamers of machines).  
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een besluit10 dat bepaalt in welke gevallen een asbestinventaris 
moet worden uitgevoerd. 
Deze inventaris dient in overeenstemming te zijn met een formulier dat als bijlage opgenomen is bij het 
besluit11 en moet alle asbesthoudende toepassingen vermelden die aanwezig zijn in het (deel van het) 
gebouw waar de werken plaatsvinden. 
 
De conforme inventaris moet bij elke aanvraag van een milieuvergunning of elke aangifte betreffende een 
werf voor de verwijdering of inkapseling van asbest worden gevoegd. Deze vergunningsdossiers worden 
afgehandeld door Leefmilieu Brussel - BIM. 
Het besluit bepaalt ook dat een asbestinventaris conform het model van het besluit moet worden opgemaakt 
in de volgende gevallen: 

• afbraak van een gebouw of een kunstwerk met een bruto-oppervlakte van meer dan 500 m²; 
• verbouwing van een oppervlakte van meer dan 500 m² van een gebouw of van een kunstwerk. 

Voor deze types van werken moet een aangifte van klasse 3 (voor rubriek 28 – bouw-, afbraak- of 
verbouwingswerken) worden betekend aan de gemeente, samen met de conforme asbestinventaris. 
 
Het is dus belangrijk dat men vóór de aanvang van een werf weet of er asbest aanwezig is. Win inlichtingen in 
bij uw werkgever om na te gaan of er een asbestinventaris is. Als dat niet het geval is, moet de werkgever zelf 
het onderzoek met betrekking tot de inventaris uitvoeren of verdachte materialen als asbesthoudend 
beschouwen zolang het tegendeel niet bewezen is. In geval van twijfel is het dus beter de werken op te 
schorten tot u alle nodige informatie hebt ontvangen. 
 
U vindt de lijst van de erkende laboratoria voor de identificatie van asbest in bouwmaterialen op de website 
van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
http://www.werk.belgie.be/asbest_in_materialen.aspx 
 
 
3.2. Milieuvergunning  
 
Voor iedere asbestverwijdering moet worden nagegaan  of voor de werken een voorafgaande 
toestemming (milieuvergunning of aangifte) nodig is . Indien dit het geval is, mogen de werken pas 
beginnen wanneer het BIM deze toestemming heeft geg even. 
 
Opgelet : voor de meeste asbestverwijderingswerven is een milieuvergunning of een aangifte vereist. De tabel 
in Hoofdstuk 5 (Welke toelatingen nodig voor asbestverwijdering?) bepaalt de drempels boven dewelke een 
aangifte 1C of een vergunning 1B nodig is.  
De indeling gebeurt op basis van: 

- het type van asbesthoudend materiaal; 
- de staat van het materiaal; 
- de hoeveelheid; 
- de werkmethode. 

 
Noteer dat iedere aanvraag van een toestemming (kla sse 1C of 1B) die bij het BIM wordt ingediend, 
vergezeld moet zijn van een asbestinventaris waarva n de vorm en de inhoud in overeenstemming zijn 
met bijlage 1 van het Brusselse besluit van 10 apri l 2008.  
Hoewel het opsporen van asbest deskundigheid vergt, kan dit rapport opgesteld worden door iedereen, met 
uitzondering van de onderneming die belast is met de asbestverwijderingswerken. Het is evenwel sterk aan te 
raden met specialisten te werken. Zo voorkomt u dat achteraf nog asbesthoudende toepassingen worden 
ontdekt die tot de stopzetting van de werf leiden. 
 
  

                                                      
10 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 (BS 18/06/2008) betreffende de voorwaarden die van toepassing 
zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest. 
11 Zie bijlage 1 van het besluit van 10 april 2008 (BS 18/06/2008) 
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3.3. Wie mag asbest verwijderen? 
 
Volgens de federale wetgeving mag een werknemer pas aan asbesthoudende materialen werken nadat hij 
een van de volgende 2 opleidingen heeft gevolgd. 

- Tijdens de "korte" opleiding (8 u.) worden de risico's en voorzorgen bij asbestverwijdering door 
eenvoudige handelingen besproken. 

- De "lange" opleiding (32 u.) verschaft informatie over de risico's en voorzorgen bij andere types van 
asbestverwijdering dan de eenvoudige handelingen. Deze opleiding geeft ook toegang tot de 
erkenning als asbestverwijderaar, zoals de ondernemingen die zijn opgenomen in deze 
lijst: http://www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars.aspx 

 
In bepaalde gevallen is de opgeleide verwarmingsinstallateur gemachtigd om de hierna opgesomde 
asbesthoudende toepassingen te verwijderen volgens de methode van de zuivere demontage (= eenvoudige 
handelingen), waarbij het materiaal intact blijft:  

- gebonden asbest (asbestcement, "massal", remelementen, ...) in goede staat 
- vullingen of dichtingen die asbest bevatten 
- koorden of geweven materialen in goede staat die asbest bevatten. 

 
De volgende voorzorgen moeten echter worden genomen: 

- onbevoegde personen (kinderen enz.) op een veilige afstand houden; 
- de werkzone isoleren met kunststof folie, de werkzone verluchten of in open lucht werken; 
- het materiaal zoveel mogelijk bevochtigen om de afgifte van vezels te beperken; 
- het materiaal verwijderen zonder het te beschadigen of stof te maken. Hiertoe water op en rond het 

materiaal sproeien; 
- uitsluitend manueel, niet-gemotoriseerd gereedschap gebruiken; 
- het afval hermetisch verpakken (zonder het in stukken te verdelen) en de werkzone reinigen met 

vochtige doeken (zonder stofzuiger of zuiginstallatie). 
 
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan ook voorwaarden opleggen om de werknemers te 
beschermen, zoals: 

- de verwijderingstechniek moet vooraf gevalideerd zijn aan de hand van luchtmetingen door een 
erkend laboratorium (concentratie vezels in de lucht < 0,01 vezel/cm³); 

- de werknemers dragen een ademhalingstoestel dat filtreert met doelmatigheid P3 (of elk ander 
toestel met een gelijkwaardige of hogere doelmatigheid); 

- de werknemers hebben de door de FOD gegeven specifieke opleiding gevolgd. 
 
Voor meer informatie over de federale regelgeving kunt u contact opnemen met de FOD 
(http://www.werk.belgie.be/home.aspx). 
 
 
3.4. Afval 
 
Asbestafval is gevaarlijk afval, ongeacht of het om broos dan wel gebonden asbesthoudend materiaal gaat. Het 
moet dus gescheiden worden van andere afvalstoffen zoals bouw- of huishoudelijk afval. De 
verwarmingsinstallateur mag bijvoorbeeld geen ketel laten recycleren als de gietijzeren verwarmingselementen 
afgedicht zijn met asbestkoorden. De scheiding moet op de productieplaats gebeuren, met de nodige 
voorzorgen en vergunningen, of in een hiertoe vergund verwerkingscentrum. 
Asbestafval moet altijd voorzichtig worden verplaatst (niet rechtstreeks of met een goot in de container gooien, 
...). Het moet in specifieke plastic zakken verpakt worden en voorzien zijn van het wettelijk logo om aan te 
geven dat het afval asbest bevat. Deze zakken worden onder meer verkocht door ondernemingen die dit type 
van afval mogen groeperen of inzamelen. 
 
Asbestafval moet ingezameld worden door een ophaler van gevaarlijk afval met een erkenning voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het geval van de niet-ingedeelde werven mag asbestafval echter worden 
verwijderd door de producent, die het ook zelf mag wegvoeren. De producent is dan verantwoordelijk voor het 
transport en moet dus controleren of de plaats van bestemming dit type van afval in ontvangst mag nemen. 
Bovendien moet hij de traceerbaarheid van het afval kunnen waarborgen. 
De producent van het asbestafval, maar ook de eigenaar ervan, moet kunnen bewijzen dat het correct werd 
verwijderd door de juiste documenten voor te leggen (aanvaardingsbonnen, verwerkingsattest, ...). 
 
Om de traceerbaarheid van asbestafval te waarborgen, houdt de uitbater (of zijn aangestelde) een dagelijks 
overzicht van het geproduceerde afval bij overeenkomstig bijlage 5 van het Brussels besluit van 10 april 
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200812. Dit overzicht vermeldt de geproduceerde hoeveelheden asbestafval per afvaltype en de 
hoeveelheden afval die van de werf werden verwijderd met hun bestemming. Het dient als afvalregister 
(overeenkomstig het Brussels besluit van 30 januari 199713). Iedere persoon die zijn afval naar een ander 
Gewest vervoert, moet bovendien zijn register meedelen aan LB-BIM. 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanvaarden de door het Agentschap Net Brussel uitgebate 
containerparken en de gemeentelijke opslagplaatsen geen asbestafval. Neem contact op met Leefmilieu 
Brussel voor meer informatie over privébedrijven die een vergunning hebben om asbestafval van particulieren 
en ondernemingen te ontvangen. Deze bedrijven aanvaarden het afval echter alleen als aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan (aangepaste verpakking vóór het transport enz.). 
 
Afval van asbesthoudende materialen wordt doorgaans gestort op een toegelaten stortplaats. In tegenstelling 
tot gebonden asbestafval wordt broos asbestafval doorgaans in een cementeringscentrum voorbehandeld vóór 
het naar de stortplaats gaat. Iedere tussentijdse of eindbestemming van dit afval moet over een vergunning 
beschikken voor het storten, de behandeling of de verwijdering van het betrokken type afval. 
 
 
4. CONCLUSIES 

 
In vele gebouwen zitten nog asbesthoudende materialen, ook bij bepaalde particulieren. Asbest werd destijds 
onder meer gebruikt in stookruimten en technische lokalen.  Men vindt het daar nog steeds in broze 
materialen, en heel in het bijzonder in warmte-isolatie. De systematische verwijdering van asbest is tot heden 
niet verplicht volgens de regelgeving inzake asbest. Werkgevers en eigenaars beslissen dus zelf over het 
beheer van hun asbest. Het asbest verdwijnt geleidelijk naarmate afval wordt verwijderd. 
Verwarmingsinstallateurs worden met asbest geconfronteerd tijdens hun eerste onderhoudsbeurten en 
herstellingen, of bij de vernieuwing van verwarmingsinstallaties. Tijdens deze werkzaamheden is de kans 
groot dat vezels vrijkomen in de lucht en is het blootstellingsgevaar bijgevolg niet te verwaarlozen. 
 
Met toepassing van een Europese richtlijn14 is de Belgische wetgeving in 2006 strenger geworden en zijn 
werknemers die aan asbest moeten werken, verplicht een opleiding te volgen. Verwarmingsinstallateurs 
moeten het beheer van het asbestrisico dus in hun werk integreren, niet alleen voor hun eigen veiligheid, 
maar ook voor die van personen die op de plaatsen komen waar zij werken en tenslotte om het milieu te 
beschermen (adequaat beheer van het asbestafval). Het is belangrijk dat zij informatie inwinnen, opleidingen 
volgen in het herkennen van asbesthoudende producten en in de procedures die moeten worden gevolgd 
tijdens hun werkzaamheden in asbesthoudende omgevingen. Vervolgens moeten zij die kennis toepassen in 
hun dagelijkse activiteiten.  
 

                                                      
12 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 (BS 18/06/2008) betreffende de voorwaarden die van toepassing 
zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest. 
13 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 januari 1997 betreffende het afvalregister. 
14 Richtlijn van de Raad van 19 september 1983 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan 
asbest op het werk (83/477/EEG) 
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HOOFDSTUK 4: LINKS EN CONTACTPERSONEN BIJ HET BIM 
 
5.1. Contactpersonen bij het BIM 
 
Afdeling Vergunningen en partnerschappen (vergunning voor asbestverwijdering): 
 
Tel.: +32/2/775.75.44 
Fax: +32/2/775.77.72 
E-mail: permit@leefmilieu.irisnet.be 
 
 
Afdeling Milieupolitie en bodem (opvolging van werven en klachten):  
 
tel.: +32/2/775.75.01  
fax: +32/775.75.05 
e-mail: inspection-inspectie@leefmilieu.irisnet.be 
 
 
5.2. Nuttige links 
 
De formulieren kunnen worden gedownload op de site van het BIM, op het volgende adres: 
www.leefmilieubrussel.be > professionals > formulieren > formulieren asbestverwijdering. 
 
Infofiches, beschikbaar bij het BIM: 

- Asbestinventaris 
- Asbest 
- Asbest in uw woning: praktische tips 
- Methoden voor de verwijdering van asbest 
- Blootstelling aan asbest en gezondheid 
- asbestwerven: administratieve gids. 
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HOOFDSTUK 5: WELKE VERGUNNINGEN AANVRAGEN VOOR ASBE STVERWIJDERINGSWERVEN? 
 

Uit te voeren werkzaamheden  Rub. Klasse Uit te voeren 
administratieve handeling:  

Voorwaarde die vervuld moet zijn om de 
werkzaamheden te mogen uitvoeren: 

Opgelet, voor elke werf voor de verwijdering of inkapseling van asbest die niet uitdrukkelijk in de onderstaande tabel wordt vermeld, moet in ieder geval een milieuvergunning worden aangevraagd bij het BIM. 

Inkapseling  

Asbesthoudende lijm en/of vinyltegels Geen Geen 

materiaal in broos asbest in 
goede staat (met uitzondering van 
spuitasbest) ; 

minder dan 20 m²   Geen Geen 

20 tot 120 m² 27 1°A 1C Voorafgaande aangifte bij het BIM Ontvangst van een bericht van ontvangst  

meer dan 120 m² 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

materialen in niet-broos asbest  
in goede staat   Geen Geen 

in slechte staat 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Sanering van een plaats die verontreinigd is met as besthoudend puin 

Handmatige scheiding van het asbestcement van de rest van het puin  27 2°A 1C Voorafgaande aangifte bij het BIM Ontvangst van een bericht van ontvangst  

Ophaling zonder sortering van het verontreinigde puin 27 2°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Stofverwijdering op een plaats die verontreinigd is  met asbeststof  

Indien de plaats niet overdekt is   Geen Geen 

Indien de plaats 
overdekt is  

en de te saneren oppervlakte kleiner is dan 20 m²   Geen Geen 

en de te saneren oppervlakte groter is dan 20 m² 27 3° 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Demontage van niet-broze materialen (bijvoorbeeld a sbestcement)  (met uitzondering van materialen van het Pical-type 

Materiaal in goede 
staat 

Minder dan 120 m²   Geen Geen 

Meer dan 120 m² 27 1°A 1C Voorafgaande aangifte bij het BIM Ontvangst van een bericht van ontvangst  

Materiaal in slechte staat of dat niet zuiver kan worden gedemonteerd 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Verwijdering van asbesthoudende vinyltegels 

Minder dan 120 m²   Geen Geen 

Meer dan 120 m² 27 1°A 1C Voorafgaande aangifte bij het BIM Ontvangst van een bericht van ontvangst  

Verwijdering van asbesthoudende lijm  
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Indien handmatige 
verwijdering 

Minder dan 20 m²   Geen Geen 

Meer dan 20 m² 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Indien verwijdering met behulp van een machine 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Verwijdering van asbesthoudende thermisch isolerend e materialen rond leidingen met behulp van "couveus e-zakken". 

Materiaal in goede 
staat 

Minder dan 5 m   Geen Geen 

Tussen 5 en 20 m 27 1°A 1C Voorafgaande aangifte bij het BIM Ontvangst van een bericht van ontvangst  

Meer dan 20 m 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Materiaal in slechte staat 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Verwijdering van asbesthoudende thermisch isolerend e materialen zonder "couveuse-zakken"  

Ongeacht de hoeveelheden en de staat 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Verwijdering van asbestkoord, met behulp van couveuse-zakken of andere technieken waarmee het vrijkomen van vezels kan worden beperkt (impregnatie, aspiratie, 
…)  

Materiaal in goede 
staat 

Minder dan 5 m   Geen Geen 

Tussen 5 en 20 m 27 1°A 1C Voorafgaande aangifte bij het BIM Ontvangst van een bericht van ontvangst  

Meer dan 20 m 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Materiaal in slechte staat 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Demontage van materiaal type "Pical" 

- Indien het materiaal in goede staat wordt ingekapse ld 

-  of indien de asbesthoudende materialen in goede st aat zijn en ze vóór de demontage volledig kunnen wo rden bedekt met een hermetische verpakking, en dit zonder dat asbestvezels 
vrijkomen:  

Minder dan 20 m²   Geen Geen 

Meer dan 20 m² 27 1°A 1C Voorafgaande aangifte bij het BIM Ontvangst van een bericht van ontvangst  

- Elke andere verwijdering van materiaal type "Pical" : 

Ongeacht de hoeveelheden en de staat 27 1°B 1B MV-aanvraag bij het BIM Verkrijgen van de MV 

Verwijdering van afdichtingen, kit en asbesthoudend e remonderdelen 

Ongeacht de hoeveelheden en de staat Geen Geen 
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BIJLAGE 1: OPLEVERINGATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYST EEM 
TYPE 1 
 

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN   
VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1  

Erkende verwarmingsinstallateur  VTI :   Onderneming :   .............................. …….. 
           Particulier  

Naam :  .........................................................................  
Erkenningsnummer :  .................................................  
Onderneming :  ...........................................................  
BTW-nummer :  ...........................................................  
Straat :  ........................................................................  
Huisnummer : ………. 
Postcode en gemeente :  ...........................................  
Tel : …………………….  Fax :  ....................................  
Email :  .........................................................................  
Uitvoeringsdatum : ……/……/………. 

Naam :  .................................................................  
Straat :  .................................................................  
N°: ........  
CP : ……….  Commune :  ...................................  
Tel :  ................................      Fax :  ......................  
Email : …………………………………………… 

Adres waar de verwarmingsketel staat : 
 ................................................................................................................................................................................  

Controle van de eisen met betrekking tot het verwar mingssysteem 

1. Thermische isolatie van de leidingen en accessoires 
� Voldoet de thermische isolatie van de leidingen en de accessoires voor de distributie van 

verwarmingswater aan de regelgeving verwarming EPB ?   
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Zoniet :  
- Totale lengte van de leidingen zonder thermische isolatie (m) : …… 
- Aantal accessoires zonder thermische isolatie : ….. 
 Opmerkingen :  ...................................................................................................................................  

 
� Voldoet de thermische isolatie van de leidingen en de accessoires voor de distributie van sanitair 

warm water aan de regelgeving verwarming EPB ?   
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Zoniet :  
- Totale lengte van de leidingen zonder thermische isolatie (m) : …… 
- Aantal accessoires zonder thermische isolatie : ….. 
Opmerkingen : ....................................................................................................................................  

 
� Voldoet de thermische isolatie van de leidingen en de accessoires die lucht vervoeren aan de 

regelgeving verwarming EPB ?  
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Zoniet :  
- Totale lengte van de leidingen zonder thermische isolatie (m) : …… 
- Aantal accessoires zonder thermische isolatie : ….. 
Opmerkingen :  ....................................................................................................................................  
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2. Verdeling van de distributie van warm verwarmingswater en lucht 
 

� Voldoet de warmwaterdistributie aan de regelgeving verwarming EPB wat de verdeling betreft ? 
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Opmerkingen :  ..........................................................................................................................................  
 

� Voldoet de luchtdistributie aan de regelgeving verwarming EPB wat de verdeling betreft ? 
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Opmerkingen :  ..........................................................................................................................................  
 

3. Voldoen de regeling en de programmering van de regeling aan de regelgeving verwarming EPB ?  
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Opmerkingen :  ..........................................................................................................................................  
 

4. Voldoet het logboek aan de regelgeving verwarming EPB ? 
 Ja  Nee 

Opmerkingen :  ..........................................................................................................................................  
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Kenmerken van de verwarmingsketel 

Verwarmingsketel  Brander  

Type :  Unit   Non Unit 
Gemonteerd in  B  C  C met concentrisch kanaal 
Condensatie :  Ja     Neen 
Kenplaatje :  Afwezig  Aanwezig  
Merk :  ...........................................................................  
Type :  ...........................................................................  
Bouwjaar :   ...................................................................  
Serienummer :  .............................................................  
Nominaal vermogen (kW) :  ..........................................  

Type:  Atmosferische  Premix  Ventilator 
Brandstof :  Aardgas  Propaan  Stookolie     

 Andere : ……………………….. 
 Gemengd (Aardgas - Stookolie) 

Kenplaatje :  Aanwezig    Afwezig 
Merk :  ...................................................................  
Type :  ...................................................................  
Bouwjaar :  ............................................................  
Serienummer :   

Controle van de verwarmingsketel indien deze niet n ieuw is 

Is er een controle gedaan geweest van de veiligheidsvoorzieningen voor de receptie?   Ja     Neen 
Opmerkingen :  .....................................................................................................................................................  

Controle van de eisen voor de verwarmingsketel 

              Metingen                                                                                                        EIND Metingen (1) 

  Niet-modulerende brander Kleine 
trap       

Grote 
trap 
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Modulerende brander 
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  Watertemperatuur                                        °C           
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Merk + type   

Debiet          Gal/h            

Hoek       graden            

Druk van de pomp                                                 bar           

Rookindex Bacharach           
 Onderdruk van de schoorsteen   Pa           

  

Concentratie 

O2 %           

  CO2 %           

  CO mg/kWh            

  T° v/d verbrandingsgassen (tg)  °C             
    T° v/d verbrandingslucht (ta)        °C           

 Nettotemperatuur (tg-ta)                                                       
°C           

 Verbrandingsrendement                   %           
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1. Zijn er openingen aanwezig voor de meting van de verbrandingsgassen ?                           

 Ja  Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  

 
2. Opmerkingen over de eisen met betrekking tot de verbranding en de emissie van de werkende 

verwarmingsketels (zie tabel hoger) : 
 ......................................................................................................................................................................  

 
3. Voldoet de vermogensmodulatie van de verwarmingsketel aan de eis van de regelgeving verwarming 

EPB ?                                                                                                                             
 Ja  Nee  

Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
 

4. Is de trek van de schoorsteen waarop de verwarmingsketel is aangesloten hoger dan of gelijk aan 5 Pa ?  
  Ja  Nee 

Opmerkingen : ..............................................................................................................................................  
 

4. Ventilatie van het verwarmingslokaal : 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd of gerenoveerd (werken aan de wanden) na 01/01/2011. 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd voor 01/01/2011 en werd niet gerenoveerd (werken aan de 

wanden) na 01/01/2011. In dit geval leidt de niet-naleving van de genoemde normen niet tot een niet-
inachtname van de EPB-verwarmingsreglementering. In geval van gevaar voor de gebruiker of voor 
derden moet de erkende professioneel wel de personen verwittigen die aan het eind van het formulier 
vermeld staan. 
 
Voldoet het lokaal aan de normen NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 inzake 
luchtaanvoer en –afvoer? 

Ja  Nee 
 
Wordt bij het attest anders een nota toegevoegd ter rechtvaardiging van een bijkomende termijn voor het 
in orde brengen? 

Ja Nee 
Opmerkingen:  ..............................................................................................................................................  
 

5. Zijn het afvoersysteem voor de verbrandingsgassen en het luchtaanvoersysteem ondoorlatend ? 
  Ja  Nee 

Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
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Aanvullende informatie ten behoeve van de certifica teurs.  
 

1. Kunt u de aanwezigheid vaststellen van een regelaar die de watertemperatuur van de verwarmingsketel 
bepaalt met behulp van een buitentemperatuurvoeler ?  

 Ja  Nee 
 

2. Kunt u, in het verwarmingssysteem, de aanwezigheid vaststellen van een driewegklep of van een 
buitentemperatuurvoeler ? 

 Ja  Nee 
  

3. Kunt u de aanwezigheid van een warmtepomp vaststellen ? 
 Ja  Nee 

Zo ja :   
- Wat is de energievector van deze warmtepomp ?  Aardgas  Elektriciteit 
- Van welk type is deze warmtepomp ?   Grondwater - Water, 

 Grond - Water, 
 Buitenlucht - Water, 
 Buitenlucht - Lucht, 
 Andere : ……….…………….. 

-  Wordt ze ook gebruikt voor de productie van SWW ? 
 Ja  Nee 

 

4. Zijn alle verwarmingsleidingen in de stookruimte geïsoleerd ? 
 Ja  Nee 

 
Zoniet : Is er meer dan 50 strekkende meter leidingen niet geïsoleerd ? 

 Ja  Nee 
 

5. Kunt u vaststellen of er in de stookruimte een opslagvat voor verwarmingswater staat dat niet verbonden 
is met een warmtepomp ? 

 Ja  Nee 
 

6. Kunt u vaststellen of er in de stookruimte een opslagvat voor SWW staat ? 
 Ja  Nee 

 

Zo ja : Is dit thermisch goed geïsoleerd ? 
 Ja  Nee 

 

7. Wat is de inhoud van het vat (of van de verschillende vasten samen) :  
                                                                                                                < 100L   100 tot 200L  > 200L ? 

 

8. Kunt u vaststellen of er een distributiekring voor SWW is ?   
 Ja  Nee 

 
Zo ja: is deze distributiekring geïsoleerd over zijn hele zichtbare lengte ? 

 Ja  Nee 
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Verklaring van conformiteit 
 
Voldoet het verwarmingssysteem aan de geldende wetgeving :                                                        Ja  Nee 

Gebreken en te treffen maatregelen. 
 
Gebreken die tijdens deze interventie werden verholpen :  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Gebreken die tijdens deze interventie niet konden worden verholpen : 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Maatregelen die moeten worden getroffen om deze gebreken op te lossen :  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  

 
Volgende interventie : 
 

 Volgende periodieke controle is uit te voeren uiterlijk op  ……/……/………. 
 

 Volgende oplevering voor het in overeenstemming brengen, is uit te voeren binnen de  5  12 maanden 
vanaf dit attest, op .…/……/…………                                                                                 

 
 

Opleveringsattest opgesteld door :               
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
 
 

(handtekening van de erkende 
verwarmingsinstallateur) 

 
 

   
Opleveringsattest ontvangen door : 
Naam : ……………………………………………… 
Functie : …………………………………………... 

 
 

 
(handtekening van de ontvanger) 

 

 
Een kopij van dit attest moet teruggestuurd worden naar Leefmilieu Brussel door de erkende 
verwarmingstechnicus: 
 
Per post : Leefmilieu Brussel, Afdeling Lucht-Energie-Klimaat-Duurzame gebouwen, Departement 
Verwarming en Klimaatregeling EPB, Havenlaan 86C Postbus 3000, 1000 Brussel, 
 
Per fax : +32 2 563 41 21, ter attentie van het Departement Verwarming en Klimaatregeling EPB, 
 
Per email : attesten_verwarmingEPB@leefmilieu.irisnet.be 
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WAARSCHUWING 
 
Bij vaststelling van gevaar  voor de gebruikers van het gecontroleerde verwarmingssysteem of voor elk 
ander persoon moet de erkende professioneel die belast is met de oplevering van dit 
verwarmingssysteem de volgende personen verwittigen , als hij niet de mogelijkheid heeft te handelen of 
hij niet gemachtigd is dat te doen : 

1. in een noodgeval  (bij daadwerkelijke CO-intoxicatie of een bewezen gaslek met onmiddellijk gevaar), na 
de vensters geopend te hebben en na evacuatie : de brandweer  (100); 

2. bij een gasgeur , na de vensters geopend te hebben en na evacuatie : Sibelga  (02/274.40.44) 
3. in alle andere gevallen van gevaar  : de gebruiker  en de eigenaar van het verwarmingssysteem ; 

ofwel, als ze aanwezig zijn, via een geschreven document, ondertekend door elk van de betrokken partijen 
die een kopie ontvangen, ofwel, als ze afwezig zijn, via de verzending van een aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs waarin wordt gewaarschuwd voor het potentiële gevaar. 

 
 
 

REFERENTIE TABELLEN 
 
VERWARMINGSKETEL MET VLOEIBARE BRANDSTOF 

 

Bouwjaar van de verwarmingsketel Rookindex 
CO2

 min 
(%) 

CO max 
(mg/kWh) 

O2 max  
(%) 

η  min* 
(%) 

Vanaf 01/01/1998 ≤ 1 12 155 4,4 90 

Van 01/01/1988 tot en met 31/12/1997 ≤ 1 11 155 geen 88 

Tot 31/12/1987 of ongekend ≤ 2 10 155 geen 85 

η  min = verbrandingsrendement op OVW.  
Deze eis is niet van toepassing op condensatieverwarmingsketels. 

 
 
VERWARMINGSKETEL MET GAS 
 

Bouwjaar van de 
verwarmingsketel 

Max netto 
temperatuur 

verbrandingsgassen 
(°C) 

CO max 
(mg/kWh) 

CO2
 min 

(%) 
η min* 

(%) 
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Vanaf 01/01/2007 200 180 200 150 110 110 - - 8,5 88 90 90 

Van 01/01/1998 tot en 
met 31/12/2006 200 180 200 200 150 110 - - 8.5 88 90 90 

Van 01/01/1988  tot en 
met 31/12/1997 250 200 220 200 150 150 - - 7,5 86 88 88 

Tot 31/12/1987 of 
ongekend 300 250 250 300 270 270 - - 6,5 82 84 85 

η  min = verbrandingsrendement op OVW.  
Deze eis is niet van toepassing op condensatieverwarmingsketels. 
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BIJLAGE 2: OPLEVERINGATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYST EEM 
TYPE 2 
 

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN   
VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2  

EPB-verwarmingsadviseur  VTI :   Onderneming :   .............................. …….. 
           Particulier  

Naam :  .........................................................................  
Erkenningsnummer :  .................................................  
Onderneming :  ...........................................................  
BTW-nummer :  ...........................................................  
Straat :  ........................................................................  
Huisnummer : ………. 
Postcode en gemeente :  ...........................................  
Tel : …………………….  Fax :  ....................................  
Email :  .........................................................................  
Uitvoeringsdatum : ……/……/………. 

Naam :  .................................................................  
Straat :  .................................................................  
N°: ........  
CP : ……….  Commune :  ...................................  
Tel :  ................................      Fax :  ......................  
Email : …………………………………………… 

Adres waar de verwarmingsketel staat : 
 ................................................................................................................................................................................  

Controle van de eisen met betrekking tot het 
verwarmingssysteem 

1. Thermische isolatie van de leidingen en accessoires 
� Voldoet de thermische isolatie van de leidingen en de accessoires voor de distributie van 

verwarmingswater aan de regelgeving verwarming EPB ?   
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Zoniet :  
- Totale lengte van de leidingen zonder thermische isolatie  (m) : …… 
- Aantal accessoires zonder thermische isolatie : ….. 
 Opmerkingen : ……………………………………………………………………………………………….  

 
� Voldoet de thermische isolatie van de leidingen en de accessoires voor de distributie van sanitair 

warm water aan de regelgeving verwarming EPB ?   
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Zoniet :  
- Totale lengte van de leidingen zonder thermische isolatie  (m) : …… 
- Aantal accessoires zonder thermische isolatie : ….. 
Opmerkingen :………………………………………………………………………………………………... 
  

� Voldoet de thermische isolatie van de leidingen en de accessoires die lucht vervoeren aan de 
regelgeving verwarming EPB ?  

 Ja  Nee Niet van toepassing 
Zoniet :  
- Totale lengte van de leidingen zonder thermische isolatie  (m) : …… 
- Aantal accessoires zonder thermische isolatie : ….. 
Opmerkingen : ………………………………………………………………………………………………..  
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2. Verdeling van de distributie van warm verwarmingswater en lucht 

� Voldoet de warmwaterdistributie aan de regelgeving verwarming EPB wat de verdeling betreft ? 
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………………….  
 

� Voldoet de luchtdistributie aan de regelgeving verwarming EPB wat de verdeling betreft ? 
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………………….  
 

3. Voldoen de regeling en de programmering van de regeling aan de regelgeving verwarming EPB ?  
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Opmerkingen : ……………………………………………………………………………………………………  
 

4. Energiemeting 
� Voldoet de energiemeting op de ketel(s) aan de regelgeving verwarming EPB ?  

 Ja  Nee 
Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………………..  
 
� Voldoet de energiemeting op de ventilator(en) aan de regelgeving verwarming EPB ?  

 Ja  Nee 
Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………………..  
 

5. Is er een aanvoer van verse hygiënische lucht door een ventilatiesysteem dat deel uitmaakt van het 
verwarmingssysteem? 

 Ja  Nee 
Zo ja : voldoet deze aanvoer aan de regelgeving verwarming EPB : 
� Wat de warmteterugwinningsvoorziening betreft ? 

 Ja  Nee Niet van toepassing 
Opmerkingen : ……………………………………………………………………………………………………  

 
� Wat het nominaal verseluchtdebiet betreft ? 

 Ja  Nee Niet van toepassing 
Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………………….  
 

6. Is de energieboekhouding conform de regelgeving verwarming EPB ? 
 Ja  Nee Niet van toepassing 

Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………………….  
 

 
7. Voldoet het logboek aan de regelgeving verwarming EPB ? 

 Ja  Nee 
Opmerkingen : …………………………………………………………………………………………………….  
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Kenmerken van de verwarmingsketel 1 

Verwarmingsketel  Brander  

Type :  Unit   Non Unit 
Gemonteerd in  B  C  C met concentrisch kanaal 
Condensatie :  Ja     Neen 
Kenplaatje :  Afwezig  Aanwezig  
Merk :  ...........................................................................  
Type :  ...........................................................................  
Bouwjaar :   ...................................................................  
Serienummer :  .............................................................  
Nominaal vermogen (kW) :  ..........................................  

Type:  Atmosferische  Premix  Ventilator 
Brandstof :  Aardgas  Propaan  Stookolie     

 Andere : ……………………….. 
 Gemengd (Aardgas - Stookolie) 

Kenplaatje :  Aanwezig    Afwezig 
Merk :  ...................................................................  
Type :  ...................................................................  
Bouwjaar :  ............................................................  
Serienummer :   

Controle van de verwarmingsketel 1 indien deze niet  nieuw is 

Is er een controle gedaan geweest van de veiligheidsvoorzieningen voor de receptie ?   Ja     Neen 
Opmerkingen :  .....................................................................................................................................................  

Controle van de eisen voor de verwarmingsketel 1 

              Metingen                                                                                                        EIND Metingen (1)  
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Merk + type   

Debiet          Gal/h            

Hoek       graden            

Druk van de pomp                                                 bar            

Rookindex  Bacharach            ≤    
 Onderdruk van de schoorsteen    Pa           ≥    

  

Concentratie 

O2                    %           ≤    

  CO2                 %           ≥    

  CO    mg/kWh            ≤    

  T° v/d verbrandingsgassen (tg)  °C             
    T° v/d verbrandingslucht (ta)        °C           

  Nettotemperatuur (tg-ta)                                                       
°C           ≤    

  Verbrandingsrendement                   %           ≥    

 
(1) : De ticketten van de meetresultaten dient men aan dit attest vast te nieten 
(2)   C = Conform ; NC = Niet conform 
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6. Zijn er openingen aanwezig voor de meting van de verbrandingsgassen ?       

 Ja   Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  

 
7. Opmerkingen over de eisen met betrekking tot de verbranding en de emissie van de werkende 

verwarmingsketels (zie tabel hoger) : 
 ......................................................................................................................................................................  

 
8. Voldoet de vermogensmodulatie van de verwarmingsketel aan de eis van de regelgeving verwarming 

EPB ?                                                                                    
 Ja  Nee 

Opmerkingen :  ..............................................................................................................................................  
 

9. Is de trek van de schoorsteen waarop de verwarmingsketel is aangesloten hoger dan of gelijk aan 5 Pa ?  
   Ja  Nee 

Opmerkingen : ..............................................................................................................................................  
 

10. Ventilatie van het verwarmingslokaal : 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd of gerenoveerd (werken aan de wanden) na 01/01/2011. 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd voor 01/01/2011 en werd niet gerenoveerd (werken aan de 

wanden) na 01/01/2011. In dit geval leidt de niet-naleving van de genoemde normen niet tot een niet-
inachtname van de EPB-verwarmingsreglementering. In geval van gevaar voor de gebruiker of voor 
derden moet de erkende professioneel wel de personen verwittigen die aan het eind van het formulier 
vermeld staan. 
 
Voldoet het lokaal aan de normen NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 inzake 
luchtaanvoer en –afvoer? 

Ja  Nee 
 
Wordt bij het attest anders een nota toegevoegd ter rechtvaardiging van een bijkomende termijn voor het 
in orde brengen? 

Ja Nee 
          Opmerkingen:  ...............................................................................................................................................  

 
11. Zijn het afvoersysteem voor de verbrandingsgassen en het luchtaanvoersysteem luchtdicht ?   

                                                                                                                                                        Ja  Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
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Kenmerken van de verwarmingsketel 2 

Verwarmingsketel  Brander  

Type :  Unit   Non Unit 
Gemonteerd in  B  C  C met concentrisch kanaal 
Condensatie :  Ja     Neen 
Kenplaatje :  Afwezig  Aanwezig  
Merk :  ...........................................................................  
Type :  ...........................................................................  
Bouwjaar :   ...................................................................  
Serienummer :  .............................................................  
Nominaal vermogen (kW) :  ..........................................  

Type:  Atmosferische  Premix  Ventilator 
Brandstof :  Aardgas  Propaan  Stookolie     

 Andere : ……………………….. 
 Gemengd (Aardgas - Stookolie) 

Kenplaatje :  Aanwezig    Afwezig 
Merk :  ...................................................................  
Type :  ...................................................................  
Bouwjaar :  ............................................................  
Serienummer :   

Controle van de verwarmingsketel 2 indien deze niet  nieuw is 

Is er een controle gedaan geweest van de veiligheidsvoorzieningen voor de receptie ?   Ja     Neen 
Opmerkingen :  .....................................................................................................................................................  

Controle van de eisen voor de verwarmingsketel 2 

              Metingen                                                                                                        EIND Metingen (1) 

  Niet-modulerende brander Kleine 
trap       

Grote 
trap 
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Merk + type   

Debiet          Gal/h            

Hoek       graden            

Druk van de pomp                                                 bar            

Rookindex  Bacharach            ≤    
 Onderdruk van de schoorsteen    Pa           ≥    

  

Concentratie 

O2                    %           ≤    

  CO2                 %           ≥    

  CO    mg/kWh            ≤    

  T° v/d verbrandingsgassen (tg)  °C             
    T° v/d verbrandingslucht (ta)        °C           

  Nettotemperatuur (tg-ta)                                                       
°C           ≤    

  Verbrandingsrendement                   %           ≥    

 
(3) : De ticketten van de meetresultaten dient men aan dit attest vast te nieten 
(4)   C = Conform ; NC = Niet conform 
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1. Zijn er openingen aanwezig voor de meting van de verbrandingsgassen ?      

 Ja   Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  

 
2. Opmerkingen over de eisen met betrekking tot de verbranding en de emissie van de werkende 

verwarmingsketels (zie tabel hoger) : 
 ......................................................................................................................................................................  

 
3. Voldoet de vermogensmodulatie van de verwarmingsketel aan de eis van de regelgeving verwarming 

EPB ?                                                                                   
 Ja  Nee 

Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
 

4. Is de trek van de schoorsteen waarop de verwarmingsketel is aangesloten hoger dan of gelijk aan 5 Pa ?  
                                                                                                                                                 Ja  Nee 

Opmerkingen : ..............................................................................................................................................  
 

5. Ventilatie van het verwarmingslokaal : 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd of gerenoveerd (werken aan de wanden) na 01/01/2011. 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd voor 01/01/2011 en werd niet gerenoveerd (werken aan de 

wanden) na 01/01/2011. In dit geval leidt de niet-naleving van de genoemde normen niet tot een niet-
inachtname van de EPB-verwarmingsreglementering. In geval van gevaar voor de gebruiker of voor 
derden moet de erkende professioneel wel de personen verwittigen die aan het eind van het formulier 
vermeld staan. 
 
Voldoet het lokaal aan de normen NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 inzake 
luchtaanvoer en –afvoer? 

Ja  Nee 
 
Wordt bij het attest anders een nota toegevoegd ter rechtvaardiging van een bijkomende termijn voor 
het in orde brengen? 

Ja Nee 
          Opmerkingen:  ...............................................................................................................................................  

 
6. Zijn het afvoersysteem voor de verbrandingsgassen en het luchtaanvoersysteem luchtdicht ?   

                                                                                                                                                        Ja  Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
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Kenmerken van de verwarmingsketel 3 

Verwarmingsketel  Brander  

Type :  Unit   Non Unit 
Gemonteerd in  B  C  C met concentrisch kanaal 
Condensatie :  Ja     Neen 
Kenplaatje :  Afwezig  Aanwezig  
Merk :  ...........................................................................  
Type :  ...........................................................................  
Bouwjaar :   ...................................................................  
Serienummer :  .............................................................  
Nominaal vermogen (kW) :  ..........................................  

Type:  Atmosferische  Premix  Ventilator 
Brandstof :  Aardgas  Propaan  Stookolie     

 Andere : ……………………….. 
 Gemengd (Aardgas - Stookolie) 

Kenplaatje :  Aanwezig    Afwezig 
Merk :  ...................................................................  
Type :  ...................................................................  
Bouwjaar :  ............................................................  
Serienummer :   

Controle van de verwarmingsketel 3 indien deze niet  nieuw is 

Is er een controle gedaan geweest van de veiligheidsvoorzieningen voor de receptie?   Ja     Neen 
Opmerkingen :  .....................................................................................................................................................  

Controle van de eisen voor de verwarmingsketel 3 

              Metingen                                                                                                      EIND Metingen ( 1)    

  Niet-modulerende brander Kleine 
trap       

Grote 
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Modulerende brander 

Begin 
van 

bereik 
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Merk + type   

Debiet          Gal/h            

Hoek       graden            

Druk van de pomp                                                 bar            

Rookindex  Bacharach            ≤    
 Onderdruk van de schoorsteen    Pa           ≥    

  

Concentratie 

O2                    %           ≤    

  CO2                 %           ≥    

  CO    mg/kWh            ≤    

  T° v/d verbrandingsgassen (tg)  °C             
    T° v/d verbrandingslucht (ta)        °C           

  Nettotemperatuur (tg-ta)                                                       
°C           ≤    

  Verbrandingsrendement                   %           ≥    

 
(1) : De ticketten van de meetresultaten dient men aan dit attest vast te nieten 
(2)   C = Conform ; NC = Niet conform 
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1. Zijn er openingen aanwezig voor de meting van de verbrandingsgassen ?   

 Ja   Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  

 
2. Opmerkingen over de eisen met betrekking tot de verbranding en de emissie van de werkende 

verwarmingsketels (zie tabel hoger) : 
 ......................................................................................................................................................................  

 
3. Voldoet de vermogensmodulatie van de verwarmingsketel aan de eis van de regelgeving verwarming 

EPB ?                                                                            
 Ja  Nee 

 
Opmerkingen :  ..............................................................................................................................................  
 

4. Is de trek van de schoorsteen waarop de verwarmingsketel is aangesloten hoger dan of gelijk aan 5 Pa ?  
                                                                                                                                                 Ja  Nee 

Opmerkingen : ..............................................................................................................................................  
 

5. Ventilatie van het verwarmingslokaal : 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd of gerenoveerd (werken aan de wanden) na 01/01/2011. 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd voor 01/01/2011 en werd niet gerenoveerd (werken aan de 

wanden) na 01/01/2011. In dit geval leidt de niet-naleving van de genoemde normen niet tot een niet-
inachtname van de EPB-verwarmingsreglementering. In geval van gevaar voor de gebruiker of voor 
derden moet de erkende professioneel wel de personen verwittigen die aan het eind van het formulier 
vermeld staan. 
 
Voldoet het lokaal aan de normen NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 inzake 
luchtaanvoer en –afvoer? 

Ja  Nee 
 
Wordt bij het attest anders een nota toegevoegd ter rechtvaardiging van een bijkomende termijn voor het 
in orde brengen? 

Ja Nee 
          Opmerkingen:  ...............................................................................................................................................  

 
6. Zijn het afvoersysteem voor de verbrandingsgassen en het luchtaanvoersysteem luchtdicht ?   

                                                                                                                                                        Ja  Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
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Kenmerken van de verwarmingsketel 4 

Verwarmingsketel  Brander  

Type :  Unit   Non Unit 
Gemonteerd in  B  C  C met concentrisch kanaal 
Condensatie :  Ja     Neen 
Kenplaatje :  Afwezig  Aanwezig  
Merk :  ...........................................................................  
Type :  ...........................................................................  
Bouwjaar :   ...................................................................  
Serienummer :  .............................................................  
Nominaal vermogen (kW) :  ..........................................  

Type:  Atmosferische  Premix  Ventilator 
Brandstof :  Aardgas  Propaan  Stookolie     

 Andere : ……………………….. 
 Gemengd (Aardgas - Stookolie) 

Kenplaatje :  Aanwezig    Afwezig 
Merk :  ...................................................................  
Type :  ...................................................................  
Bouwjaar :  ............................................................  
Serienummer :   

Controle van de verwarmingsketel 4 indien deze niet  nieuw is  

Is er een controle gedaan geweest van de veiligheidsvoorzieningen voor de receptie?   Ja     Neen 
Opmerkingen :  .....................................................................................................................................................  

Controle van de eisen voor de verwarmingsketel 4 

              Metingen                                                                                                        EIND Metingen (1)  

  Niet-modulerende brander Kleine 
trap       

Grote 
trap 
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Modulerende brander 
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Merk + type   

Debiet          Gal/h            

Hoek       graden            

Druk van de pomp                                                 bar            

Rookindex  Bacharach            ≤    
 Onderdruk van de schoorsteen    Pa           ≥    

  

Concentratie 

O2                    %           ≤    

  CO2                 %           ≥    

  CO    mg/kWh            ≤    

  T° v/d verbrandingsgassen (tg)  °C             
    T° v/d verbrandingslucht (ta)        °C           

  Nettotemperatuur (tg-ta)                                                       
°C           ≤    

  Verbrandingsrendement                   %           ≥    

 
(1) De ticketten van de meetresultaten dient men aan dit attest vast te nieten 
(2)   C = Conform ; NC = Niet conform 
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1. Zijn er openingen aanwezig voor de meting van de verbrandingsgassen ?       
 Ja   Nee 

Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
 

2. Opmerkingen over de eisen met betrekking tot de verbranding en de emissie van de werkende            
verwarmingsketels (zie tabel hoger) : 
 ......................................................................................................................................................................  

 
3. Voldoet de vermogensmodulatie van de verwarmingsketel aan de eis van de regelgeving verwarming 

EPB ?                                                                                  
 Ja  Nee 

Opmerkingen :  ..............................................................................................................................................  
 

4. Is de trek van de schoorsteen waarop de verwarmingsketel is aangesloten hoger dan of gelijk aan 5 Pa ?  
                                                                                                                                                 Ja  Nee 

Opmerkingen : ..............................................................................................................................................  
 

5. Ventilatie van het verwarmingslokaal : 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd of gerenoveerd (werken aan de wanden) na 01/01/2011. 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd voor 01/01/2011 en werd niet gerenoveerd (werken aan de 

wanden) na 01/01/2011. In dit geval leidt de niet-naleving van de genoemde normen niet tot een niet-
inachtname van de EPB-verwarmingsreglementering. In geval van gevaar voor de gebruiker of voor 
derden moet de erkende professioneel wel de personen verwittigen die aan het eind van het formulier 
vermeld staan. 
 
Voldoet het lokaal aan de normen NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 inzake 
luchtaanvoer en –afvoer? 

Ja  Nee 
 
Wordt bij het attest anders een nota toegevoegd ter rechtvaardiging van een bijkomende termijn voor het 
in orde brengen? 

Ja Nee 
          Opmerkingen:  ...............................................................................................................................................  

 
6. Zijn het afvoersysteem voor de verbrandingsgassen en het luchtaanvoersysteem luchtdicht ?   

                                                                                                                                                        Ja  Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
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Aanvullende informatie ten behoeve van de certifica teurs  
 

9. Kunt u de aanwezigheid vaststellen van een regelaar die de watertemperatuur van de verwarmingsketel 
bepaalt met behulp van een buitentemperatuurvoeler ?  

 Ja  Nee 
 

10. Kunt u, in het verwarmingssysteem, de aanwezigheid vaststellen van een driewegklep of van een 
buitentemperatuurvoeler ? 

 Ja  Nee 
  

11. Kunt u de aanwezigheid van een warmtepomp vaststellen ? 
 Ja  Nee 

Zo ja :   
- Wat is de energievector van deze warmtepomp ?  Aardgas  Elektriciteit 
- Van welk type is deze warmtepomp?   Grondwater - Water, 

 Grond - Water, 
 Buitenlucht - Water, 
 Buitenlucht - Lucht, 
 Andere : ……….…………….. 

-  Wordt ze ook gebruikt voor de productie van SWW? 
 Ja  Nee 

 

12. Zijn alle verwarmingsleidingen in de stookruimte geïsoleerd ? 
 Ja  Nee 

 
Zo niet : Is er meer dan 50 strekkende meter leidingen niet geïsoleerd ? 

 Ja  Nee 
 

13. Kunt u vaststellen of er in de stookruimte een opslagvat voor verwarmingswater staat dat niet verbonden 
is met een warmtepomp ? 

 Ja  Nee 
 

14. Kunt u vaststellen of er in de stookruimte een opslagvat voor SWW staat ? 
 Ja  Nee 

 

Zo ja : Is dit thermisch goed geïsoleerd ? 
 Ja  Nee 

 

15. Wat is de inhoud van het vat (of van de verschillende vasten samen) :  
                                                                                                                    < 100L   100 tot 200L  > 200L ? 
 

16. Kunt u vaststellen of er een distributiekring voor SWW is ?   
 Ja  Nee 

 
Zo ja: is deze distributiekring geïsoleerd over zijn hele zichtbare lengte ? 

 Ja  Nee 
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Verklaring van conformiteit  
 
Voldoet het verwarmingssysteem aan de geldende wetgeving :  

 Ja  Nee 

Gebreken en te treffen maatregelen  
 
Gebreken die tijdens deze interventie werden verholpen :  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Gebreken die tijdens deze interventie niet konden worden verholpen : 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Maatregelen die moeten worden getroffen om deze gebreken op te lossen :  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  

 
Volgende interventie : 
 

 Volgende periodieke controle is uit te voeren uiterlijk op  ……/……/………. 
 

 Volgende oplevering voor het in overeenstemming brengen, is uit te voeren binnen de  5  12 maanden 
vanaf dit attest, op .…/……/…………                                                                                 
 

 
Opleveringsattest opgesteld door :               
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

 
 
 

(handtekening van de erkende 
verwarmingsinstallateur) 

 
 

   
Opleveringsattest ontvangen door : 
Naam : ……………………………………………… 
Functie : …………………………………………... 

 
 

 
(handtekening van de ontvanger) 

 

 
Een kopij van dit attest moet teruggestuurd worden naar Leefmilieu Brussel door de erkende 
verwarmingstechnicus: 
 
Per post : Leefmilieu Brussel, Afdeling Lucht-Energie-Klimaat-Duurzame gebouwen, Departement 
Verwarming en Klimaatregeling EPB, Havenlaan 86C Postbus 3000, 1000 Brussel, 
 
Per fax : +32 2 563 41 21, ter attentie van het Departement Verwarming en Klimaatregeling EPB, 
 
Per email : attesten_verwarmingEPB@leefmilieu.irisnet.be 
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WAARSCHUWING 
 

Bij vaststelling van gevaar  voor de gebruikers van het gecontroleerde verwarmingssysteem of voor elk ander 
persoon moet de erkende professioneel die belast is met de oplevering van dit verwarmingssysteem de volgende 
personen verwittigen , als hij niet de mogelijkheid heeft te handelen of hij niet gemachtigd is dat te doen : 
1. in een noodgeval  (bij daadwerkelijke CO-intoxicatie of een bewezen gaslek met onmiddellijk gevaar), na de 

vensters geopend te hebben en na evacuatie : de brandweer  (100); 
2. bij een gasgeur , na de vensters geopend te hebben en na evacuatie : Sibelga  (02/274.40.44) 
3. in alle andere gevallen van gevaar  : de gebruiker  en de eigenaar van het verwarmingssysteem ; ofwel, als 

ze aanwezig zijn, via een geschreven document, ondertekend door elk van de betrokken partijen die een kopie 
ontvangen, ofwel, als ze afwezig zijn, via de verzending van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 
waarin wordt gewaarschuwd voor het potentiële gevaar. 

 
 
 
REFERENTIE TABELLEN 
 
VERWARMINGSKETEL MET VLOEIBARE BRANDSTOF 
 

Bouwjaar van de verwarmingsketel Rookindex 
CO2

 min 
(%) 

CO max 
(mg/kWh) 

O2 max  
(%) 

η  min* 
(%) 

Vanaf 01/01/1998 ≤ 1 12 155 4,4 90 

Van 01/01/1988 tot en met 31/12/1997 ≤ 1 11 155 geen 88 

Tot 31/12/1987 of ongekend ≤ 2 10 155 geen 85 

η  min = verbrandingsrendement op OVW.  
Deze eis is niet van toepassing op condensatieverwarmingsketels. 

 
 

VERWARMINGSKETEL MET GAS 
 

Bouwjaar van de 
verwarmingsketel 

Max netto 
temperatuur 

verbrandingsgassen 
(°C) 

CO max 
(mg/kWh) 

CO2
 min 

(%) 
η min* 
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Vanaf 01/01/2007 200 180 200 150 110 110 - - 8,5 88 90 90 

Van 01/01/1998 tot en 
met 31/12/2006 200 180 200 200 150 110 - - 8.5 88 90 90 

Van 01/01/1988  tot en 
met 31/12/1997 250 200 220 200 150 150 - - 7,5 86 88 88 

Tot 31/12/1987 of 
ongekend 300 250 250 300 270 270 - - 6,5 82 84 85 

η  min = verbrandingsrendement op OVW. 
Deze eis is niet van toepassing op condensatieverwarmingsketels. 
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BIJLAGE 3: VOORBEELD VAN EEN INGEVULD STAPPENPLAN 
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BIJLAGE 4: ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE VAN EEN 
VERWARMINGSKETEL 
 

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE 
Erkende verwarmingsketeltechnicus 

 
VTI :   Onderneming :  .....................................  
           Particulier 

 
Naam :   .........................................................................  
Identificatienummer :  ................................................  
Onderneming :  ...........................................................  
BTW-nummer :  ...........................................................  
Straat :  …………………………………………Nr.:  .......  
Postcode & gemeente: ………… ...............................  
Tel : …………………….  Fax :  ....................................  
E-mail :  ........................................................................  
Datum van uitvoering : ……/……/………. 

 
Naam :  .................................................................  
Straat :  .................................................................  
Nr. : ........  
Postcode & gemeente: ……….  .........................  
Tel :   ...........................    Fax :  ..............................  
E-mail :   ................................................................  

Kenmerken van de verwarmingsketel  

Verwarmingsketel Brander 

Type : Unit    Niet Unit 
Opgesteld als B   C   C concentrische kanalen  
Condensatie :  Ja     Neen 
Kenplaatje :  Aanwezig      Afwezig 
Merk :  ...........................................................................  
Type :  ...........................................................................  
Bouwjaar :   ...................................................................  
Serienummer :  .............................................................  
Nominaal vermogen (kW) :  ..........................................  

Type:  Atmosferische  Premix  Ventilator 
Brandstof :  Aardgas  Propaan  Stookolie     

 Andere : ……………………….. 
 Gemengd (Aardgas - Stookolie) 

Kenplaatje :  Aanwezig    Afwezig 
Merk :  ...................................................................  
Type :  ...................................................................  
Bouwjaar :  ............................................................  
Serienummer :  ......................................................  

Adres waar de verwarmingsketel staat :  
 ...........................................................................................................................................................................   

Verwarmingssysteem : type 1   type 2 

Schoonmaak en verificatie van het afvoersysteem 
 Vegen van het afvoersysteem                  druk              onderdruk 

Meting van de trek (absolute waarde) : …………… Pa 
Is er een abnormale aanwezigheid van condensatie in de rookafvoerleidingen :  Ja  Nee 

Schoonmaak en verificatie van de verwarmingsketel 
Is de algemene staat van de verwarmingsketel in orde ?       Ja   Nee 
Opmerkingen :  ........................................................................................................................................................  
 
Zijn de veiligheidsvoorzieningen in orde ?  Ja   Nee                                      
Opmerkingen :  ........................................................................................................................................................  

   Schoonmaak injectiebuis atmosferische brander    Schoonmaak ventilatorbrander (ventilator) 
   Schoonmaak warmtewisselaar  Verificatie van de dichtheid van het rookkanaal    

   Verificatie van het condensafvoersysteem 
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Verificatie van de eisen voor de verwarmingsketel 

                       INITIËLE Metingen  

  
Niet-modulerende brander Kleine 

trap       Grote 
trap 

 

  
Modulerende brander 

Begin 
van 

bereik 
25% 50% 75% 100% 

  
Watertemperatuur °C           
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Sproeier 

Merk + type   

Debiet Gal/h            

Hoek graden            

Druk van de pomp bar            

Rookindex  Bacharach            

 

Onderdruk van de schoorsteen  Pa           

  

Concentratie 

O2 %           

  
CO2  %           

  
CO mg/kWh            

  
T° v/d verbrandingsgassen (tg)   °C           

  
T° v/d verbrandingslucht (ta)   °C           

  
Nettotemperatuur (tg-ta) 

                          
°C           

  
Verbrandingsrendement   %           
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                       EIND Metingen  (1) 
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Modulerende brander 

Begin 
van 

bereik 
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Watertemperatuur                                                 °C           
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Merk + type   

Debiet    Gal/h            

Hoek    graden            

Druk van de pomp                                                    bar            

Rookindex                      Bacharach            ≤    

 

Onderdruk van de schoorsteen     Pa           ≥    

  

Concentratie 

O2               %           ≤    

  
CO2          %           ≥    

  
CO     mg/kWh            ≤    

  
T° v/d verbrandingsgassen (tg)       °C           

 

  
T° v/d verbrandingslucht (ta)          °C           

  
Nettotemperatuur (tg-ta)                     °C           ≤    

  
Verbrandingsrendement                   %           ≥    

 
 

(1) De ticketten van de metingsresultaten moeten aan dit document geniet worden. 
(2) C = Conform ; NC = Niet Conform 

 
 

 



 
PAGINA 88 OP 103 – MODULE REGELGEVING  –  VERSIE 1 –  NOVEMBER 2014 

 

 
12. Zijn er openingen aanwezig voor de meting van de verbrandingsgassen ?                              

 Ja  Nee 
Opmerkingen :  ............................................................................................................................................  

 
13. Opmerkingen over de eisen met betrekking tot de verbranding en de emissie van de werkende 

verwarmingsketels (zie tabel hoger) :                                                                                        
 Ja  Nee 

 ......................................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

 
14. Voldoet de vermogensmodulatie van de verwarmingsketel aan de eis van de regelgeving verwarming EPB ?

 Ja  Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
 

15. Is de trek van de schoorsteen waarop de verwarmingsketel is aangesloten hoger dan of gelijk aan 5 Pa ?  
 Ja  Nee 

Opmerkingen : .............................................................................................................................................  
 

16. Ventilatie van het verwarmingslokaal : 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd of gerenoveerd (werken aan de wanden) na 01/01/2011. 
 Het verwarmingslokaal werd gebouwd voor 01/01/2011 en werd niet gerenoveerd (werken aan de 

wanden) na 01/01/2011. In dit geval leidt de niet-naleving van de genoemde normen niet tot een niet-
inachtname van de EPB-verwarmingsreglementering. In geval van gevaar voor de gebruiker of voor derden 
moet de erkende professioneel wel de personen verwittigen die aan het eind van het formulier vermeld 
staan. 
 
Voldoet het lokaal aan de normen NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-006 inzake 
luchtaanvoer en –afvoer? 

Ja Nee 
 
Wordt bij het attest anders een nota toegevoegd ter rechtvaardiging van een bijkomende termijn voor het in 
orde brengen? 

Ja Nee 
          Opmerkingen: ...............................................................................................................................................  

 
17. Zijn het afvoersysteem voor de verbrandingsgassen en het luchtaanvoersysteem ondoorlatend ?   

 Ja  Nee 
Opmerkingen :  .............................................................................................................................................  
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Verklaring van conformiteit  

Voldoet het geheel verwarmingsketel & systemen van ventilatie en afvoer voor de verbrandingsgassen aan de 
geldende wetgeving :    

 Ja  Nee                                                                                                

Gebreken en te treffen maatregelen  

 
Gebreken die tijdens deze interventie werden verholpen :  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
Gebreken die tijdens deze interventie niet konden worden verholpen : 
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
Maatregelen die moeten worden getroffen om deze gebreken op te lossen :  
 ................................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................................... 
 
 
Is er een stappenplan aanwezig ?    

 Ja  Nee 
                                                                              
Zo NEE, een stappenplan moet opgesteld worden !  
 
 
Volgende interventie : 
 

 Volgende periodieke controle is uit te voeren uiterlijk op  ……/……/………. 
 

 Volgende periodieke controle voor het in overeenstemming brengen, is uit te voeren binnen de   5   12  
maanden vanaf dit attest, op .…/……/…………                                                                                 

 
 
Attest van de periodieke controle opgesteld door :  
 
.…………………………………………………………. 
 
………………………………………………………….. 

 
 
 
 

 
(handtekening van de erkende 

verwarmingsketeltechnicus) 
 

 
Attest van de periodieke controle ontvangen door : 
 
Naam : …………………………………………………. 
 
Functie : …………………………………………........ 

 
 
 
 
 

(handtekening) 

 
In geval van niet-overeenstemming, moet dit attest teruggestuurd worden naar Leefmilieu Brussel 
door de erkende verwarmingstechnicus: 
 
Per post : Leefmilieu Brussel, Afdeling Lucht-Energie-Klimaat-Duurzame gebouwen, Departement Verwarming en 
Klimaatregeling EPB, Havenlaan 86C Postbus 3000, 1000 Brussel, 
 
Per fax : +32 2 563 41 21, ter attentie van het Departement Verwarming en Klimaatregeling EPB, 
 
Per email : attesten_verwarmingEPB@leefmilieu.irisnet.be 
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WAARSCHUWING 
 

Bij vaststelling van gevaar  voor de gebruikers van de gecontroleerde verwarmingsketel of voor elk ander persoon 
moet de erkende professioneel die belast is met de periodieke controle van die verwarmingsketel de volgende 
personen verwittigen , als hij niet de mogelijkheid heeft te handelen of hij niet gemachtigd is dat te doen : 

1. in een noodgeval  (bij daadwerkelijke CO-intoxicatie of een bewezen gaslek met onmiddellijk gevaar), na 
de vensters geopend te hebben en na evacuatie  : de brandweer  (100); 

2. bij een gasgeur , na de vensters geopend te hebben en na evacuatie : Sibelga  (02/274.40.44) 
3. in alle andere gevallen van gevaar  : de gebruiker  en de eigenaar van de verwarmingsketel ; ofwel, als 

ze aanwezig zijn, via een geschreven document, ondertekend door elk van de betrokken partijen die een 
kopie ontvangen, ofwel, als ze afwezig zijn, via de verzending van een aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs waarin wordt gewaarschuwd voor het potentiële gevaar. 

 
 
 

REFERENTIE TABELLEN  
 

VERWARMINGSKETEL MET VLOEIBARE BRANDSTOF 
 

Fabricagedatum van de verwarmingsketel 
Rook-
index 

CO2 min 
(%) 

CO max 
(mg/kWh) 

O2 max 
(%) 

η min*  
(%) 

Vanaf 01/01/1998 ≤ 1 12 155 4,4 90 

Van 01/01/1988 tot en met 31/12/1997  ≤ 1 11 155 geen 88 

Tot 31/12/1987 of onbekend ≤ 2 10 155 geen 85 

• η min = het verbrandingsrendement op OVW.  
Deze vereiste is niet van toepassing op condensatieverwarmingsketels 

 
 
 

VERWARMINGSKETEL MET GAS 
 

Fabricagedatum van 
de verwarmingsketel 

Max. netto-
temperatuur van de 
verbrandingsgassen 

(°C) 

CO max 
(mg/kWh) 

CO2 min 
(%) 

η min* 
(%) 
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Vanaf 01/01/2007 200 180 200 150 110 110 - - 8,5 88 90 90 

Van 01/01/1998 tot en 
met 31/12/2006  200 180 200 200 150 110 - - 8.5 88 90 90 

Van 01/01/1988 tot en 
met 31/12/1997 250 200 220 200 150 150 - - 7,5 86 88 88 

Tot 31/12/1987 of 
onbekend 300 250 250 300 270 270 - - 6,5 82 84 85 

* η min = het verbrandingsrendement op OVW.  
Deze vereiste is niet van toepassing op condensatieverwarmingsketels 
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BIJLAGE 5: HET DIAGNOSEVERSLAG VAN EEN VERWARMINGSS YSTEEM 
VAN TYPE 1 
 

DIAGNOSEVERSLAG  
VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1  

Erkende verwarmingsinstallateur  Verantwoordelijke van de technische 
installaties  

 
Naam:  ..................................................................................  
Identificatienummer:  ..........................................................  
Onderneming:  .....................................................................  
Btw-nummer:  ......................................................................  
Straat:  ..................................................................................  
Nr.: ………. 
PC: …………  Gemeente:  ................................................  
Tel.: …………………….  Fax:  ..........................................  
E-mail: ..................................................................................  
Uitvoeringsdatum: ……/……/………. 

 

 
 Onderneming: 

.......................................................... 
 Particulier 

 
Naam:  .........................................................................  
Straat:  .........................................................................  
Nr.: ........  
PC: ……….  Gemeente:  ..........................................  
Tel.:  ....................................      Fax:  .........................  
E-mail:………………………………………………..... 

Adres waar het verwarmingssysteem zich bevindt: 
 .................................................................................................................................................................................................  
 

Kenmerken van de verwarmingsketel 

Verwarmingsketel  Brander  

 
Type: Unit  Non Unit 
Gemonteerd in B C C met concentrisch
kanaal   
Condensatie:  Ja  Neen 
Kenplaatje: Afwezig aanwezig 

Merk:  .................................................................................... . 
Type:  .................................................................................... . 
Bouwjaar:   ........................................................................... . 
Serienummer:  ..................................................................... . 
Nominaal vermogen (kW)  ................................................. . 
Label (HR, HR+, HRTOP, Optimaz, Elite): ….………… 

 
Type: Atmosferisch  Premix  Ventilator 
Brandstof: Aardgas Propaan  Stookolie     

 Andere:…………………… 
 Gemengd (Aardgas – Stookolie) 

Kenplaatje: Afwezig   Aanwezig 
Merk:  ..................................................................... …. 
Type:  ..........................................................................  
Branderklep: JA/NEE 
Rookklep: JA/NEE 
Bouwjaar:  ...................................................................  
Serienummer: ………………………………………….. 

 
Functie:  

 
 
 
 

Enkel verwarming 
Verwarming en productie van SWW 
Enkel productie van SWW 
Andere toepassing(en):.............................................. 
 

Type regelsysteem:  

 

Ketelthermostaat met vaste waarde (aquastaat) 
Kamerthermostaat (stuurt de brander aan) 
Met buitentemperatuurvoeler (weersafhankelijke regeling van de brander) 
 
 



 
PAGINA 92 OP 103 – MODULE REGELGEVING  –  VERSIE 1 –  NOVEMBER 2014 

 

 

Jaarlijks verbruik 
 

 Aardgas: ……………..kWh/jaar 
 Stookolie: ……………….....kWh/jaar 
 Propaan/Butaan: ………..kWh/jaar 

Productierendement van het verwarmingssysteem  .......................% 

Aanbevelingen 
Voornaamste aanbevelingen 

 

 
 

 

 
De bestaande ketel vervangen: 
Een afstelling en onderhoud van verwarmingsketel en brander 
uitvoeren: 
De brander vervangen: 
Een luchtklep op de brander/ in het rookkanaal plaatsen: 
Een regeling op basis van een kamerthermostaat  
plaatsen: 

Geraamde financiële besparing: 
............................................ €/jaar 
............................................ €/jaar 

 
............................................ €/jaar 
............................................ €/jaar 
............................................ €/jaar 

Aanvullende aanbevelingen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Manuele verlaging van de temperatuur van de  
verwarmingsketel (aquastaat) volgens het seizoen; 
Correctie van de actieve verwarmingscurve in een  
weersafhankelijke watert° regelaar = fct (buiten t°); 
Isolatie rond de niet-geïsoleerde leidingen (water en  
lucht) plaatsen in de niet-verwarmde ruimten. Waak 
over de door de regelgeving opgelegde dikte; 
Een afwezigheids- en nachtverlaging instellen: de  
ingestelde temperatuur verlagen; 
De manuele radiatorkranen vervangen door  
thermostatische kranen, rekening houdend met de  
eventuele aanwezigheid van een kamerthermostaat; 
De circulatiepompen die continu werken vervangen 
door een systeem dat intermitterend of met variabele 
snelheid werkt; 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Voor elke circulatiepomp, overschakelen van 
snelheid III op een lagere snelheid, of in een 
wandketel, nagaan of de regeling "automatische 
snelheidskeuze" toelaat (in  
voorkomend geval).; 
Een 3-weg mengkraan plaatsen als de ketel 
hiermee niet is uitgerust en met een constante 
temperatuur werkt; 
In aanwezigheid van radiatoren voor een venster, 
dit vervangen door een thermisch geïsoleerde  
ondoorschijnende steunmuur; 
In aanwezigheid van radiatoren voor een niet-
geïsoleerde muur of een venster, een 
reflecterende folie plaatsen; 
 
…………….. 

Aanbevelingen voor de veiligheid 

 
 

 

 

 
Openingen voor de toevoer en afvoer van lucht maken  
in de stookruimte; 
De schoorsteenmond verhogen; 
Een roestvrijstalen buis in en een trekonderbreker in de schoorsteen plaatsen; 
Een schoorsteenkap op de schoorsteenmond plaatsen; 
……………….. 
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Informatie verstrekt aan de VTI 
1. Lijst van de documenten overgemaakt aan de VTI: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

2. Lijst van de uitleg verschaft aan de VTI:  

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Opmerkingen: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 
Diagnoseverslag opgesteld door: 
Naam: ………………………………………………… 
 

 
(Datum en handtekening van de erkende 

verwarmingsinstallateur) 

 
Diagnoseverslag ontvangen door: 
Naam: ……………………………………………… 
Hoedanigheid:……………………………………………. 
 

(Datum en handtekening van de ontvanger) 
 
 
 
 

 
 

Dit verslag moet niet naar Leefmilieu Brussel worde n verstuurd, maar moet in het logboek van het 
verwarmingssysteem dat aan een diagnose werd onderw orpen worden bewaard. 
 
BELANGRIJK 
 
Bij vaststelling van een gevaar  voor de gebruikers van het verwarmingssysteem of voor iedere andere 
persoon moet de erkende professional belast met de diagnose van dit verwarmingssysteem volgende 
personen waarschuwen  als hij zelf niet kan handelen of daartoe niet gemachtigd is: 
1. in dringende gevallen  (daadwerkelijke CO-intoxicatie of gaslek met onmiddellijk gevaar), na de ramen te 

hebben geopend en de vertrekken te hebben geëvacueerd: de brandweer  (100); 
2. bij gasgeur , na de ramen te hebben geopend en de vertrekken te hebben geëvacueerd: Sibelga  

(02/274.40.44) 
3. in alle andere gevaarlijke situaties : de gebruiker  en de eigenaar van het verwarmingssysteem ; bij 

aanwezigheid aan de hand van een door de betrokken partijen ondertekend stuk waarvan elke partij een kopie 
ontvangt, of bij afwezigheid door het versturen van een aangetekende zending met bericht van ontvangst 
waarin voor het mogelijke gevaar wordt gewaarschuwd. 
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Bijlage 1: Nuttige gegevens voor de berekeningen  

Gegevens over het energieverbruik 
  Periode: 

 Aardgas: ……………..m³/periode 
……………..kWh/periode 

van...........................tot......................... 

 Na aftrek van SWW: ………….kWh/periode 

 Stookolie ……………..l/periode van...........................tot......................... 

 Na aftrek van SWW: ………….kWh/periode 

 Propaan/Butaan ……………….kg of l*/ periode 
.....................kWh/periode 

van...........................tot......................... 

 Na aftrek van SWW: ………….kWh/periode 

*Schrappen wat niet past 

In mindering te brengen SWW: 
Aantal bewoners aanwezig tijdens de periode: 

 < 3 personen (2.500 kWh/jaar) 
 3 of 4 personen (4.200 kWh/jaar) 
 > 4 personen (5.500 kWh/jaar) 

Energiefactuur: ………………..€/periode.                         Periode: van ………….. tot ……………… 

  Evaluatie van het productierendement 
Factor a: …………..% 
Factor b: …………..% 
Verbrandingsrendement van de verwarmingsketel:……….% 
            gemeten tijdens de diagnose (niet het ticket met de metingen vast) 
            afgelezen van het volgende document: ………………. 
Belastingsfactor (bcor): ……………….% 
Vastgestelde overdimensionering: ……………………… 

Berekening voor een vernieuwing van de verwarmingsk etel  

Nieuwe factor bcor: …………….% 
Nieuwe factor a: ………………..% 
Nieuw verbrandingsrendement: …………………% 

Nieuw productierendement (žp, nieuw): ……………..% 
Rendementsverhoging: ………………..% 
Jaarlijkse energiefactuur: ………………..€/jaar 
Geraamde jaarlijkse besparing: ………….€/jaar 
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Bijlage 2: Aanvullende informatie ten behoeve van d e 
certificateurs.  

 

1. Kunt u de aanwezigheid vaststellen van een regelaar die de watertemperatuur van de verwarmingsketel 
bepaalt met behulp van een buitentemperatuurvoeler?  

Ja Neen 
 

2. Kunt u in het verwarmingssysteem de aanwezigheid vaststellen van een 3-wegklep of van een 
buitentemperatuurvoeler? 

Ja Neen 
  

3. Kunt u de aanwezigheid van een warmtepomp vaststellen? 
Ja Neen 

Zo ja:   
- Wat is de energievector van deze warmtepomp?  Gas  Elektrisch 
- Van welk type is de warmtepomp?  Grondwater - Water, 
      Grond - Water, 

   Buitenlucht - Water, 
   Buitenlucht - Water, 
   Andere: ……….…………….. 

- Wordt ze ook gebruikt voor de productie van SWW? 
Ja Neen 

 

4. Zijn alle verwarmingsleidingen in de stookruimte geïsoleerd? 
Ja Neen 

 
Zo Neen: Is er meer dan 50 strekkende meter leidingen niet geïsoleerd? 

Ja Neen 

5. Kunt u vaststellen of er in de stookruimte een opslagvat voor verwarmingswater staat 
      dat niet is verbonden met een warmtepomp? 

Ja Neen 
 

6. Kunt u vaststellen of er in de stookruimte een opslagvat voor SWW staat? 
Ja Neen 

 

Zo ja: Is dit thermisch goed geïsoleerd? 
Ja Neen 

 

7. Wat is de inhoud van het vat (of van de verschillende vaten samen)? :     liters 
             
         

 

8. Kunt u vaststellen of er een distributiekring voor SWW is?   
Ja Neen 

 
Zo ja: Is deze distributiekring thermisch geïsoleerd over zijn hele zichtbare lengte? 

Ja Neen 
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BIJLAGE 6: MINIMALE INHOUD VAN HET DIAGNOSEVERSLAG VAN TYPE 2 
 

1) Administratieve en algemene gegevens 
 
- Adres van het verwarmingssysteem waarop de diagnose betrekking heeft straat, nr., bus, gemeente, postcode 
- Benaming van het gebouw: 
- Adres van de VTI van het verwarmingssysteem waarop de diagnose betrekking heeft: straat, nr.; bus, 

gemeente, postcode 
- Gegevens van de VTI van het verwarmingssysteem waarop de diagnose betrekking heeft: contactpersoon, 

telefoon, fax, e-mail 
- Uitvoeringsdatum van de diagnose: 
- Gegevens van de EPB-verwarmingsadviseur die de diagnose heeft uitgevoerd: naam, voornaam, (eventuele) 

onderneming, erkenningsnummer, btw-nummer, handtekening 
- Officieel nr. van het diagnoseverslag 
 

2) Gegevens van het gebouw 
- Hoofdbestemming  
- Verwarmde vloeroppervlakte in m² 
- Eventuele bijkomende kenmerken 
 

3) Gegevens over het energieverbruik 
 
- aard van de brandstof: aardgas, stookolie, propaan, andere 
- vastgesteld verbruik: in fysische eenheid (m³, liter, ...); in energie-eenheid (kWh); periode 
- jaarlijkse energiefactuur: in euro; periode. 
 

4) Bestaande situatie van het verwarmingssysteem 
 
- Aantal verwarmingsketels 
- Gegevens voor elke ketel: merk, bouwjaar, type, eventueel label, nominaal vermogen 
- Gegevens van de brander van elke ketel (eventueel): merk, bouwjaar, type, vermogensmodulatie 
- Functie van elke ketel: alleen verwarming, verwarming en SWW, alleen SWW 
- Verbrandingsrendement van elke ketel 
 

5) Beoordeling van het productierendement van het bestaande verwarmingssysteem 
 
- berekende waarde: % 
- gemiddelde belastingsfactor van de stookplaats: 
- vastgestelde overdimensionering: 
 

6) Aanbevelingen voor de VTI 
 
- Aanbevelingen met betrekking tot de volledige vervanging van de verwarmingsketel(s) van het  

verwarmingssysteem, met de jaarlijkse energiebesparing geraamd in euro en gerichte aanbevelingen over de 
verwarmingsketels & branders die geselecteerd kunnen worden met behulp van het door het Instituut ter 
beschikking gestelde hulpmiddel. 

- Aanbevelingen betreffende de distributie, de regeling, de tijdelijke onderbrekingen die geselecteerd kunnen 
worden met behulp van het door het Instituut ter beschikking gestelde hulpmiddel 

 
7) Aan de VTI doorgegeven informatie 

 
- Lijst van aan de VTI doorgegeven documenten zoals folders over de premies, enz. ...  
- Lijst van aan de VTI of de gebruiker van het verwarmingssysteem gegeven toelichtingen. 
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8) Aanvullende informatie ten behoeve van de certificateurs 
 

a) Kunt u de aanwezigheid vaststellen van een regelaar die de watertemperatuur van de  
verwarmingsketel bepaalt met behulp van een buitenvoeler? Ja/Nee 

 
b) Kunt u, in het verwarmingssysteem, de aanwezigheid vaststellen van een driewegklep of van een 

buitentemperatuurvoeler? Ja/Nee 
 

 
c) Kunt u de aanwezigheid van een warmtepomp vaststellen? Ja/Nee 

Zo ja:  
    

o Wat is haar energievector? Aardgas / Elektriciteit 
o Van welk type is deze warmtepomp? Grondwater - Water / Grond - Water / Buitenlucht - 

Water / Buitenlucht - lucht, Andere: ……….… 
o Wordt ze ook gebruikt voor de productie van SWW? Ja/Nee 

 
d) Zijn alle verwarmingsleidingen in de stookruimte geïsoleerd? Ja/Nee 

Indien niet:    
o Is meer dan 50 strekkende meter leidingen niet geïsoleerd? Ja/Nee 

 
e) Kunt u vaststellen of er in de stookruimte een opslagvat voor verwarmingswater staat dat niet is  

verbonden met een warmtepomp? Ja/Nee 
 

f) Kunt u vaststellen of er in de stookruimte een opslagvat voor SWW staat? Ja/Nee 
Zo ja: 

o Is dit thermisch goed geïsoleerd? Ja/Nee 
o Wat is de inhoud van het vat (of van de verschillende vaten samen): <100 l / 100 tot 200 l / 

>200 l 
 

g) Kunt u vaststellen of er een distributiekring voor SWW is? Ja/Nee 
Zo ja: 

o Is deze distributiekring thermisch geïsoleerd over zijn hele zichtbare lengte? Ja/Nee 
 
Het document dat wordt aangemaakt met behulp van het door het Instituut ter beschikking gestelde hulpmiddel 
voor controle van verwarmingssystemen, wordt bij het verslag gevoegd. 
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BIJLAGE 7: OPNAMEFORMULIER VOOR  DE DIAGNOSE VAN EE N 
VERWARMINGSSYSTEEM TYPE 2 
 
 
 

 
Versie juni 2013 – blz. 1/5  

Datum van de diagnose

Naam van het gebouw Straat nr

Gemeente Postcode

Contactpersoon Naam Voornaam

Functie Bedrijf

Tel. Nr E-mail

Verantwoordelijke technische installatie (VIT) Naam Voornaam

Functie Bedrijf

Straat nr

Gemeente Postcode

Tel nr: E-mail

Oorsprong en beschikbare informatie bij aanvang dia gnose Laatste onderhoudsattesten JA / NEEN*

Jaarlijkse verbruiken verwarming JA / NEEN*

Verwarmde vloeroppervlakte JA / NEEN*

Verantwoordelijke technische installaties aanwezig bij de audit JA / NEEN*

* schrappen wat niet past

Dag Maand

Gebouwgebruik Werkingsperiode installatie Starten verwarming

Stoppen verwarming

Standaardwaarden >>>>>>> °C buiten graaddag.

Gebied van activiteit :(uit deze lijst kiezen)
dagen periode

regime

Kantoorgebouw privé: aantal personeelsleden 21 15 4 5/7 w erkdagen 7 - 20 15 15/15

Kantoorgebouw publiek: aantal personeelsleden 21 15 4 5/7 w erkdagen 7 - 18 15 15/15

Gemeenschapsonderwijs:

Officieel onderwijs: aantal leerlingen: 21 15 3 5/7 schoolkal. 8 - 18 15 15/15

Vrij of privéonderwijs:

Hospitaal/Ziekenhuis: aantal bedden: 22 20 2 7/7 vol jaar 7 - 22 19 19/19

Rusthuis: aantal bedden: 22 20 2 7/7 vol jaar 8 - 22 18 18/18

Zwembad: m² wateroppervlakte 30 24 3 6/7 10 - 22 27 27/27

Warenhuis: 20 15 3 6/7 9 - 19 15 15/15

Handel buiten warenhuis: 20 15 3 6/7 8 - 18 15 15/15

Horeca: 21 15 3 6/7 8 - 23 15 15/15
Appartementsgebouw: aantal wooneenheden 21 18 3 7/7 vol jaar 7 - 23 15 15/15

Andere: 21 15 3 5/7 w erkdagen 7 - 18 15 15/15

Aantal m² verwarmde vloeroppervlakten : oorsprong gegevens

geschat (ruwe schatting)

geschat (volgens meting)

berekend (volgens normen)

Personnalisatie van het gebouwgebruik  Enkel in te vullen indien "kenmerken gebouw": andere

Bezettingsuren van het gebouw Werkingsdagen van de verwarming:

van (uur) tot (uur) Dag Maand Dag Maand Werkuren per week

Periode 1 5 dagen op 7

Periode 2 5 dagen op 7 (schoolkalender)

6 dagen op 7 (zaterdag inbegrepen)

Raming zonnewarmte/ interne winsten °C 7 dagen op 7

Burelen 4°C, andere 3°c 

Verbruik aan brandstof?

Periode Stookperiode volgens opgegeven verbruik

Gasolie liter/jaar

Gasolie extra liter/jaar Dag Maand Jaar

G25 kWh/jaar van

G20 kWh/jaar tot en met

Diagnose van een verwarmingssysteem type 2 volgens EPB-reglementering voor verwarming

Opnameformulier voor de gegevens die nodig zijn voo r het gebruik van de Audit H100 software

Administratieve gegevens

Naam van de EPB
verwarmingsadviseur

Erkennings
nummer

Kenmerken gebouw

°C hoog

regime

°C laag

regime

Zon- intern

winst

   Weekprogramma
uren hoog

regime
Bijkomende kenmerken gebouw

niet gekend
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Aantal ketels: (maximum 4)

Bepaling van de regelingsmodus van de ketels Werkingstemperatuur ketels 

1 van de 3 kiezen!!

Geen specifieke regeling voor de branders

Aanwezigheid cascaderegelaar vlamgangen branders Op vaste temperatuur ( op 75°C)
kleine vlamgang °C Glijdend temperatuursysteem met voettemperatuur (60°C) 

groote vlamgang °C Glijdend temperatuursysteem zonder voettemperatuur 

Zijn de radiatoren in zonnige ruimtes of grote bezettingsgraad uitgerust met thermostatische kranen ? JA / NEEN*

Is de installatie uitgerust met een regeling die de warmteverdeling, buiten de bezettingsuren onderbreekt ? JA / NEEN*

Indien ja: Zijn de datum en uur op de regelaar(s) correct ingesteld ? JA / NEEN*

Wordt de nachtverlaging door een ruimtevoeler bewaakt ? JA / NEEN*

JA / NEEN*

Zijn de toegepaste uurroosters in overeenstemming met de bezettingsuren van het gebouw ? JA / NEEN*

Indien ja: Is de watertemperatuur boven de 70°C bij een buitentemperatuur van 0°C ? JA / NEEN*

Wordt de temperatuur van elke verwarmingskring in functie van de buitentemperatuur bepaald ? JA / NEEN*

Is de watertemperatuur van het verwarmingswater boven de 30°C bij een buitentemperatuur van 15°C of hoger ? JA / NEEN*

* schrappen wat niet past

Kenmerken ketels ( in volgorde van opstart bij een mogelijke cascadeopstelling)

Condensatieketel aanzien als tweetraps gasbranders

Soort ketel: S(c) = Stookolie, G(c) = aangeblazen gasbrander, A(c)  = atmosferische gasketel, U = condenserende gasunit (c) = condenserend

Ketel 1

Brander 1

Ketel 2

Brander 2

Ketel 3

Brander 3

Ketel 4

Brander 4 * schrappen wat niet past

** bij gebrek aan objectieve beoordeling: slechtste situatie nemen!

Metingen rookgasrendementen nr 1 nr 2 nr 3 nr 4

Datum attest

Aanwezigheid rookgasklep JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN*

Aanwezigheid regelklep JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN*

Sluit regelklep goed af ? JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN*

* schrappen wat niet past

Oorsprong info: gemeten tijdens de diagnose (nota: bij 2-trapsbrander, indien meting vlamgang 1 niet mogelijk, vak "vlamgang 1" niet invullen)

ketel nr >>>>>>> 1 2 3 3 1 2 2 4

Gasdebiet (enkel atmosf. niet condens.) m³ / h m³ / h

Debiet verstuiver gal / h gal / h

Pompdruk bar bar

Netto temperatuur rookgassen °C °C

CO2 -waarde % %

O2-waarde % %

CO-waarde mg / kWh mg / kWh

Ketelwatertemperatuur °C °C

Omgevingstemperatuur °C °C

Rookgasrendement % %

Onderdruk schoorsteen Pa Pa

Oorsprong info: volgens verbrandingsattest

Gasdebiet (enkel atmosf. niet condens.) m³ / h m³ / h

Debiet verstuiver gal / h gal / h

Pompdruk bar bar

Netto temperatuur rookgassen °C °C

CO2 -waarde % %

O2-waarde % %

CO-waarde mg / kWh mg / kWh

Ketelwatertemperatuur °C °C

Omgevingstemperatuur °C °C

Rookgasrendement % %

Onderdruk schoorsteen Pa Pa

Worden de branders meermaals per jaar gecontroleerd ? (periodieke controle van de verbranding ) JA / NEEN*

In een "gemengde stookplaats", heeft de condensatieketel voorrang ? JA / NEEN*

Klinkt het expansievat hol ? JA / NEEN*

Wordt er regelmatig water aan de installatie toegevoegd (teken van een lek en, op termijn, risico tot corrosie) JA / NEEN*

* schrappen wat niet past

Merk en type Soort         Serienummer Vermogen Bouwjaar

Kenmerken van het verwarmingssysteem

Regeling van de vlamgangen branders door 
ketelthermostaten

Komt het aantal programmeerbare dagen van de regelaar overeen met de bezettingsmodus van het gebouw (is een 

afzonderlijke regeling op een weekdag en tijdens het weekend mogelijk, kan de vakantie vooraf geprogrammerd 

Sporen ondichtheid ?         Isolatie **        Trekregelaar ?

JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN*

      kleine vlamgang = vlamgang 1      groote vlamgang = vlamgang 2

JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN*

JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN*

JA / NEEN* JA / NEEN* JA / NEEN*

      kleine vlamgang = vlamgang 1      groote vlamgang = vlamgang 2
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Evaluatie van de condenserende ketel inclusief rege ling en hydraulische aansluitingen

- By Pass: (gesloten collector of evenwichtsfles of mengkranen in verdeling):Afwezig, dus goed JA / NEEN*

Aanwezig, dus minder gunstig of slecht JA / NEEN*

- Regeling ketel in glijdende temperatuur: Aanwezig en goed ingesteld (ketelwatertemp. < temp. van het meest temperatuurvergende circuit + 5°C) JA / NEEN*

Afwezig of slecht ingesteld (ketelwatertemp. > temp. van het meest temperatuurvergende circuit + 15°C) JA / NEEN*

Deels goed ingesteld (ketelwatertemp. < temp. van het meest temperatuurvergende circuit + 15°C) JA / NEEN*

- Regeling secundaire kringen in glijdende temperatuur: Aanwezig en goed ingesteld JA / NEEN*

Afwezig of slecht ingesteld JA / NEEN*

Deels goed (aanwezigheid van verbruikers op hoge temperatuur) JA / NEEN*

* schrappen wat niet past

Hydraulische schema (ter plaatse geïdentificeert)

Distributie

Leidingen beknopt Kranen beknopt

uitgebreid uitgebreid

Enkel in te vullen indien "uitgebreid"

Energieverliezen door ongeïsoleerde leidingen en/of  kranen in de stookplaats

Type leiding (1) = Verwarmingsbuizen in NIET verwarmde lokalen A Type kraan (5) Bolkraan A

= Verwarmingsbuizen > DN 32 in verwarmde lokalen B Kraan met flenzen B

= Sanitaire omloopkring in NIET verwarmde lokalen C

= Sanitaire omloopkring > DN 32 in verwarmde lokalen D

Diameter leidingen (2): DN 15 - 1/2" - Ø = 21 mm 15 DN 100 - 4" - Ø = 100 mm 100

DN 20 - 3/4" - Ø = 27 mm 20 DN 125 - 5" - Ø = 140 mm 125

DN 25 - 4/4" - Ø = 34 mm 25 DN 150 - 6" - Ø = 165 mm 150

DN 32 - 5/4" - Ø = 42 mm 32 DN 200 - Ø = 213 mm 200

DN 40 - 6/4" - Ø = 48 mm 40 DN 250 - Ø = 273 mm 250

DN 50 - 2"    - Ø = 60 mm 50 DN 300 - Ø = 324 mm 300

DN 65 - 2 1/2" - Ø = 76 mm 65 DN 350 - Ø = 376 mm 350

DN 80 - 3" - Ø = 89 mm 80 DN 400 - Ø = 432 mm 400

Gemiddelde temperatuur in °C (3) Aantal werkuren per jaar:(4)

Continu 70°C 1 Volledig jaar - 8.760 uren A

Glijdend temperatuur 45°C 2 Verwarmingsseizoen - 5.800 uren B

Temperatuur SWW - 60°C 3 Enkel tijdens de bezettingsuren - 16:00 h C

Leiding 1 Leiding 2 Leiding 3 Leiding 4 Leiding 5 Kraan 1 Kraan 2 Kraan 3 Kraan 4 Kraan 5

Type leiding: A,B,C of D zie (1)  Type kraan: A, B zie (5)

Ø leiding (2)  Ø kraan zie (2)

Lengte leiding in meter  aantal kranen

Gem. Watertemperatuur °C zie (3)  Gem. watertemp.zie (3)

Aantal werkuren/jaar zie (4)  Aant. werku./jaar zie (4)

JA / NEEN*

Zijn de CV-leidingen en de SWW-kring in onverwarmde lokalen geïsoleerd ? JA / NEEN*

Zijn de kranen/kleppen in de stookplaats geïsoleerd ? JA / NEEN*

Zijn de circulatiepompen van het type "variabele snelheid" ? JA / NEEN*

Indien niet, is de ∆T tussen aan- en terugvoer van de kringen bij zeer lage temperaturen (t = 0°C) > 15°C ? JA / NEEN*

Zijn de circulatoren "buiten bedrijf" wanneer er, in de zomer, geen verwarmingsbehoefte is ? JA / NEEN*

Is de hydraulische kring in zones verdeeld met gelijke warmtevragen in functie van gebruik lokalen ? (gebruikstijden, temperatuur, enz) JA / NEEN*

Indien "ja", heeft elke kring haar eigen regeling ? JA / NEEN*

* schrappen wat niet past

Circulatoren 

Pomp 1 Pomp 2 Pomp 3 Pomp 4 Pomp 5 Pomp 6 Pomp 7 Pomp 8 Pomp 9 Pomp 10

Type: Vaste snelheid

Variabele snelheid

Werking Continu werking

Intermitterende

Afgifte

Radiatoren Zijn de muren achter de radiatoren geïsoleerd? JA / NEEN*

Zijn de buitenwanden achter de radiatoren opaak? (dus geen glazenwand) JA / NEEN*

* schrappen wat niet past

Diameter kranen (2):

Is het hydraulische netwerk opgedeeld in zones met een vergelijkbaar gebruik, vergelijkbare thermische noden, comforteisen, uurregelingen en werkingssystemen ?
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Hoe wordt SWW aangemaakt? 

Niet (er is geen sww-productie) JA / NEEN*

Door de CV-installatie JA / NEEN*

Door aparte ketel, geen aparte brandstofteller JA / NEEN*

* schrappen wat niet past
Evaluatie jaarverbruik aan sanitair warm water (SWW )

Evaluatie van de waterbehoeften aan 60°C in m³ / jaar:

1.1. Door middel van ratio per gebouw

Type waarde
aantal

eenheden

aantal

 dagen
totaal m³

(60°C/jaar)
3 sterren - in de bergen (wintersport) per kamer en per dag 170 170 m³ / jaar

3 sterren, eender waar per kamer en per dag 130 tot 140 135 m³ / jaar

Vakantiehotel per week - met bad per kamer en per dag 100 100 m³ / jaar

1 ster met 50% stortbad en 50% ligbad per kamer en per dag 75 75 m³ / jaar

- linnen per kg droge linnen 4 tot 5 4,5 m³ / jaar

Restaurant 1 tot 50 eetmalen per dag per eetmaal 20 20 m³ / jaar

51 tot 150 eetmalen per dag per eetmaal 12 12 m³ / jaar

Bureel Zonder douche noch restaurant per persoon per dag 2 tot 6 4 m³ / jaar

Grootkeuken Grootkeuken per eetmaal 2 tot 3 2,5 m³ / jaar

School Internaat kamer per bed en per dag 30 tot 40 35 m³ / jaar

Eetmaal, zonder per eetmaal 3 tot 5 4 m³ / jaar

Eetmaal met vaatwas per eetmaal 9 tot 10 9,5 m³ / jaar

Kamer per bed per dag 40 40 m³ / jaar

Kamer, geen vaatwas per eetmaal 3 tot 5 4 m³ / jaar

Kamer met vaatwas per eetmaal 9 tot 10 9,5 m³ / jaar

- kamer per bed per dag 60 60 m³ / jaar

- keuken met vaatwas per eetmaal 10 tot 15 12,5 m³ / jaar

Kamer per bed en per dag 50 tot 60 55 m³ / jaar

Keuken met vaatwas - 300 à 1.700 eetmalen per dag per eetmaal 8 tot 12 10 m³ / jaar
- kamer per bed en per dag 100 100 m³ / jaar
- keuken met vaatwas per eetmaal 9 tot 10 9,5 m³ / jaar

- kamer per bed en per dag 60 60 m³ / jaar

- keuken met vaatwas per eetmaal 9 tot 10 9,5 m³ / jaar

Camping 3 à 4 sterren per persoon per dag 12 12 m³ / jaar

per camp.plaats per dag 45 45 m³ / jaar

Villa standaard per persoon per dag 35 35 m³ / jaar

Appartement gemiddeld standaard per persoon per dag 40 40 m³ / jaar

Huurflat per persoon per dag 35 35 m³ / jaar

TOTAAL m³ / jaar aan 60°C

1.2. Door middel van een ratio per aftappunt

Industrie Lavabo "individueel" 22 15 15 m³ / jaar

11 tot 22 8 tot 15 11,5 m³ / jaar

6 tot 10 5 tot 8 6,5 m³ / jaar

43 30 30 m³ / jaar

54 38 38 m³ / jaar

Stortbad "Gemeenschappelijk" 36 25 25 m³ / jaar

Stortbad "in cabine" licht werk 50 35 35 m³ / jaar

Stortbad "in cabine" zwaar werk 60 42 42 m³ / jaar

Badkuip 180 125 125 m³ / jaar

Gemiddeld verbruik m³ / jaar

incl. Keuken m³ / jaar

School Stortbad in school 36 25 25 m³ / jaar

Sport gebouw Stortbad in sportgebouw 60 42 42 m³ / jaar

Slaapgelegenheid Standaard bad 150 105 105 m³ / jaar

Groot bad 180 125 125 m³ / jaar

Badkuip voor hydrotherapie 300 210 210 m³ / jaar

TOTAAL m³ / jaar aan 60°C

1.3. Door rechtstreekse meting aan de aftappunten

Aftappunt
Verbruik

liter/week 
Aantal
weken

Aantal
toestellen

Temp.°C
tappunt

Wastafel

Lavabo

Stortbad

bad

andere..

andere..

Energische deel voor de SWW produktie

Enkel in te vullen indien SWW met zelfde brandstof maar niet met zelfde warmtebron 

Kenmerken Behoefte in liters aan 60°C

Totaal m³
aan 60°C/jaar

Hotel

Rusthuis

Kraamkliniek

Hospitaal

Gehandicaptente

huis

Dagcentrum

Liters 45°C

gebruiker

Liters 60°C

gebruiker

Gekozen
waarde 

Aantal
lavabo's

Aantal
gebr/jaar

Lavabo

"collectief"

= met kraan

= automatisch

Lavabo

"cirkel"

= 6 plaatsen

= 10 plaatsen

50 per persoon per dag 50
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Bepaling van het type van SWW voorbereindigsinstall atie

op basis van een globale seizoenrendement van de in stallatie (waterketel + leidingen + ....  ) Rendement

Boiler gecombineerd met ketel stookolie 0,45

gas 0,45

Platen warmtewisselaar + ketel stookolie 0,6

gas 0,6

Elektrische boiler door nachtaccumulatie 0,7

Elektrische doorstroomboiler 0,95

Waterverwarmer met accumulatie stookolie 0,5

gas 0,5

Waterverwarmer doorstroomtype met waakvlam 0,6

zonder waakvlam 0,8

Gaswandketel CV+SWW gas 0,7

Warmtepomp 1,5

Zonnepanelen met 50% ondersteuning door elekticiteit 1,5

Gekozen globaal rendement

JA / NEEN*

JA / NEEN*

JA / NEEN*

Zo ja Wat is de energievector van deze warmtepomp? Aardgas / Elektriciteit

Van welk type is deze warmtepomp? Grondwater-Water/ Grond-Water/ Buitenlucht-Water / Buitenlucht-Lucht/ Andere: *

Wordt ze ook gebruikt voor de productie van SWW? JA / NEEN*

4) Zijn alle verwarmingsleidingen in het stookplaats geïsoleerd? JA / NEEN*

Zo neen Is er meer dan 50 strekkende meter leidingen niet geïsoleerd? JA / NEEN*

5) Kan u vaststellen of er in het stookplaats een opslagvat voor verwarmingswater staat dat niet is verbonden met een warmtepomp? JA / NEEN*

6) Kan u vaststellen of er in het stookplaats een opslagvat voor SWW staat? JA / NEEN*

Zo ja Is dit thermisch goed geïsoleerd? JA / NEEN*

Wat is de inhoud van de het vat (of van de verschillende vaten samen): <100L / 100 tot 200L / >200L

7) Kan u vaststellen of er een distributiekring voor SWW is? JA / NEEN*

Zo ja Is deze distributiekring thermisch geïsoleerd over haar hele zichtbare lengte? JA / NEEN*

* schrappen wat niet past

Bijkomende vragenlijst ten behoeve van de certifica teurs in BHG

1) Kunt u de aanwezigheid vaststellen van een regelaar die de watertemperatuur van de verwarmingsketel bepaalt met 
behulp van een buitentemperatuurvoeler? 
2) Kunt u, in het verwarmingssysteem, de aanwezigheid vaststellen van een driewegklep of van een buitentemperatuurvoeler? 

3) Kunt u de aanwezigheid van een warmtepomp vaststellen? 

Bijkomende mening (commentaren) van de EPB-verwarmi nsadviseur



 
PAGINA 103 OP 103 – MODULE REGELGEVING  –  VERSIE 1 –  NOVEMBER 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie: Deel I: G. Knipping, M. Dethier, A. Beullens, C. Danlois (BIM) 
Deel II: M. Delanghe et E. Trogh (BIM). 
Verantwoordelijke uitgevers: F. Fontaine & R. Peeters – Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel. 


