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1  Context 

 

1.1 Inhoud van de infofiche 

 

Deze toelichtende fiche is bedoeld om de verschillende erkenningen voor te lichten die zijn 

voorzien in de EPB-verwarmingsreglementering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 

opleidingen voor het verkrijgen of behouden van een erkenning en de eventuele vrijstellingen. 

 

1.2 Doelgroep 

 

Deze fiche is bedoeld voor professionals die actief zijn op het gebied van centrale 

verwarmingsinstallaties die wensen te worden erkend volgens de EPB-

verwarmingsreglementering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Tevens is ze bedoeld voor opleidingscentra, waarvoor ze enkele punten van het 

opleidingsprotocol aanvult en nader verklaart.  

 

1.3 Het regelgevend kader 

 

De EPB-verwarmingsreglementering die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, voorziet erkenningen in functie van volgende handelingen: 
 

 EPB-periodieke controle van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen 

 EPB-oplevering van verwarmingssystemen 

 de EPB-diagnose van verwarmingssystemen 
 

De EPB-verwarmingsreglementering werd grondig herzien en twee besluiten werden 

gepubliceerd op 21 juni 2018. Deze besluiten zijn van kracht sinds 1 januari 2019. 

De geldende regelgevingsteksten zijn: 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de 
reglementaire handelingen en erkenningen: Staatsblad – ( .doc) 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de 
verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen geldende EPB-eisen: Staatsblad – (.doc ) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/08/03_1.pdf#Page252
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/agbr_20180906_ap24-2-actesit_moniteur_clean.doc
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/08/03_1.pdf#Page322
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/agbr_20180906_ap24-1-exigencesit_moniteur_clean.doc
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1.4 De erkenningen om reglementaire handelingen uit te voeren 

 

Over welke erkenning dient men te beschikken om een EPB-periodieke controle 

uit te voeren? 

 
De EPB-periodieke controle van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen wordt 
uitgevoerd door een EPB-verwarmingsketeltechnicus GI, GII of L in functie van het type toestel 
zoals opgenomen in onderstaande tabel: 
 

 Type toestel Type erkenning van de 
EPB-
verwarmingsketeltechnicus 

 Verwarmingsketels die werken op vloeibare brandstof « L » 

 Verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op 
gasvormige brandstof behalve de toestellen die zowel een 
bijstelling voor het debiet van de luchtaanvoer als gasaanvoer 
vereisen. 

« GI » 

 Alle verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op 
gasvormige brandstof 

« GII » 

 
Over welke erkenning dient men te beschikken om een EPB-oplevering uit te 

voeren? 

 

De EPB-oplevering van een verwarmingssysteem wordt uitgevoerd door een EPB-

verwarmingsadviseur type 1 of type 2 volgens het type verwarmingssysteem zoals opgenomen 

in volgende tabel: 

 

Type verwarmingssysteem Erkenningstype van de 
EPB-verwarmingsadviseur 

Enkel verwarmingssystemen type 1 « Type 1 » 

 Alle verwarmingssystemen (type 1 en type 2)  « Type 2 » 

 

Een type 1 verwarmingssysteem bestaat uit een enkele verwarmingsketel met een nominaal 

vermogen van minder dan 100 kW (en eventueel andere generatoren). 

Een type 2 verwarmingssysteem omvat ofwel een verwarmingsketel met een nominaal vermogen 

van meer dan 100 kW of meerdere verwarmingsketels (en eventueel andere generatoren). 

 

Over welke erkenning dient men te beschikken om een EPB-diagnose van een 

verwarmingssysteem uit te voeren?   

Sinds 1 januari 2019 is de EPB-diagnose van verwarmingssystemen alleen van toepassing op 

systemen van het type 2 en kan deze worden uitgevoerd door een EPB-verwarmingsadviseur 

van type 2. 
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1.5 Opleidingen om een EPB-verwarmingsketeltechnicus GI / GII / L of een EPB-

verwarmingsadviseur type 1 of type 2 te worden 
 

Om een van deze erkenningen te verkrijgen, dient men eerst een opleiding te volgen die erkend 

is door Leefmilieu Brussel en te voldoen aan de examenmodule. 

 

 

 Een lijst van de opleidingscentra die erkende opleidingen aanbieden: 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-

epb/epb-opleidingen/opleidingen-epb?view_pro=1&view_school=1 

 

Om de erkenning van EPB-verwarmingsketeltechnicus GI, GII of L te verkrijgen, is het 

noodzakelijk om een erkende opleiding EPB-verwarmingsketeltechnicus GI, GII of L met vrucht 

te hebben gevolgd. 

 

Om een erkenning van EPB-verwarmingsadviseur type 1 of 2 te verkrijgen, dient men eerst een 

erkende opleiding van verwarmingsketeltechnicus GI, GII of L en vervolgens een erkende 

opleiding voor EPB-verwarmingsadviseur type 1 of 2 te volgen1. 

 

Wanneer de kandidaat slaagt voor een examen, geeft het opleidingscentrum hem een 

bekwaamheidscertificaat van “initiële opleiding” dat overeenkomt met de gevolgde cursus. 

Om een EPB-verwarmingsadviseur te worden, zijn dus twee bekwaamheidscertificaten nodig 

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI, GII of L) en EPB- verwarmingsadviseur (type 1 of type 2). 

Het bekwaamheidscertificaat is 2 jaar geldig. De kandidaat gebruikt het online beschikbare 

aanvraagformulier en gaat ermee akkoord om de verplichtingen na te komen. 

1.6 De verplichting om een bijscholing te volgen 
 

Alle erkenningen die geldig waren op 1 januari 2019, werden verlengd zonder vervaldatum. De 

erkenning blijft geldig op voorwaarde dat de persoon die de erkenning heeft, een bijscholing volgt 

over de wijzigingen die werden aangebracht aan de reglementering EPB-verwarming vóór 

30/06/2022 en het (de) bijhorend(e) examen(s) slaagt. Zo niet, zal de erkenning niet langer geldig 

zijn en zal de kandidaat een volledige initiële opleiding moeten volgen. 

 

De bijscholing voor EPB-verwarmingsketeltechnici is gemeenschappelijk voor de drie soorten 

erkenningen: GI, GII en L. 

 

De bijscholingen voor EPB- verwarmingsadviseurs type 1 of type 2 kunnen in één of meerdere 

fasen worden georganiseerd, afhankelijk van de keuze van de kandidaat en het 

opleidingscentrum: 

-  “bijscholing EPB-verwarmingsketeltechnicus” gevolgd door een “aanvullende bijscholing voor 
EPB-verwarmingsadviseurs van type 1 of type 2” 

- of “volledige bijscholing EPB-verwarmingsadviseur type 1 of type 2”, dat reeds de inhoud van 
de “bijscholing EPB-verwarmingsketeltechnicus” bevat. 

  

                                                           
1 Het is aangeraden om eerst de opleiding te volgen voor EPB-verwarmingsketeltechnicus en daarna die voor 
EPB-verwarmingsadviseur. 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-opleidingen/opleidingen-epb?view_pro=1&view_school=1
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-opleidingen/opleidingen-epb?view_pro=1&view_school=1
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1.7 De erkenningsaanvraag bij Leefmilieu Brussel 

 
Na het behalen van het bekwaamheidscertificaat van ‘initiële opleiding’, neemt de deelnemer zelf 
contact op met Leefmilieu Brussel om zijn erkenning te verkrijgen. 
Zo’n certificaat kan behaald worden na het volgen van een volledige initiële opleiding of een 
initiële opleiding met vrijstellingen. 
De documenten die noodzakelijk zijn voor de erkenningsaanvraag zijn beschikbaar op de website 
van Leefmilieu Brussel. 

 Formulier voor een erkenningsaanvraag: 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/de-energieprestatie-van-

gebouwen-epb/aanvraagformulier 

 

Na het behalen van een bekwaamheidscertificaat van bijscholing, dient de deelnemer niet zelf 

contact op te nemen met Leefmilieu Brussel om zijn erkenning te behouden. De aanpassing 

wordt automatisch uitgevoerd wanneer het opleidingscentrum de resultaten communiceert aan 

Leefmilieu Brussel. 

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/aanvraagformulier
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/aanvraagformulier
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2 Vrijstellingen 

 

De EPB-verwarmingsreglementering biedt de mogelijkheid voor een kandidaat om te worden 
vrijgesteld van een module of een deel van een module van een opleiding. 
 

Een niet-limitatieve lijst van de vrijstellingen is hieronder opgenomen. 

 

Iedereen die een gelijkwaardige opleiding wenst te laten gelden, overhandigt aan het 

opleidingscentrum een bewijs van succesvolle deelname aan de zogenaamde equivalente 

opleiding. Desgevallend wordt een vertaling in het Frans of het Nederlands door het 

opleidingscentrum gevraagd: 

- Als het een gelijkwaardige opleiding betreft die opgenomen is in de lijst, kan de 
opleidingsorganisatie de vrijstelling verlenen voor de (of delen van) de betreffende 
module. 

- Als de opleiding niet in de lijst is opgenomen, vraagt de organisatie de inhoud van de 
cursussen van deze opleiding op (indien nodig vertaald in het Frans of Nederlands) 
zodat een grondige analyse kan worden uitgevoerd met de hulp van Leefmilieu 
Brussel. Het opleidingscentrum maakt de beslissing aan de aanvrager binnen de 
maand bekend. In geval van betwisting kan de kandidaat in beroep gaan tegen de 
beslissing bij Leefmilieu Brussel. 

 

In sommige gevallen kan de kandidaat zich rechtstreeks tot Leefmilieu Brussel wenden om een 

erkenning te verkrijgen. Deze gevallen zijn tevens opgenomen in de lijst. 
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2.1 Vrijstellingen voor initiële opleidingen “EPB-verwarmingsketeltechnicus GI, GII 

of L” 

 

a) Een persoon die beschikt over een bekwaamheidscertificaat als " erkende 

verwarmingsketeltechnicus" GI, GII of L krachtens het besluit van de regering 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 juni 2010 en die zijn erkenning 

nog niet heeft aangevraagd bij Leefmilieu Brussel of waarvan de erkenning niet 

langer geldig is: 

 

De persoon meldt zich aan bij een opleidingscentrum en kan worden vrijgesteld van een deel 

van de initiële opleiding.  

De persoon volgt dan een ‘brugopleiding’ waarvan de inhoud overeenkomt met de bijscholing 

voor EPB-verwarmingsketeltechnicus GI, GII of L vóór 30/06/2022.  

Na het slagen van het examen geeft de opleidingsorganisatie hem een 

bekwaamheidscertificaat van initiële opleiding "EPB-verwarmingsketeltechnicus" GI, GII of L. 

 

Vervolgens dient de persoon een aanvraag in bij Leefmilieu Brussel voor zijn erkenning. 

 

De persoon mag geen reglementaire handelingen meer uitvoeren zolang hij of zij geen 

erkenning (meer) heeft. 

 

b) Een persoon met een bekwaamheidscertificaat of een erkenning uitgereikt door 

het Waalse Gewest of het Vlaamse Gewest als een GI, GII of L 

brandstoftechnicus en die de erkenning als EPB-verwarmingsketeltechnicus 

GI, GII of L wenst te verkrijgen: 

De persoon meldt zich aan bij een opleidingscentrum en kan worden vrijgesteld van een deel 

van de initiële opleiding.  

Hij of zij volgt een "brugopleiding" waarvan de inhoud overeenkomt met de bijscholing voor 

EPB-verwarmingsketeltechnicus GI, GII of L.  

Na het slagen van het examen, geeft de opleidingsorganisatie hem een 

bekwaamheidscertificaat voor de initiële opleiding “EPB-verwarmingsketeltechnicus” GI, GII of 

L. 

Vervolgens dient de persoon een erkenningsaanvraag in bij Leefmilieu Brussel.   
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c) Een persoon met een erkenning als " erkende verwarmingsketeltechnicus" GI 

of GII krachtens het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest van 3 juni 2010 en die ook de erkenning “EPB-

verwarmingsketeltechnicus L” wenst te verkrijgen. 

 

De persoon volgt eerst de bijscholing EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI GII L) en behaalt 
het bekwaamheidscertificaat van bijscholing voor EPB-verwarmingsketeltechnicus na het 
slagen van het examen.  
De administratieve procedures voor het behouden van de erkenning worden door het 
opleidingscentrum ondernomen. 
Wanneer de persoon over een erkenning beschikt overeenkomstig de wetgeving gelding sinds 
1 januari 2019, richt hij of zij zich tot een opleidingscentrum en kan een vrijstelling verkrijgen 
voor de initiële opleiding "EPB- verwarmingsketeltechnicus L " voor de module over de 
reglementering.  
 
De persoon dient vervolgens de module over de technieken met betrekking tot toestellen die 
op vloeibare brandstof werken te te volgen.  
Na de succesvolle afronding van het examen over deze inhoud, geeft het opleidingscentrum 
hem een bekwaamheidcertificaat van initiële opleiding "EPB- verwarmingsketeltechnicus L" 
met vermelding van de specifiek gevolgde inhoud. 
Vervolgens dient de persoon een aanvraag tot erkenning in bij Leefmilieu Brussel. 
 

d) Een persoon met een erkenning “erkende verwarmingsketeltechnicus” GI of GII 

beschikt krachtens het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest van 3 juni 2010 en over een bekwaamheidscertificaat of een erkenning 

als brandstoftechnicus L voor het Waalse of Vlaamse gewest beschikt, die ook 

de erkenning als EPB-verwarmingsketeltechnicus L voor het Brusselse Gewest 

wenst te verkrijgen 

De persoon volgt eerst de bijscholing EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI GII L) en behaalt 
het bekwaamheidscertificaat van bijscholing voor EPB-verwarmingsketeltechnicus na het 
slagen van het examen.  
 De administratieve procedure voor het behouden van de erkenning worden door het 
opleidingscentrum ondernomen. 
 
Vervolgens dient de persoon een aanvraag voor de erkenning “ EPB 
verwarmingsketeltechnicus L" rechtstreeks in bij Leefmilieu Brussel, zonder via een 
opleidingscentrum te gaan, omdat zij of hij volledig is vrijgesteld van de initiële opleiding " 
EPB-verwarmingsketel technicus L". 
 

 

De erkenning als EPB-verwarmingsketeltechnicus wordt direct afgeleverd (volledige vrijstelling). 
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2.2 De vrijstellingen voor de initiële opleidingen “EPB-verwarmingsadviseur type 1” 

 

a)  Een persoon met een bekwaamheidscertificaat van "erkende 

verwarmingsinstallateur" krachtens het besluit van de regering van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 juni 2010 EN die nog geen erkenning 

heeft aangevraagd of van wie de erkenning niet langer geldig is: 

 

De persoon mag zich aanmelden bij een opleidingscentrum en kan vrijgesteld worden van een 

deel van de initiële opleiding.  

 Hij of zij volgt een "brugopleiding" waarvan de inhoud overeenkomt met de bijscholing “EPB-

verwarmingsadviseur type 1 in één fase (de inhoud van de bijscholing EPB-

verwarmingsketeltechnicus en de aanvulling voor EPB-verwarmingsadviseur type 1, in 

éénzelfde opleiding) of twee fasen (de inhoud van de bijscholing EPB-

verwarmingsketeltechnicus en de aanvulling voor EPB-verwarmingsadviseur type 1, 

afzonderlijk) vóór 30/06/2022.  

 Na succesvolle afronding van het (de) examen (s), overhandigt de opleidingsorganisatie twee 

bekwaamheidscertificaten: van initiële opleiding "EPB-verwarmingsketeltechnicus" en "EPB-

verwarmingsadviseur type 1". 

 

Vervolgens dient de persoon een erkenningsaanvraag in bij Leefmilieu Brussel. 

 

De persoon mag geen reglementaire handelingen meer uitvoeren zolang hij of zij geen 

erkenning (meer) heeft. 
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2.3 Vrijstellingen voor de initiële opleidingen "EPB-verwarmingsadviseur type 2” 

 

a) Een persoon met een bekwaamheidscertificaat van "erkende 

verwarmingsadviseur" krachtens het besluit van de regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van 3 juni 2010 EN die nog geen erkenning heeft 

aangevraagd of van wie de erkenning niet langer geldig is: 

b) Twee mogelijkheden worden aan deze persoon geboden: 

 

De persoon meldt zich aan bij een opleidingscentrum en wordt vrijgesteld van een deel van de 

initiële opleiding. Hij of zij volgt een "brugopleiding" waarvan de inhoud overeenkomt met de 

bijscholing “EPB-verwarmingsadviseur type 2 in één fase (de inhoud van de bijscholing EPB-

verwarmingsketeltechnicus en de aanvulling voor EPB-verwarmingsadviseur type 2, in 

éénzelfde opleiding) of twee fasen (de inhoud van de bijscholing EPB-

verwarmingsketeltechnicus en de aanvulling voor EPB-verwarmingsadviseur type 2, 

afzonderlijk) vóór 30/06/2022.  

Na succesvolle afronding van het (de) examen (s), overhandigt de opleidingsorganisatie twee 

bekwaamheidscertificaten: van initiële opleiding "EPB-verwarmingsketeltechnicus" en " EPB-

verwarmingsadviseur type 2". 

 

Vervolgens dient de persoon een erkenningsaanvraag in bij Leefmilieu Brussel. 

 

De persoon mag geen reglementaire handelingen meer uitvoeren zolang hij of zij geen 

erkenning (meer) heeft. 

 

 


