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E-News 10 - OKTOBER 2015

In deze editie van oktober 2015, vindt u de
volgende onderwerpen:
-De verlenging van de erkenningen
-1600 erkende verwarmingsketeltechnici in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
-Nieuwe infofiche over de thermische isolatie van het
verwarmingssysteem

De verlenging van de erkenningen
De eerste erkenningen die in het kader van de EPB-reglementering voor verwarming
werden afgeleverd zullen komen te vervallen in april 2016. Hoewel de reglementering
het toelaat, heeft Leefmilieu Brussel beslist om de technici niet te verplichten om een
opleiding en hernieuwingsexamen te volgen voorafgaandelijk aan de verlenging van hun
erkenning. Deze beslissing vloeit voort uit het feit dat de reglementering momenteel
wordt herzien en gepland is om in de loop van 2017 in werking te treden.
Daarom informeren wij u, dat er in de komende maanden geen
hernieuwingscursussen over de EPB-reglementering voor verwarming
zullen plaatsvinden. De toekomstige bepalingen over de erkenningen zullen wel
voorzien in een opleiding die verplicht zal moeten gevolgd worden binnen een bepaalde
termijn nadat de nieuwe reglementering in werking treedt.
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1600 erkende verwarmingsketeltechnici in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vandaag bent u met zo’n 1600 erkende technici om periodieke controles op stookketels uit
te voeren. Toch blijft het aantal attesten die Leefmilieu Brussel ontvangt aan de lage kant;
vergeet niet om een kopie te sturen van de attesten van periodieke controle van stookketels
die niet-conform zijn met de EPB-reglementering voor verwarming aan dit
emailadres: attesten_verwarmingepb@leefmilieu.brussels.
Van zijn kant zal Leefmilieu Brussel eind 2015/begin 2016 een communicatiecampagne
lanceren om eigenaars en gebruikers van verwarmingsinstallaties eraan te herinneren dat
hun stookketel periodiek moet gecontroleerd worden en dat men daarvoor beroep moet
doen op een erkend technicus.

Infofiche over de thermische isolatie van het verwarmingssysteem
Naar aanleiding van de vele vragen die we kregen over de eis van het thermisch isoleren
van het verwarmingssysteem conform de EPB-reglementering voor verwarming, heeft de
Helpdesk EPB-Verwarming een nieuwe infofiche gemaakt. Deze infofiche behandelt de
basisprincipes van deze eis en bevat ook informatie in tabelvorm met de dikte van de te
plaatsen isolatie conform de reglementering.
De infofiche is beschikbaar op de website van de Helpdesk via deze link.
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