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In deze E-News van december 2019 vindt u informatie over
volgende onderwerpen:
1/ Een terugblik op de infoavond EPB-Verwarming van 10/12/2019
2/ Het versturen van alle attesten aan Leefmilieu Brussel vanaf 1
januari 2020
3/ Infofiche eisen energiemeting
4/ Infofiche onderhoud van de kanalen voor de afvoer van de
verbrandingsgassen en, indien van toepassing, de toevoer van lucht
5/ Praktijkopleidingen over de bijstelling van de brander in het kader
van de gasconversie L/H door Gas.be

1/ Een terugblik op de infoavond EPB-Verwarming van 10/12/2019
Meer dan 250 professionelen actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namen deel
aan de infoavond georganiseerd door de helpdesk EPB-Verwarming. Bedankt om van
deze avond zo’n groot succes te hebben gemaakt. Een overzicht van de belangrijkste
onderwerpen: de webtoepassing voor het invullen en beheren van de attesten die u
in de loop van 2020 ter beschikking zal worden gesteld en 2 infofiches over de eisen
inzake de energiemeting en het onderhoud van de kanalen voor de afvoer van de
verbrandingsgassen en de toevoer van lucht. Ook werden de praktische opleidingen
gepresenteerd die door Gas.be worden georganiseerd in het kader van de
gasconversie. En tenslotte kwam een stand van de zaken van de bijscholingen aan

bod.
Uw vele vragen waren pertinent en werden zeker gehoord.
U vindt de presentatie van de infoavond op deze link.

2/ Het versturen van alle attesten aan Leefmilieu Brussel vanaf 1
januari 2020
Om de naleving van de EPB-reglementering voor verwarming en klimatisatie te
verhogen, is het belangrijk dat Leefmilieu Brussel een betere zicht krijgt op zijn
toepassing. Daarom voorziet de reglementering dat, vanaf 1 januari 2020, alle
attesten door de erkende professionelen worden gestuurd naar Leefmilieu Brussel.
Zowel voor een EPB-oplevering als een EPB-periodieke controle als een EPBdiagnose, conform of niet-conform.
Een artikel over de nieuwe modellen van attesten vindt u in e-news 23.
In afwachting van de nieuwe webtoepassing moeten de attesten per e-mail gestuurd
worden aan:
attesten_verwarmingepb@leefmilieu.brussels
Om de administratieve opvolging te vergemakkelijken, vragen wij u om in het
onderwerp van de e-mail aan te geven over welke reglementaire handelingen het
gaat en of het resultaat conform is of niet-conform. Als het gaat om een niet-conform
attest, voegt u ‘niet-conform’ toe aan het onderwerp.
Periodieke controle mag u afkorten naar PC, EPB Oplevering naar OPL en diagnose
naar DIAG. Conform mag u afkorten naar ‘C’ en niet-conform naar ‘NC’.
Een paar voorbeelden:
EPB-periodieke controle niet-conform
EPB-periodieke controle conform
EPB-oplevering niet-conform

of PC NC
of PC C
of OPL NC

Leefmilieu Brussel is bezig met de ontwikkeling van een webtoepassing voor het
invullen en het beheren van uw attesten. Deze tool zal u gratis ter beschikking
worden gesteld en zal uw administratieve werk vereenvoudigen. 2020 wordt een
overgangsjaar naar een digitalisering. Leefmilieu Brussel zal ook middelen inzetten
om u zo goed mogelijk te begeleiden bij deze verandering.
Leefmilieu Brussel zal ook rekening houden met bestaande softwaretoepassingen om
het administratief werk te verlichten zowel van de erkende professionelen die deze
gebruiken op het terrein als van het personeel van Leefmilieu Brussel.
U zal op de hoogte worden gehouden vanaf wanneer de webtoepassing beschikbaar
zal zijn in een van de volgende e-newsletters.

3/ Infofiche eisen energiemeting

Er is een infofiche beschikbaar voor de EPB-verwarmingsadviseurs, de
gebouwbeheerders en studiebureaus, om te helpen bij de uitvoering en de controle
van eis met betrekking tot de energiemeters die geplaatst moeten worden in het
kader van de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling. De infofiche
bevat overzichtstabellen die de toepassing van de metingseisen uitlegt voor
systemen voor verwarming, klimaatregeling en sanitair warm water. Er staan ook
aparte hoofdstukken in gewijd aan de metingseisen op het vlak van productie en de
distributie.
U kan het document raadplegen op deze link.

4/ Infofiche onderhoud van de kanalen voor de afvoer van de
verbrandingsgassen en, indien van toepassing, de toevoer van lucht
Er is ook infofiche beschikbaar voor de EPB-verwarmingsketeltechnici met meer
informatie over de handelingen die moeten uitgevoerd worden in het kader van een
EPB-periodieke controle op het gebied van de controle en, indien nodig, het reinigen
van de kanalen voor de afvoer van verbrandingsgassen en de toevoer van
verbrandingslucht.
Het document geeft de methodes weer om de staat van de binnenkant van een
afvoerkanaal te controleren en te reinigen indien nodig. Er wordt ook aangegeven
wat men verstaat onder de individuele of collectieve delen van het afvoerkanaal en
de verschillende praktijkgevallen worden geïllustreerd.
U kan document raadplegen op deze link.

5/ Praktijkopleidingen over de bijstelling van de brander in het kader
van de gasconversie L/H door Gas.be
In e-news 18, spraken we al over de verandering, vanaf 2020, van het
gedistribueerde gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De EPBverwarmingsketeltechnicus GI en GII hebben een belangrijke rol te spelen in deze
omschakeling. Zij behoren tot de gehabiliteerde professionelen om de
compatibiliteit te controleren van de gastoestellen met rijk gas (H-gas of G20) en,
indien nodig, de brander bij te stellen om een slechte werking van het apparaat of
risico op CO-intoxicatie te voorkomen.
In de bijscholing die u voor eind 2020 moet volgen in het kader van uw erkenning zit
al een theoretisch en een praktisch deel over dit onderwerp.
Vanaf januari 2020 organiseert Gas.be echter ook een aanvullende gratis opleiding
van 3 uur waaraan u vrij kan deelnemen. De opleiding wordt gegeven in kleine
groepen van max. 6 personen in de lokalen van Gas.be in het Frans of Nederlands in
voor- en namiddag.
Inhoud van de opleiding:

•
•
•

een opfrissing van de theorie over de bijstelling voor toestellen van de
categorieën I2E(S) et I2E),
een praktisch deel op de verwarmingsketel met gebruik van de app. “gas
verandert” De voorziene verwarmingsketels zullen gevoed worden met L en
H-gas,
observatie van de gevolgen van de verandering van het gas

Er wordt een Ipad met de app voorzien en zo nodig een meetapparaat per 2
deelnemers.
U kan zich vanaf nu inschrijven voor een opleiding via deze link:
https://traininggasconversion.gasevents.be/
Prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig 2020!
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