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E-News Helpdesk EPB
Verwarming: Covid-19
Beste professionelen,
Uw veiligheid en gezondheid is belangrijk voor ons.
Daarom verzoeken wij u om de instructies en aanbevelingen van de federale en regionale
overheden op te volgen.
U vindt op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (coronavirus.brussels) en
op de federale portaalsite (www.info-coronavirus.be):
•
•
•

informatie over het virus;
de te nemen voorzorgsmaatregelen en hygiënische maatregelen;
antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ).

Op basis van de inperkingsmaatregelen worden alleen dringende interventies
toegestaan tot 5 april 2020 (wanneer de verwarming en/of de warmwaterproductie in
storing vallen).

DE DIENST VOOR ZELFSTANDIGEN RAADPLEGEN
Gezien de situatie is het mogelijk dat u als zelfstandige moeilijkheden ondervindt.
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) heeft
bepaalde maatregelen genomen voor zelfstandigen:
•
•
•

een gratis telefoonlijn van 8 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds: 0800 12 018;
een uitstel van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en een vrijstelling van
toeslagen;
een verlaging van de voorlopige sociale zekerheidsbijdragen;

•
•

vrijstellingen van sociale zekerheidsbijdragen;
het overbruggingsrecht.

Ontdek alle informatie over deze maatregelen op de website van het RSVZ:
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus.

WE BLIJVEN BESCHIKBAAR
De verwerking van de attesten gaat verder bij Leefmilieu Brussel via het e-mailadres:
attesten_verwarmingepb@leefmilieu.brussels
Onze helpdesks zijn ook beschikbaar om uw technische vragen te beantwoorden:
•
•
•

Voor erkende professionelen in het kader van de EPBverwarmingsreglementering: https://epbverwarmingbru.be/nl/
Voor erkende professionelen in het kader van de EPB-reglementering voor
klimaatregeling: per e-mail climpeb@environnement.brussels
Voor studiebureaus en opdrachtgevers: per e-mail
facilitator@leefmilieu.brussels of per telefoon 0800 85 775

ERKENDE OPLEIDINGEN
Vanwege het inperkingsmaatregelen worden momenteel geen cursussen meer
gegeven die betrekking hebben op erkende opleidingen (initiële opleiding of
bijscholing).
Leefmilieu Brussel zal het opleidingsaanbod na de inperkingsperiode evalueren en
indien nodig maatregelen nemen.
Wij houden u op de hoogte van de evolutie van de maatregelen die een impact
kunnen hebben op uw professionele activiteit.
Zorg goed voor uzelf.
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