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In deze editie van november 2013, vindt u info over de
volgende onderwerpen:
-Een aandachtspunt bij de uitvoering van de periodieke controle en de
oplevering
-De kwaliteitscontrole
-De gids "Efficiënt verwarmen"
-Moet je thermostaatkranen plaatsen op alle verwarmingselementen?
-Meer dan 150 aanwezigen op de info-avonden van de Helpdesk EPB
Verwarming
-Energy-labelling en Ecodesign van toestellen voor centrale
verwarming en de aanmaak van sanitair warm water

Een aandachtspunt bij de uitvoering van de periodieke controle en de
oplevering
Een attest van periodieke controle of oplevering moet de werkelijkheid weergeven op
het moment dat de erkende verwarmingsprofessional ze uitvoert. Als niet wordt voldaan
aan een eis op het tijdstip van de controle of oplevering, moet de ketel of het
verwarmingssysteem niet-conform worden verklaard, zelf al bevestigt de VTI dat de
werken om zich in regel te stellen zullen uitgevoerd worden of als het bvb. zou gaat
over slechts 1 of 2 meter leidingen die niet geïsoleerd werden.
Wanneer na eventuele werken de stookketel of verwarmingssysteem terug conform
wordt verklaard door een periodieke controle of een oplevering moet deze plaatsvinden:
-ter plaatse en niet op basis van foto’s of facturen;
-volledig: alle eisen moeten gecontroleerd worden en niet enkel degene waarvoor het

systeem niet conform was; in het bijzonder geldt dit voor de verbrandingstest die
nogmaals moet gebeuren zelfs al had de non-conformiteit betrekking op een andere eis.

De kwaliteitscontrole
De kwaliteitscontrole op het werk van de erkende verwarmingsprofessionelen is cruciaal
voor de efficiëntie van de EPB reglementering voor verwarming en voor de erkenning
van zijn actoren bij het grote publiek. Naast de verschillende informatietools (syllabi,
opleidingen, de helpdesk, newsletters...) die beschikbaar zijn, is een controle specifiek
op het werk van de professionelen noodzakelijk.
Deze controles, waaronder een administratieve controle en één of meerdere controles
ter plaatse in functie van uw erkenningen, hebben actueel een informatief karakter.
Niettemin bent u verplicht om uw medewerking te verlenen aan het controle-organisme
dat belast is met deze taak.
Hierbij ter info de problemen die wij vaak vaststelden naar aanleiding van de eerste
administratieve controles:
-ontbreken van een chronologisch register
-het niet-versturen van attesten conform de voorziene bepalingen
-ontbreken van een ijkingsattest van de meetinstrumenten
Als u moeilijkheden ondervindt met het uitvoeren van deze administratieve bepalingen,
aarzel niet om contact op te nemen met de Helpdesk EPB Verwarming.

De gids "Efficiënt verwarmen"
De afdeling Energie van Leefmilieu Brussel heeft de gids “Efficifiënt verwarmen?”
gepubliceerd.:Hij bevat : “Alles wat u dient te weten om uw verwarmingsverbruik te
verlagen en de voorschriften van de EPB reglementering voor verwarming na te leven".
Gebruik deze brochure in uw contacten met uw klanten. Ze kan uw klant het belang
doen inzien van uw dienstverlening als verwarmingsprofessional erkend door Leefmilieu
Brussel.
Hier vindt u de gids "Efficiënt verwarmen?"

Moet je thermostaatkranen plaatsen op alle verwarmingselementen?
Naar aanleiding van de plaatsing van een nieuwe stookketel, legt de EPB reglementering
voor verwarming op dat de verwarmingselementen worden uitgerust met
thermostaatkranen of worden geregeld in functie van de gemeten temperatuur in de
ruimte.
Het is dus niet verplicht om thermostaatkranen te plaatsen in een ruimte waar een
kamerthermostaat aanwezig is die de stookketel aanstuurt.

Meer dan 150 aanwezigen op de info-avonden van de Helpdesk EPB
Verwarming
De infoavond “De EPB reglementering voor verwarming vandaag en morgen”
georganiseerd door Cedicol & KVBG met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest lokte op 3 oktober meer dan 150 verwarmingsprofessionelen. Cedicol & KVBG
gaven er niet alleen een update van de EPB reglementering voor verwarming naar
aanleiding het wijzigingsbesluit van 19 januari 2012 et de ministeriële omzendbrief van
24 januari 2013, maar bespraken er ook de uitvoering van de reglementering in de
praktijk. Vertegenwoordigers van de Helpdesk en Leefmilieu Brussel waren ook aanwezig
om er te antwoorden op vragen en opmerkingen van de aanwezige professionelen actief
in het Brussels gewest.
Vind hier de presentatie van de infoavond op de website van de Helpdesk EPB
Verwarming

Energy-labelling en Ecodesign van toestellen voor centrale verwarming en
de aanmaak van sanitair warm water
De Europese Unie heeft in zijn ‘Official Journal’ van 6 september de reglementering
gepubliceerd die vanaf 26 september 2015 de aanduiding van een energieefficiëntielabel verplicht maakt op toestellen voor de aanmaak van verwarmings- en/of
sanitair warm water in de handel aangeboden, zoals nu al het geval op andere apparaten
zoals vaatwassers, stofzuigers, diepvriezers enz.
De reglementering bepaalt ook voorschriften aan fabrikanten op het vlak van ecodesign,
waarbij eisen opgelegd worden op vlak van minimale energie-efficiëntie en maximale
emissiegrenzen. Het belangrijkste gevolg van deze teksten is dat vanaf 26 september
2015 voor vloeibare en gasvormige brandstof enkel condensatieketels op
de markt mogen gebracht worden. De enige uitzondering hierop zijn toestellen van het
type B1:
- enkel verwarming beperkt tot een thermisch vermogen van 10 kW
- combi beperkt tot 30 kW
Deze uitzonderingen gelden enkel voor collectieve installaties wanneer de plaatsing van
condensatieketels buitensporige aanpassingskosten aan het gebouw zou veroorzaken.

