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ENews 8  FEBRUARI 2015

In deze editie van februari 2015, vindt u de volgende
onderwerpen:
De Helpdesk zet zijn opdracht verder in 2015
Geanimeerde infosessie van de Helpdesk EPBVerwarming op
27/11/2014
Infofiche over de regeling
Verbrandingseisen – einde van de afwijkingen vanaf 01/01/2017
Tijdig en volledig insturen van attesten

De Helpdesk zet zijn opdracht verder in 2015
De helpdesk EPBVerwarming zet in 2015 zijn opdracht verder van informatie en
diensten aan erkende professionelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Professionelen actief in het Brussels Gewest kunnen de helpdesk EPBVerwarming
contacteren via:
 Email: epbverwarming@helpdeskbru.be
 Telefoon: (van 8u30 tot 16u) : 078/15 44 50
 Website : www.epbverwarmingbru.be
Aarzel niet om ons te contacteren!

Geanimeerde infosessie van de Helpdesk EPB Verwarming op
27/11/2014

Meer dan 100 professionelen woonden de infosessie bij van de helpdesk op 27
november laatstleden met als onderwerp de resultaten van de enquête over de EPB
reglementering voor verwarming en de infofiche met betrekking tot de regeling (zie
hieronder). De vertegenwoordigers van de overheid aanhoorden er ook de
verzuchtingen van de aanwezige professionelen, om bijvoorbeeld de communicatie
naar de VTIs te versterken en sancties toe te passen wanneer eisen niet worden
nageleefd en de wettelijke handelingen niet worden uitgevoerd. De documenten van
de avond zijn beschikbaar op de website van de Helpdesk via deze link.

Infofiche over de regeling
Naar aanleiding van de vele vragen die we kregen over de eis met betrekking tot de
regeling van een verwarmingssysteem in de EPBreglementering voor verwarming
stelt de Helpdesk EPBVerwarming een infofiche ter beschikking. De infofiche bevat
de basisprincipes van de regelingseis voor eenvoudige installaties alsook een paar
principeschema's van verwarmingssystemen die conform zijn aan de reglementering.
De infofiche is beschikbaar op de website van de helpdesk via deze link.

Verbrandingseisen – einde van de afwijkingen vanaf 01/01/2017
Opgelet : Op 1 januari 2017 loopt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de periode af
waarin de eisen inzake verbranding en emissies kunnen variëren afhankelijk van de
leeftijd van de ketels. Een tabel met de verbrandingswaarden die gelden vanaf
01/01/2017 in functie van brandstof en type brander vindt u via deze link.
Hou er rekening mee in uw advies aan de klant.

Tijdig en volledig insturen van attesten
Vergeet niet om een copie van uw attesten te versturen aan Leefmilieu Brussel:
bij een oplevering altijd, of het verwarmingssysteem conform wordt verklaard
of niet;
bij een periodieke controle alleen wanneer de ketel niet conform wordt

verklaard en na een hercontrole nadat de ketel terug conform wordt
verklaard.
Ter herinnering: attesten dienen verstuurd te worden ten laatste 1 maand na de
interventie aan attesten_verwarmingepb@leefmilieu.irisnet.be.
Opgepast: wanneer er informatie ontbreekt op
het attest wordt het onvolledig verklaard en niet aanvaard.
Dit zijn de meest frequente tekortkomingen:
geen print van de meting mee te sturen;
bij de eisen van thermische isolatie van de leidingen: niet invullen of de installatie
voldoet aan de reglementering of wanneer ze niet van toepassing is;
geen antwoord op de vraag: zijn het afvoersysteem voor de verbrandingsgassen en
het luchtaanvoersysteem dicht?
een verkeerde datum invullen voor de volgende periodieke controle;
geen handtekening van de VTI of van de persoon die het attest ontvangt;

geen identificatienummer van de erkende professioneel die de controle uitvoert. Op
de opgestelde attesten dient altijd een identificatienummer te staan. Het
identificatienummer is precies bedoeld voor erkende professionelen om niet steeds te
moeten zoeken tussen zijn verschillende erkenningsnummers, want het
identificatienummer is steeds voor alle erkenningen hetzelfde. Anderzijds: een attest
van periodieke controle bv. van een unit gasketel, waarop u uw erkenningsnummer
TCA G1XXXXXXX vermeldt, wordt natuurlijk ook aanvaard.
 geen informatie invullen over de brander (voor nietunit ketels);
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