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Disclaimer

Deze presentatie werd opgesteld in de zomer van 2019, mogelijks 
is de regelgeving sindsdien gewijzigd. Het is daarom aanbevolen 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen te raadplegen om na 
te gaan of u de meest recente versie van deze presentatie 
gebruikt. 

Deze presentatie is geen vervangende tekst voor de regelgeving en 
is enkel bedoeld als een kennismaking met de regelgeving, 
waarbij enkele belangrijke aandachtspunten worden aangekaart.

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
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Regelgeving: overzicht

Geldende regelgeving in het Vlaams Gewest:

Centrale stooktoestellen: stooktoestellenbesluit

Erkenningen: VLAREL

Voor grote stookinstallaties (niet enkel ketels): Titel II van het VLAREM

Verschillend van de regelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals 
Gewest

Departement Omgeving: www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

Leefmilieu Brussel: www.leefmilieubrussel.be

Agence Wallonne de l’air et du climat: www.awac.be

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
http://www.leefmilieubrussel.be/
http://www.awac.be/


Regelgeving: overzicht

Regelgeving is dynamisch:

Regelmatig bijgewerkt aan de hand van wijzigingsbesluiten (zgn. VLAREM-trein 
20xx)

Beheerd door de Vlaamse overheid

In samenspraak met de beroepsfederaties en instanties uit de verwarmingssector

In samenspraak met de andere gewesten

Ga daarom steeds na of u de meest recente versie van de regelgeving 
hanteert op www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

Handhaving:

Regelgeving moet nageleefd worden

Overtredingen kunnen bestraft worden

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
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VLAREL: inleiding
Het VLAREL:

Bevat de regelgeving omtrent erkenningen, o.a. de erkenning als:
Technicus gasvormige brandstof

Technicus vloeibare brandstof

Technicus verwarmingsaudit

Stookolietechnicus (stookolietanks)

Daarnaast ook nog andere erkenningen zoals milieudeskundige, 
milieucoördinator etc.

Volledige titel: Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 
tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met 
betrekking tot het leefmilieu

Wettekst kan steeds ingekeken worden op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 
In wat volgt worden enkel de meest relevante artikelen voor technici 
gasvormige brandstof, vloeibare brandstof en verwarmingsaudit 
aangehaald.

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


VLAREL: definities en 
toepassingsgebied

Definities en toepassingsgebied (VLAREL hoofdstuk 1)
Beschrijven enkele begrippen en licht toe waarop het 
erkenningenbesluit van toepassing is

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de erkenningen 
(rechtspersonen en natuurlijke personen) die bij wet worden ingesteld 
voor:

• het uitoefenen van bepaalde functies

• het verstrekken van opleidingen

• nemen van monsters

• uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses



VLAREL: categorieën van 
erkenningen

Categorieën van erkenningen (VLAREL hoofdstuk 3)

Er zijn verschillende soorten erkenningen, elk voor hun specifieke vakgebieden en taken

De soorten erkenningen zijn niet beperkt tot de verwarmingssector

Art. 6: De erkenningen worden ingedeeld in volgende categorieën

…2° Technici:

a) technicus vloeibare brandstof als vermeld in artikel 2 van het besluit inzake het 
onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen;

erkenningsnummer TVxxxxx

b) technicus gasvormige brandstof als vermeld in artikel 2 van het besluit…;

erkenningsnummer GVxxxxx (discipline GI of GII)

c) technicus verwarmingsaudit als vermeld in artikel 2 van het besluit…;

erkenningsnummer VAxxxxx

Opm. 1: ‘Het besluit inzake het onderhoud en nazicht van centrale stooktoestellen’ = 
stooktoestellenbesluit (zie verder)

Opm. 2: Een erkenningsnummer is steeds een prefix (GV, TV of VA) gevolgd door vijf cijfers (en 
niet TVO of GVO). Nullen steeds schrijven, bv. GV01230
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VLAREL: erkenningsvoorwaarden

Om een erkenning te kunnen behalen moet de aanvrager voldoen aan

Algemene erkenningsvoorwaarden

Bijzondere erkenningsvoorwaarden

Deze worden beschreven in hoofdstuk 4 van het VLAREL

Algemene erkenningsvoorwaarden: (art. 8)

Een aanvrager moet, ongeacht het type erkenning, voldoen aan de algemene 
erkenningsvoorwaarden opdat de erkenning kan worden toegekend

De aanvrager van de erkenning (i.g.v. technicus: natuurlijk persoon) :
heeft in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in een lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte (EER) geen strafrechtelijke veroordeling 
opgelopen voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het 
gebruik van de erkenning;

werd in de periode van twee jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, geen 
erkenning opgeheven wegens schending van een of meerdere van de algemene of 
bijzondere gebruikseisen van de erkenning (zie verder).



VLAREL: erkenningsvoorwaarden

Bijzondere erkenningsvoorwaarden: (art. 14-16)

Deze beschrijven enkele voorwaarden, verschillend per type erkenning, 
waaraan de aanvrager moet voldoen opdat deze erkend kan worden

Een aanvrager van een erkenning als technicus vloeibare of gasvormige 
brandstof of verwarmingsaudit moet:

Een natuurlijk persoon zijn

Een erkenning wordt dus verleend op naam, niet aan een bedrijf

Een erkenning mag dus niet gebruikt worden door iemand anders
Bv. niet door collega, niet door vorige werkgever

In het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake;

vloeibare brandstof (erkend technicus vloeibare brandstof)

gasvormige brandstof (erkend technicus gasvormige brandstof)

verwarmingsaudit (erkend technicus verwarmingsaudit)

uitgereikt door een erkend opleidingscentrum, nadat

opleiding gevolgd

geslaagd voor het bijhorende examen

Een geldig bewijs van retributie (€144, geïndexeerd 2019) voorleggen aan de bevoegde 
afdeling of het opleidingscentrum (opgelet: vanaf 01/01/2020 nieuwe 
retributieregeling; zie laatste dia voor meer informatie)



VLAREL: erkenningsvoorwaarden

Belangrijk!
Om de erkenning te behouden moet de erkende persoon minstens vijfjaarlijks:

Bijscholen in erkend opleidingscentrum

Retributie, geïndexeerd voor dat jaar, betalen (vanaf 01/01/2020 wijzigt de 
retributieregeling; zie laatste dia)   

De datum van de geldigheid van de erkenning wordt weergegeven op het 
certificaat van bekwaamheid dat wordt uitgereikt door de opleidingsinstelling

Deze datum kan u ook terugvinden op de overzichtslijsten van erkende personen. De 
technicus is voor de opvolging zelf verantwoordelijk

Sinds 1 januari 2016 schrijft de bevoegde afdeling GOP per kwartaal alle 
technici eenmalig aan van wie de erkenning tussen de 9e en 12e volgende 
maand zal vervallen

Technicus is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor de bijscholing in een 
erkende opleidingsinstelling naar keuze
Bv. Op 1 april 2016 worden alle technici ingelicht van wie de erkenning zal vervallen 
tussen 1 januari 2017 en 31 maart 2017.

https://www.lne.be/overzichtslijsten-erkende-personen


VLAREL: erkenningsvoorwaarden

Indien de bijscholing tijdig gevolgd wordt:
Vóór het vijfde jaar van de erkenning: 

nieuw certificaat geldig voor zes jaar vanaf de datum dat de persoon 
slaagt voor het examen 

In het vijfde (laatste) jaar van de erkenning: 
nieuw certificaat geldig voor vijf jaar vanaf de vervaldatum van de 
huidige erkenning

Bv. erkend op 1/10/2015 → geldig tot 1/10/2020
Bijscholing gevolgd op 1/5/2018 → geldig tot 1/5/2024
Bijscholing gevolgd op 1/5/2020 → geldig tot 1/10/2025



VLAREL: erkenningsvoorwaarden

Belangrijk!
Indien bijscholing niet tijdig gevolgd:

Erkenning niet meer geldig en bijgevolg niet bevoegd voor:
Keuring voor eerste ingebruikname
Periodiek onderhoud
Verwarmingsaudit

Het uitvoeren hiervan zonder geldige erkenning is een 
milieumisdrijf

Erkenning hernieuwen door:
Bijscholing te volgen in erkend opleidingscentrum

Volledige opleiding moet niet opnieuw gevolgd worden
Slagen voor examen
Retributie te betalen 



VLAREL: erkenningsvoorwaarden

Op www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen Overzicht 
erkende opleidingsinstellingen

Voor meer info over een bepaalde opleiding, bijscholing of 
examen: contact opnemen met de erkende opleidingsinstelling

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


VLAREL: gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid (art. 31)
Indien de aanvrager reeds een gelijkaardige erkenning heeft behaald 
in een ander gewest of lidstaat van de EER, kan de erkenning behaald 
worden via een verkort traject (aanvraag tot gelijkwaardigheid)

Erkend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest? →
wetgeving en verwarmingsaudit nog te volgen

Lijst van gelijkwaardige titels op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 
Erkenning in het Vlaams Gewest kan ook gebruikt worden om de 
erkenning in een ander gewest via verkort traject te behalen, meer 
info op:

Leefmilieu Brussel https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-
van-gebouwen-epb/de-technische-installaties-chauffage-en-2

Agence wallonne de l’air et du climat: http://www.awac.be/index.php/guichet-
technique/agrements/chauffagistes

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/de-technische-installaties-chauffage-en-2
http://www.awac.be/index.php/guichet-technique/agrements/chauffagistes


VLAREL: gebruikseisen



VLAREL: gebruikseisen

Bij het gebruik van de erkenning, moet de erkende persoon steeds 
voldoen aan de:

Algemene gebruikseisen
Bijzondere gebruikseisen

Deze worden beschreven in hoofdstuk 8 van het VLAREL

Het niet naleven van de gebruikseisen kan leiden tot:
Schorsing van de erkenning
Intrekken van de erkenning
Geldboete



VLAREL: gebruikseisen

Algemene gebruikseisen: (art. 34)

Elke erkende persoon moet, ongeacht de erkenning, de algemene gebruikseisen 
respecteren, namelijk:

Het uitvoeren van metingen, beproevingen en analyses waarvoor een persoon erkend 
is, verloopt op kwalitatief goede wijze

De normen en codes van goede praktijk (bv. aanbrengen meetopeningen) die van 
toepassing zijn in het Vlaams Gewest worden gehanteerd

De erkende persoon beschikt over een verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid, incl. beroepsaansprakelijkheid

Afgeleverde attesten en rapporten zijn voldoende duidelijk en uitgebreid zodat het 
mogelijk is om na te gaan of er aan reglementaire voorschriften is voldaan. De 
attesten en rapporten worden ondertekend door de erkende persoon.

De erkende persoon deelt onmiddellijk elke wijziging in identificatiegegevens mee:

Bv. verhuis, wijziging werkgever, telefoonnummer, e-mail etc.

Via het online erkenningenloket op https://www.lne.be/erkenningenloket

https://www.lne.be/erkenningenloket


VLAREL: gebruikseisen

De erkende persoon stelt aan de bevoegde afdeling alle inlichtingen en 
documenten ter beschikking waar ze om vraagt met betrekking tot de 
erkenning en richt zich naar de instructies die door de bevoegde afdeling 
en de toezichthouders worden gegeven.

Bv. opvragen attesten

Het is de erkende persoon, zelfs na het beëindigen van zijn functie, 
verboden vertrouwelijke gegevens kenbaar te maken, waarvan hij ten 
gevolge van zijn opdrachten kennis heeft gekregen;

De erkende persoon verleent zijn medewerking aan periodieke evaluaties die 
door de bevoegde afdeling worden opgezet.

Bv. proactieve controles door de overheid

De erkende persoon legt vijfjaarlijks een bewijs van retributie voor aan de 
afdeling (of in voorkomend geval: opleidingscentrum) (vanaf 01/01/2020 
nieuwe retributieregeling; zie laatste dia achteraan)



VLAREL: gebruikseisen

Bijzondere gebruikseisen
De erkende technicus:

Toont op eenvoudig verzoek het materiaal dat hij gebruikt bij het 
uitvoeren van erkenningsgerelateerde taken (keuring, onderhoud, 
verwarmingsaudit)

Bv. meetapparatuur

Deze apparatuur moet voldoen aan de eisen in onderstaande tabel:

Tabel te vergelijken met de specificaties van de fabrikant
Parameter Toestel Resolutie Absolute fout

rookindex lekdichte rookindexpomp, filterpapier, 
referentieschaal

1

zuurstof
(O2)

zuurstofanalysator 0,1 % ± 0,3 %

koolstofdioxide (CO2) koolstofdioxide
analysator

0,1 % ± 0,3 %

koolstofmonoxide (CO) koolstofmonoxide-analysator 1 ppm ± 20 ppm

rookgastemperatuur
omgevingstemperatuur

thermometer 1 °C ± 3 °C

onderdruk/trek onderdrukmeter 1 Pa ± 2 Pa



VLAREL: gebruikseisen

Volgt vijfjaarlijks de bijscholing

In erkende opleidingsinstelling

Slaagt voor de bijhorende proef

Betaalt retributie (€144, geïndexeerd 2019)

Vanaf 01/01/2020 nieuwe retributieregeling; Meer informatie op laatste 
dia achteraan

Zie www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen voor opleidingsinstellingen

Voert de keuring, onderhoud en verwarmingsaudit op centrale 
stooktoestellen correct uit

Levert rapporten en attesten af en houdt een duplicaat hiervan (minstens 
één jaar) ter beschikking

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


VLAREL: slot

Meer informatie over erkenningen en het VLAREL: 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 

Bundel ‘Het stooktoestellenbesluit en het VLAREL: aandachtspunten 
voor technici’ 
Wetteksten

Vragen? Bel gratis naar de Vlaamse infolijn 1700

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
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Stooktoestellenbesluit: inleiding

Stooktoestellenbesluit:
Bevat de regelgeving inzake het onderhoud en nazicht van centrale 
stooktoestellen in het Vlaams Gewest
Volledige titel: besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 
betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale 
stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de 
aanmaak van warm verbruikswater
Verving op 1 juni 2007 het Koninklijk Besluit van 6 januari 1978 tot 
voorkoming van luchtverontreiniging bij het verwarmen van 
gebouwen met vaste of vloeibare brandstof

Wettekst kan steeds ingekeken worden op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen of 
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=29139

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=29139


Stooktoestellenbesluit: overzicht

Hoofdstuk I: Draagwijdte en definities
Toelichting op welke stooktoestellen het besluit van toepassing is en 
verklaring van verschillende begrippen.

Toepassingsgebied (art. 1)

Definities (art. 2)

Hoofdstuk II: Goede en veilige staat van werking van een centraal 
stooktoestel

Beschrijving van o.a. de uitstootwaarden en de veiligheidsaspecten die 
gecontroleerd moeten worden tijdens de keuring en het onderhoud.

Vloeibare brandstof (art. 4)

Gasvormige brandstof (art. 5)

Vaste brandstof (art. 6)



Stooktoestellenbesluit: overzicht

Hoofdstuk III: Verplichtingen van de gebruiker en de eigenaar van het 
centraal stooktoestel

Beschrijft de verplichtingen van de gebruiker (huurder) en eigenaar 
(verhuurder) van een centraal stooktoestel omtrent:

De frequentie van

Keuring voor eerste ingebruikname (art. 7)

Onderhoud (art. 8)

Verwarmingsaudit (art. 9)

Het (laten) wegwerken van eventuele tekortkomingen aan het centraal 
stooktoestel (art. 10)

Het bewaren van attesten en rapporten (art. 11)



Stooktoestellenbesluit: overzicht

Hoofdstuk IV: Verplichtingen van de persoon belast met de keuring 
vóór eerste ingebruikname, met de onderhoudsbeurt of met de 
verwarmingsaudit van een centraal stooktoestel

Beschrijft de verplichtingen van de (erkende) technicus omtrent:
Overzicht van de inhoud van:

Keuring voor eerste ingebruikname (art. 12)

Onderhoudsbeurt (art. 13)

Verwarmingsaudit (art. 14)

Beschrijving van de verplichtingen omtrent het afleveren van attesten en 
rapporten (art. 15)

Hoofdstuk V (geschrapt bij wijzigingsbesluiten: niet meer van 
toepassing)

Hoofdstuk VI (geschrapt bij wijzigingsbesluiten: niet meer van 
toepassing)



Stooktoestellenbesluit: overzicht

Hoofdstuk VII: Overgangsbepalingen en slotbepalingen
Beschrijft een uitzonderlijk geval waarbij de controleproeven omtrent de 
goede staat van werking vervallen (art. 31)

Hoofdstuk VIII: Wijzigingsbepalingen titel II van het VLAREM
Bevat enkele wijzigingen voor titel II van het VLAREM (art. 41 – 43)

Heft het KB van 6 januari 1978 op (art. 44)

Bijlage I: Controleproeven omtrent de goede staat van werking: 
meetvoorschriften – meetapparatuur

Hoofdstuk I
Beschrijft welke verbrandingswaarden gemeten moeten worden bij de 
verbrandingscontrole

Meetmethode

Hoofdstuk II
Technische vereisten van de meetapparatuur



Stooktoestellenbesluit: overzicht

Bijlage II: Eenheden, conversies en berekeningsformules
Formules voor het omrekenen van

Druk

Temperatuur

CO-gehalte

Zuurstofovermaat

Verbrandingsrendement

Bijlage III: Modellen van attesten en rapporten
Bevat de modellen voor:

Reinigingsattest

Verbrandingsattest

Keuringsrapport

Bijlage IV (geschrapt bij wijzigingsbesluiten: niet meer van toepassing) 



Stooktoestellenbesluit: 
toepassingsgebied



Stooktoestellenbesluit: 
toepassingsgebied

Toepassingsgebied (artikel 1):
Het stooktoestellenbesluit is van toepassing op alle centrale
stooktoestellen in het Vlaams Gewest die in hoofdzaak (>50%) 
gebruikt worden voor:

Het verwarmen van gebouwen
En eventueel voor de aanmaak van warm verbruikswater

Een centraal stooktoestel is een stooktoestel met een centrale 
stookketel, en, optioneel, een aparte brander, waarbij de 
gegenereerde warmte via een geleid en gekanaliseerd 
transportsysteem naar meerdere, afzonderlijke ruimten wordt 
verdeeld en waarbij deze warmte gebruikt wordt om het 
binnenklimaat te conditioneren (zgn. comfortwarmte), en, optioneel, 
naar een voorziening voor de productie van warm verbruikswater.

Voorbeelden: gasketels, stookolieketels, hout- en pelletketels



Stooktoestellenbesluit: 
toepassingsgebied

Volgende stooktoestellen voldoen niet aan de definities van een 
centraal stooktoestel en vallen bijgevolg niet onder het 
toepassingsgebied van deze regelgeving:

Centrale verwarming op elektriciteit
Centrale verwarming waarbij de ketel in hoofdzaak gebruikt wordt 
voor proceswarmte en in bijzaak voor de comfortwarmte

bv. Industrie: verbrandingsoven waarvan enkel de restwarmte gebruikt 
wordt om enkele kantoorruimtes te verwarmen

Kachels met kanalisering
Decentrale (zgn. individuele) stooktoestellen:

Gas-, stookolie-, pellet- of houtkachels etc., elektrische bijverwarming

Warmeluchtblazer (bv. in loods)

Toestellen voor uitsluitend sanitair warmwaterproductie
Gasgeiser, doorstromer etc.

Verwarmingstoestellen op een (woon)boot, caravan etc.



Stooktoestellenbesluit: 
toepassingsgebied



Stooktoestellenbesluit: 
definities



Stooktoestellenbesluit: definities

In het stooktoestellenbesluit worden enkele definities geformuleerd
steeds deze definities hanteren binnen het besluit
volledige lijst met definities in artikel 2

Enkele belangrijke definities (nummer + begrip + definitie):
6° stooktoestel:

Technisch toestel waarin vaste, vloeibare of gasvormige brandstof verbrand 
wordt om de gegenereerde warmte te gebruiken voor ruimteverwarming 
en optioneel voor de aanmaak van warm verbruikswater.

9° centraal stooktoestel: (zie Stooktoestellenbesluit: 
toepassingsgebied)

een stooktoestel met een centrale stookketel, en, optioneel, een aparte 
brander, waarbij de gegenereerde warmte via een geleid en gekanaliseerd 
transportsysteem gedistribueerd wordt naar meerdere, afzonderlijke ruimten 
waar deze warmte aangewend wordt om het binnenklimaat van de 
betreffende ruimte te conditioneren en, optioneel, naar een voorziening 
voor de productie van warm verbruikswater



Stooktoestellenbesluit: definities

7° stooktoestel aangesloten als type B (open stooktoestel):
Een stooktoestel aangesloten op een rookgasafvoerkanaal, waarbij de 
verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal;

Bv. klassieke stookolieketel, hoogrendementsketel, type B11BS etc. 

8° stooktoestel aangesloten als type C (gesloten stooktoestel):
Een stooktoestel, waarvan de verbrandingskamer gesloten is ten opzichte 
van het stooklokaal. De leidingen voor de aanvoer van de verbrandingslucht 
en de afvoer van de rookgassen en het eindstuk vormen een geheel met 
het toestel.

Bv. gaswandketel of stookolieketel met concentrische of parallelle 
luchttoevoer en rookgasafvoer (doorgaans condensatieketels, maar er 
zijn uitzonderingen)



Stooktoestellenbesluit: definities

verbrandingslucht rookgassen

aangesloten als type B aangesloten als type C



Stooktoestellenbesluit: definities

10° nieuw centraal stooktoestel:
Een centraal stooktoestel dat na de inwerkingtreding van dit besluit een 
van onderstaande handelingen heeft ondergaan:

a) het stooktoestel werd voor het eerst in gebruik genomen;
• bv. plaatsing nieuwe ketel

b) de ketel of brander van het stooktoestel werd vervangen;
• bv. defecte stookoliebrander vervangen door een nieuw exemplaar

c) het stooktoestel werd verbouwd;
• bv. aanpassing van (de aansluiting op) het rookgasafvoerkanaal

d) het stooktoestel werd verplaatst.
• bv. bestaande ketel wordt opgesteld in andere ruimte

11° bestaand centraal stooktoestel:
Een stooktoestel dat niet beantwoordt aan de definitie van een nieuw
centraal stooktoestel.



Stooktoestellenbesluit: definities
18° rookgasafvoerkanaal:

Constructie, bedoeld voor het afvoeren van de rookgassen
bv. schoorsteen (metselwerk, potten), schouwvoering/tubering, inox kanaal, 
concentrisch rookgasafvoerkanaal

19° stooklokaal:
Het lokaal waarin het stooktoestel zich bevindt.

20° bouwjaar:
Het bouwjaar van het toestel, bepaald uit de informatie vermeld op de 
kenplaat van de ketel of brander. 

Indien bouwjaar ketel en brander verschillen, wordt het bouwjaar 
gelijkgesteld aan het bouwjaar van de ketel;

Indien kenplaat ontbreekt of onleesbaar is, datum afleiden uit:

factuur van plaatsing

keuringsrapport (verplicht voor stookolieketels en gasketels sinds 
resp. 1978 of 1 juni 2010)

technische documentatie (bv. installatie- en onderhoudsinstructies, 
gebruikershandleiding)

Indien bouwjaar niet via één van deze methodes bepaald kan worden, 
moet in voorkomend geval op het attest ‘kenplaat onleesbaar’ of 
‘kenplaat ontbreekt’ genoteerd worden. 



Stooktoestellenbesluit: definities

25° code van goede praktijk:
Een geheel van geschreven en publiek toegankelijke regels over de bouw, de plaatsing, 
de aansluiting, het gebruik en het onderhoud van stooktoestellen, met inbegrip van de 
toepasselijke productnormen en de algemeen aanvaarde regels van goed vakmanschap 
bij de beroepscategorieën in kwestie.

Als code van goede praktijk gelden in elk geval:

De toepasselijke bepalingen in Belgische wetten en koninklijke besluiten, en in 
Vlaamse decreten en besluiten

bv. stooktoestellenbesluit, VLAREL (erkenningenbesluit, zie verder)

De bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie geregistreerde toepasselijke normen
NBN-normen zoals NBN B 61-001, NBN B 61-002, NBN D 51-003

De toepasselijke Europese normen

De regels, uitgegeven door de beroepsfederaties van de fabrikanten en 
distributeurs van stooktoestellen

bv. Installatie- en onderhoudsinstructies van het toestel

Bij tegenstrijdigheden is de opgegeven volgorde bepalend!

Code van goede praktijk voor het aanbrengen van meetopeningen is beschikbaar op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Stooktoestellenbesluit: definities

26° en 28° erkende technicus vloeibare/gasvormige brandstof
Een technicus erkend volgens het besluit van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van het Vlaams reglement van 19 november 2010 inzake 
erkenningen (VLAREL) met betrekking tot het leefmilieu, voor 
verbrandingscontrole en onderhoud van centrale stooktoestellen, gevoed 
met vloeibare/gasvormige brandstof.

Erkenning is vereist voor volgende werken aan een centraal stooktoestel:
Keuring voor eerste ingebruikname (alle vermogens)

Periodiek onderhoud (vanaf 20 kW)

Verwarmingsaudit (vanaf 20 kW; aparte erkenning voor >100kW, meerdere ketels 
of vaste brandstof)

De erkenning is specifiek voor een brandstof:
Erkenning technicus gasvormige brandstof: enkel bovenstaande werken aan 
gasketels

Onderscheid GI (premix- en niet-premix-branders) en GII (ventilatorbranders)

Erkenning technicus vloeibare brandstof: enkel bovenstaande werken aan 
stookolieketels

Geen stookolietanks! (hiervoor is erkenning als stookolietechnicus vereist)



Stooktoestellenbesluit: definities

Uniek erkenningsnummer: GV12345 (gasvormige brandstof) of TV12345 
(vloeibare brandstof)

Erkenning is niet vereist voor de installatie of herstelling van een centraal 
stooktoestel

MAAR: nieuw toestel mag enkel in gebruik genomen worden na keuring door een 
erkende technicus.

Overzichtslijst met contactgegevens van alle erkende technici is beschikbaar 
via www.veiligverwarmen.be (particulieren) en 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 

http://www.veiligverwarmen.be/
http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Stooktoestellenbesluit: definities

30° erkende technicus verwarmingsaudit
Een technicus erkend volgens het besluit van de Vlaamse Regering tot 
vaststelling van het Vlaams reglement van 19 november 2010 inzake 
erkenningen (VLAREL) met betrekking tot het leefmilieu, voor het uitvoeren 
van een verwarmingsaudit.

Voor deze erkenning moet een aparte opleiding gevolgd worden
Voorwaarde: minstens erkend als technicus vloeibare of gasvormige brandstof

Uniek erkenningsnummer: VA12345

Erkenning is vereist voor het uitvoeren van een verwarmingsaudit op:
Centrale stooktoestellen met een vermogen groter dan 100 kW

Centrale stooktoestellen op vaste brandstof

Verwarmingsinstallaties met waarop meerdere centrale stooktoestellen zijn 
aangesloten

Zonder erkenning: geen toegang tot software H100, die vereist is voor deze audit 
(behalve vaste brandstof)

Voor verwarmingsaudit op gas- of stookolieketels vanaf 20 tot en met 100 kW (één 
ketel op het circuit): erkenning als technicus gasvormige of vloeibare brandstof.



Stooktoestellenbesluit: definities

27°, 29° en 31° erkend opleidingscentrum vloeibare/gasvormige 
brandstof/verwarmingsaudit:

Een opleidingscentrum erkend volgens het besluit van de Vlaamse Regering 
tot vaststelling van het Vlaams reglement van 19 november 2010 inzake 
erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL, zie verder), voor 
het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake 
vloeibare/gasvormige brandstof/verwarmingsaudit.

Om een erkenning als technicus vloeibare/gasvormige 
brandstof/verwarmingsaudit te behalen/behouden, moet een 
opleiding/bijscholing gevolgd worden in een erkende opleidingsinstelling

Lijst met erkende opleidingsinstellingen beschikbaar op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Stooktoestellenbesluit: definities

37° schoorsteenveger:
Een persoon die vakbekwaam is in het reinigen en controleren van het 
rookgasafvoerkanaal van een stooktoestel.

Reinigen van de schoorsteen: geen erkenning vereist
Reinigen van het stooktoestel + verbrandingscontrole: erkenning vereist!

38° geschoolde vakman:
Een persoon die vakbekwaam is in het onderhouden van een centraal 
stooktoestel, gevoed met vaste brandstof.

bv. persoon die installaties of onderhouden uitvoert voor een fabrikant 
van ketels op vaste brandstof of hierbij een opleiding heeft gevolgd



Stooktoestellenbesluit: definities

42° niet-premix brander:
een brander waarbij maar een deel van de 
verbrandingslucht gemengd wordt met de 
brandstof vóór de aanvang van de verbranding.

Doorgaans zgn. ‘open’ toestellen, maar er zijn 
gesloten toestellen uitgerust met een niet-premix
gasbrander.

Voor gasvormige brandstof: erkenning GI vereist

43° premix brander:
premix-brander: een brander waarbij alle 
verbrandingslucht gemengd wordt met de 
brandstof vóór de aanvang van de verbranding

Voor gasvormige brandstof: erkenning GI vereist



Stooktoestellenbesluit: definities

45° toestel type B1: 
toestel type B uitgerust met een valwindafleider/trekonderbreker, dat zijn 
verbrandingslucht haalt uit het lokaal waar het geplaatst is en dat 
aangesloten dient te worden op een leiding voor de afvoer voor 
verbrandingsgassen met natuurlijke trek.

44° ketel met ventilatorbrander:
een ketel met brander die los van de 
verwarmingsketel verkocht mag worden, waarbij 
de verbrandingslucht wordt aangevoerd met 
behulp van een ventilator. De ketel beantwoordt 
aan de norm EN 676 voor gasvormige 
brandstoffen en aan de norm EN 267 voor 
vloeibare brandstoffen

Voor gasvormige brandstof: erkenning GII vereist



Stooktoestellenbesluit: 
goede en veilige staat van 
werking



Stooktoestellenbesluit: 
Goede en veilige staat van werking

De eindbeoordeling van een centraal stooktoestel bij de keuring voor eerste 
ingebruikname en het onderhoud is afhankelijk van:

Goede staat van werking: verbranding

Veilige staat van werking: veiligheidsaspecten

Een centraal stooktoestel wordt voor deze aspecten apart beoordeeld.

Toestel werkt goed/niet goed en veilig/niet veilig.

Indien het centraal stooktoestel niet in goede en/of veilige staat van werking 
verkeert, moet dit duidelijk toegelicht worden op het attest of rapport (zie 
verder).

Eigenaar en/of gebruiker: drie maanden tijd om tekortkomingen weg te (laten) 
werken en een nieuwe keuring/onderhoud te laten uitvoeren

De aspecten goede en veilige staat van werking zijn verschillend voor:

Vloeibare brandstof (art. 4)

Gasvormige brandstof (art. 5)

Vaste brandstof (art. 6)



Stooktoestellenbesluit: 
Goede staat van werking

De goede staat van werking heeft voornamelijk betrekking tot het 
verbrandingstechnische aspect van de keuring en het onderhoud

Een grondige controle van de goede staat van werking bestaat uit:
Correcte afstelling van de ketel en brander

Correcte beoordeling van de verbranding

Een grondige controle van de goede staat van werking:
Kan hoge herstellingskosten vermijden 

bv. slechte afstelling van ketel(-brander) kan tot roetvorming leiden →
schade

Kan de gebruiker brandstofkosten besparen
Correcte afstelling van ketel-brander geeft een hoger rendement

Waarborgt (deels) de veiligheid van de gebruiker
bv. stooktoestellen aangesloten als type B: grondige controle van 
opstellingsruimte/rookgasafvoerkanaal kan CO-vorming voorkomen



Intermezzo: uitvoeren 
metingen



Stooktoestellenbesluit: metingen

Technische vereisten meetapparatuur
De toestellen gebruikt: 

voor het meten van de CO-, O2- en CO2-concentratie in 
verbrandingsgassen, 
voor het meten van de temperatuur van de verbrandingsgassen en 
van de temperatuur van de verbrandingslucht, 
evenals voor het meten van de onderdruk van de leiding voor de 
afvoer van verbrandingsgassen 

voldoen aan technische eisen van tabel 1 van de norm NBN EN 50379-1 
voor wat de meting van deze parameters betreft. 



Stooktoestellenbesluit: metingen

Technische vereisten meetapparatuur
De toestellen worden zo ontworpen dat ze aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

Het is mogelijk om gelijktijdig twee temperatuursensoren aan te 
sluiten zodat bij verwarmingsketels type C tegelijkertijd de 
temperatuur van de verbrandingsgassen en die van de 
omgevingslucht (verbrandingslucht) gemeten kan worden;
De toestellen: 

ofwel een afdruk maken waarop de resultaten van de uitgevoerde 
metingen, de datum en het uur waarop deze uitgevoerd werden, 
vermeld staan,

Ofwel deze resultaten doorsturen zonder dat ze gewijzigd kunnen 
worden naar een informaticaprogramma dat verslagen en attesten kan 
genereren. 



Stooktoestellenbesluit: metingen

Uitvoeren van de metingen (bijlage I van het 
stooktoestellenbesluit)

Meetapparatuur moet voldoen aan:

Minstens alle parameters meten zoals vermeld op modelattest
Model keuringsrapport, reinigings- en verbrandingsattest op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

Aanzuiging van parasitaire lucht tijdens metingen vermijden 
(branderkap plaatsen!)

Parameter Toestel Resolutie Absolute fout

rookindex
lekdichte rookindexpomp, filterpapier, 

referentieschaal
1

zuurstof (O2) zuurstofanalysator 0,1 % ± 0,3 %

koolstofdioxide (CO2) koolstofdioxide analysator 0,1 % ± 0,3 %

koolstofmonoxide (CO) koolstofmonoxide-analysator 1 ppm ± 20 ppm
rookgastemperatuur

omgevingstemperatuur
thermometer 1 °C ± 3 °C

onderdruk/trek onderdrukmeter 1 Pa ± 2 Pa

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Stooktoestellenbesluit: metingen
Minstens twee meetreeksen uitvoeren:

In bedrijfsomstandigheden: normale werking van de ketel

Branderkap plaatsen

Stooklokaal sluiten (geen extra ramen of deuren openen)

Bedrijfstemperatuur

Initiële meetreeks

Vóór aanvang van het onderhoud

Indien onmogelijk (bv. ketel defect of te vervuild): duidelijk vermelden op het attest!

Eindmeetreeks

Ketels met een nominaal vermogen lager dan 1 MW en “alles of niets”-branders : één meetreeks

“alles of weinig”-branders (vanaf 1 MW): meetreeks bij:

minimaal vermogen

maximaal vermogen

branders met regelbaar gebruiksvermogen (vanaf 1 MW): meetreeks bij:

minimaal vermogen

25% van het maximaal vermogen

50% van het maximaal vermogen

75% van het maximaal vermogen

maximaal vermogen

De meeste huishoudelijke toestellen: één verbrandingsattest (want kleiner dan 1 MW) 
+ reinigingsattest of keuringsrapport

De technicus voert zoveel meetreeksen uit dat hij nodig acht om de ketel en brander af te stellen

Na metingen: meetopeningen afsluiten

Steeds print van initiële meting en eindmeting van het meetapparaat toevoegen 
aan het attest (tenzij het attest rechtstreeks vanaf het meettoestel gegenereerd 
kan worden)



Stooktoestellenbesluit: aanbrengen meetopeningen
Een nieuw centraal stooktoestel op gas of stookolie moet steeds voorzien zijn 
van meetopeningen om de controleproeven te kunnen uitvoeren

Indien meetopeningen ontbreken bij een bestaand stooktoestel:

Centraal stooktoestel geplaatst vóór 1 juni 2007:
Gasvormige brandstof:

Aangesloten als type B: 
indien mogelijk: aanbrengen volgens code van goede praktijk
indien onmogelijk: afkeuren (en eventueel (laten) aanpassen, bv. stooktoestel 
verlagen)

Aangesloten als type C: 
indien mogelijk: aanbrengen (bv. tussenstuk fabrikant); 
indien onmogelijk: controleproeven vervallen maar duidelijk motiveren op attest

Vloeibare brandstof

indien mogelijk: aanbrengen code van goede praktijk;

indien onmogelijk: afkeuren (en eventueel (laten) aanpassen)

Centraal stooktoestel geplaatst vanaf 1 juni 2007:
Moet steeds voorzien zijn van meetopeningen

Indien onmogelijk alsnog aan te brengen: afkeuren (en eventueel (laten) aanpassen)

Code van goede praktijk: www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Stooktoestellenbesluit: 
goede en veilige staat van 
werking (vervolg)



Stooktoestellenbesluit: 
Goede staat van werking

Een centraal stooktoestel op vloeibare brandstof verkeert in goede 
staat van werking als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

Geen spoor van brandstof, rokende roetdeeltjes of samengeklonterde 
gesuspendeerde deeltjes zichtbaar is op het filterpapier dat gebruikt wordt om 
de rookindex van verbrandingsgassen te bepalen

Bovenstaande kan blijken uit een gele verkleuring van het filterpapier of een 
afzetting van zwarte deeltjes

Geen condensatie in het rookgasafvoerkanaal als dit hier niet voor voorzien is 
(geen condensatieketel)



Stooktoestellenbesluit: 
Goede staat van werking

Een centraal stooktoestel op vloeibare brandstof verkeert in goede 
staat van werking als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

Aan alle verbrandingswaarden in onderstaande tabel voldaan is (vanaf 1 
oktober 2019; zie www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen voor waarden tot 
01/10/2019)

Let op! 
minimaal/maximaal

Verbrandingsrendement op Hi

CO wordt uitgedrukt in mg/kWh onverdund (d.w.z. 0% zuurstofovermaat), niet in 
ppm (instellingen meettoestel, of omrekenen: zie bundel ‘Aandachtspunten voor 
technici’ op www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen)

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Stooktoestellenbesluit: 
Goede staat van werking

Een centraal stooktoestel op gasvormige brandstof verkeert in goede 
staat van werking als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

Geen condensatie in het rookgasafvoerkanaal als dit hier niet voor voorzien is 
(geen condensatieketel)

De verbrandingswaarden aan onderstaande tabel voldoen (vanaf 1 oktober 
2019; zie www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen voor waarden tot 
01/10/2019)

Let op: géén verhoging CO-waarde met 15 mg/kWh voor installaties die LPG als 
brandstof gebruiken!

Een centraal stooktoestel op vaste brandstof wordt geacht in goede 
staat van werking te zijn als het slechts zelden en op kortstondige 
wijze hinderlijke en milieuverontreinigende rook verspreid.

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Stooktoestellenbesluit: 
Veilige staat van werking

Naast het verbrandingstechnische gedeelte moet ook het
veiligheidsaspect grondig gecontroleerd worden, waaronder:

Verluchting en ventilatie: is deze voldoende in functie van het toestel?
Boven- en onderverluchting: luchttoevoer en -afvoer

Ventilatie: oververhitting (bv. inbouw gasunit in kast)

Voldoende lage druk in het rookgasafvoerkanaal
Vlotte afvoer van de rookgassen

Plaatsing rookgasafvoerende delen volgens code van goede praktijk
Uitmonding: voldoende afstand tot ramen/deuren/perceelsgrens, in juiste 
drukzone…

Aansluiting van ketel op het rookgasafvoerkanaal: correct gebruik van 
brandveilig materiaal, voldoende verticaal gedeelte na afvoerstomp 
(natuurlijke trek)

Correct verloop: helling bij condensatieketels, stijgend over heel de lijn



Stooktoestellenbesluit: 
Veilige staat van werking

Een centraal stooktoestel op vloeibare brandstof aangesloten als type B 
verkeert in veilige staat van werking als:

Druk in het rookgasafvoerkanaal is minstens -5 Pa bij 
normale weersomstandigheden

Voldoende luchttoevoer en –afvoer in het stooklokaal
Code van goede praktijk (CGP) 

Pn < 70 kW: NBN B 61-002

Pn => 70 kW: NBN B 61-001

Indien geen waarde bepaald in CGP:

Pn < 70 kW:

Lage verluchting: minimale nuttige opp. 3 cm² / kW

Hoge verluchting: minimale nuttige opp. 1 cm² / kW

Met een minimum voor beide van 50 cm²

Pn => 70 kW

minimale nuttige opp. 150 cm² / 17,5 kW

Rookgasafvoerende delen geplaatst zijn volgens CGP en goede werking 
verzekerd is



Stooktoestellenbesluit: 
Veilige staat van werking

Een centraal stooktoestel op vloeibare brandstof aangesloten als type C 
verkeert in veilige staat van werking als:

Rookgasafvoerende delen geplaatst zijn volgens CGP en goede werking 
verzekerd is.

Ventilatie van het stooklokaal in overeenstemming is met CGP (NBN B 61-001 of 
NBN B 61-002)

Kleine opstellingsruimtes moeten ook geventileerd worden om oververhitting van de elektronische 
componenten van de ketel te voorkomen; zie normen.



Stooktoestellenbesluit: 
Veilige staat van werking

Een centraal stooktoestel op gasvormige brandstof aangesloten als 
type B verkeert in veilige staat van werking als:

Druk in het rookgasafvoerkanaal waarbij gassen op basis van natuurlijke trek 
worden afgevoerd (geen ventilator) bedraagt minstens -3 Pa bij normale 
weersomstandigheden.

Indien druk tussen -3 en -5 Pa ligt: vermelden op attest.

Voldoende luchttoevoer en –afvoer in het stooklokaal
Code van goede praktijk (CGP) 

Alle aardgasinstallaties: NBN D 51-003

LPG: NBN D 51-006

Nieuwbouw of verbouwing met bouwvergunning: NBN B 61-002

Dichtheid van de toevoerleidingen van de gasvormige 
brandstof verzekerd is

Rookgasafvoerende delen geplaatst volgens CGP en goede 
werking verzekerd is



Stooktoestellenbesluit: 
Veilige staat van werking

Een centraal stooktoestel op gasvormige brandstof aangesloten als 
type C verkeert in veilige staat van werking als:

Rookgasafvoerende delen geplaatst zijn volgens CGP en goede werking 
steeds verzekerd is

Dichtheid van de gastoevoerleiding verzekerd is

Ventilatie van het stooklokaal in overeenstemming met CGP
In bepaalde gevallen moet de opstellings-
ruimte waarin een toestel 
aangesloten als type C is opgesteld, 
ook geventileerd worden om te 
voorkomen dat de elektronica 
oververhit (bv. ingebouwd 
in een kast); zie normen.



Stooktoestellenbesluit: 
Veilige staat van werking

Een centraal stooktoestel op vaste brandstof verkeert in veilige staat 
van werking als:

Rookgasafvoerende delen geplaatst volgens CGP en goede 
werking verzekerd is

Voldoende lage druk in het rookgasafvoerkanaal voor een vlotte 
afvoer van de rookgassen, conform CGP

Voldoende verlucht stooklokaal volgens CGP



Stooktoestellenbesluit: 
eindbeoordeling

Overloop bij het opstellen van een verbrandingsattest, dat u moet afleveren na 
een keuring voor eerste ingebruikname en onderhoud, steeds grondig alle 
aspecten van goede en veilige staat van werking!

Noteer alle vaststellingen duidelijk leesbaar en waarheidsgetrouw op het attest;
De technicus is immers verantwoordelijk voor de vaststellingen op het attest;

Indien er tekortkomingen worden vastgesteld (bv. geen verluchting, te hoge 
CO, te laag rendement etc.), licht dit dan toe in de ruimte voorzien op het 
attest;

Stel mogelijke maatregelen voor om de gebreken weg te werken;

Een toestel werkt goed én veilig als dit aan alle aspecten van de goede en 
veilige staat van werking voldoet!

Duidt ‘niet goed’ aan als het toestel op minstens één aspect niet goed werkt;

Bv. te laag verbrandingsrendement, te hoog CO-gehalte etc.

Duidt ‘niet veilig’ aan als het toestel op minstens één aspect niet veilig werkt;

Bv. onvoldoende verluchting, rookgasafvoerkanaal niet conform etc.



Stooktoestellenbesluit: 
Niet goed en/of veilig

Als het toestel niet goed en/of veilig werkt:
→ Eigenaar/gebruiker heeft drie maanden tijd dit in orde te (laten) 

brengen (zie verder)
→ Dus: de uitvoerder van de keuring of het onderhoud is niet verplicht de 

tekortkomingen zelf weg te werken (maar mag dit wel): de 
eigenaar/gebruiker moet de tekortkomingen (laten) wegwerken.

→ Nadien: nieuwe keuring of onderhoud (laten) uitvoeren!

NOOIT: weigeren attest af te leveren omdat het toestel niet goed en/of veilig werkt
→Eigenaar/gebruiker moeten per attest ingelicht worden over tekortkomingen
→Technicus is aansprakelijk indien tekortkoming niet gemeld werd per attest

→DUS: na keuring of onderhoud: ALTIJD ATTEST AFLEVEREN ongeacht de goede of 
veilige staat van werking van het toestel!



Stooktoestellenbesluit: 
Niet goed en/of veilig

Indien er onmiddellijk gevaar vastgesteld wordt voor de gebruikers van 
het stooktoestel of voor andere personen en indien u niet de 
mogelijkheid hebt te handelen of niet gemachtigd bent om dat te doen, 
kan u de volgende personen of instanties verwittigen:

1. in een noodgeval (bij brandgevaar, daadwerkelijke CO-intoxicatie of een 
bewezen gaslek met onmiddellijk gevaar), na de vensters geopend te 
hebben en na evacuatie: de brandweer (112);

2. bij een gasgeur, na de vensters geopend te hebben en na evacuatie: 
gratis storingslijn voor gasgeur (0800 60 888);

3. in alle andere gevallen van gevaar: de gebruiker en de eigenaar van de 
verwarmingsketel; ofwel, als ze aanwezig zijn, via een geschreven 
document, ondertekend door elk van de betrokken partijen die een kopie 
ontvangen, ofwel, als ze afwezig zijn, via de verzending van een 
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs waarin wordt gewaarschuwd 
voor het potentiële gevaar.



Verplichtingen van de 
gebruiker en de eigenaar van 
een centraal stooktoestel



Verplichtingen eigenaar en 
gebruiker

De eigenaar en gebruiker hebben enkele verplichtingen omtrent de 
keuring voor eerste ingebruikname, het onderhoud en de 
verwarmingsaudit van hun centraal stooktoestel.

Artikels:
Keuring voor eerste ingebruikname (art. 7)
Periodiek onderhoud (art. 8)
Verwarmingsaudit (art. 9)
Wegwerken van tekortkomingen (art. 10)
Ter beschikking houden van attesten en rapporten (art. 11)



Verplichtingen eigenaar en 
gebruiker

In geval van verhuur:
Eigenaar = verhuurder
Gebruiker = huurder

Indien geen verhuur: eigenaar = gebruiker
Indien gebouwverantwoordelijke/syndicus treedt deze op i.f.v. eigenaar 
en gebruiker.

Indien de eigenaar/gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt:
Kan hij hiervoor gesanctioneerd worden door de lokale 
toezichthouder
(d.i. de gemeentelijke milieuambtenaar en/of de toezichthouders van 
de lokale politiezone)
Begaat hij mogelijk een inbreuk op de brandpolis (principe van de 
goede huisvader)



Verplichtingen eigenaar en 
gebruiker

Overzicht verplichtingen
Keuring voor eerste ingebruikname: eigenaar (art. 7)
Periodiek onderhoud: gebruiker (art. 8)
Verwarmingsaudit: eigenaar (art. 9)

Wegwerken van tekortkomingen i.g.v. niet goede en/of veilige werking 
van het toestel na keuring of onderhoud :

(art. 10)
Verantwoordelijkheid van eigenaar of gebruiker afhankelijk van de 
tekortkoming

Doorgaans: grote aanpassingen (bv. aanpassing rookgasafvoerkanaal, 
vervanging van de ketel, aanbrengen luchttoevoer) zijn de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar. Meer informatie op 
https://www.wonenvlaanderen.be/content/welke-herstellingen-
voor-huurder-en-verhuurder
Nieuwe keuring of onderhoud nadat tekortkomingen werden 
weggewerkt!

https://www.wonenvlaanderen.be/content/welke-herstellingen-voor-huurder-en-verhuurder


Verplichtingen eigenaar en 
gebruiker

Ter beschikking houden van attesten en rapporten (art. 11)
Bewaren:

Eigenaar bewaart keuringsrapport (of duplicaat) bij toestel

Gebruiker bewaart minstens de laatste twee reinigings- en 
verbrandingsattesten (of duplicaten) bij toestel

Eigenaar bewaart verwarmingsauditrapport

Doorstroom:
Eigenaar bezorgt duplicaat van keuringsrapport aan gebruiker

Gebruiker bezorgt duplicaat van het reinigings- en verbrandingsattest aan 
de eigenaar

Eigenaar bezorgt duplicaat van verwarmingsauditrapport aan gebruiker

Alle attesten en rapporten moeten ter beschikking gehouden worden 
van de toezichthouders.



Verplichtingen eigenaar en 
gebruiker

Nagaan van de verplichtingen kan met behulp van de 
webtoepassing ‘Verwarmingswegwijzer’

Enkele eenvoudige vragen beantwoorden over ketel en 
brandstof
Nadien krijgt de gebruiker een overzicht van zijn 
verplichtingen omtrent:

De ketel (keuring, onderhoud, verwarmingsaudit)
Brandstofopslag (stookolietank, gastank)

Te raadplegen op www.veiligverwarmen.be
Eenvoudig te implementeren op eigen website

http://www.veiligverwarmen.be/


Verplichting eigenaar: keuring

De eigenaar laat een keuring door een erkende technicus uitvoeren vóór de 
eerste ingebruikname van: (art. 7)

Een nieuw geplaatst toestel

Een verplaatst toestel

Een verbouwd toestel (bv. aanpassing (aansluiting op) rookgasafvoerkanaal)

Een toestel waarvan ketel of brander vervangen werd

Dus: bij één van deze aanpassingen: nieuwe keuring!

Keuringsrapport (of een duplicaat hiervan) wordt bij het toestel bewaard

De eigenaar mag het toestel enkel in gebruik (laten) nemen indien het 
keuringsrapport dit uitdrukkelijk toestaat!

Indien het keuringsrapport ontbreekt, wordt het toestel geacht niet te voldoen 
en mag dit niet in gebruik genomen worden!

Let wel:
Keuring stookolieketel: verplicht sinds 1 juni 2007

Keuring gasketel: verplicht sinds 1 juni 2010



Verplichting gebruiker: onderhoud

De gebruiker is verplicht: (art. 8)
Uitsluitend de brandstof te gebruiken waarvoor het toestel 
ontworpen is;
Het nodige doen om dit toestel steeds in goede en veilige staat 
van werking te houden;

Bv. permanente luchttoevoer niet dichtmaken

Zodanig stoken dat de hinder en de uitstoot zo klein mogelijk 
is
Gebruikersinstructies van fabrikant respecteren



Verplichting gebruiker: onderhoud

Toestel laten onderhouden door erkende technicus
Gasketel (vanaf 20 kW): tweejaarlijks
Stookolieketel (vanaf 20 kW): jaarlijks
Vaste brandstof (alle vermogens): jaarlijks

Opmerking:
• Enkel de reiniging van rookgasafvoerkanaal mag ook door een 

schoorsteenveger die niet over een erkenning als technicus 
gasvormige of vloeibare brandstof beschikt uitgevoerd worden.
Reiniging van de ketel en verbrandingscontrole: erkende technicus!

• De onderhoudsfrequentie mag met max. drie maanden 
overschreden worden, maar dit wijzigt de oorspronkelijke 
onderhoudsfrequentie niet!
Bv. onderhoud gasketel op 1/10/2015: 

volgende moet vóór 1/10/2017 uitgevoerd worden
MAAR wordt op 1/12/2017 uitgevoerd
volgende onderhoud moet vóór 1/10/2019 
(en niet op 1/12/2019)



Verplichting eigenaar: 
verwarmingsaudit

Eigenaar laat een verwarmingsaudit uitvoeren: (art. 9)
Gasvormige brandstof:

Vanaf 20 tot en met 100 kW: eerste audit bij eerstvolgende onderhoud nadat het 
toestel vijf jaar is geworden en nadien vijfjaarlijks erkende technicus gasvormige 
brandstof

Bv. eerste audit bij het onderhoud op zes jaar, nadien op tien jaar etc.

Meer dan 100 kW (één ketel op circuit): vierjaarlijks door technicus verwarmingsaudit 
(aparte erkenning) + gasvormige brandstof

Meerdere ketels op het circuit (ongeacht vermogen): technicus verwarmingsaudit + 
gasvormige brandstof 

Vloeibare brandstof:
Vanaf 20 tot en met 100 kW: idem gasvormige brandstof, door technicus vloeibare 
brandstof  (eerste audit op vijf jaar)

Meer dan 100 kW (één ketel op het circuit): tweejaarlijks door technicus 
verwarmingsaudit + vloeibare brandstof

Meerdere ketels op het circuit (ongeacht vermogen): technicus verwarmingsaudit + 
vloeibare brandstof

Vaste brandstof
Vijfjaarlijks door technicus verwarmingsaudit
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Meer informatie

Op www.veiligverwarmen.be vindt u:
Meer informatie toegespitst op particulier omtrent:

Regelgeving stooktoestellen (verplichtingen etc.)
Regelgeving erkenningen

Verwarmingswegwijzer
Webtoepassing voor achterhalen van verplichtingen

Overzichtslijsten
Alle erkende technici worden hierop weergegeven
Wordt aanbevolen om erkende technicus te vinden

Belangrijk: controleer dus regelmatig of uw gegevens correct en up-to-
date zijn!

http://www.veiligverwarmen.be/


Verplichtingen erkende 
technicus



Verplichtingen technicus

De technicus heeft enkele verplichtingen bij het uitvoeren van:
de keuring voor eerste ingebruikname
het periodieke onderhoud 
de verwarmingsaudit 

op een centraal stooktoestel.

Artikels:
Keuring voor eerste ingebruikname

(art. 12)
Periodiek onderhoud

(art. 13)
Verwarmingsaudit

(art. 14)
Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten

(art. 15)



Keuring voor eerste 
ingebruikname



Keuring voor eerste ingebruikname
Doel van de keuring:

Grondig nazicht van:
Nieuw centraal stooktoestel

Ketel (en brander)
Rookgasafvoerkanaal

Stooklokaal
Elektrische en hydraulische componenten

Controle van de goede en veilige staat van werking
Afstelling ketel/brander
Besparing energiefactuur
Vermijden van onvoorziene herstellingskosten
Waarborgen veiligheid van de klant (CO-vergiftiging)

Opmaak keuringsrapport en verbrandingsattest



Keuring voor eerste ingebruikname

Keuring voor eerste ingebruikname (art. 12)
Verplicht voor elk nieuw toestel

Definitie nieuw toestel (zie eerder):
Een nieuw geplaatst toestel

Een verplaatst toestel

Een verbouwd toestel (bv. aanpassing (aansluiting op) rookgasafvoerkanaal)

Een toestel waarvan ketel of brander vervangen werd

Na keuring bezorgt de technicus aan de eigenaar een
Keuringsrapport

en

Verbrandingsattest

Opm. De installatie mag uitgevoerd worden door installateur (geen 
erkenning), maar keuring moet door erkende technicus!
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Keuring voor eerste ingebruikname
De keuring voor eerste ingebruikname bestaat uit:

Onderzoek van goede en veilige staat van werking

Onderzoek van de algemene staat van het toestel
Verbinding tussen de brander en de ketel (indien van toepassing)

Controle van het rookgasafvoerkanaal
Goede werking

Geschiktheid voor het toestel

Natuurlijke vs. gedwongen afvoer (appartementsgebouwen!)

Controle aanwezigheid van:
Gebruikersinstructies

Onderhoudsinstructies

Controle van
Verluchting stooklokaal

Aanvoer verbrandingslucht 



Keuring voor eerste ingebruikname

Een nieuw centraal stooktoestel op gas of stookolie moet steeds 
voorzien zijn van meetopeningen om de controleproeven te 
kunnen uitvoeren;

De technicus voert na de keuring een verbrandingscontrole uit
Keuringsrapport opstellen en afleveren aan de eigenaar
Verbrandingsattest opstellen en afleveren aan de eigenaar

Modeldocumenten keuringsrapport en verbrandingsattest op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

Na keuring: keuringsrapport en verbrandingsattest afleveren aan eigenaar:

→Volledig en correct invullen
→Duidelijk vermelden of het toestel goed en/of veilig werkt

→Zoniet: eigenaar moet binnen 3 maanden tekortkomingen (laten) wegwerken, gevolgd 
door nieuwe keuring

→Zelf ondertekenen en duplicaat minstens één jaar bewaren
→Laten ondertekenen door eigenaar

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Periodiek onderhoud



Periodiek onderhoud

Doel van het onderhoud:

Reiniging van ketel (en, indien van toepassing, brander) en 
rookgasafvoerkanaal

Roetafzetting, stof

Grondig nazicht van:
Centraal stooktoestel

Stooklokaal

Rookgasafvoerkanaal

Controle van de goede en veilige staat van werking
Afstelling ketel/brander

Besparing energiefactuur

Vermijden van onvoorziene herstellingskosten

Waarborgen veiligheid van de klant (CO-vergiftiging)

Opmaak reinigings- en verbrandingsattest (soms geïntegreerd)



Periodiek onderhoud

Periodiek onderhoud (art. 13)
Verplicht voor

Gasketel (vanaf 20 kW): tweejaarlijks
Stookolieketel (vanaf 20 kW): jaarlijks
Vaste brandstof (alle vermogens): jaarlijks

Na onderhoud bezorgt de technicus aan de gebruiker
Reinigingsattest

Rookgasafvoerkanaal (mag door schoorsteenveger)

Ketel (moet door erkende technicus)

Verbrandingsattest (moet door erkende technicus)
Reinigings- en verbrandingsattest soms geïntegreerd!



Overzicht

Wat
Verplichting 

voor
Brandstof

Aantal 

ketels
Vermogen Wanneer Wie

Attest / 

Rapport

K
eu

ri
n

g 
vó

ó
r 

ee
rs

te
 

in
ge

b
ru

ik
n

am
e

Eigenaar 

(verhuurder)

Gasvormige brandstof

n.v.t. Alle
Nieuw centraal 

stooktoestel

Erkende technicus gasvormige 

brandstof

K
eu

ri
n

gs
ra

p
p

o
rt

Stookolie
Erkende technicus vloeibare 

brandstof

Vaste brandstof
Geschoold vakman of erkende 

technicus

O
n

d
er

h
o

u
d

Gebruiker 

(huurder)

Gasvormige brandstof

n.v.t.

Vanaf 20 kW

Tweejaarlijks
Erkende technicus gasvormige 

brandstof

R
ei

n
ig

in
gs

-
en

 

ve
rb

ra
n

d
in

gs
-a

tt
es

t

Stookolie Jaarlijks
Erkende technicus vloeibare 

brandstof

Vaste brandstof Alle Jaarlijks
Geschoold vakman of erkende 

technicus

V
er

w
ar

m
in

gs
au

d
it

Eigenaar 

(verhuurder)

Gasvormige brandstof 

Eén 

Vanaf 20 kW 

tot en met 

100 kW

Samen met de 

eerste 

onderhoudsbeurt 

nadat het toestel vijf 

jaar is geworden en 

nadien vijfjaarlijks 

Erkende technicus gasvormige 

brandstof

V
er

w
ar

m
in

gs
au

d
it

ra
p

p
o

rt

Stookolie
Erkende technicus vloeibare 

brandstof

Vaste brandstof
Eén of 

meerdere 
Vanaf 20 kW

Erkende technicus 

verwarmingsaudit

Gasvormige brandstof
Eén

Meer dan 

100 kW

Vierjaarlijks 

Erkende technicus 

verwarmingsaudit

Stookolie Tweejaarlijks 

Gasvormige brandstof 

of stookolie
Meerdere Alle

Afhankelijk van het 

vermogen



Periodiek onderhoud

De technicus voert het onderhoud uit
volgens de regels van goed vakmanschap
rekening houdende met de onderhoudsinstructies 
van de fabrikant

Bv. reinigen van de ketel

Indien de reiniging al eerder werd uitgevoerd door 
een schoorsteenveger:

Onderhoud (reiniging ketel + verbrandingscontrole) 
pas aanvatten door een erkende technicus nadat de 
gebruiker het reinigingsattest kan voorleggen



Periodiek onderhoud
Een onderhoudsbeurt op een centraal stooktoestel op vloeibare brandstof (vanaf 20 kW) bestaat uit:

Nazicht van

Algemene staat en veilige staat van het toestel

Controle van de verluchting van het stooklokaal en aanvoer verbrandingslucht

Reinigingsbeurt → reinigingsattest

Rookgasafvoerkanaal (evt. schoorsteenveger)

Aangesloten als type B: reinigen en controleren van het rookgasafvoerkanaal: 

Mechanisch vegen van en nazicht algemene staat van:

• Rookgasafvoerkanaal (mechanisch vegen alleen indien natuurlijke trek)

• Verbindingsstuk tussen stooktoestel en rookgasafvoerkanaal (o.a. dichtheid)

Controle goede werking rookgasafvoerkanaal (bv. druk)

Aangesloten als type C: controle rookgasafvoerkanaal:

Plaatsing volgens code van goede praktijk (normen, instructies fabrikant)

Rookgaszijdige dichtheid

Centraal stooktoestel (verplicht erkende technicus)

Het reinigen en controleren van

Het centraal stooktoestel en de inwendige delen

Ventilator

Nazicht van de dichtheid

Verbrandingscontrole → verbrandingsattest (verplicht erkende technicus)

Nazicht en afstelling van brander

Controleproeven goede en veilige staat van werking



Periodiek onderhoud
Een onderhoudsbeurt op een centraal stooktoestel op gasvormige brandstof (vanaf 20 kW) bestaat uit:

Nazicht van

Algemene staat van het toestel

Controle van de verluchting van het stooklokaal en aanvoer verbrandingslucht

Reinigingsbeurt → reinigingsattest

Rookgasafvoerkanaal (evt. schoorsteenveger)

Aangesloten als type B: reinigen en controleren van het rookgasafvoerkanaal: 

Mechanisch vegen van en nazicht algemene staat van:

• Rookgasafvoerkanaal (mechanisch vegen alleen indien natuurlijke trek)

• Verbindingsstuk tussen stooktoestel en rookgasafvoerkanaal (o.a. dichtheid)

Controle goede werking rookgasafvoerkanaal (bv. druk)

Aangesloten als type C: controle rookgasafvoerkanaal:

Plaatsing volgens code van goede praktijk (normen, instructies fabrikant)

Rookgaszijdige dichtheid

Centraal stooktoestel (verplicht erkende technicus)

Het reinigen en controleren van het centrale stooktoestel

Ontstoffen van het centrale stooktoestel

Reinigen van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI)

Reinigen van de ventilator en de brander (GII)

Nazicht van de dichtheid

Verbrandingscontrole → verbrandingsattest (verplicht erkende technicus)

Controleproeven goede en veilige staat van werking

Gasketels met ventilatorbrander (GII): afregelen brander 

Opgelet: inregeling GI-toestel (gasblok) moet door FABRIKANT gebeuren!



Periodiek onderhoud

Een onderhoudsbeurt op een centraal stooktoestel op vaste brandstof (alle 
vermogens) bestaat uit:

Nazicht van

Algemene staat van het toestel

Controle van de verluchting van het stooklokaal en aanvoer 
verbrandingslucht

Reinigingsbeurt → reinigingsattest

Rookgasafvoerkanaal 

Mechanisch vegen van en nazicht algemene staat van:

Rookgasafvoerkanaal

Verbindingsstuk tussen stooktoestel en rookgasafvoerkanaal (o.a. 
dichtheid)

Controle goede werking rookgasafvoerkanaal (bv. druk)

Centraal stooktoestel

Het reinigen en controleren van het centraal stooktoestel en de 
inwendige delen

Bv. warmtewisselaar, alle onderdelen die in contact komen met 
rookgassen of brandstof



Periodiek onderhoud

De technicus bezorgt na het onderhoud aan de gebruiker een
Reinigingsattest

Indien reiniging van het rookgasafvoerkanaal reeds werd 
uitgevoerd door andere persoon: reinigingsattest opvragen!

Verbrandingsattest
Modeldocumenten keuringsrapport en verbrandingsattest op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

Na onderhoud: reinigings- en verbrandingsattest afleveren aan gebruiker:

→Volledig en correct invullen
→Duidelijk vermelden of het toestel goed en/of veilig werkt

→Zoniet: eigenaar en/of gebruiker moet binnen 3 maanden tekortkomingen (laten) 
wegwerken, gevolgd door nieuw onderhoud

→Zelf ondertekenen en duplicaat minstens één jaar bewaren
→Laten ondertekenen door gebruiker

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Verwarmingsaudit



Verwarmingsaudit

Doel van de verwarmingsaudit
Installatierendement berekenen en energiebesparende 
maatregelen voorstellen aan eigenaar

Installatierendement is niet hetzelfde als verbrandingsrendement
Energiebesparende maatregelen voorstellen

Instellen dag/nachtregeling
Kamerthermostaat vervangen door buitenvoeler
Isolatie leidingen
Voorstel nieuwe ketel
…

Advies is niet bindend!
Voorstel op basis van

Verbruik (factuur, meterstand, energieteller….)
Indien niet aanwezig: gedurende een jaar monitoren of
Indien Pn < 100 kW : belastinggraad b[%] = 10 %

Gebruik (sanitair warm water, aantal personen etc.)



Verwarmingsaudit

Periodieke verwarmingsaudit (art. 14)

Door technicus verwarmingsaudit (aparte erkenning) indien:
Meer dan 100 kW
Meerdere ketels op één circuit (bv. cascadeschakeling)
Vaste brandstof

Gebruik van H100-software (login en paswoord vereist)

Alle andere gevallen (vanaf 20 kW)
Technicus gasvormige brandstof (gasketels)
Technicus vloeibare brandstof (stookolieketels)

Gebruik van: 
rekenblad (geen login vereist) 
webtoepassing Centrale Verwarming
Schuiflat of formularium en rekenmachine
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Verwarmingsaudit

De toepassingen en bijhorende handleidingen zijn raadpleegbaar op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 

Na verwarmingsaudit: verwarmingsauditrapport afleveren aan eigenaar:

→Volledig en correct invullen
→Eigenaar inlichten over energiebesparende maatregelen
→Laten ondertekenen door eigenaar
→Zelf ondertekenen en duplicaat minstens één jaar bewaren

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Webtoepassing voor de 
uitvoering van keuringen, 
onderhouden en 
verwarmingsaudits



Webtoepassing

Het Departement Omgeving heeft een webtoepassing ontwikkeld 
voor de uitvoering van de keuring voor eerste ingebruikname, het 
periodieke onderhoud en verwarmingsaudits t.e.m. 100 kW op 
centrale stooktoestellen in het Vlaams Gewest.

De webtoepassing is gratis, kan uitsluitend door erkende technici
gebruikt worden en is platformonafhankelijk (werkt met alle 
internetbrowsers). 

https://www.lne.be/webtoepassing-centrale-verwarming


Webtoepassing

De webtoepassing biedt heel wat voordelen:
Vermindert de administratieve last voor technici
Opvragen van uitgevoerde attesten en rapporten
Alleen toegankelijk voor erkende technici
Afgeleverde attesten en rapporten zijn steeds up-to-date
Uitvoeren van een verkorte verwarmingsaudit

De erkende technicus kan de webtoepassing vrijwillig gebruiken. 

Meer informatie en een handleiding op 
https://www.lne.be/webtoepassing-centrale-verwarming

https://www.lne.be/webtoepassing-centrale-verwarming


Veelgestelde vragen



Veelgestelde vragen

Een reeks vragen (o.a. EcoDesign, meetopeningen, plaatsing 
condensatieketels, erkenningen etc.) worden behandeld in de 
bundel met aandachtspunten voor erkende technici.

Raadpleeg deze bundel op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Informatie- en 
communicatiemateriaal



Informatie- en 
communicatiemateriaal

Via verschillende kanalen wordt er informatie aangeboden omtrent de 
regelgeving centrale stooktoestellen en erkenningen:

Website www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
Voor technici:

Modeldocumenten

Keuringsrapport

Reinigings- en verbrandingsattest

Verwarmingsauditsoftware en –rekenblad

Opm.: Vlaamse overheid verkoopt géén voorgedrukte bundels → beroepsfederaties

Bundel met aandachtspunten: samenvatting van de regelgeving

Code van goede praktijk: aanbrengen meetopeningen

Kalender met examendata: opleiding en bijscholing

Presentatie regelgeving

Wetteksten

Overzichtslijsten technici (gesorteerd op postcode) en opleidingsinstellingen, 
erkenningenkaart

Controleer dus of uw gegevens up-to-date zijn

Aanpassingen melden via formulier op www.lne.be/erkenningenloket

Nieuwsbrief

Inschrijven via website (e-mail), ook voor particulieren 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
https://www.lne.be/erkenningenloket
http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Informatie- en 
communicatiemateriaal

Folders : 
drieluikje met zeer beknopte info over regelgeving centrale 
stooktoestellen en erkenningen

Onderhoudsfiches:
sticker die de eigenaar bv. op de ketel kan kleven en hiermee 
makkelijk een overzicht heeft van uitgevoerde keuringen, 
onderhouden en verwarmingsaudits

Stickers en folders zijn gratis te bestellen op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen






Informatie- en 
communicatiemateriaal

Website ‘Veilig verwarmen’
Voor particulieren

Verwarmingswegwijzer
Webtoepassing om de verplichtingen te achterhalen

Beknopte info over de regelgeving

Overzichtslijsten erkende technici (gesorteerd op postcode)

Folder

Vragenformulier omtrent uitgevoerde keuring, onderhoud en 
verwarmingsaudit

www.veiligverwarmen.be

http://www.veiligverwarmen.be/


Nuttige links

Attesten, rapporten, bundel met aandachtspunten, code van goede praktijk etc.

www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 

De normen m.b.t. plaatsing van stooktoestellen worden beheerd door het 
Bureau voor Normalisatie, o.a.:

NBN D 51-003: plaatsing van aardgasverbruikstoestellen

NBN D 51-006: plaatsing van LPG-verbruikstoestellen

NBN B 61-001: plaatsing ketels vanaf 70 kW

NBN B 61-002: plaatsing ketels tot 70 kW (met bouwvergunning)

www.nbn.be

Informatie omtrent EcoDesign (Vlaams Energieagentschap; VEA)

EcoDesignrichtlijn (sinds 26 september 2015)
Energie-etikettering van toestellen en pakketten

Toekomstige wijzigingen

www.energiesparen.be/verwarming/ecodesignenergielabel

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
http://www.nbn.be/
http://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesignenergielabel
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Toezicht en handhaving

Onderscheid tussen:
Toezicht op (erkende) technici

Proactieve controle
Reactieve controle

Toezicht op particulieren

Handhaving indien vaststelling van
Milieu-inbreuk
Milieumisdrijf



Toezicht en handhaving

Toezicht op technici
Door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsprojecten en -
planning (GOP) van Departement Omgeving
Benadering

Proactieve controles

Verplichte medewerking (zie VLAREL)

Erkende technici worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een 
aangestelde keuringsinstelling

Per brief gevraagd om de contactgegevens van klanten waarbij een 
keuring, onderhoud of verwarmingsaudit werd uitgevoerd te bezorgen 
via digitaal formulier

Geen herstellingen of installaties

Geen jaarlijkse overzichtslijsten opsturen

Geen attesten opsturen: enkel contactgegevens 

Technicus wordt uitgenodigd om controles bij te wonen:

Eerste controle

Tweede controle indien tekortkomingen vastgesteld
Technicus krijgt kans om tekortkomingen recht te zetten!
bv. slecht ingevuld attest
Opm.: indien tekortkoming vermeld op attest en burger geeft hier 
geen gevolg aan: géén negatieve beoordeling voor de technicus!



Toezicht en handhaving
Toezicht op technici

Door de afdeling GOP van Dep. Omgeving
Reactieve controles

Naar aanleiding van klachten die gemeld worden aan GOP

Bv. via vragenformulier op www.veiligverwarmen.be

Verplichte medewerking (VLAREL)

Zowel voor niet-erkende als erkende technici

Opm. GOP houdt enkel toezicht op werkzaamheden uitgevoerd 
in het Vlaams Gewest
GOP houdt geen toezicht op gehabiliteerde gasinstallateurs →
CERGA

Toezicht op particulieren
Door lokale toezichthouder

Gemeentelijke milieuambtenaar

Toezichthouders van de lokale politiezone

Contact opnemen met gemeente

http://www.veiligverwarmen.be/


Toezicht en handhaving

Handhaving bij vaststelling van
Milieu-inbreuk
bv. geen rapport of attest afgeleverd, onterecht goedgekeurd (ontbrekende verluchting) 
etc.

Milieumisdrijf
bv. werken zonder erkenning, niet kwalitatief en neutraal werken 

Dit kan leiden tot
Schorsen van erkenning
Intrekken van erkenning
Administratieve geldboete

Technicus wordt steeds gecontacteerd om zich te verantwoorden en 
om mee te werken aan de controle

Controleer dus steeds of uw contactgegevens up-to-date zijn
Wijzigingen via www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen


Contact 
en vragen



Contact en vragen

Indien u de informatie die u nodig heeft niet terugvindt op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen of www.veiligverwarmen.be, kan u 
terecht op volgende adressen:

Vragen omtrent regelgeving centrale stooktoestellen en erkenningen
Vlaamse infolijn: bel 1700

Vragen omtrent uitgevoerde keuring, onderhoud of verwarmingsaudit
Vragenformulier op www.veiligverwarmen.be

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
http://www.veilgverwarmen.be/
http://www.veiligverwarmen.be/


Epiloog: nieuwe retributieregeling 

Vanaf 2020 betaalt de erkende technicus de toezichtsretributie niet langer 5-jaarlijks, 
maar jaarlijks:

De technicus ontvangt jaarlijks een brief met overschrijvingsformulier, betalingsmededeling 
en het te betalen bedrag (basisbedrag van € 25 + indexering)

Als de technicus in 2019 of de afgelopen 4 jaren nog heeft betaald, moet deze, afhankelijk 
van het jaar waarin de technicus heeft betaald, de eerstvolgende jaren geen retributie 
betalen

De technicus ontvangt automatisch een betalingsuitnodiging in het eerste jaar dat er 
betaald moet worden

Bij het niet betalen van de retributie, vervalt de erkenning van rechtswege

Meer informatie over de nieuwe retributieregeling op 
www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen 

http://www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

