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1.  Si tuering van de adviesvraag 

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 vroeg Vlaams minis-
ter van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking Jef Tavernier op 17 juni 2004 de 
SERV om advies over het “ontwerp van besluit betreffende het onderhoud en het nazicht van 
stookinstallaties voor de verwarming van gebouwen en de aanmaak van warm verbruikswa-
ter”. 
Het ontwerpbesluit wil via een verplichte onderhoudsregeling voor verwarmingsinstallaties 
energie besparen en schadelijke luchtemissies reduceren. Met een verplichte periodieke in-
spectie wil de Vlaamse regering bovendien een snellere vervanging van verouderde, energie-
verspillende installaties bewerkstelligen. 
Het wordt genomen in uitvoering van art. 8. van de Europese richtlijn 2002/91/EG van 16 de-
cember 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen om te zetten. 
 
 

2.  Kracht l i jnen van het  advies 

De SERV onderschrijft de doelstelling van het ontwerpbesluit om het periodiek onderhoud en 
de snellere vervanging van stookinstallaties te bevorderen. Dat kan de uitstoot van broeikas-
gassen reduceren en leiden tot een lager energieverbruik1. Het leidt tevens tot een verminde-
ring van de emissies van niet-broeikasgassen en verlaagt de risico’s op CO-intoxicatie en 
schoorsteenbrand. 
 
In de manier waarop het ontwerpbesluit die doelstelling wil realiseren, schiet het evenwel te-
kort. Het besluit kiest voor een ingewikkelde en te detaillistische regeling, die slecht is afge-
stemd met andere regelgeving, wellicht moeilijk handhaafbaar is, en zorgt voor een reeks 
bijkomende administratieve verplichtingen waarvan de noodzaak onduidelijk is. Die complexi-
teit zorgt er ook voor dat de communicatie van de regeling aan de betrokken doelgroepen – 
zowat àlle gezinnen en bedrijven – heel moeilijk wordt. Bijgevolg is ook de naleving onzeker. 
 
Het ontwerpbesluit getuigt dan ook niet van een goede regelgevingkwaliteit. Die is in elk geval 
niet te wijten aan de Europese richtlijn, die immers veel ruimte laat om de beoogde verminde-
ring van het energieverbruik en de kooldioxide-emissies door c.v.-ketels concreet in te vullen. 
 

                                                           
1  Volgens de nota aan de Vlaamse regering en het ontwerp VORA 2004 kan een goede afstelling en onderhoud 

van stookolieketels zorgen voor een emissiereductie van 25 kton CO2-equivalenten in 2005 en van 66,6 kton 
in 2010. Het pakket maatregelen die ketelvervanging stimuleren, zou leiden tot een reductiepotentieel van 280 
kton CO2-equivalenten. 
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De SERV dringt er dan ook op aan dat het ontwerpbesluit in zijn geheel wordt heroverwogen, 
en dat daarover breed wordt geconsulteerd. 
 
Gelet op het feit dat de gebreken van de voorgestelde regeling een heroverweging noodzake-
lijk maken, vraagt de SERV dat in die heroverweging ook alternatieven worden onderzocht om 
het periodiek onderhoud en de snellere vervanging van stookinstallaties te bevorderen. Om 
die doelstelling te bereiken is een verplichte onderhoudsregeling en een verplichte periodieke 
inspectie immers maar één van de mogelijke manieren. Andere mogelijke opties zijn afspraken 
met de verzekeringssector (kortingen of toeslagen op brandverzekeringspremies afhankelijk 
van het voorleggen van onderhoudsattesten), informatie, sensibilisering, subsidies, fiscale 
maatregelen, audits, labels, koppeling met de REG-verplichtingen van de netbeheerders, enz, 
afzonderlijk of in combinatie met een verplichte onderhoudingsregeling en periodieke inspec-
ties. De Europese richtlijn 2002/91/EG laat dergelijke alternatieven expliciet toe in de plaats 
van een verplichte regelmatige keuring, op voorwaarde dat die alternatieve aanpak bij benade-
ring hetzelfde resultaat oplevert en de Lidstaat daarover om de twee jaar verslag uitbrengt bij 
de Commissie (art. 8b van de richtlijn). 
 
Hierna concretiseert de SERV zijn beoordeling van het ontwerpbesluit. Voorbeelden die de 
kritiek van de SERV onderbouwen zijn opgenomen als bijlage. 
 
 

3.  Zorg voor een sterk vereenvoudigde,  minder 
complexe en detai l l is t ische regel ing 

Eenvoud is vanuit diverse oogpunten van belang, zowel voor doelgroepen als overheden.  
Eenvoudige regels vergemakkelijken de kennisname van de inhoud van de wetgeving en ver-
hogen de handhaafbaarheid, waardoor de effectiviteit groter is. Verder worden interpretatie-
verschillen en –discussies geminimaliseerd, hetgeen onzekerheid vermijdt en tijd, informatie-
kosten en juridische procedurekosten uitspaart. Tot slot is er ook een belangrijk sociaal 
aspect. Begrijpbare en toegankelijke regelgeving is een voorwaarde voor burgers om hun 
rechten en plichten te kennen en daarnaar te kunnen handelen. 
 
De voorgestelde regeling in het ontwerpbesluit is echter complex en ingewikkeld. De frequen-
tie van onderhoudsbeurten bijvoorbeeld is: 

 jaarlijks, tweejaarlijks, driejaarlijks tot vierjaarlijks 

 naar gelang het type stooktoestel (centraal stooktoestel met vloeibare brandstof, individueel 
stooktoestel met vloeibare brandstof, atmosferische gasketel en gasunit, gasketel met venti-
latorbrander gaskachel of gasgeiser, stooktoestellen met vaste brandstof) 
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 en afhankelijk van de ouderdom van de installatie (15 jaar en jonger, ouder dan 15 jaar, van 
voor 1980, tussen 1980 en 1988, tussen 1988 en 2004, na 2004) 

 met soms specifieke regels en uitzonderingen (bv. voor een individueel stooktoestel met 
vloeibare brandstof kan toch nog een andere frequentie gelden volgens de aanbevelingen 
van de technicus, rekening houdend met de gebruiks- en plaatselijke omstandigheden, 
maar met uitzondering van de verbrandingscontrole die minstens om de 4 jaar moet gebeu-
ren …) 

Een soortgelijke complexiteit bestaat ook voor andere onderdelen van het ontwerpbesluit, 
zoals de data voor de eerste onderhoudsbeurt, de normen voor de verbrandingscontrole, de 
keuring van de energieprestaties, de opleidingen voor technici, het ter beschikking houden van 
attesten, enz. (zie bijlage 1). 
 
Ook de opbouw van het ontwerpbesluit draagt bij tot de complexiteit. Het bestaat uit diverse 
afdelingen voor de diverse types van stookinstallaties. Voor elk van die types worden de goe-
de en veilige staat van werking apart gedefinieerd, evenals de verplichtingen van de gebruiker 
en de eigenaar, de verplichtingen van de erkende technicus, de installatie, de keuring bij de 
oplevering en de eerste ingebruikname, de opleiding van de technicus, etc. Hierdoor bevat het 
ontwerpbesluit vele herhalingen, is het omvangrijk en ingewikkeld door verschillende modali-
teiten voor gelijkaardige situaties. 
 
Bovendien merkt de SERV op dat in de praktijk de meeste technici niet gespecialiseerd zijn in 
één type brandstof of stooktoestel. Ze bieden hun diensten aan voor de diverse types van 
stookinstallaties. Ook daarom is een harmonisering van op zijn minst de onderverdeling van 
de installaties in leeftijdscategorieën en de indeling van de opleiding noodzakelijk. Wat de 
termijnen en de inhoud van de keuring betreft, wordt bij de harmonisatie best rekening gehou-
den met de technische specifiteiten van de toestellen en de brandstoffen. 
 
Samengevat meent de SERV dat een verschillende regeling voor verschillende situaties soms 
objectief aangewezen kan zijn, maar hier werd de noodzaak onvoldoende verantwoord. Bo-
vendien is de communicatie van zo’n ingewikkelde regeling aan de betrokken doelgroepen – 
hier zowat àlle gezinnen en bedrijven – zeer moeilijk, en is bijgevolg ook de naleving onzeker. 
Die complexiteit is in elk geval niet te wijten aan de Europese richtlijn, die immers veel ruimte 
laat om de beoogde vermindering van het energieverbruik en de kooldioxide-emissies door 
c.v.-ketels concreet in te vullen. 
 
De SERV dringt er dan ook op aan dat het ontwerpbesluit in zijn geheel wordt heroverwogen. 
 
Bij die evaluatie en uitwerking van een nieuwe regeling moet tevens rekening worden gehou-
den met de aandachtspunten die hierna worden geformuleerd. 
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4.  Verbeter  de samenhang 

Een goede onderlinge afstemming van regelgeving maakt regelgeving duidelijker en eenvou-
diger, en laat vaak een belangrijke vermindering van de omvang van de regelgeving toe. Van 
belang is niet alleen of een decreet of besluit intern consistent is, maar ook en vooral of ze 
goed afgestemd is op bestaande regelgeving en beleid zodat dubbele regels, onverenigbaar-
heden en tegenstrijdigheden worden vermeden. Regelgeving moet deel uitmaken van een 
coherent geheel. 
 
In dat verband stelt de SERV vast dat de decretale basis van het ontwerpbesluit (voorlopig) 
wordt gevormd door de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtver-
ontreiniging2, maar dat het de bedoeling is om het in de toekomst te koppelen aan een nieuw 
“decreet betreffende de erkenning van deskundigen en laboratoria”3. Een voorlopige ontwerp-
versie van dat decreet werd tevens aan de SERV voor advies voorgelegd. De raad stelt even-
wel vast dat de uitgewerkte regeling zowel inhoudelijk als procedureel sterk verschilt met het 
voorlopige ontwerp erkenningendecreet (zie bijlage 2). Dat is merkwaardig omdat het erken-
ningendecreet juist een eenvormige procedure wil introduceren voor verschillende erkennings-
regelingen. Bovendien bestaat het risico dat op het moment dat het erkenningendecreet van 
kracht zou worden, het voorliggende besluit kort na de inwerkingtreding al grondig moet wor-
den aangepast. Dat is uiteraard niet wenselijk. 
 
Ten tweede ontbreekt in het besluit de beleidsdomeinoverschrijdende samenhang en samen-
werking met het energiebeleid en de energieadministratie. Omdat het voorliggend ontwerpbe-
sluit deel uitmaakt van het klimaatbeleid en in het bijzonder van het REG-beleid dat door 
ANRE wordt opgevolgd, meent de SERV dat het aangewezen is dat deze administratie mee 
betrokken wordt bij de erkenningen en dat de informatiedoorstroming wordt geregeld. Ook de 
relatie met de REG-openbaredienstverplichtingen van de netbeheerders is onduidelijk. Bij-
voorbeeld: kunnen de netbeheerders de bekomen emissiereducties door de vervanging van 
stookinstallaties volledig op eigen naam schrijven indien de technici, eventueel met behulp van 
brochures van de netbeheerders, dergelijke REG-initiatieven aanmoedigen? Verder moet de 
relatie met het energieprestatiedecreet van 7 mei 2004 worden verduidelijkt. Daarin is immers 
sprak van een eenmalige keuring van alle ketels onder de 15 jaar en van erkende deskundi-
gen voor deze keuring. 
 

                                                           
2  De raad vraagt zich af waarom niet werd gekozen voor het EPB-decreet (energieprestatie en binnenklimaat) 

als decretale basis. 
3  De nota aan de Vlaamse regering stelt dat in afwachting van een nieuw juridisch kader omtrent erkenning, 

ervoor geopteerd wordt om de nieuwe regelgeving volledig op te nemen in een afzonderlijk besluit van de 
Vlaamse regering en niet binnen de VLAREM-wetgeving. Ook de memorie van toelichting van de voorlopige 
ontwerpversie van het erkenningendecreet wordt uitdrukkelijk ook de erkenning beoogd van personen die ta-
ken uitvoeren inzake controle op stookinstallaties. 
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Ten derde stelt de SERV vast dat het ontwerpbesluit 15 jaar als drempeljaar hanteert voor 
bijkomende controles van o.a. de energieprestaties. Het is de bedoeling dat op basis van de 
resultaten van deze controles de eigenaars van weinig performante installaties worden aan-
gemoedigd om die te vervangen. Tegelijkertijd hanteert het federale niveau echter 20 jaar als 
drempeljaar om premies toe te kennen voor de vervanging van verwarmingsketels. Vermoede-
lijk zullen weinig eigenaars ervoor kiezen om hun 15-jarige installatie te vervangen na de con-
trole wanneer ze - via de verplichte informatieverstrekking over steunmaatregelen door de 
technici - horen dat ze pas van de fiscale aftrek voor de vervanging van ketels kunnen genie-
ten wanneer de installatie 20 jaar oud is. Verder verwijst de SERV naar de verschillen in de 
regelgeving inzake CO-emissies tussen het ontwerpbesluit en het KB van 8 januari 2004 tot 
regeling van de stikstofoxides (NOx) en koolmonoxide (CO)-emissieniveaus voor de olie- en 
gasgestookte centrale verwarmingsketels en branders met een nominaal thermisch vermogen 
gelijk aan of lager dan 400 kW. 
 
Tot slot wijst de SERV erop dat de federale vestigingswet voor zelfstandige beroepen bepaal-
de voorwaarden stelt inzake kennis van bedrijfsbeheer en - voor 42 gereglementeerde beroe-
pen - beroepsbekwaamheid. Om een voldoende beroepskennis te bewijzen, moeten diploma's 
of getuigschriften worden voorgelegd of moet een praktijkervaring worden aangetoond van 
minimum 5 jaar, doorgemaakt tijdens de laatste 15 jaar, bij een in het beroep gevestigd pa-
troon. Onder die gereglementeerde beroepen vallen onder meer ook installateurs van centrale 
verwarming en installateurs van verwarming met gas met individuele toestellen. De SERV 
vraagt dat ook dat de relatie tussen het ontwerpbesluit en de vestigingswet wordt bekeken, 
zodat dubbele of tegenstrijdige regels en vereisten worden vermeden. 
 
 

5.  Verbeter  de ui tvoerbaarheid en handhaafbaar-
heid 

Uitvoering en handhaving van regelgeving zijn essentieel, zowel voor het bereiken van de 
vooropgestelde doelstellingen als voor de geloofwaardigheid van de overheid. Regels moeten 
dus uitvoerbaar en afdwingbaar zijn. Ze moeten kunnen worden gecontroleerd en gehand-
haafd. 
 
De uitvoerbaarheid van het ontwerpbesluit laat te wensen over. Een voorbeeld daarvan is de 
verplichting om gastoestellen periodiek te laten bijregelen, terwijl bepaalde gastoestellen bij de 
fabrikant zijn geregeld en verzegeld en de installateur niets mag of kan bijregelen. Die toestel-
len zijn dus niet afstelbaar. Hun afstelling gebeurt in de fabriek en is niet wijzigbaar. 
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Ook de handhaafbaarheid van de voorgestelde regeling is niet verzekerd. Dat heeft niet alleen 
te maken met de naar verwachting beperkte maatschappelijke steun voor dergelijke complexe 
regelgeving. Er is immers ook geen realistische handhavingsstrategie uitgewerkt en geen 
inschatting gebeurd van de handhavingslast. Er worden enkel steekproefsgewijze controles 
door de afdeling bij de burger aangekondigd, en verder wordt voor de handhaving verwezen 
naar de wet op de bestrijding van de luchtverontreiniging van 1964. 
 
De SERV vraagt dan ook dat de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van regeling wordt 
gewaarborgd. De oplossing moet in dit geval niet worden gezocht in het uitvoerings- en hand-
havingscircuit zelf, maar in een heroverweging en aanpassing van de modaliteiten van de 
regelgeving. De doelgroep is namelijk zo omvangrijk, dat een goede handhaving alleen moge-
lijk is wanneer die op een andere manier wordt georganiseerd, met name bijvoorbeeld door 
aan te sluiten bij bestaande procedures en instrumenten (bv. verkoop van gebouwen, bouw-
vergunning, brandverzekering, regelingen in het EPB-besluit, …) en/of door de verantwoorde-
lijkheid ‘hoger’ in de keten te leggen (bv. bij de eigenaar, sociale huisvestingmaatschappijen, 
…). 
 
Wat specifiek de erkenning van technici betreft, merkt de SERV op dat het ontwerpbesluit 
geen alternatieve sancties bevat naast de intrekking van de erkenning, in tegenstelling tot het 
voorlopige ontwerp van erkenningendecreet. Er wordt bijvoorbeeld niet voorzien in aanmanin-
gen of tijdelijke schorsingen. Volgens de SERV is het evenwel van belangrijk dat ook erkende 
personen via een aanmaning de gelegenheid krijgen om zich in orde te stellen, en is in be-
paalde gevallen een tijdelijke schorsing een goed handhavingsinstrument; bijvoorbeeld een 
schorsing van de erkenning totdat de apparatuur in orde is. 
 
 

6.  Vermi jd overbodige kosten en administrat ieve 
lasten 

Regelgeving creëert rechten en plichten. Daardoor worden belangen beschermd en beleids-
doelstellingen gehaald. Maar dat gaat soms gepaard met een aantasting of inperking van an-
dere belangen en beleidsdoelstellingen. Goede regelgeving zorgt ervoor dat die nadelen niet 
buiten verhouding staan tot het nagestreefde doel of het bereikte resultaat. Goede regelgeving 
vermijdt tevens onnodige kosten en (administratieve) lasten.  
 
Ook hier scoort het ontwerpbesluit slecht. Het creëert een reeks nieuwe kosten en administra-
tieve lasten (keuringsrapport, verbrandingsattest, reinigingsattest, attest van goede werking, 
energieprestatierapport, melding van slecht werkende installaties, melding van de gecontro-
leerde installaties, aanvraagdossier voor de erkenning, opleidingscertificaat, de administratie-
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ve procedure voor erkenningscentra, …) die soms eenvoudig kunnen worden vermeden zon-
der de doelstelling van de regeling in gevaar te brengen. 
 
Er is immers sprake van dubbele gegevensopvraging, bijhouden van duplicaten van attesten 
door meerdere partijen, rapporteringsverplichtingen die slecht lijken afgestemd op de informa-
tiebehoeften, slecht opgemaakte formulieren, enz. (zie bijlage 3). Het ontwerpbesluit spreekt 
zelfs van “eensluidend verklaarde afschriften” van het erkenningsbewijs, terwijl de Vlaamse 
(en federale) regering beslisten tot afschaffing van het eensluidend afschrift4. 
 
Het ontwerpbesluit voorziet evenmin de mogelijkheid van e-governement en van een uniek 
loket voor allerhande meldingen en andere administratieve verplichtingen. Zo is niet voorzien 
dat de technici de verplichte rapportages e.d. ook via het internet kunnen afwerken. Dat heeft 
niet alleen voordelen op het vlak van administratieve lasten, maar zou ook kunnen toelaten dat 
de technici op regelmatigere basis aan de overheid informatie kunnen verschaffen over de 
gecontroleerde branders5. 
 
De SERV vraagt dan ook dat er een doorlichting gebeurt van de administratieve lasten van het 
ontwerpbesluit.   
 
 

7.  Verbeter  de rechtszekerheid van de regel ing 

Regelgeving moet in overeenstemming zijn met het bestaande rechtskader en algemene 
rechtsbeginselen. Die kenmerken kunnen worden opgevat als randvoorwaarden of minimum-
eisen die vanuit juridisch en democratisch oogpunt worden gesteld. Voorop staat dat regelge-
ving een wettelijke basis kent en rekening houdt met het geldende internationale en Europese 
recht, alsook met de procedurele vereisten die zijn vastgelegd voor de totstandkoming van de 
regelgeving in kwestie. Daarnaast moeten algemene rechtsbeginselen worden gerespecteerd. 
Het gaat om zaken als rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, individuele rechtsbedeling en toewij-
zing van bevoegdheden. 
 
Rechtszekerheid heeft onder andere te maken met duidelijkheid en toegankelijkheid van de 
wettekst, en met bestendigheid en voorspelbaarheid van rechtsregels. Het ontwerpbesluit 
bevat evenwel veel onduidelijkheden, vage formuleringen en hiaten die de interpretatie dus 
ook de naleving ervan bemoeilijken (zie bijlage 4). 
 

                                                           
4  Zie de beslissingen van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 en 23 april 2004. 
5  Enkel de ‘gevaarlijkste’ gevallen moeten volgens het ontwerpbesluit onmiddellijk gemeld worden.  Andere 

kunnen lang ‘blijven liggen’, maximaal 14 maanden volgens het ontwerpbesluit. 
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Ook inzake overgangsbepalingen speelt het rechtszekerheidsbeginsel: een overgangsperiode 
bijvoorbeeld moet binnen een redelijke termijn vastgesteld worden zodat de doelgroepen zich 
daadwerkelijk kunnen aanpassen aan de nieuwe bepalingen. In dat licht vraagt de SERV of de 
voorziene overgangsregeling en overgangstermijnen voldoende zijn. 
 
Tot slot wijst de raad erop dat het ontwerpbesluit geen beroep voorziet tegen de beslissing tot 
niet-erkenning, noch tegen de beslissing van intrekking van de erkenning. Als de technicus 
resp. het opleidingscentrum de voorwaarden van hun resp. erkenningen niet naleven, spreekt 
het ontwerpbesluit enkel over intrekking van de erkenning door de minister (art. 2.3.1.4. en art. 
2.4.9.). De technicus resp. opleidingscentrum worden wel gehoord, maar is er geen beroep 
mogelijk. 
 
 

8.  Zorg voor een breed over leg 

Regelgeving moet zorgvuldig worden voorbereid. Onderbouwing is gericht op een juist inzicht 
in de feitelijke toestand waarop de regelgeving van toepassing zal zijn en in de gevolgen die 
de regelgeving zal hebben. Het maakt het mogelijk de doeltreffendheid en doelmatigheid in te 
schatten en erover te waken dat de ontworpen regelgeving geen ongewenste neveneffecten 
heeft. Een goede voorbereiding omvat niet alleen onderbouwing, maar ook consultatie van 
belanghebbenden. Dat overleg maakt het mogelijk de kennis en informatie die bij de betrokke-
nen aanwezig is te benutten en is van belang voor de totstandkoming van een maatschappelij-
ke consensus. 
 
Gelet op de aard van de regeling en de omvang van de doelgroep, was een breed overleg 
aangewezen. 
 
In dat opzicht stelt de nota aan de Vlaamse regering dat het ontwerpbesluit werd overlegd in 
de ‘Vlaamse werkgroep huishoudelijke verwarming’, waarin naast de administraties voor ener-
gie en leefmilieu van het Vlaamse gewest ook vertegenwoordigers van installateurverenigin-
gen, de olie- en gassector, de vereniging van schoorsteenvegers, de invoerders, verdelers en 
fabrikanten van verwarmingstoestellen en meetapparatuur, de opleidingscentra en de onder-
zoeksinstellingen vertegenwoordigd waren. De realiteit is evenwel dat de laatste versie van 
het ontwerpbesluit waarover met de betrokken federaties werd overlegd dateert van 16 no-
vember 2000, en dat die versie grondig verschilt van het nu voorliggende voorontwerp. Nadien 
heeft geen overleg meer plaatsgevonden. 
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Bovendien is dat vroegere overleg te beperkt gevoerd. Zo zou ook de uitvoerbaarheid van de 
regeling moeten worden getoetst bij de gezinnen of organisaties die hen kunnen vertegen-
woordigen (bv. vakbonden, sociale huisvestingsmaatschappijen, organisaties waar armen het 
woord nemen, …). Het toepassingsgebied van het voorliggend ontwerp is trouwens ruimer dan 
de huishoudelijke sector. Ook stookinstallaties in andere sectoren vallen onder het toepas-
singsgebied van de voorgestelde regeling. Buiten de bovenvermelde ‘aanbodzijde’ werd het 
bedrijfsleven evenmin geconsulteerd. 
 
De SERV vraagt bijgevolg dat bij de uitwerking van een nieuwe regeling opnieuw overleg 
wordt gepleegd en dat meer doelgroepen worden betrokken. 
 
 

9.  Zorg voor een goed gecommuniceerde regel ing 

De aandacht voor de regelgeving mag niet stoppen op het moment dat ze is goedgekeurd.  
Eens goedgekeurd moet ze worden uitgevoerd en gehandhaafd. Een minimumvereiste daar-
voor is dat ze moet door iedereen voor wie ze van belang kan zijn bekend is. Publicatie ervan 
in het Belgisch Staatsblad is hier duidelijk onvoldoende om alle belanghebbenden ook daad-
werkelijk op de hoogte te stellen van de inhoud van de regelgeving. Aanvullende publiciteit op 
maat van de doelgroep is wenselijk (bv. brochures, toelichtingen, …). Dat geldt niet alleen 
voor de technici uit de verwarmingssector, schoorsteenvegers, opleidingscentra, e.d. Ook de 
informatieverspreiding naar de burgers en de bedrijven moet volgens de SERV door de over-
heid gebeuren en kan niet alleen aan de technici worden overgelaten. Zo moeten de brander-
technici de nodige actuele informatie en hulpmiddelen van de overheid krijgen om hun klanten 
te kunnen informeren over de beschikbare steunmaatregelen voor de vervanging van oude 
stooktoestellen (o.a. art. 2.1.2.1. §2). De SERV denkt bijvoorbeeld aan een door de overheid 
opgestelde brochure die de technici verdelen. Ook de onafhankelijkheid van de verschafte 
informatie kan hierdoor gegarandeerd worden.  
 
Verder vraagt de SERV dat eenieder zou kunnen controleren of een technicus erkend is. De 
geldigheid van het bekomen attest van deze technicus is daar immers van afhankelijk (art. 
2.1.3.2. §3). De raad denkt hiervoor bijvoorbeeld aan een actuele lijst van erkende technici én 
erkenningaanvragen die via het internet wordt bekend gemaakt6. 
 
 

                                                           
6  Dit gebeurt momenteel reeds voor de erkende VLAREM II-milieudeskundigen, voor de erkende deskundigen 

stookolietanks, de erkende brandertechnici, de erkende bodemsaneringdeskundigen, de erkende laboratoria 
voor wateranalyse, etc. Ook het ontwerpdecreet erkenning legt expliciet vast dat de erkenningverlener zijn be-
slissingen inzake verlening, schorsing of opheffing van erkenningen publiceert op een website waaraan ruime 
bekendheid wordt gegeven (art. 7.1.15). 
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10.  Overweeg al ternat ieven en onderbouw de geko-
zen opt ie  

Gelet op het feit dat de gebreken van de voorgestelde regeling een heroverweging noodzake-
lijk maken, vraagt de SERV dat in die heroverweging ook alternatieven worden onderzocht om 
het periodiek onderhoud en de snellere vervanging van stookinstallaties te bevorderen. Om 
die doelstelling te bereiken is een verplichte onderhoudsregeling en een verplichte periodieke 
inspectie maar één van de mogelijke manieren. Andere denkbare opties zijn afspraken met de 
verzekeringssector (kortingen of toeslagen op brandverzekeringspremies afhankelijk van het 
voorleggen van onderhoudsattesten), informatie, sensibilisering, subsidies, fiscale maatrege-
len, audits, labels, koppeling met de REG-verplichtingen van de netbeheerders, enz, afzonder-
lijk of in combinatie met een verplichte onderhoudingsregeling en periodieke inspecties.   
 
De Europese richtlijn laat dergelijke alternatieven expliciet toe in de plaats van een verplichte 
regelmatige keuring, op voorwaarde dat die alternatieve aanpak bij benadering hetzelfde re-
sultaat oplevert en de Lidstaat daarover om de twee jaar verslag uitbrengt bij de Commissie 
(art. 8b). 
 
Om een weloverwogen keuze tussen mogelijke opties te maken, vraagt de SERV dat de ver-
wachte effecten op de doelgroepen vollediger worden beschreven. Nu is die analyse (in de 
nota aan de Vlaamse regering) onvolledig. Er is bijvoorbeeld geen inschatting van de kost van 
de opleidingen (opportuniteitskost, inschrijvingskost, e.d.). Ook verdelingseffecten, zoals de 
gevolgen voor de armere bevolkingsgroepen die omwille van hun verouderde installaties bij-
komende verplichtingen en kosten opgelegd krijgen, zijn niet ingeschat. 
 
Die (kosten-baten) informatie is trouwens niet alleen bruikbaar om de nieuwe voorgestelde 
regeling te onderbouwen, maar kan ook dienstig zijn bij de communicatie en sensibilisering 
van de doelgroepen. Zij kan immers niet alleen aantonen wat de kosten zijn, maar ook welke 
voordelen het periodiek onderhoud en de snellere vervanging van stookinstallaties oplevert op 
het vlak van energie(kosten)besparing, emissiereductie, verhoogde veiligheid enz. Gezien de 
aard en omvang van de doelgroep (ook gezinnen) is die informatie wellicht essentieel voor het 
welslagen van de effectiviteit van de regeling. 
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Bijlagen: voorbeelden 

1 0 . 1 .  V o o rb e e ld e n  v an  o n n o d ig  c o m p l e x e  r e g e l i n g e n  e n  
v e r s c h i l l e n  

Termijnen: 

 De frequentie van onderhoudsbeurten varieert naar gelang het type stooktoestel van jaar-
lijks tot vierjaarlijks (zie Tabel 1). De SERV heeft vragen bij de meerwaarde van die grote 
verscheidenheid aan opgelegde frequenties van onderhoudsbeurten. In ieder geval compli-
ceert die verscheidenheid de communicatie van de voorliggende regeling aan de betrokken 
doelgroepen. 

 

Tabel 1: Frequentie onderhoudsbeurt 

Type installatie Frequentie onderhoudsbeurt 
15 jaar en jonger 2 jaarlijks Centraal stooktoestel met 

vloeibare brandstof Ouder dan 15 jaar jaarlijks 
Of volgens de aanbevelingen 
van de technicus, rekening 
houdend met de gebruiks- en 
plaatselijke omstandigheden 

15 jaar en jonger 2 jaarlijks Individueel stooktoestel met 
vloeibare brandstof Ouder dan 15 jaar jaarlijks 

Of volgens de aanbevelingen 
van de technicus, rekening 
houdend met de gebruiks- en 
plaatselijke omstandigheden, 
met uitzondering van de ver-
brandingscontrole (minstens om 
de 4 jaar) 

< 1980 Jaarlijks 
1980-1988 2 jaarlijks 
1988-2004 3 jaarlijks 

Atmosferische gasketel en 
gasunit 

>= 2005 4 jaarlijks 

 

< 1980 Jaarlijks 
1980-1988 Jaarlijks 
1988-2004 2 jaarlijks 

Gasketel met ventilator-
brander 

>= 2005 2 jaarlijks 

 

Gaskachel of gasgeiser  3 jaarlijks  
Stooktoestellen met vaste 
brandstof 

 Jaarlijks  

 
 

 De termijnen voor de eerste onderhoudsbeurt voor bestaande toestellen verschillen naar 
gelang de gebruikte brandstof. Dit verschil wordt niet gemotiveerd. Voor oliekachels is deze 
onderhoudsbeurt verplicht drie jaar na de inwerkingtreding van het besluit ongeacht de leef-
tijd van het stooktoestel. Voor gasvormige van voor 1990 is dit reeds na één of twee jaar na 
de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit, afhankelijk van het type installatie.  
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 Voor een bestaand centraal stooktoestel, dat een nominaal vermogen heeft van meer dan 
20 kW en dat op 1 januari 2006 ouder is dan 15 jaar, moet voor 1 januari 2009 een eenma-
lige keuring van de energieprestaties worden uitgevoerd. Een gelijkaardig toestel dat op 2 
januari 2006 15 jaar wordt, moet dit reeds doen voor 1 januari 2008, alhoewel dit toestel dus 
jonger is. Dit is niet logisch.  

 Soms worden termijnen relatief uitgedrukt (bijv. art. 2.2.5.1. §1: drie jaar na de inwerkingtre-
ding van dit besluit) soms in absolute jaartallen (bijv. art. 2.1.5.1. §2: voor 1 januari 2009). 

 De termijn dewelke de uitvoerder van de onderhoudsbeurt duplicaten van de attesten hier-
voor ter beschikking moet houden, verschilt naargelang het type brandstof. Voor gasvormi-
ge brandstof stelt art. 3.1.3.2. §1 deze termijn op 6 jaar, voor oliegestookte stelt art. 2.13.2. 
§1 deze termijn op 2 jaar. 

 
Indeling van de installaties in leeftijdscategorieën 

 Het ontwerpbesluit bevat voor de diverse type van stookinstallaties en voor de diverse nor-
men andere indelingen in leeftijdscategorieën.  

 
Centraal stooktoestel vloeibaar Art. 2.1.1.1. Normen verbrandingscontrole <1988 

1988-1997 
>=1998  

Oliekachel Art. 2.2.1.1. Normen Verbrandingscontrole < 1980 
1980-1989 
>=1990  

Stooktoestel type B gas Art. 3.1.1.1 Normen verbrandingscontrole <1988 
1988-1997 
>=1998  

Atmosferische gasketel,
Gaskachel of gasgeiser 

Art. 3.1.2.1. §1,
Art. 3.2.5.1. 

Eerste onderhoudsbeurt bestaande toestellen <1975 
1975-1989 
>= 1990  

Atmosferische gasketel, gasunit,
gasketel met ventilator 

Art. 3.1.2.1.§1 Periodiciteit onderhoudsbeurt <1980 
1980-1988 
1988-2004 
>=2005 

 
De opbouw van de opleiding: 

 De opbouw van de opleidingen voor technici stooktoestellen verschilt naar gelang het type 
brandstof. De opleiding voor technici voor stooktoestellen met gasvormige brandstoffen be-
staat uit niveaus die achtereenvolgens doorlopen worden (A, B, C, D), terwijl dit voor stook-
toestellen met vloeibare brandstoffen niet zo is. Bovendien is de opleiding voor de keuring 
van de energieprestaties bij technici gasvormige brandstoffen ondergebracht in het niveau 
D, terwijl dit voor de vloeibare en vaste brandstoffen niet zo voorzien is.  Dit onderscheid 
wordt niet gemotiveerd.  

 Er zijn diverse overlappingen in de opleidingen voor de diverse types stookinstallaties. Aan-
gezien in de praktijk heel wat technici hun diensten aanbieden zonder een onderscheid te 
maken in het type van stookinstallaties, moet het mogelijk zijn om ten behoeve van deze 
doelgroep een geïntegreerde opleiding en erkenning te voorzien. Dit is momenteel niet het 
geval. 
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De keuring van nieuwe installaties:  

 Art. 3.1.4.2. vermeldt bij de inhoud van de keuring voor nieuwe centrale stooktoestellen, 
gevoed met gasvormige brandstof het ‘vaststellen dat hij [de schoorsteen] geschikt is voor 
het stooktoestel waarmee hij verbonden is’. Dit wordt niet vermeld bij een gaskachel. 

 Art. 3.2.4.2. vermeldt bij de keuring van nieuw geplaatste gaskachels of gasgeisers ‘de 
controle op de aanwezigheid van de gebruikersinstructies en de onderhoudsinstructies’. Dit 
wordt niet vermeld bij de andere toestellen, hoewel dit ook voor deze andere toestellen zin-
vol kan zijn.  

 Art. 3.1.4.2. vermeldt niet de controle op de dichtheid van de leidingen van de gasaanvoer, 
terwijl art. 3.2.4.2. 2° dit wel vermeldt voor gaskachels en gasgeisers.  

 
De onderhoudsbeurt:  

 De inhoud van de onderhoudsbeurt is niet bepaald voor gaskachels en gasgeisers (art. 
3.2.2.1.), wel voor oliekachels. 

 Bij de gaskachels en gasgeisers wordt in tegenstelling tot de andere types toestellen (bijv. 
art. 3.1.1.3. voor centraal stooktoestel type C met gasvormige brandstof) de betekenis van 
‘goede werking’ niet gedefinieerd, alhoewel art. 3.2.4.3. wel stelt dat deze gegarandeerd 
moet zijn. Enkel de ‘veilige staat van werking’ is gedefinieerd voor dit toestel (onderafdeling 
3.2.1). 

 
De opbouw van het ontwerpbesluit:  

 Het deel over de verplichtingen van de gebruiker (art. 2.1.2.1. §2) vermeldt de verplichting 
van de technicus om informatie te verschaffen over de beschikbare steunmaatregelen voor 
de vervanging van stookinstallaties, terwijl het deel over de verplichtingen van de technicus 
(onderafdeling 2.1.3.7) dit niet vermeldt. Ook onderafdeling 2.3.2. (verplichtingen van de er-
kende technicus vloeibare brandstof centrale verwarming, de technicus oliekachel en de 
technicus vloeibare brandstof energieadvies) bundelt niet alle verplichtingen van de bedoel-
de technici. Tot slot is het ook voor eigenaars van stookinstallaties nodig dat ze in de regel-
geving snel kunnen terugvinden aan welke verplichtingen ze moeten voldoen.  

 
Niet consistent gehanteerde terminologie: 

 I.p.v.‘certificaat van bekwaamheid gasvormige brandstof’ (art. 3.4.1.): ‘certificaat van kwalifi-
catie of van bekwaamheid’ (bijlagen), ‘certificaat gasvormige brandstof’ (definities), ‘certifi-
caat voor technische bekwaamheid inzake gasvormige brandstof’ (bijlage VIII), ‘certificaat 
van kwalificatie en voortgezette opleiding in verbrandingscontrole, onderhoud en keuring 
van stooktoestellen gevoed met gasvormige brandstof’ (bijlage IX) 

 I.p.v. ‘opleidingscentrum’: ‘Vormingscentrum’ (bijv. in art. 2.1.2.2. §2, art. 2.4.3. §3, art. 
3.1.2.2.§2, art. 3.4.4. §3, art. 3.4.5. §3), ‘opleidingsinstelling’ (art. 3.3.1.1. §3) 

                                                           
7  Overigens merkt de SERV op dat de vormgeving van art. 2.1.3.4. niet past in het ontwerpbesluit, waarin elk 

artikel een titel draagt.  
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 I.p.v. ‘keuringsrappor’t: art. 2.2.4.4. gebruikt ten onrechte de term ‘keuringsverslag’ terwijl 
een keuringsrapport wordt bedoeld.  

 I.p.v. ‘verlenging’ (art. 2.3.1.3., art. 3.4.5. §2): ‘hernieuwing’ (art. 2.4.1. §2, art. 2.4.5. §2, art. 
3.4.5. §2)). Het ontwerpdecreet erkenningen gebruikt ook het begrip ‘hernieuwing’ (art. 
7.1.13). 

 I.p.v. ‘erkend technicus’ (en/of erkend orgaan): ‘brandertechnici’ (blz. 3 van de bisnota). 
 

1 0 . 2 .  V o o r b e e l d e n  v a n  v e r s c h i l l e n  m e t  h e t  v o o r l o p i g e  
o n t w e r p  v a n  e r k e n n i n g e n d e c r e e t  

Ontwerpbesluit Ontwerp erkenningendecreet 
Het ontwerpbesluit voorziet geen administratieve be-
roepsprocedure ingeval een erkenning niet wordt ver-
leend. Er wordt dan ook geen melding gemaakt van een 
erkenningscommissie die in beroep beslist over de 
aanvraag om erkenning als deskundige.   

In het ontwerp erkenningendecreet is dit wel het geval 
(art. 7.2.10 e.v.). 

Het ontwerpbesluit geeft de bevoegdheid om erken-
ningsvoorwaarden en bijkomende erkenningsvoorwaar-
den vast te leggen aan de minister (o.a. art. 3.3.1.1. §1 
en §6). 

Het ontwerp erkenningendecreet stelt dat de Vlaamse 
regering de erkenningsvoorwaarden bepaalt (art. 7.1.1. 
van Titel VII Erkenning van deskundigen en laborato-
ria). 

Het ontwerpbesluit bevat geen regeling voor die bijko-
mende erkennigsvoorwaarden. 

Het ontwerp erkenningendecreet stelt in art. 7.1.7. §2 
dat de algemene erkenningsvoorwaarden moeten bepa-
len in welke gevallen en binnen welke grenzen bijzon-
dere erkenningsvoorwaarden van de [algemene] erken-
ningsvoorwaarden kunnen afwijken.  

Het ontwerp besluit stelt men wél zonder voorafgaande-
lijke erkenning erkenningsplichtige activiteiten mag 
uitoefenen indien een erkenningsaanvraag in behande-
ling is (art. 3.3.1.1. §4). 

Het ontwerp erkenningendecreet stelt dat niemand 
zonder voorafgaandelijke erkenning erkenningsplichtige 
activiteiten mag uitoefenen (art. 7.1.4. §1) 

De erkenningsaanvraag wordt volgens het ontwerpbe-
sluit per ter post aangetekende zending ingediend bij de 
afdeling (o.a. art. 3.3.1.1. §2). 

Volgens het ontwerp erkenningendecreet gebeurt dit via 
een betekening tegen ontvangstbewijs of via afgifte, al 
dan niet elektronisch, tegen ontvangstbewijs (art. 7.1.9). 

De erkenning als deskundige wordt volgens art. 3.3.1.2. 
verleend voor een periode van vijf jaar. 

Volgens art. 7.1.12. van het ontwerpdecreet erkennin-
gen worden erkenningen verleend voor een periode van 
zeven jaar. 

Een ‘verlenging’ van de erkenning moet volgens het 
ontwerpbesluit aangevraagd worden minstens vijftien 
dagen vóór het einde van de lopende erkenning (o.a. 
art. 3.3.1.3.). 

Volgens het ontwerp erkenningendecreet moet een 
aanvraag om ‘hernieuwing’ van een lopende erkenning 
als deskundige uiterlijk negen maanden voor het ver-
strijken ervan worden ingediend. 

Het ontwerpbesluit voorziet niet in een ontvankelijk-
heids- en volledigheidsonderzoek van een erkennings-
aanvraag. 

Art. 7.2.6., e.a. van het ontwerpdecreet erkenningen 
voorzien dit wel. 

Het ontwerpbesluit geeft de afdeling 45 werkdagen om 
te beslissen over een erkenningsaanvraag (art. 3.3.1.1. 
§3); 

Het ontwerp erkenningendecreet voorziet hiervoor 
negentig dagen (art. 7.2.8). 

… … 
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1 0 . 3 .  V o o rb e e ld e n  v a n  o n n o d ig e  a d m i n i s t r a t i e v e  l a s t e n ,  
c o m p l e x e  f o r m a l i t e i t e n  e n  s l e c h t  o p g e s t e l d e  f o r m u -
l i e r e n  

 
Administratieve formaliteiten 

 Een nieuwe huurder moet als gebruiker ook de (originele) attesten van de laatste twee on-
derhoudsbeurten kunnen voorleggen, ook al hadden die onderhoudsbeurt plaats vóór het 
begin van het huurcontract. De overdracht van de (originele) attesten van de ene huurder 
naar de volgende kan voor problemen zorgen aangezien bijvoorbeeld de huurperiodes niet 
op elkaar aansluiten. Het lijkt dan ook beter dat een huurder enkel de (originele) attesten 
moet kunnen voorleggen die betrekking hebben op de onderhoudsbeurten die tijdens de 
looptijd van zijn huurcontract zijn uitgevoerd. Voor de bewaring van de overige attesten lijkt 
het eenvoudiger om dit tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar te rekenen, die steevast 
een duplicaat krijgt van het attest en die na afloop van het huurcontract de originele attesten 
bij de vertrekkende huurder kan opvragen. Art. 2.1.2.4. voorziet deze mogelijkheid voor-
alsnog niet. Art. 2.1.3.2. stelt enkel dat de eigenaar ‘op vraag’ een duplicaat van het attest 
aan een nieuwe gebruiker bezorgt. 

 Het lijkt zinloos dat, wanneer een stooktoestel vervangen wordt, dan toch nog de attesten 
van de twee laatste onderhoudsbeurten van de oude installatie bewaard moeten worden. 
Art. 2.1.2.4. specificeert immers niet dat het moet gaan over attesten met betrekking tot in-
stallaties die nog in gebruik zijn.  

 Ingevolge art. 2.1.3.2. §2 moeten zowel het reinigingsattest als het verbrandingsattest mel-
ding maken van ‘alle vaststelde gebreken die niet door de onderhoudsbeurt weggewerkt 
kunnen worden …’. Dit lijkt een nodeloze administratieve last. Het is logischer dat de attes-
ten de gebreken en maatregelen vermelden die ontdekt zijn door de controle-activiteiten 
waarop zij betrekking hebben. 

 De attesten van onderhoudsbeurten die aantonen dat de installatie niet in orde is, moeten 
even lang bewaard worden als de uiteindelijke attesten die aantonen dat het stooktoestel in 
orde is. Dit lijkt weinig zinvol. 

 Het is onduidelijk of en hoe de resultaten van de keuring van de energieprestaties aange-
wend zullen worden om de bereikte emissiereducties in te schatten. 

 Is het nodig dat bij de intrekking van de erkenning het origineel van het erkenningbewijs 
moet worden overgemaakt evenals de eensluidend verklaarde afschriften? Klanten kunnen 
immers op internet lijsten van erkenningen consulteren. Wat is bovendien de sanctie zijn 
voor niet-opsturen? De betrokken technicus heeft immers zijn erkenning toch al verloren.  

 Waarom moet bij de aanvraag tot erkenning ‘het proces-verbaal van het examen’ worden 
gevoegd en volstaat het originele certificaat niet (art. 2.3.1.1.)? Wat wordt hiermee trouwens 
bedoeld? Is het ‘examen’ de ‘proef’ zoals o.a. bedoeld in art. 2.4.5.?  
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 Wat is de vereiste inhoud van de verlengingsaanvragen voor technici? Art. 2.3.1.3. en art. 
3.3.1.3. bepalen dit niet expliciet. §2 stelt enkel dat de procedure gehanteerd wordt, die ge-
bruikt wordt bij de aanvraag van een erkenning. Moeten dan opnieuw de originele certifica-
ten van de opleiding overgemaakt worden? Nochtans voorziet het model van dit certificaat 
geen mogelijkheid tot verlenging (Bijlage V). Zijn er certificaten van bijscholing? Het ont-
werpbesluit vermeldt deze niet en hiervoor is in de bijlagen ook geen modelformulier voor-
zien. Is een dergelijk certificaat van bijscholing voldoende voor een verlengingsaanvraag?  

 Moeten bij een verlengingsaanvraag voor de erkenning als opleidingscentrum opnieuw 
dezelfde administratieve verplichtingen vervuld worden als bij de erkenningaanvraag (ver-
zenden CV’s, lijsten, gedetailleerd programma van de lessen, … ) (art. 2.4.2. §1)? 

 
Formulieren 

 Het is onduidelijk wat het aankruisen in het formulier in bijlage II (model van het reinigingsat-
test) wil zeggen. Betekent het plaatsen van een kruisje in de onderste twee vakken ‘Ja, de 
controle en/of reinigingsbeurt zijn uitgevoerd’ of ‘Ja, de controle en/of reiniging zijn uitge-
voerd en het toestel is nu in orde’? Waar kunnen overigens de noodzakelijke maatregelen 
vermeld worden wanneer het toestel niet in orde is?  

 Het type brandstof moet op het model van het reinigingsattest in bijlage II tweemaal inge-
vuld worden: eenmaal bij de kenmerken van het stooktoestel en eenmaal bij het beschrijven 
van het type brander.  

 De certificaten van kwalificatie in bijlage V (model van het certificaat vloeibare brandstof en 
van het erkenningbewijs vloeibare brandstof) en bijlage IX (model van het certificaat gas-
vormige brandstof en van het erkenningbewijs gasvormige brandstof) voorzien niet de mo-
gelijkheid tot verlenging van de erkenning.  

 Er zou één geïntegreerd attest (reinigingsattest en verbrandingsattest) moeten worden 
ontworpen, al moeten ook aparte attesten van reiniging en verbrandingscontrole blijven be-
staan, gezien deze uitgevoerd kunnen worden door verschillende personen. 

 Er zou moeten worden voorzien in de mogelijkheid van elektronische formulieren, die ter 
plaatse door de technici kunnen worden afgedrukt. 

 Het ontwerpbesluit bevat in de bijlagen geen modelformulieren voor het keuringsrapport, 
noch van het aanvraagformulier voor een erkenning. Dit lijkt evenwel zinvol. Overigens hoe-
ven die modelformulieren niet noodzakelijk deel uit te maken van een besluit van de Vlaam-
se regering. De Vlaamse regering kan die bevoegdheid delegeren aan de minister, waar-
door wijzigingen en vereenvoudigingen aan de formulieren eenvoudiger in te voeren zijn. 

 

1 0 . 4 .  V o o rb e e ld e n  v an  o n d u i d e l i j k e  r e g e l s  

Verplichtingen van de gebruiker/eigenaar 

 Het is onduidelijk welke taken door de gebruiker/eigenaar zelf uitgevoerd kunnen worden. 
Door te spreken van een schoorsteenveger (bijv. art. 2.2.2.2.), lijkt het alsof de gebrui-
ker/eigenaar heel wat taken moet uitbesteden aan een ‘schoorsteenveger’ die hij/zij in feite 
zelf kan uitvoeren.  
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De bisnota aan de leden van de Vlaamse regering verduidelijkt immers op blz. 7 dat een 
particulier zelf zijn schoorsteen mag vegen, aangezien aan het beroep van schoorsteenve-
ger geen erkenningsregeling is verbonden. Op zijn minst moet een definitie van schoor-
steenveger in het ontwerpbesluit worden opgenomen. Verder lijkt het dat een eige-
naar/gebruiker, alias schoorsteenveger, ook een reinigingsattest moet opmaken en aan 
zichzelf moet bezorgen (o.a. art. 2.1.3.2.) en aan de afdeling (art. 4.1.3.2). 

 Wat gebeurt er bij centrale stookinstallaties die gebruikt worden ten behoeve van de ruimte-
verwarming van meerdere wooneenheden die verhuurd worden. Moet elke ‘gebruiker’ dan 
de nodige attesten kunnen voorleggen? Er is geen definitie van ‘gebruiker’ om dit te verdui-
delijken. 

 Het is onduidelijk of een openhaard of houtkachel die occasioneel ‘voor de gezelligheid’ 
gebruikt wordt en niet (in hoofdzaak) voor de verwarming van een ruimte - aangezien de 
ruimte via een andere installatie verwarmd wordt - ook moet voldoen aan de opgelegde con-
trole- en onderhoudsverplichtingen. Het ontwerpbesluit definieert namelijk een stooktoestel 
als een technisch toestel waarin vaste, vloeibare of gasvormige brandstof verbrand wordt 
‘om de gegenereerde warmte te gebruiken voor ruimteverwarming of voor de aanmaak van 
warm verbruikswater’ (art. 1.2. 6°). A ls ruimteverwarming een secundair effect is, valt dit 
toestel dan onder het toepassingsgebied van de regeling? Is er een maatschappelijk draag-
vlak voor de opgelegde frequentie voor dergelijke installaties (jaarlijks voor een houtka-
chel)? 

 Vallen ook houtafvalverbrandingsinstallaties bij houtverwerkende bedrijven onder het toe-
passingsgebied van de regeling? Deze installaties kunnen ruimteverwarming ook als ne-
veneffect hebben. Is de afstemming van de voorliggende regeling met de bestaande rege-
ling voor dergelijke installaties gegarandeerd? 

 Wie neemt het initiatief voor de keuring van een nieuw centraal stooktoestel, gevoed met 
vloeibare brandstof (art. 2.1.4.2.)? De installateur, de gebruiker, de eigenaar? In tegenstel-
ling tot art. 3.1.4.2. vermeldt art. 2.1.4.2. immers niet wie hiertoe het initiatief moet nemen. 

 Welk attest wordt bedoeld in art. 2.2.2.3.? Dit artikel stelt dat ‘dit bewijs [van het wegwerken 
van tekortkomingen] bestaat uit een nieuw attest, of uit een keuringsrapport (…) dat aan de 
erkende technicus (…) bezorgd wordt binnen de drie maanden vanaf de datum van het at-
test. Moet het nieuwe attest binnen de drie maanden worden bezorgd nadat het is opge-
maakt of moet een nieuw attest zijn opgemaakt en bezorgd drie maanden vanaf de datum 
van het oude attest? Een analoge formulering komt voor in art. 3.1.2.3.. Is een keuringsrap-
port ook een attest?  

 Mag de gebruiker of eigenaar de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om de vastge-
stelde gebreken weg te werken die het reinigingsattest en het verbrandingsattest vermelden 
ook uitbesteden? Art. 3.1.3.2. §2 laat uitschijnen dat de gebruiker of de eigenaar deze maat-
regelen zelf moeten uitvoeren. Dit kan niet de bedoeling zijn.  

 Mag de eigenaar van een stooktoestel met vaste brandstof niet zelf een (deel van de) on-
derhoudsbeurt geven? Art. 4.1.2.1. §1 stelt dat hij jaarlijks ‘een onderhoudsbeurt laat ge-
ven’. Art. 4.1.2.2., art. 4.1.2.3. en art. 4.1.3.1. laten uitschijnen dat hiervoor geen erkend 
technicus vereist is, alhoewel dit niet duidelijk gesteld wordt. Dit gebeurde nochtans wel in 
art. 3.2.2.1. voor eigenaars van gaskachels en gasgeisers. Moet hij de schoorsteen niet la-
ten reinigen en controleren? Dit wordt niet vermeld in art. 4.1.2.1., wel in art. 4.1.2.2. 
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 Is het voldoende om de richtlijnen van bijlage XI bij dit besluit te respecteren om te voldoen 
aan art. 4.1.2.1.? Dit artikel beschrijft de verplichtingen van de gebruiker van een stooktoe-
stel met vaste brandstof en stelt o.a. dat de gebruiker zodanig moet stoken ‘dat de hinder en 
de uitstoot aan verontreinigende stoffen zo klein mogelijk is; hij houdt hierbij rekening met 
de richtlijnen van bijlage XI bij dit besluit’. Ook art. 4.2.2. §2 heeft dezelfde vaagheid: ‘de 
gebruiker van een open haard stookt op een zodanige wijze dat de hinder en de uitstoot aan 
verontreinigende stoffen minimaal is. Hij houdt hierbij rekening met de richtlijnen van bijlage 
XI bij dit besluit’.  

 Bijlage I laat uitschijnen dat de controleproeven omtrent de goede staat van werking van 
stooktoestellen ook nodig zijn ‘na elke interventie aan het verbrandingsgedeelte van het 
centrale stooktoestel of het individuele stooktoestel’. Indien dit het geval is, moet dit in het 
ontwerpbesluit zelf staan. 

 
Verplichtingen van technici en schoorsteenvegers 

 Wie betaalt de kosten van de herkeuring als de technicus de installatie wel reglementair kan 
afstellen? Het ontwerpbesluit stelt enkel dat de technicus de kost van de herkeuring moet 
betalen als hij niet in staat is de installatie opnieuw reglementair af te stellen. 

 Waar moeten problemen met de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van ver-
brandingslucht gemeld worden? De controle hierop is één van de drie delen van een onder-
houdsbeurt. Enkel voor de reinigingsbeurt en voor de verbrandingscontrole zijn attesten 
voorzien, namelijk het reinigingsattest en het verbrandingsattest. 

 Moeten schoorsteenvegers zelf attesten opmaken? Als de schoorsteenvegers een schoor-
steen niet in orde krijgen, wordt dat dan opgevolgd en zo ja hoe? Moet hij hiervan een attest 
maken? Moet hij dit melden? Art. 2.2.2.3. regelt bijvoorbeeld niet dat een bewijs van het 
wegwerken van tekortkomingen in de vorm van een nieuw attest moet worden bezorgd aan 
de schoorsteenveger die de tekortkoming had vastgesteld. 

 Hoelang moet de persoon die de energieprestaties van een stooktoestel heeft gekeurd, een 
duplicaat van het keuringsattest energieprestaties ter beschikking houden? Art. 2.1.3.2. §4 
vermeldt dit niet, in tegenstelling tot art. 2.1.3.2. §1 dat wel stelt dat duplicaten van reini-
gingsattesten en verbrandingsattesten minstens twee jaar ter beschikking van de afdeling of 
van de toezichthoudende ambtenaar moeten worden gehouden. Ook art. 3.1.3.2. §4 ver-
meldt dit niet.  

 Waarom moet de erkende technicus 3 maanden extra (namelijk 6 maanden) laten verstrij-
ken vooraleer hij aan de toezichthoudende ambtenaar meldt dat een toestel niet in orde 
werd gebracht binnen de 3 voorziene maanden (art. 2.1.3.3. §1)? De facto verlengt dit de 
termijn voor de gebruiker of eigenaar om zijn toestel in orde te brengen tot zes maanden.  

 Wie krijgt het duplicaat en wie het origineel van een keuringsrapport? Art. 2.1.4.2. stelt 
enerzijds dat de eigenaar van de keurder een duplicaat van het keuringsrapport ontvangt. 
Anderzijds stelt hetzelfde artikel dat de eigenaar ervoor zorgt dat het [origineel van] het keu-
ringsrapport bij het stooktoestel kan blijven. Het artikel regelt evenwel niet dat het originele 
keuringsrapport wordt overgemaakt aan de eigenaar.  
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 Wat is het onderscheid tussen het reinigen en het controleren van de oliekachel dat deel 
uitmaakt van de reinigingsbeurt (art. 2.2.2.2, 1° b) en het nazien van de algemene staat van 
de oliekachel (art. 2.2.2.2., 3°)? Beiden lijken elkaar enigszins te overlappen. 

 Moeten de centrale stooktoestellen type B, gevoed met gasvormige brandstof niet voldoen 
aan de eisen voor het minimaal CO2-gehalte? Art. 3.1.1.1. 2° vermeldt dit niet in de tekst, al 
bevat de tabel eronder wel een kolom met het minimaal CO2-gehalte.  

 Wat wordt in art. 3.3.2.1. met ‘bij wijziging van de firma waar hij tewerkgesteld is’ bedoeld? 
Wordt bedoeld ‘ingeval de technicus van werkgever verandert’ of ‘indien het statuut/de acti-
viteiten, …. van de firma waar hij tewerkgesteld is, wijzigt? 

 Art. 2.3.2.1. §3 stelt dat de technici ‘alle instructies van de minister, de afdeling en de toe-
zichthoudende ambtenaar moeten opvolgen’. Art. 3.4.7 §4 bepaalt op analoge wijze dat de 
erkende opleidingscentra zich richten naar de instructies die haar door de minister of de af-
deling worden gegeven. Deze artikels zijn erg vaag en algemeen. De verplichtingen van de 
technici zouden beter moeten worden afgebakend in het ontwerpbesluit en in de eventuele 
ministeriële besluiten. 

 Art. 2.1.2.1. laat uitschijnen dat een technicus een andere onderhoudsfrequentie kan aan-
bevelen ‘rekening houdend met de gebruiks- en plaatselijke omstandigheden’. Algemene 
richtlijnen hieromtrent lijken noodzakelijk om een gelijke toepassing van de regelgeving te 
verkrijgen. In welke mate kan afgeweken worden van de frequenties die het ontwerpbesluit 
vooropstelt? Of blijft de bepaling in art. 2.1.2.1. §1 tweede lid van toepassing, die stelt dat 
de tijd tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten niet langer mag zijn dan 27 maan-
den bij een tweejaarlijkse en 15 maanden bij een jaarlijkse periodiciteit?  

 Artikel 2.3.1.2. stelt ‘om gemotiveerde reden kan de afdeling echter een kortere erkenning-
duur bepalen’. Het is onduidelijk om welke redenen dit zou kunnen gaan.  

 De definitie van ‘goede staat van werking’ in art. 4.1.1.1. stelt dat een stooktoestel gevoed 
met vaste brandstof, een centraal stooktoestel, gevoed met vaste brandstof, of een indivi-
dueel stooktoestel, gevoed met vaste brandstof, worden geacht in goede staat van werking 
te zijn, indien ze voldoen aan de voorwaarde dat ze slechts zelden en op kortstondige wijze 
hinderlijke en milieuverontreinigende rook verspreiden. Deze formulering is te vaag.  

 
Opleiding en erkenning van deskundigen 

 Hoe wordt het erkenningbewijs aan de aanvrager bezorgd? Wat wordt bedoeld met ‘via het 
opleidingscentrum’ (art. 2.3.1.1. §3)? Waarom gebeurt dit via het opleidingscentrum? 

 Wat is het vereiste ingangsniveau voor de opleiding van erkend technicus? Secundair on-
derwijs? 

 Wat gebeurt er met de onderhoudsbeurten die uitgevoerd zijn door technici van wie de 
erkenningaanvraag in behandeling was, maar van wie de erkenningaanvraag niet leidde tot 
een erkenning? Art. 2.1.3.2. §3 laat uitschijnen dat het resulterende verbrandingsattest gel-
dig is. Dit artikel lijkt overigens strijdig met art. 8.1.4. van (ontwerp) titel VII van het DABM 
dat stelt dat niemand zonder voorafgaandelijke erkenning erkenningsplichtige activiteiten 
mag uitvoeren. Kan iemand door achtereenvolgens erkenningaanvragen in te dienen dan 
het werk van een erkende technicus uitvoeren, zonder ooit een erkenning te krijgen?  
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 Moet ook het reinigen en het controleren van de schoorsteen opnieuw gebeuren wanneer 
achteraf blijkt dat de persoon die de onderhoudsbeurt uitvoerde geen geldige erkenning of 
erkenningaanvraag lopende had (art. 2.1.3.2. §3)?  Dit lijkt niet logisch aangezien een 
schoorsteenveger hiervoor ook geen erkenning nodig heeft. 

 Is het reinigingsattest wel geldig indien het werd uitgeschreven door een op dat moment 
niet-erkende technicus of door een technicus van wie op dat moment geen erkenningsaan-
vraag bij de afdeling in behandeling was? Artikel 2.1.3.2. §3 laat uitschijnen van wel. Het 
stelt alleen dat het verbrandingsattest als ongeldig beschouwd wordt. Er wordt verder enkel 
zeer vaag gesteld dat de reinigingsbeurt ‘die erop betrekking heeft’ ‘als niet uitgevoerd’ 
wordt beschouwd.  

 Wie erkent de kwalificatie? De minister of de afdeling? Art. 2.3.1.1. §1 laat uitschijnen dat de 
minister dat doet (‘de minister kan de kwalificatie erkennen van een technicus…’), terwijl art. 
2.3.1.1. §3 laat vermoeden dat de afdeling dat doet (‘de afdeling onderzoekt de aanvraag en 
neemt de beslissing tot erkenning of niet-erkenning…’). 

 Welke voorwaarden voor het certificaat of diploma moet het opleidingscentrum toetsen? Art. 
2.4.1. §7 verwijst naar §6, maar hierin staat slechts één voorwaarde, namelijk de noodzake-
lijke en voldoende voorwaarde dat de afdeling de inhoud van het examen dat heeft geleid 
tot dit diploma of certificaat heeft onderzocht en de inhoud van het examen minstens even-
waardig heeft bevonden aan de inhoud van het examen tot vaststelling van de technische 
bekwaamheid.  

 Hoe wordt het opleidingscentrum op de hoogte gebracht van zijn (verlenging) van de erken-
ning? Art. 2.4.2. §3 en art. 3.4.2. §3 regelen dit niet. Is er een erkenningbewijs? Wordt hier-
voor een standaardformulier gebruikt? Voor de intrekking van de erkenning is er wel een ar-
tikel voorzien (art. 2.4.9.). 

 Wat wordt bedoeld met art. 3.4.1. §4? Zitten er al leden in de examenjury die nog een certi-
ficaat moeten krijgen? Hoe wordt bij de erkenning van het eerste opleidingscentrum omge-
gaan met de vereiste dat in de examenjury leden moeten zitten van een ander opleidings-
centrum?  

 Wat gebeurt er indien de afdeling binnen de voorziene termijn van 45 werkdagen geen 
beslissing neemt inzake de erkenning of niet-erkenning? Het ontwerpbesluit bepaalt hier-
over niets. Het ontwerpdecreet erkenningen stelt daarentegen wel dat in dat geval de er-
kenning geacht wordt te zijn geweigerd (art. 7.2.8). Daarenboven wordt voorzien dat de er-
kenningverlener jaarlijks in het openbaar en aan het parlement verslag uitbrengt over de 
naleving van de voorziene termijnen (art. 7.1.16).  

 Zijn er geen overlappingen in het opleidingsprogramma voor gas-technici? De raad denkt 
hierbij o.a. aan het feit dat de reglementering en de steunmaatregelen zowel in module a, b 
en c voorkomen, terwijl dit lijkt thuis te horen in het programma van de opleiding van de 
Vlaamse wetgeving en de Nederlandstalige terminologie. Waarom wordt dit laatste pro-
gramma trouwens beperkt tot Vlaamse regelgeving, terwijl Europese en Belgische regelge-
ving in de modules behandeld worden? Technici uit andere landen die enkel dit laatste pro-
gramma moeten volgen, zullen immers niet vertrouwd zijn met de Belgische wetgeving.  
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Definities 

 De definities van atmosferische gaskachel, gasunit en gasketel met ventilatorbrander zijn 
niet éénduidig en zelfs misleidend. Onder welke definitie valt bijvoorbeeld een condensatie-
ketel van het type B22 ? 

 Een ‘erkenningbewijs’ is niet gedefinieerd (o.a. art. 2.3.1.1.§3).  

 Een ‘geschoold vakman’ (art. 4.1.4.1.) is niet gedefinieerd.  

 De definities van ‘atmosferische gasketel8’ en ‘gasunit’ in art. 1.2. zijn voor niet-specialisten 
onbegrijpbaar. Deze definities moet ook voor niet-specialisten toegankelijk worden gemaakt 
naar analogie met de definities voor de andere stooktoestellen.  

 De definitie van schoorsteenveger ontbreekt. 

 De ‘specialisten’ in art. 2.4.2. §1 5° zijn niet nader omschreven. 

 De ‘alles of niets-branders’ en de ‘alles of weinig branders’ in bijlage I zijn niet gedefinieerd.  

 Er is een verduidelijking nodig bij de definitie van ‘code van goede praktijk’ (art. 1.2. 20°). 
Meer bepaald vraagt de raad zich af welke regelgeving voorrang heeft als de Vlaamse en 
de Belgische wetgeving tegenstrijdig zij? 

 Wat wordt bedoeld met het ‘erkend orgaan’? Art. 2.1.4.2. laat uitschijnen dat een nieuw 
centraal stooktoestel, gevoed met vloeibare brandstof voor de ingebruikname gekeurd wordt 
‘door een daarvoor erkend orgaan’ of door een erkende technicus vloeibare brandstof cen-
trale verwarming. Indien ook erkende organen deze keuring kunnen uitvoeren, moet ook 
o.a. art. 2.1.2.3. in die zin aangepast worden. Dit artikel stelt dat het bewijs van de wegge-
werkte tekortkomingen moet worden overgemaakt aan de erkende technicus [of erkend or-
gaan] die de tekortkomingen had vastgesteld. De raad vraagt zich overigens af of het begrip 
‘orgaan’ strookt met het ontwerpdecreet erkenning dat stelt dat een erkend deskundige een 
persoon is.  

 

                                                           
8  Art. 1.2., 39° definieert een atmosferische gasketel als ‘stooktoestel type B’. Een ‘gasunit’ wordt door art. 1.2. 

40° gedefinieerd als een stooktoestel type C. 


