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VOORWOORD

De tweede geactualiseerde uitgave 2019…

01 juni 2007; het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende ‘het onderhoud en contro-
le van centrale toestellen voor de verwarming van gebouwen en productie van sanitair 
warm water’ ging van kracht. De erkenningen voor technici gasvormige brandstoffen 
vloeiden daaruit voort.

Een groep gedreven docenten – als zelfstandigen ook gebeten door de microbe van hun 
vak als installateur centrale verwarming – staken binnen ‘de beroepscommissie installa-
ties SYNTRA Vlaanderen’ hun schouders onder een uitdagend project. Een overzichtelij-
ke, begrijpbare cursus schrijven, die de installateur begeleidt door de theorie en praktijk 
betreffende niet-premix-, premix- en ventilatorgasbranders. Drie mappen uitgewerkte 
tekst en illustratiemateriaal waren het product van maandenlang vergaderen, schrijven, 
lezen, herschrijven…

Sinds de wijziging in de besluiten in het najaar 2014, die onder andere erkenningen 
voor technicus vloeibare brandstoffen, technicus gasvormige brandstoffen (GI en GII) 
en technicus verwarmingsaudit voor grote installaties (> 100kW) voorzag, was er nood 
aan een nieuwe geactualiseerde versie van de cursus. De bestaande drie mappen voor 
technici gasvormige brandstoffen werden begin 2015 tot in het kleinste detail onder de 
loep genomen en aangepast. Een volledig nieuw handboek voor de gastechnicus was 
geboren.

Intussen, anno 2019, is er opnieuw nood aan een nieuwe en intussen derde volledige 
herwerking. 

De harde kern – docenten en vakmannen van de beroepscommissie SYNTRA Vlaande-
ren van het eerste uur – beten zich de voorbije maanden opnieuw vast in het herschrij-
ven, aanpassen en aanvullen van het handboek. Ditmaal niet meer onder de vleugels 
van SYNTRA Vlaanderen, maar wel nog steeds vanuit de gedreven visie om over de 
provinciegrenzen heen een actueel, praktisch, gestructureerd en bruikbaar handboek 
voor de cursist/installateur gastechnicus uit te werken. Een trouwe leesgroep keek van-
op de achtergrond kritisch de praktijkgerichte beschrijvingen, realistische oefeningen en 
verwerkte wetgeving na.
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Vanuit mijn vroegere functie als pedagogisch adviseur Bouw en Installaties SYNTRA 
Vlaanderen en hoofd van de beroepscommissie installaties, was ik van bij de start in 
2007 nauw betrokken bij dit handboek. Dat de samenwerking van auteurs/docenten ook 
na het stopzetten van deze beroepscommissie is blijven verder leven doet me dan ook 
veel deugd. 

Hierbij richt ik dan ook graag een woord van dank aan allen die een bijdrage leverden 
aan dit nieuwe handboek. Zéér in het bijzonder gaat mijn dank uit naar de auteurs die 
ontelbaar veel uren en energie stopten in het herschrijven, lezen, herlezen en vergaderen 
in functie van een geactualiseerde versie van het handboek voor de gastechnicus.

Het resultaat van deze verdienstelijke en fijne samenwerking mag er alweer staan.

Hopelijk is dit opnieuw voor velen een handig naslagwerk!

Inge De Saedeleir
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HET STOOKTOESTELLENBESLUIT

2.1. Algemeen

Tekst overgenomen uit ‘Het stooktoestellenbesluit en het VLAREL: aandachtspunten 
voor technici’ (versie 18 december 2018), Departement Omgeving, voorheen: Depar-
tement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Sinds 1 juni 2007 is in het Vlaams Gewest het 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, kort-
weg het stooktoestellenbesluit, van toepassing. Het besluit werd reeds herhaaldelijk 
gewijzigd.

In deze regelgeving zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de keuring vóór 
eerste ingebruikname, het onderhoud en de verwarmingsaudit voor centrale stooktoe-
stellen. Hierin kunt u onder meer de vereiste verbrandingswaarden, de inhoud van de 
erkenningsplichtige werkzaamheden en modellen voor de rapporten en attesten terug-
vinden. 

Het stooktoestellenbesluit werd opgesteld door de Vlaamse overheid in samenspraak 
met verschillende beroepsfederaties, onderwijsinstellingen en onafhankelijke experts uit 
de verwarmingssector. Daarnaast wordt er regelmatig teruggekoppeld met deze instan-
ties om, indien nodig, aanpassingen door te voeren in de wetgeving. Hierdoor wordt 
de wetgeving actueel gehouden op basis van bevindingen van de overheid, technici en 
federaties en technologische ontwikkelingen.

De meeste van deze werkzaamheden moeten in het Vlaams Gewest uitgevoerd worden 
door een door de Vlaamse overheid erkende technicus. Aan het gebruik van deze er-
kenning zijn verplichtingen verbonden. De regelgeving hieromtrent vindt u terug in het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams 
reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu, kortweg het VLAREL, 
dat sinds 1 januari 2011 van toepassing is en sindsdien gewijzigd werd. Hierin zijn onder 
andere bepalingen opgenomen in verband met de procedure en de voorwaarden tot het 
bekomen van de erkenning, de verplichte vijfjaarlijkse bijscholing, het betalen van de 
retributie en het meedelen van wijzigingen in identificatiegegevens.
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De actuele versies van de wetteksten van zowel het stooktoestellenbesluit als het 
 VLAREL kunnen steeds via de website van het Departement Omgeving worden ge-
raadpleegd: www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen

Op deze website vindt u ook een bundel met aandachtspunten omtrent de wetgeving 
centrale stooktoestellen en erkenningen in het Vlaams Gewest terug, alsook de model-
attesten en -rapporten, de code van goede praktijk voor het aanbrengen van meetope-
ningen, een sectie veelgestelde vragen en de nieuwsbrief. Deze documenten worden 
regelmatig bijgewerkt, dus het is aanbevolen de website regelmatig te raadplegen en u 
in te schrijven voor de nieuwsbrief.

In het handboek zijn de wijzigingen van de VLAREM-trein 2017 die in werking trad op 
1 oktober 2019 verwerkt.

2.2. Definities

Bij de inwerkingtreding van de VLAREM-trein 2017 werden de definities van de verschil-
lende types van branders brandstofonafhankelijk gemaakt. Voorheen hadden de defini-
ties uit het stooktoestellenbesluit alleen betrekking op gastoestellen.

2.2.1. Niet-premixgasbrander

Brander waarbij maar een deel van de verbrandingslucht gemengd wordt met de brand-
stof vóór de aanvang van de verbranding.

2.2.2. Premix-brander

Brander waarbij alle verbrandingslucht gemengd wordt met de brandstof vóór de aan-
vang van de verbranding.

2.2.3. 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 beant-
woordt aan de norm EN 676 voor gasvormige brandstoffen en aan de norm EN 267 voor 
vloeibare brandstoffen.

2.2.4. Toestel type B1

Toestel type B uitgerust met een valwindafleider/trekonderbreker, dat zijn verbrandings-
lucht 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.
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DE ECODESIGNRICHTLIJN VOOR 
VERWARMINGSINSTALLATIES

3.1. Algemeen

De energielabeling Ecodesign, in werking vanaf 26 september 2015, is heel ingrijpend 
voor de installatiesector.

Deze Europese richtlijn legt onder meer op dat alle verwarmingstoestellen moeten voor-
zien zijn van een energielabel gaande van A tot G. Bedoeling hiervan is, zoals bij huis-
houdelektro, met een energielabel te kunnen vergelijken hoe energiezuinig een bepaald 
toestel of systeem is.

Dit label geldt voor allerhande principes van verwarmingstoestellen, niet alleen ketels 
maar ook warmtepompen, micro-warmtekrachtkoppeling, zonneboilers.... Op die ma-
nier heeft men meteen een idee van de energieprestaties van een bepaald toestel. De 
invoering van dit energielabel houdt ook in dat de gekende labels HR+ en HR TOP 
ophouden te bestaan. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het energielabel ligt 
in de eerste plaats bij de fabrikanten, maar er zijn ook verplichtingen voor de instal-
lateur.

3.2. De fabrikanten

De basis voor de nieuwe regels is de Europese ErP-richtlijn 2009/125/EC, beter bekend 
als de Ecodesignrichtlijn. Deze richtlijn legt onder andere rendementseisen op aan ver-
warmingstoestellen. De gestelde eisen zijn bindend voor de fabrikanten.

De rendements- en energieverbruikseisen en de seizoensgebonden energie-efficiëntie 
worden bij alle verwarmingstechnieken op dezelfde manier (in HS of bovenste verbran-
dingswaarde) gemeten. Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak 
van geluidsemissies.

Producten die niet voldoen aan de minimumeisen mogen in de Europese Unie niet meer 
op de markt gebracht worden. Voor circulatoren zijn er sinds 2009 al minimumeisen 
ingevoerd, die verder verstrengd en uitgebreid worden.
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De richtlijn is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen 
mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de eisen van het stooktoestellenbesluit bij 
de keuring voor eerste ingebruikname en het periodieke onderhoud.

De richtlijn groepeert producten in functionele categorieën, de zogenaamde Loten. Ver-
warmingstoestellen zijn gegroepeerd in Lot 1 van de ErP. Dat omvat de diverse technie-
ken voor gebouwenverwarming met zowel traditionele keteltechniek als warmtepom-
pen, thermische zonne-energie en warmtekrachtkoppeling. Voor verwarmingstoestellen 
zijn er bovendien nog limieten voor NOX-uitstoot vanaf 26 september 2018.

Deze regelgeving heeft tot gevolg dat vanaf september 2015 en 2018 een aantal toestellen 
niet meer geproduceerd mag worden. Toestellen die respectievelijk voor 26 september 
2015 en 2018 gefabriceerd werden en niet aan de richtlijn voldoen, mogen wel nog ver-
kocht en geplaatst worden na deze datum. Voor de consument is het uiteraard interessant 
meteen voor een energiezuinig toestel te kiezen aangezien hij zo op zijn energiefactuur 
kan besparen. Bovendien is een energiezuinig toestel minder vervuilend voor het milieu. 

3.3. De consument

Het label is bij het grote publiek al gekend vanuit de consumentenelektronica en is vanaf 
26 september 2015 ook verplicht voor verwarmingstoestellen tot 70 kW. Deze boven-
grens is er omdat het label in de eerste plaats bestemd is voor huishoudelijke installa-
ties. Installaties met verwarmingstoestellen met een vermogen tussen 70 kW en 400 kW 
moeten wel aan de rendementseisen voldoen, maar hoeven geen Ecodesignlabel. Men 
gaat ervan uit dat dergelijke installaties en toestellen gekozen zijn na een grondige studie 
waarbij de vakman zelf rekening houdt met alle technische parameters.

Voor verwarmingstoestellen een uniform label uitwerken, is niet eenvoudig. Het gaat 
immers om uiteenlopende werkingsprincipes en technieken die allemaal in dezelfde 
waardeschaal gevat moeten worden. Er zijn dus een aantal varianten in het label. Zo 
krijgen combitoestellen een aparte evaluatie voor verwarming en voor SWW-productie.

3.4. De installateur

Een verwarmingsinstallatie bestaat niet enkel uit een warmtegenerator. Bij de installatie 
worden vaak diverse toestellen met elkaar gecombineerd tot een systeem, al dan niet van 
dezelfde fabrikant. Dergelijke combinaties zullen, met het verplichte aandeel hernieuw-
bare energie, steeds meer voorkomen en aan belang winnen.

Daarom zijn er twee types labels voorzien: het productlabel en het pakket- of systeemlabel.

Het productlabel geeft informatie over een bepaald toestel en is de verantwoordelijkheid 
van de fabrikant. Het pakket- of systeemlabel geeft informatie over de volledige verwar-
mingsinstallatie en is de verantwoordelijkheid van de vakman. Het is de installateur die 
op basis van het productlabel en de informatie over de verschillende toegepaste compo-
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nenten een energieklasse op het pakketlabel moet toekennen. Door toekenning van het 
pakketlabel stelt de installateur zich garant voor het rendement van het systeem. Dit is 
een wettelijke verplichting.

3.5. Nieuwe eisen 

We bespreken hier alleen de ketels met een vermogen <= 70 kW. Er is nogal wat ver-
warring of er uitsluitend condensatieketels mogen geplaatst worden.

Vanaf 26/09/2015 mag de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming 
niet lager zijn dan 86%. Er is één belangrijke uitzondering op deze regel, namelijk de 
verwarmingsketels type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen en waarbij 
meerdere installaties op eenzelfde rookgasafvoerkanaal worden aangesloten. Hier mag 
de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming van nieuwe ketels niet 
lager zijn dan 75%.

Opgelet: er is hierop een belangrijke uitzondering. Eind 2014 werd een addendum goed-
gekeurd bij NBN D51-003. Vanaf 1 september 2015 kunnen geen nieuwe B-toestellen 
geplaatst worden in slaapkamers, badkamers, stortbadruimtes en wc’s, ook niet voor de 
vervanging van bestaande toestellen en dus ook niet in appartementen.

Figuur 1. Label gaswandketel (Vaillant). Figuur 2. Label gaswandketel (Bosch).



GASTECHNICUS 26

Figuur 3. Label gaswandketel (Buderus).


