
Bijlage 9 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016
tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Bijlage IX. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Enig artikel. Het niet-voldoen aan de volgende wettelijke verplichtingen, vermeld in 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, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Verplichtingen van de gebruiker en de eigenaar van een centraal stooktoestel

artikel wettelijke verplichting

11, §1 De eigenaar van een centraal stooktoestel zorgt ervoor dat het keuringsrap-
port of een duplicaat daarvan bij het toestel blijft zolang dat ongewijzigd in
gebruik is.

11, §2 De gebruiker bezorgt een duplicaat van het attest aan de eigenaar. De
gebruiker en de eigenaar houden minstens de duplicaten van de attesten van
de laatste twee onderhoudsbeurten bij.

11, §3 De eigenaar van het centrale stooktoestel houdt het verwarmingsauditrapport
bij zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd
uitgevoerd. De eigenaar bezorgt een duplicaat van het verwarmingsauditrap-
port aan de gebruiker.

11, §4 De attesten en rapporten, bedoeld in §1, §2 en §3, worden ter beschikking
gehouden van de toezichthouder en voorgelegd op eenvoudig verzoek.

11, §5 De eigenaar van het toestel bezorgt een duplicaat van de attesten en
rapporten, bedoeld in §1, §2 en §3, aan een gebruiker.

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

artikel wettelijke verplichting

12, §1 De keuring van een nieuw centraal stooktoestel, bedoeld in art. 7, bestaat uit :
1° het onderzoek van de goede en veilige staat van werking van het
stooktoestel, met inbegrip van de controleproeven omtrent de goede staat van
werking;
2° het onderzoek van de algemene staat van het centrale stooktoestel,
inzonderheid de goede verbinding tussen de brander en de centrale
stookketel indien van toepassing;
3° de controle van het rookgasafvoerkanaal, met inbegrip van de goede
werking ervan, en het onderzoek naar de geschiktheid van het rookgasafvoer-
kanaal voor het stooktoestel waarmee het verbonden is;
4° de controle op de aanwezigheid van de gebruikers- en onderhoudsinstruc-
ties;
5° het controleren van de verluchting van het stooklokaal en de aanvoer van
verbrandingslucht.
De technicus voert de controleproeven omtrent de goede staat van werking,
opgenomen in hoofdstuk I van bijlage I bij dit besluit uit volgens de instructies
van de fabrikant, met apparatuur die minstens voldoet aan de technische
specificaties, opgenomen in hoofdstuk II van bijlage I bij dit besluit, en daarbij
rekening houdend met de voorschriften van hoofdstuk I van bijlage I bij dit
besluit.

12, §2 Een nieuw centraal stooktoestel, gevoed met vloeibare of gasvormige
brandstof, moet voorzien zijn van meetopeningen aan rookgaszijde voor het
uitvoeren van de controleproeven omtrent de goede staat van werking.

12, §3 De technicus voert na de uitvoering van de keuring een verbrandingscontrole
uit als vermeld in artikel 13.

13, §1, eerste lid De erkende technicus voert de onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel
uit volgens de regels van goed vakmanschap. Hij houdt rekening met de
onderhoudsinstructies van de fabrikant van het stooktoestel.
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artikel wettelijke verplichting

13, §1, tweede lid De controleproeven omtrent de goede staat van werking, opgenomen in
hoofdstuk I van bijlage I bij dit besluit, voert hij uit volgens de instructies van
de fabrikant, met apparatuur die minstens voldoet aan de technische
specificaties, opgenomen in hoofdstuk II van bijlage I bij dit besluit. Hij houdt
daarbij rekening met de voorschriften van hoofdstuk I van bijlage I bij dit
besluit.

13, §2 Bij een centraal stooktoestel, met een nominaal vermogen van 20 kW of meer
en gevoed met vloeibare brandstof, bestaat de onderhoudsbeurt, bedoeld in
artikel 8, 4°, uit :
1° het nazien van de algemene staat en de veilige staat van werking van het
centrale stooktoestel, het controleren van de verluchting van het stooklokaal
en de aanvoer van verbrandingslucht;
2° een reinigingsbeurt :
a) voor een stooktoestel aangesloten als type B : het reinigen en het
controleren van het rookgasafvoerkanaal : het mechanisch vegen van het
rookgasafvoerkanaal en van het verbindingsstuk tussen het rookgasafvoerka-
naal en het stooktoestel, het nakijken van de algemene staat van het
rookgasafvoerkanaal en van het verbindingsstuk tussen het rookgasafvoerka-
naal en het stooktoestel (onder meer de dichtheid), en het controleren van de
goede werking van het rookgasafvoerkanaal (onder meer de druk);
b) voor een stooktoestel aangesloten als type C : het controleren van de
correcte plaatsing volgens de code van goede praktijk en van de rookgaszij-
dige dichtheid van het rookgasafvoerkanaal.
c) het reinigen en het controleren van het centrale stooktoestel en de
inwendige delen van het centrale stooktoestel, het reinigen en het controleren
van de ventilator, en het nakijken van de dichtheid van het centrale
stooktoestel;
3° de verbrandingscontrole : het nazien en het afstellen van de brander, alsook
van de inrichtingen en de onderdelen die voor de werking ervan noodzakelijk
zijn, gevolgd door de controleproeven omtrent de goede staat van werking.

13, §3 Bij een centraal stooktoestel, met een nominaal vermogen van 20 kW of meer
en gevoed met gasvormige brandstof, bestaat de onderhoudsbeurt, bedoeld in
artikel 8, 4°, uit :
1° het nazien van de algemene staat en de veilige staat van werking van het
centrale stooktoestel, het controleren van de verluchting van het stooklokaal
en de aanvoer van verbrandingslucht;
2° een reinigingsbeurt :
a) voor een stooktoestel aangesloten als type B : het reinigen en het
controleren van het rookgasafvoerkanaal : het mechanisch vegen van het
rookgasafvoerkanaal en van het verbindingsstuk tussen het rookgasafvoerka-
naal en het centrale stooktoestel, het nakijken van de algemene staat van het
rookgasafvoerkanaal en van het verbindingsstuk tussen het rookgasafvoerka-
naal en het centrale stooktoestel (onder meer de dichtheid), en het controleren
van de goede werking van het rookgasafvoerkanaal (onder meer de druk);
b) voor een stooktoestel aangesloten als type C : het controleren van de
correcte plaatsing volgens de code van goede praktijk en van de rookgaszij-
dige dichtheid van het rookgasafvoerkanaal;
c) het reinigen en het controleren van het centrale stooktoestel : het ontstoffen
van het centrale stooktoestel, het reinigen van de branderbedden en de
warmtewisselaar, en, voor gasketels met ventilatorbrander, het reinigen van
de ventilator en de brander, en het nakijken van de dichtheid van het centrale
stooktoestel;
3° een verbrandingscontrole : dit omvat het uitvoeren van de controleproeven
omtrent de goede staat van werking en, voor gasketels met ventilatorbrander,
het afregelen van de ventilatorbrander.

13, §4 Bij een centraal stooktoestel, gevoed met vaste brandstof, bestaat de
onderhoudsbeurt, bedoeld in artikel 8, 4°, uit :
1° het controleren van de algemene staat en de veilige staat van werking van
het centrale stooktoestel, met inbegrip van het controleren van de verluchting
in het lokaal waarin het centrale stooktoestel staat, en van de aanvoer van de
verbrandingslucht.
2° het reinigen en het controleren van het rookgasafvoerkanaal : het mecha-
nisch vegen van het rookgasafvoerkanaal en van het verbindingsstuk tussen
het rookgasafvoerkanaal en het centrale stooktoestel, het nakijken van de
algemene staat van het rookgasafvoerkanaal, en van het verbindingsstuk
tussen het rookgasafvoerkanaal en het centrale stooktoestel en het controleren
van de goede werking van het rookgasafvoerkanaal (onder meer de druk);
3° het reinigen van de inwendige delen van het centrale stooktoestel : het
reinigen van de warmtewisselaar en alle andere inwendige delen die in
contact komen met de rookgassen of de brandstof.
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artikel wettelijke verplichting

13, §5, tweede lid Een schoorsteenveger mag het rookgasafvoerkanaal alleen reinigen en
controleren. Als de technicus het rookgasafvoerkanaal niet zelf reinigt en
controleert, vat hij het onderhoud pas aan nadat hem het reinigingsattest is
voorgelegd.

14, §1 De verwarmingsaudit, bedoeld in artikel 9, §2, 1° en 2°, wordt, bij een centraal
stooktoestel met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 kW,
uitgevoerd aan de hand van het rekeninstrument dat door de Vlaamse
minister, bevoegd voor het energiebeleid, ter beschikking wordt gesteld.

14, §2, eerste lid De verwarmingsaudit, bedoeld in artikel 9, §2, 3°, a) en b), wordt uitgevoerd
aan de hand van software die door de Vlaamse minister, bevoegd voor het
energiebeleid, ter beschikking wordt gesteld.

14, §2, tweede lid, eerste zin De verwarmingsaudit, bedoeld in artikel 9, §2, 3°, c), wordt uitgevoerd aan de
hand van een berekeningsmethodiek die door de erkende technicus verwar-
mingsaudit wordt gekozen maar een beoordeling toelaat van het rendement
van de ketel en van de ketelgrootte ten opzichte van de verwarmingsbehoef-
ten van het gebouw.

14, §2, tweede lid, tweede zin De erkende technicus verwarmingsaudit geeft de afdeling op eenvoudig
verzoek de nodige informatie over de gehanteerde berekeningsmethodiek.

14, §4, 1° De persoon die de verwarmingsaudit van het centrale stooktoestel heeft
uitgevoerd :
1° verstrekt aan de eigenaar van het centrale stooktoestel informatie omtrent
de bestaande steunmaatregelen van de overheid of derden en de geschatte
besparing op het energieverbruik met het oog op de vervanging van oudere
ketels;

14, §4, 2° De persoon die de verwarmingsaudit van het centrale stooktoestel heeft
uitgevoerd :
2° adviseert de eigenaar van het centrale stooktoestel over vervanging van de
ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve
oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren.

15, §1, eerste zin De persoon die de keuring van een nieuw centraal stooktoestel, bedoeld in
artikel 7, uitvoert, overhandigt aan de eigenaar een behoorlijk ingevuld
keuringsrapport en een verbrandingsattest.

15, §1, tweede zin Een duplicaat ervan houdt hij gedurende minstens één jaar ter beschikking
van de toezichthouder.

15, §2, eerste zin De persoon die de gedeeltelijke of de volledige onderhoudsbeurt van artikel 8,
4°, heeft uitgevoerd overhandigt aan de gebruiker van het centrale stooktoe-
stel het behoorlijk ingevulde reinigingsattest en/of het behoorlijk ingevulde
verbrandingsattest.

15, §2, tweede zin Een duplicaat ervan houdt hij gedurende minstens één jaar ter beschikking
van de toezichthouder.

15, §3, eerste zin De persoon die de verwarmingsaudit, bedoeld in artikel 9, heeft uitgevoerd,
overhandigt aan de eigenaar van het centrale stooktoestel een verwarmings-
auditrapport.

15, §3, tweede zin Een duplicaat ervan houdt hij gedurende minstens één jaar ter beschikking
van de toezichthouder.

15, §5, eerste zin Een behoorlijk ingevuld reinigingsattest, verbrandingsattest, keuringsrapport
of verwarmingsauditrapport bevat minstens de gegevens, gevraagd in het
toepasselijke model uit bijlage III in duidelijk leesbare alfanumerieke tekens.

15, §6, tweede lid Een schoorsteenveger mag alleen een reinigingsattest opstellen voor het
gedeelte reinigen en controleren van het rookgasafvoerkanaal.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse
besluiten inzake leefmilieu.

Brussel, 18 maart 2016.
De minister-president van de Vlaamse Regering,

G. BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,
J. SCHAUVLIEGE
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