
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/205173]
20 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Waalse Regering waarbij erkende technici in gasachtige brand-

stoffen ertoe worden gemachtigd om de aanpassingen in verband met de omschakeling van L-gas naar H-gas
uit te voeren

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, artikel 1, 2o;
Gelet op het rapport van 24 mei 2018 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2o, van het decreet van 11 april 2014

houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd met
vijftien dagen, gericht aan de Raad van State op 16 juli 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2o, van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door

de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en
tot beperking van het energieverbruik ervan;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu en de Minister van Energie;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In de geografische gebieden die betrokken zijn bij de omschakeling van het distributienet van
laagcalorisch gas, ″L-gas″ genoemd, naar hoogcalorisch gas, ″H-gas″ genoemd, kan de erkende technicus in gasachtige
brandstoffen van niveau GI of GII, indien nodig en onverminderd de geldende regels, het lucht- en brandstofmengsel
aanpassen om de gastoestellen waarop hij mag werken compatibel te maken met H-gas.

De erkende technicus in gasachtige brandstoffen van niveau GI of GII is de technicus bedoeld in bijlage I van het
besluit van de Waalse Regering van 29 januari 2009 tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale
verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking
van het energieverbruik ervan.

Art. 2. Dit besluit houdt op uitwerking te hebben op 30 juni 2025.

Art. 3. De Minister van Leefmilieu en de Minister van Energie zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering
van dit besluit.

Namen, 20 september 2018.

Voor de Regering:

De Minister-President,
W. BORSUS

De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken,
Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones,

C. DI ANTONIO

De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens,
J.-L. CRUCKE
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