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Betreft: Aanpassing verwarmingsaudit
De eenmalige verwarmingsaudit voor centrale verwarmingsketels ouder dan 15 jaar wordt aangepast.1

Voor ketels met een vermogen tussen 20kW en 100kW gebeurt een verwarmingsaudit van de hele
verwarmingsinstallatie bij de eerste onderhoudsbeurt wanneer het toestel 5 jaar oud is. Daarna
gebeurt dit om de 5 jaar. (Ter herinnering: voor aardgas is een onderhoudsbeurt om de 2 jaar
verplicht, voor stookolie jaarlijks.)
Een erkende technicus vloeibare brandstof (voor stookolieinstallaties) of gasvormige brandstof (voor
installaties op aardgas) voert de verwarmingsaudit uit. De erkende technicus bezorgt een
verwarmingsauditrapport, informeert over eventuele steunmaatregelen om oude ketels te vervangen
en adviseert over energiebesparende maatregelen.
De eigenaar moet het verwarmingsauditrapport bijhouden, zolang het toestel in gebruik is en geen
nieuwe verwarmingsaudit uitgevoerd werd.

Voor ketels met een vermogen hoger dan 100kW en bij verwarmingsinstallaties met meerdere
ketels gebeurt een verwarmingsaudit van de hele verwarmingsinstallatie om de 4 jaar voor aardgas en
om de 2 jaar voor stookolie. Een erkende technicus verwarmingsaudit voert de verwarmingsaudit uit.
De eigenaar moet het verwarmingsauditrapport bijhouden, zolang het toestel in gebruik is en geen
nieuwe verwarmingsaudit uitgevoerd werd.

De verwarmingsaudit is verplicht, maar houdt geen andere verplichtingen of sancties is. Erkende
technici moeten de audit uitvoeren; klik hier voor een overzicht van erkende technici.

1

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 wordt vervangen door het Besluit van de Vlaamse Regering 1
maart 2013.
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