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Nieuwe of aangepaste regels voor de 
erkenning als koeltechnicus en koeltechnisch 
bedrijf.  

Van toepassing, sedert 5 september 2016! 

 Dirk Van De Wynckel, UBF-ACA vzw, dirk.vandewynckel@ubf-aca.be 

Op 26 augustus 2016 werden de nieuwe regels m.b.t. het VLAREL (besluit van de Vlaamse Regering 

van 19 november 2010, tot vaststelling van het VLaams Reglement inzake Erkenningen m.b.t. 

het Leefmilieu), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

Tot op heden was het erkenningssysteem m.b.t. koeltechnische activiteiten in Vlaanderen, specifiek 

opgenomen in een apart besluit, van 4 september 2009. 

Deze wetgeving vervalt nu, maar wordt mee geïntegreerd in het VLAREL. 

Hebben de nieuwe regels consequenties op de methodieken en procedures, voor het verkrijgen en/of 

behouden van een erkenning als koeltechnisch bedrijf of koeltechnicus? Heeft dit consequenties voor 

bedrijven en technici, die erkend zijn via de gelijkwaardigheidsregels (vb. via de regio Wallonië of het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest)? 

Ja zeker! Daarom lijsten we voor u de aangepaste regels op. 

Vooraleer we daarmee starten, verduidelijken we enkele definities en omschrijvingen: 

 Gelijkwaardigheid van erkenningen:  

a. Koeltechnici of koeltechnische bedrijven met een erkenning, bekomen in een andere 

Belgische regio, of bekomen in een andere (al of niet) erkende lidstaat van Europa, 

kunnen deze als gelijkwaardig laten gelden om werken uit te voeren in Vlaanderen; 

b. Er dient wel eerst een aanvraag tot gelijkwaardigheid te gebeuren; 

c. Nadat de aanvraag positief werd geëvalueerd, worden deze erkenningen opgenomen 

in een aparte lijst en gepubliceerd op de website van LNE; 

d. Indien de gelijkwaardigheid positief is bevonden, dan is men “van rechtswege” erkend 

voor het Vlaams Gewest. 

 Let op: elke lidstaat of Belgisch gewest kan bijkomende eisen stellen om deze 

gelijkwaardigheid te laten gelden in de desbetreffende regio of lidstaat. Dit is 

bijvoorbeeld van toepassing in Vlaanderen. 
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 Een erkenning van rechtswege:  

a. Is van toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen; 

b. Is een erkenning die een persoon of bedrijf heeft bekomen via het Vlaams Gewest, 

of…; 

c. Is een erkenning die een persoon of bedrijf heeft bekomen via de andere Belgische 

gewesten of via een andere Europese lidstaat, na evaluatie of deze erkenning werd 

bekomen volgens de Europese regels, vermeld in de EU-verordening 2015/2067. 

d. Naast de bepaling dat men van rechtswege erkend is, moet de persoon of het bedrijf 

nog rekening houden met de opgelegde gebruikseisen. Deze eisen staan vermeld in 

art. 34 van het VLAREL. 

Het VLAREL werd (t.o.v. de wetgeving van 4 september 2009) op volgende vlakken aangepast en 

zijn vanaf 5 september van toepassing: 

1. Algemene erkenningsvoorwaarden voor de koeltechnicus of het koeltechnische bedrijf: 

a. De persoon of het bedrijf waarvoor een erkenning wordt aangevraagd, mag in de loop 

van de laatste 3 jaren voorafgaand aan de aanvraag, geen veroordelingen hebben 

opgelopen die betrekking hebben op de milieuwetgeving; 

b. Een erkenning m.b.t. de milieuwetgeving, van de persoon of het bedrijf waarvoor een 

erkenning wordt aangevraagd, mag in de loop van de laatste 2 jaren voorafgaand aan 

de aanvraag niet zijn ingetrokken. 

 

2. Bijzondere erkenningsvoorwaarden voor de koeltechnicus: 

a. Hij moet een natuurlijke persoon zijn; 

b. Hij moet in het bezit zijn van een erkend certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek 

van categorie I, II, III of IV; 

c. Hij moet een betalingsbewijs van de retributie waarvan verder sprake in punt 4. 

 

3. Duur van de erkenning: 

a. De erkenningen voor een koeltechnicus en een koeltechnisch bedrijf zijn van 

onbepaalde duur. 

 

4. Retributie voor de uitoefening van het toezicht op de erkenning : 

a. Voor de aanvraag, en verder om de 5 jaar, dient de aanvragende koeltechnicus een 

retributie te betalen.  

Deze retributie dient een eerste keer voldaan te worden, bij de aanvraag van de 

erkening. Vervolgens om de 5 jaar, te rekenen vanaf de datum die vermeld staat op 

het certificaat. Dit zal in de meeste gevallen gepaard gaan met het volgen van een 

vervolgopleiding of deelname aan het actualisatie-examen. 
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Dit betekent dus dat deze regel geldt voor elke erkende technicus binnen het bedrijf. 

De kosten van de keuring, voor het bekomen van een erkenning als koeltechnisch 

bedrijf, dienen daarbij nog apart betaald te worden. 

 

b. Indien het koeltechnisch bedrijf zijn aanvraag wenst te doen, dan moet dit bedrijf de 

retributie niet voldoen bij de aanvraag, maar pas tegen ten laatste 31 december 2019, 

daarna 5-jaarlijks. 

 

Voor wie reeds beschikt over een erkenning als technicus of koeltechnisch bedrijf, 

dient deze retributie een eerste keer te voldoen tegen 31 december 2019. 

 

De retributie bedraagt: 

– voor een koeltechnisch bedrijf:  544 euro (geïndexeerd bedrag 2016) 

– voor een koeltechnicus:   136 euro (geïndexeerd bedrag 2016) 

 

Deze retributie dient niet betaald te worden indien men een uitbreiding aanvraagt van 

zijn erkenning. 

 

5. De wederzijdse erkenning: Technici en bedrijven die buiten het Vlaamse Gewest een 

Europees certificaat behaald hebben, worden van rechtswege (zie eerder) erkend, maar 

moeten zich eerst bij de afdeling Milieuvergunningen melden en een toezichtsretributie 

betalen, vooraleer te mogen werken in Vlaanderen. 

 

6. Werkzaamheden die onder de regels van erkenning vallen, zijn uitgebreid ten opzichte van de 

vorige wetgeving: naast de activiteiten die reeds waren opgenomen in  de wetgeving van 4 

september 2009 (m.n. lekkagecontrole, installatie, onderhoud, revisie en terugwinning), zijn 

volgende taken nu ook specifiek opgenomen: 
 

a. Reparatie: mag uitgevoerd worden door een erkend koeltechnicus cat. I, of cat. II, 

echter enkel op apparatuur die minder dan 3 kg F-gassen bevat, of minder dan 6 kg 

F-gassen indien het over hermetisch afgesloten systemen gaat.  

b. Buitendienststelling: de regels zijn gelijk aan die in punt a. 

 

7. Strengere regels omtrent het invullen van het logboek: waar vroeger het invullen en 

registreren van de werkzaamheden een verantwoordelijkheid was voor de exploitant en het 

koeltechnisch bedrijf, krijgt de koeltechnicus nu een grotere verantwoordelijkheid. 

 

De koeltechnicus dient er voor te zorgen dat alle gereglementeerde werken correct 

opgetekend worden in de logboeken. Hij bezorgt tevens een afschrift van de registraties, aan 

de exploitant van de installatie. 
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8. Het actualisatie-examen (5-jaarlijks): het slagen voor een vijfjaarlijks actualisatie-examen blijft 

behouden. Ook voor koeltechnici met een ‘Europees’ certificaat (lees: vb. certificaat bekomen 

via het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waalse Gewest, of een andere Europese lidstaat), 

die in het Vlaamse Gewest koeltechnisch gecertificeerde werken willen uitvoeren, is dit vanaf 

nu van toepassing.  

 

9. Het examen: wordt uitgebreid met thema’s rond het gebruik van alternatieve middelen, alsook 

het veilig omgaan ermee. 

De volledige besluitteksten kan u terugvinden via de Vlaamse "Navigator Wetgeving Leefmilieu, Natuur 

en Energie” (kortweg: de Milieunavigator). 

Klik hier voor een rechtstreekse verwijzing naar deze navigator.  

Meer info i.v.m. de retributie (betalingsmededeling, rekeningnummer,…) is terug te vinden op 

www.lne.be/themas/erkenningen  

Voor verdere vragen omtrent deze en andere wetgevingen die verband houden met koeltechnieken, 

aarzel niet om onze advieslijn te gebruiken via tel. 02 215 18 34 of via info@ubf-aca.be. 

 

 

 

 

 
 
 
 

UBF-ACA vzw is de beroepsorganisatie voor alle installateurs, fabrikanten en verdelers van 
koeltechnisch- en luchtbehandelingsmateriaal in België. 

Deze dynamische organisatie verdedigt de belangen voor de koeltechnische sector, voorziet hun leden 

van actueel en performant advies en creëert voor hen een degelijk netwerk binnen de 

ondernemerswereld. 

 

UBF-ACA vzw  

Chantraineplantsoen 1, B 3070 Kortenberg  |  T. +32 (0)2 215 18 34  |  F. +32 (0)2 215 88 78 

www.ubf-aca.be | info@ubf-aca.be  
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