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In deze nieuwsflits informeren we u dat de koppeling van RESCert met de premie voor warmtepompen
heringevoerd is sinds 1 maart 2019. Daarnaast geven we een overzicht van de versoepelingen die sinds 1 januari
2019 zijn ingevoerd voor het RESCert certificaat.

Herinvoering koppeling premie
Op 1 januari 2019 werd de voorwaarde afgeschaft dat de installateur van warmtepompen en zonneboilers RESCert
gecertificeerd moest zijn om de klant recht te geven op een premie. Na overleg tussen ODE, Techlink en de
adviseurs van Minister Lydia Peeters is er een ministerieel besluit van kracht dat vanaf 1 maart 2019 opnieuw
vereist dat de installateur van een warmtepomp of zonneboiler over een RESCert certificaat van bekwaambeid
beschikt om de klant recht te geven op een premie.

RESCert versoepelingen
Wijzigingen
Sinds 1 januari 2019 zijn enkele versoepelingen van kracht voor het RESCert certificaat van bekwaamheid. Deze
versoepelingen kwamen er zonder overleg met de sector en zijn van toepassing voor de verschillende
technologieën:
• Het Certificaat van Bekwaamheid als Aspirant verdwijnt. De alle nu bestaande Certificaten als Aspiranten
zullen automatisch omgezet worden naar een volwaardig certificaat.
• De voorwaarde om een Certificaat van Bekwaamheid te krijgen wordt versoepeld van drie jaar werkervaring
naar één maand.
• Het Certificaat van Bekwaamheid blijft voortaan 7 jaar geldig, in plaats van 5 jaar. Alle installateurs zullen
door RESCert op de hoogte worden gebracht en zullen een aangepast certificaat met een geldigheidsperiode
van 7 jaar ontvangen.
Andere gewesten
Deze wijzigingen zijn in overleg tussen de drie gewesten overeengekomen. Dezelfde wijzigingen die reeds in
Vlaanderen van toepassing zijn, zullen ook in het Waalse gewest van toepassing zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest heeft nog geen initiatief genomen om haar besluiten aan te passen. Praktisch gezien hoeft dit geen
probleem te zijn aangezien er momenteel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen enkel opleidingscentrum en
geen enkele installateur erkend is. Hoewel deze wijzigingen al van kracht zijn sinds 1 januari 2019, werd dit nog niet
aangepast op de RESCert website (https://rescert.be/nl). Van zodra de wijzigingen ook in Wallonië van kracht zijn,
zal de RESCert website aangepast worden.

Meer informatie en bronnen:
• Publicatie staatsblad ministerieel besluit herinvoering koppeling premie: staatsblad nr 44 - 27 februari 2019
• Premievoorwaarden VEA
• Aanpassing aan het energiebesluit dat de versoepelingen bevat: Besluit van de Vlaamse regering houdende algemene
bepalingen over het energiebeleid artikel 36 paragraaf 2, 3 en 7.
• RESCert op website VEA: https://www.energiesparen.be/installateur
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