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Advies
1. Algemene beschouwingen
De Raad stelt vast dat de drie gewesten hebben samengewerkt teneinde een geharmoniseerde
omzetting te waarborgen van artikel 14, § 3 en bijlage IV van de Europese richtlijn 2009/28/EG die
ertoe verplicht ervoor te zorgen dat er « uiterlijk op 31 december 2012 certificatieregelingen of
gelijkwaardige kwalificatieregelingen beschikbaar komen of zijn voor installateurs van kleinschalige
warmwaterketels en verwarmingsketels op biomassa, fotovoltaïsche en thermische systemen op
zonne-energie, ondiepe geothermische systemen en warmtepompen ».
De Raad neemt er akte van dat de bepalingen die in dit voorontwerp van besluit zijn voorzien
enerzijds conform het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) zijn dat
met name artikel 14, § 3 van de Europese richtlijn 2009/28/CE omzet, en anderzijds conform het
akkoord tussen de drie gewesten over de invoering van een geharmoniseerde certificeringsregeling
voor HE-installateurs.
De Raad herinnert eraan dat hij op 27 februari 2012 een advies over het voorontwerp van BWLKE
heeft geformuleerd (A-2012-008-ESR).
De Raad verwelkomt :
- de wil van de drie gewesten om een geharmoniseerd kader aan te bieden wat betreft de
certificering van HE-installateurs;
- het feit dat de certificering van de professionele bekwaamheden van HE-installateurs gebeurt op
vrijwillige basis en niet verplicht wordt gemaakt;
- het feit dat de actoren, die in het bezit zijn van het leerresultaatgetuigschrift maar nog geen drie
jaar ervaring hebben, een certificaat van bekwaamheid als aspirant zouden kunnen bekomen. Dit zou
moeten toelaten om het beroep van HE-installateur te ontwikkelen met behoud van de kwaliteit van
de opleiding.
De Raad dringt er tenslotte op aan dat alle opleidingscentra (met name SYNTRA, het EFPME en de
private actoren) de opleiding “HE-installateur” zouden kunnen aanbieden op basis van het
lessenprogramma (hetzelfde programma in de drie gewesten). De inhoud van de opleiding moet
bijgevolg worden medegedeeld aan deze actoren. De Raad vraagt dat de hiervoor noodzakelijke
erkenningsprocedure zo snel mogelijk wordt opgesteld.
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