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VERBODSBEPALINGEN F-GASSEN MET GWP >2500
In artikel 13 en bijlage III van de F-gassenverordening (517/2014) 

staan de verbodsbepalingen die gelden voor het gebruik van 

fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) en met HFK gevulde apparatuur. 

Op 1 januari 2020 treden verboden in werking die gericht zijn op 

HFK’s met een broeikaseffect (GWP) van 2500 of meer. Het gaat 

om nieuwbouwverboden en een bijvulverbod. 

Zie voor meer informatie de flyer ‘Verbodsbepalingen 

F-gassenverordening per 1 januari 2020’. 

 www.nvkl.nl/f-gassenverordening

IMPLEMENTATIE VAN DE EPBD III
Sinds 9 juli 2018 is de EPBD gewijzigd op een aantal fronten. De 

EU-lidstaten hebben tot 10 maart 2020 om deze wijzigingen door 

te voeren. In de EPBDIII worden de keuringsverplichtingen voor 

verwarmings- en airconditioningssystemen herzien. Zo verschuift 

de grens waarboven deze verplichting geldt van een nominaal 

vermogen van respectievelijk 20 en 12 kW naar 70 kW. 

Meer informatie is te lezen in de factsheet ‘Energy Performance 

of Buildings Directive (EPBD)’. 

 www.nvkl.nl/epbd-energie-prestaties-gebouwen

AUDITS VOLGENS DE BRL100 2.0 VERPLICHT
De herziene Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen 

voor ondernemingen BRL100, versie 2.0 is op 6 juni 2019 

vastgesteld. Een eis die is vastgelegd in de Regeling gefluoreerde 

broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen is dat de instelling 

moet zijn geaccrediteerd voor BRL100. Deze eis treedt op 1 januari 

2020 in werking. De Certificerende Instellingen hebben een 

tijdelijke erkenning gekregen voor het verstrekken van BRL100 

certificaten, waarbij bepaald is dat deze wordt omgezet naar een 

definitieve op het moment dat zij geaccrediteerd zijn.

Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van versie 1 is te 

downloaden. 

  www.nvkl.nl/f-gassenverordening

GELUIDSEISEN BUITENUNITS VAN KRACHT 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 

een concept grenswaarde (geluidsniveau) van de buitenunits 

van warmte- en koude-installaties voorgesteld. Deze concept-

geluidseisen zijn begin 2019 in een formele internetconsultatie 

naar buiten gebracht. Inmiddels is NVKL betrokken bij het 

vormgeven van de bepalingsmethode. Vanwege de samenhang 

met bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zullen de 

geluidseisen pas in werking treden als het Besluit houdende 

wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met BENG 

nieuwbouw eveneens in werking treedt. 

Begin 2019 zijn de factsheet en instructiekaart over geluid en 

inpassing van buitendelen gepubliceerd.   

 www.nvkl.nl/downloads

WETSWIJZIGINGEN KOUDETECHNIEK  
EN KLIMAATBEHEERSING IN 2020 

 www.nvkl.nl


