
 
 

Nieuwsflits         januari 2019 
RESCERT OP KORTE TERMIJN OPNIEUW PREMIEVOORWAARDE  

Vanaf 1 januari 2019 werd de voorwaarde afgeschaft dat de installateur van warmtepompen en 
zonneboilers RESCert gecertificeerd moest zijn om als eindklant een premie te kunnen aanvragen. Deze 
onaangekondigde beslissing zette heel wat installateurs voor een voldongen feit. Na overleg met de 
adviseurs van Minister Lydia Peeters zou de minister de link tussen de RESCert voorwaarde en de premies nu 
op korte termijn herstellen.  
 

Kader 
Sinds 1 juli 2017 gold dat een eindklant enkel een premie voor huishoudelijke zonneboilers en warmtepompen 

kon aanvragen als het installatiebedrijf minstens één persoon heeft (de zaakvoerder of één van zijn 

werknemers) die over een RESCert certificaat van bekwaamheid beschikt. De gecertificeerde persoon moest 

de eindverantwoordelijkheid voor de kwalitatieve uitvoering van de gesubsidieerde installatie op zich nemen.  

De Vlaamse regering besliste om vanaf 1 januari 2019 de voorwaarde af te schaffen dat een eindklant enkel 

een premie voor huishoudelijke zonneboilers en warmtepompen kon aanvragen als deze door een 

installatiebedrijf met RESCert gecertificeerd persoon werd geplaatst. 
 

Herinvoering voorwaarde 

De plotse beslissing om de certificering niet langer te verplichten bij een premie-aanvraag maakte de 

investering in het RESCert certificaat van de ene dag op de andere een verloren investering voor meer dan 

2000 installateurs. Na overleg tussen ODE, Techlink en het kabinet van Minister Lydia Peeters, is er een 

minsterieel besluit in de maak dat de link tussen de rescert certificering en de premies terug zou invoeren 

vanaf 1 maart 2019. Als alles verloopt zoals gepland zal vanaf 1 maart 2019 de installateur van een 

warmtepomp of zonneboiler opnieuw een certificaat van bekwaamheid nodig hebben om de klant recht te 

geven op een premie.  

We benadrukken dat dit Ministerieel Besluit nog de regelgevende procedures moet doorlopen en dus nog niet 

van kracht is. We houden u op de hoogte en vragen om dit goede nieuws ondertussen met het nodige 

voorbehoud te behandelen.  

Op langere termijn zullen we als sector voorstellen doen voor een nieuw en verbeterd kwaliteitssysteem. 

Meer informatie en bronnen:  
• Premievoorwaarden VEA 
 

©ODE en Techlink behouden alle auteursrechten met betrekking tot deze nieuwsflits. Alle rechten voorbehouden. Niets uit 

deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, 

elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
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