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ARTIKEL 1. REGISTRATIE
Onderstaande onderneming is geregistreerd:
Titularis:

W-CARE NV
Boerenkrijgstraat, 133
2800 MECHELEN
BTW nr 0474.904.179

In de hoedanigheid van :
Koeltechnisch bedrijf :
•

werkzaamheden aan de koelinstallaties bij derden

Activiteitensectoren :
•

airconditioningsapparatuur en luchtbehandelingsinstallatie voor gebouwen

Activiteiten uitgevoerd door het bedrijf :
•
•
•
•
•
•

installatie
onderhoud
herstellingen
terugwinning van koelmiddelen
dichtheidscontrole
buitendienststelling

De volgende technici zijn in het bezit van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek :
Voornaam en naam, geboorteplaats en -datum
Mohamed BOUMEDIANE, Risana Chamalia, 19/06/1978
Kris GOOSSENS, Turnhout, 23/08/1996
Geert GOOSSENS, Lier, 30/12/1969
Elke wijziging in één van de gegevens in artikel 1 moet onmiddellijk worden gemeld.

ARTIKEL 2. GELDIGHEID VAN DE REGISTRATIE
De registratie wordt aan de titularis toegekend voor een onbeperkte periode voor zover dat de titularis
permanent de voorwaarden van artikel 6 van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 2015/2067 vervult,
namelijk :
a) voor de certificeringsplichtige activiteiten voldoende, overeenkomstig artikel 3 van de
bovenvermeld verordening, gecertificeerde natuurlijke personen in dienst hebben om het
verwachte activiteitenvolume te behalen;
b) het bewijs leveren dat de nodige instrumenten en procedures beschikbaar zijn voor de
natuurlijke personen die certificeringsplichtige activiteiten uitvoeren.
De registratie mag in geen geval aan een andere titularis worden overgedragen.
Leefmilieu Brussel kan steeds de registratie opheffen of intrekken en dat op basis van artikel 78/5 van de
ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.
Elke beslissing tot opheffing of intrekking van de registratie wordt genomen na de titularis van de
registratie de mogelijkheid te hebben gegeven zijn opmerkingen schriftelijk of mondeling mee te delen.
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ARTIKEL 3. VERPLICHTINGEN VAN KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN
Het koeltechnisch bedrijf moet de verplichtingen nakomen die zijn bepaald in artikel 7 van het besluit
van 22 maart 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van de
minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven en de
erkenning van de examencentra.
De registratie van de in dit artikel bedoelde activiteiten
koelmiddelenboekhouding, ...) moet vijf jaar worden bewaard.

A.

(register

werkzaamheden,

MINIMUMTECHNISCHE UITRUSTING

Geregistreerde koeltechnische bedrijven moeten ervoor zorgen dat de bij hen tewerkgestelde
bevoegde koeltechnici gedurende hun werkzaamheden aan koelinstallaties kunnen beschikken over
de nodige en in goede staat verkerende apparatuur. Die apparatuur omvat ten minste het materiaal,
opgesomd in bijlage III.

B.

REGISTER

De geregistreerde koeltechnische bedrijven noteren in een register waar en wanneer welke
werkzaamheden aan koelinstallaties zijn uitgevoerd. Als lekdichtheidscontroles zoals bedoeld in artikel
6.2. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 betreffende
koelinstallaties worden uitgevoerd, dan moeten een beschrijving en de resultaten van de uitgevoerde
controles tevens worden bijgehouden in dit register.
Elk bezoek aan die koelinstallaties door een geregistreerd koeltechnisch bedrijf moet in dit register
opgenomen worden.

C.

ONDERHOUDSBOEKJE

Het onderhoudsboekje voor iedere installatie moet bijgehouden worden krachtens artikel 6.4. van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 betreffende koelinstallaties.

D.

KOELMIDDELENBOEKHOUDING

De geregistreerde koeltechnische bedrijven moeten een gecentraliseerde koelmiddelboekhouding
bijhouden van de koelvloeistoffen die gefluoreerde broeikasgassen en/of stoffen bevatten die de
ozonlaag afbreken. In die boekhouding moet worden genoteerd:
1. hoeveel van elk koelmiddel werd aangekocht, met vermelding van de datum en de naam van
de leverancier;
2. hoeveel van elk koelmiddel werd afgevoerd, met vermelding van de datum en de naam van de
ophaler van de koelmiddelen;
3. als koelmiddel werd verbruikt of bijgevuld aan een koelinstallatie, het type, de hoeveelheid en
de reden van bijvulling (nieuwbouw, retrofit of lekkage) het tijdstip en de naam van de klant en
de locatie van de koelinstallatie;
4. als koelmiddel werd afgetapt bij een klant:
1° de code en de benaming van de afvalstof overeenkomstig de Europese catalogus van de
afvalstoffen;
2° het type koelmiddel;
3° de hoeveelheid afval, uitgedrukt in massa of in volume;
4° de datum van ophaling van de afvalstof;
5° de gegevens van de klant en de locatie van de koelinstallatie;
6° de naam en het adres van de ophaler en vervoerder van de afvalstof;
7° de naam en het adres van de bestemmeling van de afvalstof;
8° de code en de benaming van de verwerkingsmethode van de afvalstof.

Registratie nr. -ENREF/01719 Koeltechnische bedrijven

Blz. 3 tot 4

Als uit de koelmiddelboekhouding blijkt dat uit een koelinstallatie een relatief lekverlies optreedt dat
volgens artikel 6.1. van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012
betreffende koelinstallaties ontolereerbaar is, dan moet het geregistreerd koeltechnisch bedrijf de
nodige corrigerende maatregelen treffen. Onder corrigerende maatregelen wordt ten minste verstaan :
het schriftelijk op de hoogte brengen van de eigenaar van de installatie over de vastgestelde lekkage
en een voorstel van te nemen maatregelen formuleren. Eén kopij van dit schrijven dient door het
geregistreerd koeltechnisch bedrijf te worden opgestuurd naar Leefmilieu Brussel en één kopij dient te
worden bijgehouden.

E.

INLICHTINGEN EN DOCUMENTEN VOOR LEEFMILIEU BRUSSEL

Het geregistreerd koeltechnisch bedrijf verstrekt aan Leefmilieu Brussel alle inlichtingen en
documenten die gevraagd worden en toont op aanvraag het materiaal dat wordt gebruikt bij de
werkzaamheden aan koelinstallaties.

ARTIKEL 4. ANTECEDENTEN EN DOCUMENTEN MET BETREKKING
TOT DE PROCEDURE
•

Indiening van het registratiedossier op 10/06/2020

ARTIKEL 5. REGLEMENTERING AAN DE BASIS VAN DE BESLISSING


Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, gewijzigd o.a. door de
ordonnantie van 6 december 2001, met name de artikelen 78/1 tot 78/7.



Besluit van 22 maart 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de bepaling van
de minimumopleidingseisen voor koeltechnici, de registratie van koeltechnische bedrijven en
de erkenning van de examencentra.



Verordening (EG) nr. 517/2014 van 16 april 2014 van het Europees Parlement en de Raad
inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG)
nr.842/2006.



Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot
vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de
Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering
van
natuurlijke
personen
betreffende
stationaire
koel-,
klimaatregelingsen
warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die
gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende
stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die gefluoreerde
broeikasgassen bevat (PB L 301 van 18/11/2015).
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