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DISCLAIMER 
De principes en informatie in deze gids zijn niet juridisch bindend en het volgen ervan geeft geen 
wettelijke garantie. Een bindende interpretatie van de EU-wetgeving is de exclusieve bevoegdheid 
van het Europese Hof van Justitie. AREA raadt lezers ook aan om bij het gebruik van deze gids altijd 
te verwijzen naar de nationale en/of regionale wetgeving en eventuele richtlijnen van de lidstaat 
waar ze mee te maken hebben. 
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Voorwoord 
 
Voorgevulde apparatuur (split-systemen) moeten geïnstalleerd worden door een koeltechnisch 
gecertificeerd bedrijf. Deze verplichting, die reeds bestond onder de vroegere F-gasverordening  
EU 842/2006, werd heropgenomen in de nieuwe F-gasverordening EU 517/2014, waarin enkele 
vereisten worden gesteld met betrekking tot de verkoop van voorgevulde apparatuur.  
 
Deze FAQ geeft praktische uitleg over hoe aan de vereisten moet worden voldaan, met name door de 
twee meest betrokken actoren: handelaren en eindgebruikers. 
 
 

1- Wat is het algemene principe? 
 
Artikel 11, lid 5, van de Europese F-gassenverordening EU 517/2014 bepaalt dat: “niet-hermetisch 
afgesloten, met gefluoreerde broeikasgassen gevulde apparatuur wordt uitsluitend aan de 
eindgebruiker verkocht indien wordt aangetoond dat de installatie wordt verricht door een 
gecertificeerde onderneming (…).” 
 
 

2- Op welk type apparatuur is de eis van toepassing? 
 
De bepalingen van artikel 11, lid 5, zijn van toepassing op: 

o "niet-hermetisch gesloten apparatuur": apparatuur waarin alle onderdelen die 
gefluoreerd broeikasgas bevatten, niet zijn afgedicht door lassen, solderen of een 
soortgelijke permanente verbinding.  

o "gevuld met gefluoreerde broeikasgassen": apparatuur die leeg wordt verkocht of 
een koelmiddel bevat dat geen gefluoreerd broeikasgas is, is niet inbegrepen. 

 
 

3- Welke bewijzen zijn vereist? 
 
Het vereiste bewijsmateriaal moet aantonen dat de installatie zal worden uitgevoerd door een 
gecertificeerde onderneming. De combinatie van twee stukken van informatie kan dit bewijzen: 
 

1- De naam en gedetailleerde gegevens van de gecertificeerde onderneming en, 
2- Het erkenningsnummer van de gecertificeerde onderneming 

 
Het bedrijf moet gecertificeerd zijn voor "installatie". Bepaalde bedrijfscertificeringen zijn beperkt 
tot "onderhoud en service" en deze zijn niet geldig om te voldoen aan de verplichting van artikel 11, 
lid 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4- Aan wie moet het bewijs geleverd worden? 

 
Het bewijs moet aan de verkoper worden verstrekt, maar uiteindelijk ook aan de bevoegde 
autoriteiten die belast zijn met het toezicht op de naleving van de vereisten. Het onderstaande 
diagram vat de reeks bewijsmateriaal samen. 
 

 
 

 

5- Hoe kan het bewijs geleverd worden? 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om het bewijs te leveren, bijvoorbeeld: 

- De verkoopprijs van de apparatuur omvat eveneens de installatie door een gecertificeerde 
onderneming; 

- Kopers vullen een formulier in met vermelding van hun gegevens, de apparaatgegevens 
(serienummer), de aankoopdatum en de naam en het certificeringsnummer van het bedrijf 
dat de installatie zal uitvoeren. Handelaren houden vervolgens deze informatie bij en geven 
deze door aan de bevoegde autoriteiten voor mogelijke controles. Kopers worden op de 
hoogte gebracht van mogelijke inspecties en straffen in geval van inbreuk.. 

 
 
 

6- Wat gebeurt er als voorgevulde apparatuur niet geïnstalleerd werd door een 
gecertificeerde onderneming? 

 
De eindgebruiker, die niet kon bewijzen dat de voorgevulde apparatuur door een gecertificeerde 
onderneming werd geïnstalleerd, zou inbreuk plegen op de F-gassenverordening en zou derhalve 
kunnen worden bestraft met boetes die door de lidstaten worden opgelegd. 
 
Bovendien zou de eindgebruiker in een dergelijk geval waarschijnlijk ook de fabrieksgarantie op de 
apparatuur verliezen. 
 
De handelaar die zou verkopen aan een eindgebruiker die niet had aangetoond dat de voorgevulde 
apparatuur door een gecertificeerde onderneming zou worden geïnstalleerd, zou ook een inbreuk 
plegen op de verordening en derhalve door de lidstaten bestraft kunnen worden. 



 
 

 
 

7- Wat zijn mijn verplichtingen als eindgebruiker? 
 

 
Vóór de aankoop 

 

 
Tijdens de aankoop 

 
Na de aankoop 

➢ Zoek een onderneming die 
gecertificeerd is voor de 
installatie van de 
apparatuur 

➢ Voorzie de handelaar van: 
o Uw gegevens 
o De naam en gegevens 

van de gecertificeerde 
onderneming die zal 
instaan voor de 
installatie 

o Het 
certificeringsnummer 
van deze onderneming 

Laat de voorgevulde 
apparatuur effectief door 
de aangegeven 
gecertificeerde 
onderneming installeren 

➢ Bewaar informatie over 
de installatie, in geval van 
controle 

 
 
 

8- Wat zijn mijn verplichtingen als handelaar? 
 

 
Tijdens de verkoop 

 

 
Na de verkoop 

 

➢ Ontvang van de koper: 
o Zijn gegevens 
o De naam en gegevens van de 

gecertificeerde onderneming  
o Het certificeringsnummer van de 

onderneming 

➢ Bewaar de gegevens die werden aangereikt 
door de koper 

 
 
 

9- Onder welke voorwaarden kan voorgevulde apparatuur worden verkocht aan een 
installateur? 

 
Handelaars moeten ervoor zorgen dat zij het bewijs van de koper krijgen (ongeacht wie de koper is) 
dat de installatie zal worden uitgevoerd door een gecertificeerde onderneming. 
 
Indien de koper een gecertificeerd bedrijf is, dan kan hij het bewijs leveren door zijn 
certificeringsnummer en gegevens op te geven.  
 
Indien de koper een niet-gecertificeerd bedrijf is, dan moet hij het bewijs leveren dat de installatie zal 
gebeuren door een gecertificeerde onderneming.  
 
Handelaars kunnen de verkoop weigeren indien ze vrezen dat een poging wordt gedaan om de 
installatie door een gecertificeerde aannemer te omzeilen. 
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