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Nee

Nee NeeHeeft u installaties ten behoeve van  koeling van gebouwen? 
(procesinstallaties uitgesloten)

Heeft u installaties ten behoeve van verwarming van 
gebouwen? (procesinstallaties uitgesloten)

Is er een gebouwautomatisering en -controlesysteem (GACS) 
en/of een energieprestatiecontract die voldoet aan de eisen?

Keuringsplicht aircosystemen 
met een frequentie van 5 jaar

De ondergrens van 70 kW 
voor de EPBD-keuring 
betekent niet dat de 

ondergrens verandert van 
de keuringen aan 

stookinstallaties die vanuit 
het Activiteitenbesluit (Bal) 

verplicht zijn.

Is de som van het nominaal vermogen, waarbij een 
opwekker, en een distributie- en afgiftesysteem binnen één 

systeem* functioneren >70kW?

De installatie dient uiterlijk 
voor 10 maart 2024 

gekeurd te zijn conform 
SCIOS Scope 14.

Is de koelinstallatie voor 10 maart 2022 voorzien van een 
geldige keuring conform de EPBD II regeling, niet ouder dan 

vijf jaar?

U dient de installatie vijf 
jaar na de laatste 

keuringsdatum opnieuw te 
keuren volgens het 

Bouwbesluit (Bbl) conform 
EPBD III. Dit kan uiterlijk 9 

maart 2027 zijn.

Is er een gebouwautomatisering en -controlesysteem (GACS) 
en/of een energieprestatiecontract die voldoet aan de eisen?

Keuringsplicht 
verwarmingssystemen
SCIOS Scope 14 met een

frequentie van 4 jaar

Is de som van het nominaal vermogen**, waarbij een 
opwekkers, en een distributie- en afgiftesysteem binnen één 

systeem* functioneren >70kW?

Valt de verwarmingsinstallatie onder de eisen van het 
Activiteitenbesluit (Bal) en daarmee keuringsplicht voor

(praktisch gesproken) SCIOS Scope 1 of 2?

Is de stookinstallatie voorzien van een geldige keuring 
conform SCIOS Scope 1 of 2 op 10 maart 2022, niet ouder 

dan vier jaar?

U dient de installatie vier jaar na de laatste keuringsdatum 
opnieuw te keuren volgens het Activiteitenbesluit (Bal) en 

aanvullend aan het Bouwbesluit (Bbl) conform SCIOS Scope 
14. Dit kan uiterlijk 9 maart 2026 zijn.

Geen keuringsplicht 
energieprestatie in het 

kader van EPBD III

Gebouwen die verwarmd of gekoeld worden met 
systemen met een nominaal vermogen van 

290kW of meer, moeten vanaf 1 januari 2026 
uitgerust zijn met een Gebouwbeheersings- en 

controlesysteem (GACS), dat de apparatuur 
controleert en aanstuurt. Zodra het gebouw over 
zo’n systeem beschikt, vervalt de keuringsplicht.
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