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Het kenniscentrum bundelt en verspreidt de 
meest recente technische en wetenschappelijke 
kennis inzake het rationeel gebruik van een 
energie - die zowel geproduceerd wordt door 
brandstoffen als door productie via duurzame 
bronnen, waarbij “brandstof” zowel duidt 
op fossiele (vloeibare, gasvormige als vaste) 
brandstoffen als op hernieuwbare brandstoffen 
- en de daaraan verbonden technieken. Het 
kenniscentrum is erkend door Nationaal en 
Gewestelijke overheden. Het informeert de 
professionelen en is de gesprekspartner van 
de overheden bij het opstellen van normen en 
reglementeringen.
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WIE IS EN WAT DOET BTECCH?
Als dé referentie biedt BtecCH ondersteuning op het vlak 
van verwarming- en koeltechnieken aan de HVAC-sector 
en aan het beleid binnen de verschillende gewesten.

BtecCH profileert zich als een neutrale multi-energie 

organisatie, die samen met haar leden-fabrikanten, 
beroepsverenigingen, energiesectoren – werkt aan een 
breed platform om kennis te delen en opleidingen te 
promoten en te ondersteunen.

UNIEK IN BELGIË
Centraal gelegen in Brussel levert BtecCH 
bekwaamheidsattesten af - in het Nederlands of het Frans 
- die door de drie gewesten (Vlaams, Waals of Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) erkend zijn. Dit geeft aan het 
Cedicol attest een unieke meerwaarde. Daarnaast wordt 

de theoretische kennis ook in de praktijk getraind op een 
brede waaier aan verwarmingstoestellen.

WAAROM KIEZEN VOOR BTECCH-OPLEIDINGEN?
Via het trainingcenter organiseert BtecCH cursussen, 
erkend door de drie gewesten, voor het behalen 
van certificaten en/of bekwaamheidsattesten als 

gekwalificeerd technicus (onderhoud ketel/branders en 
reservoircontrole) en de hernieuwing ervan.

DOCENTEN UIT DE 
PRAKTIJK

30

Een 30-tal docenten vanuit onze 
leden, rijk aan een professionele 
praktijkervaring, maken de brug 
tussen de theorie en de praktijk-
sessies meer dan interessant.

DEELNEMERS PER JAAR

1000

Meer dan 1000 deelnemers volgen 
jaarlijks één van de opleidingen die 
BtecCH organiseert. Hiermee zijn 
wij één van de belangrijke spelers 
in dit domein.

CURSUSSEN OP 
TOPNIVEAU

40

Ons kenniscentrum is erkend 
door de gewesten en nationale 
overheden, en dit voor de 
verschillende brandstoffen en hun 
technieken.

UP-TO-DATE 
LESMATERIAAL

DOCENTEN MET 
PRAKTIJKERVARING

UNIEK EN ERKEND
OPLEIDINGSCENTRUM

EEN PASSEND SYLLABUS
BIJ ELKE CURSUS
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OPLEIDINGEN

Technicus vloeibare brandstoffen

Technicus opslagtanks

Technicus gasvormige brandstoffen

CERGA gasmonteur

CERGA prof. gasinstallateur ‘Aardgas’

BASISOPLEIDINGEN 6

Techniek vloeibare brandstoffen

Techniek gasvormige brandstoffen GII 

Technicus verwarmingsaudit (H100)

Techniek gasvormige brandstoffen GI

Technicien Diagnostic Approfondi Type l (WG)

Technicien Diagnostic Approfondi Type ll (WG)

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

UITBREIDINGSMODULES 10

Technicus vloeibare brandstoffen

Technicus gasvormige brandstoffen (GI/GII)

Technicus opslagtanks

Wetgeving Wallonië opslagtanks

Wetgeving Wallonië

Wetgeving Brussel : EPB-Verwarmingsketeltechnicus

HERNIEUWINGEN & BIJSCHOLINGEN
14

Wetgeving Brussel : EPB-Verwarmingsadviseur type 1

Wetgeving Brussel : EPB-Verwarmingsadviseur type 2

8

U kan zich voor een opleiding/bijscholing 
inschrijven enkel via de website van 
BtecCH: www.btecch.be

Op de website vindt u een lijst van 
het volledig opleidingsaanbod met 
alle praktische informatie, zoals de 
data, de prijs, de duur en de algemene 

voorwaarden.

Voor meer informatie kan u steeds 
contact opnemen met BtecCH via mail  
info@btecch.be of per telefoon op het 
nummer +32 (0)2 558 52 20.

Technicus verwarmingsaudit (H100)
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Wetgeving Wallonië

Wetgeving Wallonië opslagtanks

Wetgeving Brussel 

Wetgeving Brussel opslagtanks

WETGEVINGEN

DE SYLLABUS ALS HOEKSTEEN VAN DE KENNIS
De BtecCH syllabi bundelen de meest recente kennis 
inzake verwarmingssystemen en hun energie, zowel 
inzake technieken van verbranding, opslag als van de 

regelgeving. De informatie die erin gebundeld is, koppelt 
onmiddellijk terug naar de praktijk. 

INSCHRIJVINGEN



BASISOPLEIDINGEN
TECHNICUS VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

Plaats: Brussel

Duur: 10 dagen

Prijs: € 930 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare 
brandstof (erkend brandertechnicus vloeibare 
brandstof) voor het Vlaams Gewest.

Diploma

Plaats: Brussel

Duur: 4 dagen

Prijs: € 600 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake de controle 
en het onderhoud van stookolietanks (‘erkend 
stookolietechnicus’) voor het Vlaams Gewest.

Diploma

BASISOPLEIDINGEN

De opleiding bestaat uit twee delen: enerzijds een 
gedeelte wetgeving en anderzijds een specifiek 
deel waar de theoretische benadering van de 
verbrandingstechniek van vloeibare brandstoffen 
aan bod komt, aangevuld met een ruime praktische 
training. 

Bij deze opleiding wordt een deel wetgeving van het 
Vlaams Gewest gegeven en een specifiek deel waar 
de techniek van opslag en de praktijk door middel 
van demonstraties en dichtheidsproeven aan bod 
komen. 

TECHNICUS OPSLAGTANKS

6 - BASISOPLEIDINGEN BASISOPLEIDINGEN - 7

TECHNICUS GASVORMIGE 
BRANDSTOFFEN

Plaats: Brussel

Duur: 10 dagen

Prijs: € 930 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige 
brandstof (‘erkend brandertechnicus gasvormige 
brandstof GI’) voor het Vlaams Gewest.

Diploma

Tijdens deze opleiding wordt een gedeelte wetgeving 
gegeven aangevuld met een specifiek deel waar de 
theoretische benadering van de verbrandingstechniek 
van gasvormige brandstoffen aan bod komt. Een 
uitgebreid deel praktijk is voorzien, waarbij de 
foutopsporing op gasunits wordt aangeleerd.

CERGA GASMONTEUR

Plaats: Onbepaald

Duur: 2 dagen

Prijs: € 200 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat als ‘CERGA gasmonteur’.

Diploma

Je krijgt een algemene inleiding over werken met 
aardgas en hoe een correcte en veilige installatie 
tot stand brengen. Verder leer je alles over het 
plaatsen van binnenleidingen voor lage druk en 
word je geïnformeerd over de verschillende soorten 
verbruikstoestellen en aandachtspunten waar je 
moet op letten bij de installatie van elk type.

CERGA PROF. GASINSTALLATEUR 
‘AARDGAS’

Plaats: Onbepaald

Duur: 7 dagen

Prijs: € 650 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Het behalen van het kwaliteitslabel als ‘CERGA 
professionele gasinstallateur voor aardgas’.

Diploma

Na een algemene inleiding over aardgas, de 
eigenschappen en de samenstelling ervan,  leer je 
alles over de dimensionering van de binnenleidingen 
voor lage druk. Krijg je veel informatie mee over 
de verschillende soorten verbruikstoestellen en 
de aandachtspunten waar je moet op letten bij de 
installatie van elk type. 



WETGEVINGEN
WETGEVINGEN
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* in combinatie met de bijhorende basisopleiding

WETGEVING WALLONIË *

Plaats: Brussel

Duur: 1 dag

Prijs: € 180 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidsattest van ‘technicien en combustibles 
liquides’ en/of ‘technicien en combustibles gazeux 
GI en/of GII’. 

Diploma

Dit is een aanvullende opleiding ‘Wetgeving‘ die 
aansluit bij de basisopleiding ‘technicus vloeibare 
of gasvormige brandstoffen‘ en zij is bedoeld om de 
verschillende erkenningen voor het Waals Gewest 
te behalen. De deelnemer moet eerder al een 
basisopleiding ‘technicus vloeibare en/of gasvormige 
brandstoffen‘ gevolgd hebben.

WETGEVING WALLONIË OPSLAGTANKS *

Plaats: Brussel

Duur: 1 dag

Prijs: € 180 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidsattest ‘technicien agréé pour le 
contrôle d’étanchéité des citernes à mazout’ voor 
het Waals Gewest. 

Diploma

Deze aanvullende opleiding is bedoeld voor 
personen die reeds eerder een basisopleiding 
‘technicus opslagtanks’ – om het certificaat van 
bekwaamheid inzake de controle en het onderhoud 
van stookolietanks (‘erkend stookolietechnicus’) te 
behalen – volgden.

WETGEVING BRUSSEL *

Plaats: Brussel

Duur: 3 dagen

Prijs: € 495 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidsattest als ‘EPB-
verwarmingsketeltechnicus L’ (vloeibare 
brandstoffen) en/of ‘EPB-verwarmingsketel- 
technicus GI en/of GII’ (gasvormige brandstoffen). 

Diploma

Deze aanvullende opleiding sluit aan op de 
basisopleiding ‘technicus vloeibare of gasvormige 
brandstoffen‘ en is bedoeld om de verschillende 
erkenningen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
te behalen. De deelnemer moet eerder al een 
basisopleiding ‘technicus vloeibare en/of gasvormige 
brandstoffen‘ gevolgd hebben.

WETGEVING BRUSSEL OPSLAGTANKS *

Plaats: Brussel

Duur: 1 dag

Prijs: € 180 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Getuigschrift ‘opslagtanks’ voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Diploma

Deze aanvullende opleiding ‘Wetgeving‘ sluit aan 
bij de basisopleiding ‘technicus opslagtanks‘ en zij 
is bedoeld om het getuigschrift voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te behalen.



UITBREIDINGSMODULES

UITBREIDINGSMODULES
TECHNIEK GASVORMIGE 
BRANDSTOFFEN GI

Plaats: Brussel

Duur: 4 dagen

Prijs: € 700 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige 
brandstof (module GI) (‘erkend brandertechnicus 
gasvormige brandstof GI’) of het bekwaamheidsattest 
als ‘technicien agréé en combustibles gazeux GI’ 
of ‘EPB-verwarmingsketeltechnicus GI’ voor het 
gewest waarvoor u steeds een erkenning heeft als 
technicus vloeibare brandstoffen.

Diploma

De opleiding bestaat in de eerste plaats uit de 
theoretische benadering van de verbrandingstechniek 
van gasvormige brandstoffen en wordt aangevuld 
met een praktisch gedeelte waarbij de rookgasmeting 
en de foutopsporing worden aangeleerd.

TECHNIEK GASVORMIGE 
BRANDSTOFFEN GII

Plaats: Brussel

Duur: 4 dagen

Prijs: € 700 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige 
brandstof (module GII) (‘erkend brandertechnicus 
gasvormige brandstof GII’) of het bekwaamheidsattest 
als ‘technicien agréé en combustibles gazeux GII’ of 
‘EPB-verwarmingsketeltechnicus GII’.

Diploma

Deze opleiding bestaat uit de theoretische benadering 
van de verbrandingstechniek op gasvormige 
brandstoffen en wordt aangevuld met een praktisch 
gedeelte, waarbij het inregelen van de gasstraat en 
de ventilatorbrander en de foutopsporing worden 
aangeleerd.

TECHNICUS VERWARMINGSAUDIT H100

Plaats: Onbepaald

Duur: 2 dagen

Prijs: € 200 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake de 
verwarmingsaudit (‘erkend technicus 
verwarmingsaudit’) behalen voor het Vlaams 
Gewest.

Diploma

Deze opleiding licht toe hoe een verwarmingsaudit 
dient uitgevoerd te worden in het Vlaams Gewest, op 
installaties gevoed met vloeibare en/of gasvormige 
brandstoffen bestaande uit meer dan één ketel of 
installaties > 100 kW, of installaties met ketels die 
werken met vaste brandstoffen. Aansluitend worden 
2 installaties bezocht waarop bij wijze van praktische 
oefening een audit uitgevoerd wordt.

TECHNIEK VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

Plaats: Brussel

Duur: 4 dagen

Prijs: € 700 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare 
brandstof (‘erkend brandertechnicus vloeibare 
brandstof’) of het bekwaamheidsattest als 
‘technicien en combustibles liquides’ of ‘EPB-
verwarmingsketeltechnicus L’ voor het gewest 
waarvoor u steeds een erkenning heeft als technicus 
gasvormige brandstoffen.

Diploma

De opleiding bestaat uit de theoretische benadering 
van de verbrandingstechniek van vloeibare 
brandstoffen en wordt aangevuld met een praktisch 
gedeelte waarbij het inregelen van de oliebrander en 
de foutopsporing worden aangeleerd.
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TECHNICIEN DIAGNOSTIC APPROFONDI 
TYPE I (WG)

Plaats: Onbepaald

Duur: 1 dag

Prijs: € 180 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidsattest als ‘technicien agréé en 
diagnostic approfondi de type l’ voor het Waals 
Gewest.

Diploma

Deze opleiding licht toe hoe een diagnostic 
approfondi de type l moet uitgevoerd worden in 
het Waals Gewest, door een ‘technicien agréé en 
diagnostic approfondi de type l’. 

TECHNICIEN DIAGNOSTIC APPROFONDI 
TYPE II (WG)

Plaats: Onbepaald

Duur: 4 dagen

Prijs: € 700 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidsattest als ‘technicien agréé en 
diagnostic approfondi de type ll’ voor het Waals 
Gewest.

Diploma

Deze opleiding licht toe hoe een diagnostic 
approfondi de type II moet uitgevoerd worden in 
het Waals Gewest. Aansluitend worden 2 installaties 
bezocht waarop bij wijze van praktische oefening een 
diagnostic approfondi uitgevoerd wordt.

EPB-VERWARMINGSADVISEUR TYPE 1 
(BHG)

Plaats: Brussel

Duur: 3 dagen

Prijs: € 495 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidsattest als ‘EPB-verwarmingsadviseur 
type 1’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diploma

Deze opleiding licht toe hoe een oplevering op een 
verwarmingssysteem type 1, bestaande uit één 
enkele ketel met een vermogen van hoogstens  
100 kW, dient uitgevoerd te worden in het Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest.

EPB-VERWARMINGSADVISEUR TYPE 2 
(BHG)

Plaats: Brussel

Duur: 1 dag

Prijs: € 180 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidattest als ‘EPB-verwarmingsadviseur 
type 2’ voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diploma

Deze aanvullende opleiding die aansluit bij de 
basisopleiding ‘verwarmingsaudit > 100 kW 
(H100), licht toe hoe een oplevering en diagnose 
op een verwarmingssysteem type 2, bestaande uit 
verschillende ketels of installaties met een vermogen 
> 100 kW, dient uitgevoerd te worden in het Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest.
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BIJSCHOLINGEN

WETGEVING WALLONIË OPSLAGTANKS

Plaats: Brussel

Duur: 1,5 dagen

Prijs: € 90 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidattest van ‘’technicien agréé pour le 
contrôle d’étanchéité des citernes à mazout’ voor 
het Waals Gewest.

Diploma

Deze optionele opleiding, enkel beschikbaar indien 
men zich inschrijft voor een hernieuwing ‘technicus 
opslagtanks’ heeft tot doel de erkenningen als 
‘technicien agréé pour le contrôle d’étanchéité des 
citernes à mazout’ te hernieuwen voor het Waals 
Gewest, voor nederlandstaligen.

TECHNICUS OPSLAGTANKS

Plaats: Brussel 

Duur: 1 dag

Prijs: € 180 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake de controle 
en het onderhoud van stookolietanks (‘erkend 
stookolietechnicus’) geldig voor het Vlaams Gewest. 

Diploma

Met deze opleiding krijg je een update van de 
wetgeving(en) en de normen over opslagtanks voor 
vloeibare brandstoffen. Je krijgt hierbij ook nog 
handige tips en trachten we je een antwoord te geven 
op vragen waarmee je in de praktijk geconfronteerd 
wordt. De erkenning moet om de vijf jaar hernieuwd 
worden.

Plaats: Brussel

Duur: 1 dag

Prijs: € 180 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidattest van ‘technicien agréé en 
combustibles liquides’ en/of ‘technicien agréé en 
combustibles gazeux GI en/of GII’ geldig voor het 
Waals Gewest.

Diploma

Deze optionele opleiding, enkel beschikbaar 
indien men zich inschrijft voor een hernieuwing 
‘brandertechnicus brandstoffen L of G, heeft tot 
doel de erkenningen als ‘technicien agréé en 
combustibles liquides’ en/of ‘technicien agréé en 
combustibles gazeux GI en/of GII’ te hernieuwen 
voor het Waals Gewest, voor nederlandstaligen. Een 
’erkend technicus’ dient zijn erkenning om de vijf jaar 
te hernieuwen.

WETGEVING WALLONIËTECHNICUS VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

Plaats: Brussel

Duur: 1,5 dagen

Prijs: € 315 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare 
brandstof (‘erkend brandertechnicus vloeibare 
brandstof’) geldig voor het Vlaams Gewest.

Diploma

Deze opleiding heeft tot doel de erkenning als 
‘erkend brandertechnicus vloeibare brandstof’ voor 
het Vlaams Gewest te hernieuwen. Een ’erkend 
technicus’ dient om de vijf jaar zijn erkenning te 
hernieuwen.

TECHNICUS GASVORMIGE 
BRANDSTOFFEN (GI/GII)

Plaats: Brussel

Duur: 1,5 dagen

Prijs: € 315 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige 
brandstof (module GI en/of GII) (‘erkend 
brandertechnicus gasvormige brandstof GI en/of 
GII’) geldig voor het Vlaams Gewest.

Diploma

Deze training heeft tot doel de erkenning als ‘erkend 
brandertechnicus gasvormige brandstof GI/GII’ voor 
het Vlaams Gewest te hernieuwen. Een ’erkend 
technicus’ dient zijn erkenning om de vijf jaar te 
hernieuwen.
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TECHNICUS VERWARMINGSAUDIT 
(H100)

Plaats: Onbepaald

Duur: 2 dagen

Prijs: € 480 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Certificaat van bekwaamheid inzake de 
verwarmingsaudit (’erkend technicus 
verwarmingsaudit (> 100 kW)’) voor het Vlaams 
Gewest.

Diploma

Deze opleiding heeft tot doel het certificaat van 
bekwaamheid inzake de verwarmingsaudit (‘erkend 
technicus verwarmingsaudit’) te hernieuwen voor 
het Vlaams Gewest. De erkenning moet om de vijf 
jaar hernieuwd worden.

WETGEVING BRUSSEL:  
EPB-VERWARMINGSKETELTECHNICUS

Plaats: Onbepaald

Duur: 2 dagen

Prijs: € 480 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidsattest ‘EPB-
verwarmingsketeltechnicus L’ (vloeibare 
brandstoffen) en/of ‘EPB-verwarmingsketel- 
technicus GI en/of GII’ (gasvormige brandstoffen) 
geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diploma

De opleiding heeft tot doel de ‘EPB-
verwarmingsketeltechnicus L en/of GI en/of GII’ 
[voordien ‘erkend verwarmingsketeltechnicus type 
L en/of type G1/G2’], voor nederlandstaligen, in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

WETGEVING BRUSSEL:  
EPB-VERWARMINGSADVISEUR TYPE 1

Plaats: Brussel

Duur: 1,5 dagen

Prijs: € 315 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidsattest ‘EPB-verwarmingsadviseur 
type 1’ geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Diploma

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen 
die de ‘Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-
Verwarmingsketeltechnicus’ gevolgd hebben of 
volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur 
type 1’, voor nederlandstaligen, in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

WETGEVING BRUSSEL:  
EPB-VERWARMINGSADVISEUR TYPE 2

Plaats: Brussel

Duur: 2 dagen

Prijs: € 480 (incl. syllabus)

Praktische informatie

Bekwaamheidsattest ‘EPB-verwarmingsadviseur 
type 2’ geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Diploma

Deze aanvullende opleiding, bedoeld voor personen 
die de ‘Bijscholing wetgeving Brussel : EPB-
verwarmingsketeltechnicus’ gevolgd hebben of 
volgen, heeft tot doel de ‘EPB-verwarmingsadviseur 
type 2 (incl. type 1)’, voor nederlandstaligen, in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij te scholen.

HERNIEUWINGEN & BIJSCHOLINGEN
HERNIEUWINGEN & 

BIJSCHOLINGEN
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BtecCH vzw

Dauwstraat 12 - 1070 Brussel

info@btecch.be

T. 02 558 52 20

www.btecch.be


