
Herzieningsproject van de Europese Commissie
voor het aanpassen van de F-GAS regelgeving

N°842/2006



Voorstellen van de europese commissie voor het aanpassen van de 
europese regelgeving F-Gas N°842-2006 (1ste versie)

1. Algemene voorzieningen

2. Insluiting

3. Op de markt brengen en restricties van gebruik

4. Vermindering van de beschikbaarheid van HFK’s

5. Rapportering

6. Finale voorzieningen

1. Algemene voorzieningen

2. Insluiting

3. Op de markt brengen en restricties van gebruik

4. Vermindering van de beschikbaarheid van HFK’s

5. Rapportering

6. Finale voorzieningen

© climalife - www.climalife.dehon.com   I   03/09/2013           P2

S
u

p
p

o
rt

 T
e
c
h

n
iq

u
e
 0

3
-2

0
1
3
 V

1



Definities van begrippen gebruikt in deze regelgeving

Nieuwe begrippen:

Ton equivalent CO2 : hoeveelheid F-gassen uitgedrukt in (GWP x q) equivalent

Exploitant / Operator

Hermetisch gesloten systeem

Vaste brandbeveiligingssystemen

Mobiele koeling

Gekoelde vrachtwagen

Gekoelde aanhangwagen

Definities van begrippen gebruikt in deze regelgeving

Nieuwe begrippen:

Ton equivalent CO2 : hoeveelheid F-gassen uitgedrukt in (GWP x q) equivalent

Exploitant / Operator

Hermetisch gesloten systeem

Vaste brandbeveiligingssystemen

Mobiele koeling

Gekoelde vrachtwagen

Gekoelde aanhangwagen

Algemene voorzieningen – Hfdst. I
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Voorkomen van emissies (art 2)

Opzettelijke emissie verboden

Exploitanten moeten alles doen om deze emissies te voorkomen

en lekken zo snel mogelijk herstellen

Controle door gecertifieerd personeel binnen een maand na een

lek

Gecertificeerde bedrijven – ook voor SF6 in  electrische

schakelkasten

Controle van lekdichtheid (art 3)

Invoering van het begrip Ton equivalent CO2

Toevoegen van vaste brandbeveiligingssystemen

Toevoegen van gekoelde vrachtwagens en aanhangwagens

Voorkomen van emissies (art 2)

Opzettelijke emissie verboden

Exploitanten moeten alles doen om deze emissies te voorkomen

en lekken zo snel mogelijk herstellen

Controle door gecertifieerd personeel binnen een maand na een

lek

Gecertificeerde bedrijven – ook voor SF6 in  electrische

schakelkasten

Controle van lekdichtheid (art 3)

Invoering van het begrip Ton equivalent CO2

Toevoegen van vaste brandbeveiligingssystemen

Toevoegen van gekoelde vrachtwagens en aanhangwagens

Insluiting – Hfdst. II
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Lekdichtheidscontrole (art 3)

Exploitanten van vaste installaties (koeling, klimaatregeling, warmtepomp,

brandbeveiliging) en vrachtwagens die meer dan 5T eq CO2 bevatten.

Controle is verplicht door gecertificeerd personeel voor installaties > 5T eq CO2

➜ >     5T eq. CO2 : minstens 1 maal per 12 maanden

➜ >   50T eq. CO2 : minstens 1 maal per 6 maanden

➜ > 500T eq. CO2 : minstens 1 maal per 3 maanden + verplichting van 

vaste lekdetectieapparatuur & controle van de apparatuur 1 maal per 12 maanden

(art 4)

➜Vermindering van frequentie van controle tot minstens 1 maal per 12 maanden

indien er vaste lekdetectieapparatuur met alarm is geïnstalleerd. (art4)

alleen voor :  50T eq. CO2 < installatie < 500T eq. CO2

Bijhouden van een logboek (art 5)

Lekdichtheidscontrole (art 3)

Exploitanten van vaste installaties (koeling, klimaatregeling, warmtepomp,

brandbeveiliging) en vrachtwagens die meer dan 5T eq CO2 bevatten.

Controle is verplicht door gecertificeerd personeel voor installaties > 5T eq CO2

➜ >     5T eq. CO2 : minstens 1 maal per 12 maanden

➜ >   50T eq. CO2 : minstens 1 maal per 6 maanden

➜ > 500T eq. CO2 : minstens 1 maal per 3 maanden + verplichting van 

vaste lekdetectieapparatuur & controle van de apparatuur 1 maal per 12 maanden

(art 4)

➜Vermindering van frequentie van controle tot minstens 1 maal per 12 maanden

indien er vaste lekdetectieapparatuur met alarm is geïnstalleerd. (art4)

alleen voor :  50T eq. CO2 < installatie < 500T eq. CO2

Bijhouden van een logboek (art 5)

Insluiting – Hfdst. II
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Insluiting – Equivalente hoeveelheden per koudemiddel

14301774182520882107213823472730314439223985GWP

241

24.1

2.41

R-407C R-134aR-407FR-410AR-407AR-427AR-417AR-422DR-422AR-404AR-507Vulling in kg

349274239237233213183159127125500 T eq CO2

34.927.423.923.723.321.318.315.912.712.550 T eq CO2

3.492.742.392.372.332.131.821.591.271.255 T eq CO2
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Emissies tijdens de productie (art 6)
Producenten zorgen ervoor emissies bij productie, transport en stockage te beperken.

Recuperatie (art 7)
Exploitanten van vaste en mobiele installaties moeten recuperatie laten uitvoeren door gecertificeerd

personeel.

Gerecupereerde koudemiddelen moeten worden gerecycleerd, geregenereerd of vernietigd. Van

toepassing op exploitanten van volgende installaties. 

Koeling, klimaatbeheersing, warmtepomp

Installaties die solventen bevatten

Brandbeveiligingssystemen

Electrische schakelkasten

Uit verpakkingen die F-gassen hebben bevat moeten eventuele restgassen worden gerecupereerd om

deze vervolgens te recycleren, te regenereren of te vernietigen.

Exploitanten van installaties die F-gassen bevatten moeten een beroep doen op gecertificeerd

personeel.

Emissies tijdens de productie (art 6)
Producenten zorgen ervoor emissies bij productie, transport en stockage te beperken.

Recuperatie (art 7)
Exploitanten van vaste en mobiele installaties moeten recuperatie laten uitvoeren door gecertificeerd

personeel.

Gerecupereerde koudemiddelen moeten worden gerecycleerd, geregenereerd of vernietigd. Van

toepassing op exploitanten van volgende installaties. 

Koeling, klimaatbeheersing, warmtepomp

Installaties die solventen bevatten

Brandbeveiligingssystemen

Electrische schakelkasten

Uit verpakkingen die F-gassen hebben bevat moeten eventuele restgassen worden gerecupereerd om

deze vervolgens te recycleren, te regenereren of te vernietigen.

Exploitanten van installaties die F-gassen bevatten moeten een beroep doen op gecertificeerd

personeel.

Insluiting – Hfdst. II
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Opleiding en certificering (art 8)

Het personeel moet gecertificeerd zijn

Certificeringsprogramma’s worden opgesteld door de lidstaten en behandelen :

Regelgeving en geldende normen

Voorkomen van emissies

Recuperatie van F-gassen

Handelingen op installaties

Technieken om F-gassen te vervangen

Opleidingscertificaten

Worden afgeleverd nadat de aanvrager een opleiding heeft gevolgd.

Certificaten zijn geldig voor 5 jaar en hernieuwbaar indien de aanvrager periodisch een actualisatie

opleiding volgt. Deze actualisatie opleiding is verplicht om de 5 jaar. 

De lidstaten delen ten laatste op 1 januari 2015 hun opleidings- en certificatieprogramma mee.

Opleiding en certificering (art 8)

Het personeel moet gecertificeerd zijn

Certificeringsprogramma’s worden opgesteld door de lidstaten en behandelen :

Regelgeving en geldende normen

Voorkomen van emissies

Recuperatie van F-gassen

Handelingen op installaties

Technieken om F-gassen te vervangen

Opleidingscertificaten

Worden afgeleverd nadat de aanvrager een opleiding heeft gevolgd.

Certificaten zijn geldig voor 5 jaar en hernieuwbaar indien de aanvrager periodisch een actualisatie

opleiding volgt. Deze actualisatie opleiding is verplicht om de 5 jaar. 

De lidstaten delen ten laatste op 1 januari 2015 hun opleidings- en certificatieprogramma mee.

Insluiting – Hfdst. II
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Verbod om op de markt te brengen van producten en installaties (art 9 - Bijlage III)

• R-23 - Brandbeveiliging 01/01/2015

• Huishoud koelkasten en diepvriezers 01/01/2015 -> GWP > 150

• Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik 01/01/2017 -> GWP >2500

(hermetisch gesloten systemen – gebraseerde leidingen)

01/01/2020 -> GWP > 150

• Autonome mobiele klimaatbeheersingsystemen 01/01/2020 -> GWP > 150

(Hermetisch gesloten systemen verplaatsbaar door de eindgebruiker)

➜ Het gebruik van F-gassen of mengsels die F-gassen bevatten waarvan het GWP gelijk of hoger is dan 2.500 is verboden vanaf 1 januari 2020 voor het

onderhoud van koelinstallaties die meer dan 5T eq C02 bevatten. (art 11 paragraaf 3)

Verbod om op de markt te brengen van producten en installaties (art 9 - Bijlage III)

• R-23 - Brandbeveiliging 01/01/2015

• Huishoud koelkasten en diepvriezers 01/01/2015 -> GWP > 150

• Koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik 01/01/2017 -> GWP >2500

(hermetisch gesloten systemen – gebraseerde leidingen)

01/01/2020 -> GWP > 150

• Autonome mobiele klimaatbeheersingsystemen 01/01/2020 -> GWP > 150

(Hermetisch gesloten systemen verplaatsbaar door de eindgebruiker)

➜ Het gebruik van F-gassen of mengsels die F-gassen bevatten waarvan het GWP gelijk of hoger is dan 2.500 is verboden vanaf 1 januari 2020 voor het

onderhoud van koelinstallaties die meer dan 5T eq C02 bevatten. (art 11 paragraaf 3)

14301774182520882107213823472730314439223985GWP

R-134aR-407CR-407FR-410AR-407AR-427AR-417AR-422DR-422AR-404AR-507Fluides

Op de markt brengen en gebruiksbeperkingen – Hfdst. III
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Etiketering en product informatie (art 10)

➜ Koelinstallaties, klimaatbeheersing, warmtepompen, brandbeveiliging, electrische
transformatoren, drijfgassen en alle verpakkingen die F-gassen bevatten moeten op een
leesbare en onuitwisbare manier worden geëtiketeerd.

• Vermelding dat de installatie F-gassen bevat

• Type van F-gas conform nomenclatuur of de chemische naam

• De hoeveelheid van het F-gas in kg 

• Vanaf 01/01/2017, de vulling in equivalent CO2

Dit geldt ook voor hermetisch gesloten systemen

➜ Deze informatie moet ook vermeld worden in de handleiding

➜ Indien het koudemiddel een GWP>150 heeft, moet in documenten voor pubicitaire
doeleinden voor hermetisch gesloten systemen de vulling in equivalent C02 worden
vermeld.

➜ Schuim dat F-gassen bevat moeten worden gelabeld.

Etiketering en product informatie (art 10)

➜ Koelinstallaties, klimaatbeheersing, warmtepompen, brandbeveiliging, electrische
transformatoren, drijfgassen en alle verpakkingen die F-gassen bevatten moeten op een
leesbare en onuitwisbare manier worden geëtiketeerd.

• Vermelding dat de installatie F-gassen bevat

• Type van F-gas conform nomenclatuur of de chemische naam

• De hoeveelheid van het F-gas in kg 

• Vanaf 01/01/2017, de vulling in equivalent CO2

Dit geldt ook voor hermetisch gesloten systemen

➜ Deze informatie moet ook vermeld worden in de handleiding

➜ Indien het koudemiddel een GWP>150 heeft, moet in documenten voor pubicitaire
doeleinden voor hermetisch gesloten systemen de vulling in equivalent C02 worden
vermeld.

➜ Schuim dat F-gassen bevat moeten worden gelabeld.

Op de markt brengen en gebruiksbeperkingen – Hfdst. III
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Verbod op voorgevulde installaties (art 12)

➜ 3 jaar na het van kracht worden van deze regelgeving mogen installaties voor koeling, 

klimaatbeheersing en warmtepompen niet meer worden voorgevuld met HFK ’s 

alvorens ze op de markt worden gebracht.

De vulling dient te gebeuren op de plaats van installatie door een gecertificeerd

persoon.

➜Dit geldt niet voor hermetisch gesloten systemen of voor installaties die minder dan 

2 % van de maximale HFK vulling bevatten.

➜ 3 jaar na het van kracht worden van deze regelgeving mogen installaties voor koeling, 

klimaatbeheersing en warmtepompen niet meer worden voorgevuld met HFK ’s 

alvorens ze op de markt worden gebracht.

De vulling dient te gebeuren op de plaats van installatie door een gecertificeerd

persoon.

➜Dit geldt niet voor hermetisch gesloten systemen of voor installaties die minder dan 

2 % van de maximale HFK vulling bevatten.

Op de markt brengen en gebruiksbeperkingen – Hfdst. III

© climalife - www.climalife.dehon.com   I   03/09/2013           P11 S
u

p
p

o
rt

 T
e
c
h

n
iq

u
e
 0

3
-2

0
1
3
 V

1



Doel is 21% in 2030

Procentuele hoeveelheden in eq.CO2 gebaseerd op gemiddelde jaarlijks

geproduceerde en geïmporteerde hoeveelheden HFK’s tussen 2008 en 2011.

2015 100%

2016-17 93%

2018-20 63%

2021-23 45%

2024-26 31%

2027-29 24%

2030 21%

Procentuele hoeveelheden in eq.CO2 gebaseerd op gemiddelde jaarlijks

geproduceerde en geïmporteerde hoeveelheden HFK’s tussen 2008 en 2011.

2015 100%

2016-17 93%

2018-20 63%

2021-23 45%

2024-26 31%

2027-29 24%

2030 21%

Afbouw van productie door quota – Hfdst. IV

Bijlage V
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Exploitanten

➜ Logboek is nu ook verplicht voor installaties met een vulling < 3 kg

➜Operatoren dienen na ontmanteling van een installatie de logboeken gedurende
minimaal 2 jaar bij te houden. (art 5)

➜Exploitanten moeten deze gedurende 5 jaar bijhouden

Exploitanten

➜ Logboek is nu ook verplicht voor installaties met een vulling < 3 kg

➜Operatoren dienen na ontmanteling van een installatie de logboeken gedurende
minimaal 2 jaar bij te houden. (art 5)

➜Exploitanten moeten deze gedurende 5 jaar bijhouden

Rapportering en logboeken – Hfdst V
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➜De Commissie kan wijzigingen aan de F-gas regelgeving doorvoeren
zonder consultatie van het Europees Parlement (EP)

➜Een eenvoudige notificatie bij het EP is voldoende om een wijziging door te 
voeren betreffende volgende punten:

• Installaties
• Drempels in kg en eq CO2

• Producten
• Rapportering en logboeken
• Data

➜De Commissie kan wijzigingen aan de F-gas regelgeving doorvoeren
zonder consultatie van het Europees Parlement (EP)

➜Een eenvoudige notificatie bij het EP is voldoende om een wijziging door te 
voeren betreffende volgende punten:

• Installaties
• Drempels in kg en eq CO2

• Producten
• Rapportering en logboeken
• Data

Uitoefening van delegatie (mogelijkheden voor de Commissie)

Finale voorzieningen – Hfdst. VI
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Orientaties na de 1ste versie

➜ 19 juni 2013 heeft de commissie leefmilieu (de ENVI) van het Europees

parlement gestemd voor een aanscherping van de uitbanning van HFK’s in koel, 

airconditioning en warmtepompssytemen.

➜De 2de versie onder voorzitterschap van Ierland werd niet weerhouden. 

➜Hieronder een selectie van de ammendementen zoals in het voorstel ENVI:

� Een verstrengde Phase-down

� Vervroegde verbodsdata voor het op de markt brengen

� Uitgebreide restricties voor het op de markt brengen:

- Verandering van het toegelaten GWP

- Voor meer types installaties

� Verbod op voorgevulde installaties

� Een tax op CO2 emissies voor quota’s voor het op de markt brengen

➜ 19 juni 2013 heeft de commissie leefmilieu (de ENVI) van het Europees

parlement gestemd voor een aanscherping van de uitbanning van HFK’s in koel, 

airconditioning en warmtepompssytemen.

➜De 2de versie onder voorzitterschap van Ierland werd niet weerhouden. 

➜Hieronder een selectie van de ammendementen zoals in het voorstel ENVI:

� Een verstrengde Phase-down

� Vervroegde verbodsdata voor het op de markt brengen

� Uitgebreide restricties voor het op de markt brengen:

- Verandering van het toegelaten GWP

- Voor meer types installaties

� Verbod op voorgevulde installaties

� Een tax op CO2 emissies voor quota’s voor het op de markt brengen
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Orientaties na de 1ste versie

Voorlopige planning:

➜ Juli : discussie tussen de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten.

➜ Indien akkoord begint op 1 september een trialoog tussen de Europese raad en 

het Europese parlement. Deze tekst wordt in voorgesteld in eerste lezing einde

2013

➜Bij geen akkoord wordt de voorgestelde tekst de originele tekst van de commisie

aangevuld met de ammendementen van de ENVI goedgekeurd op 19 juni. Het 

risico is groot dat deze in eerste lezing zal verworpen worden.
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