
Wetgeving
Het Activiteitenbesluit stelt periodiek onderhoud aan stookinstallaties verplicht. Volgens artikel 3.2.1 moeten 

onderhoud en inspecties aan kleine en middelgrote installaties worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerd 

bedrijf én door een SCIOS gecertificeerd persoon. 

In 2018 heeft de overheid de EPBD (Energie Prestaties Gebouwen) herzien. Vanaf 2020 moeten alle 

verwarmingsinstallaties met een nominaal vermogen van 70 kW of meer periodiek EPBD gekeurd worden. 

De keuringsmethodiek wordt ontwikkeld door SCIOS en is uiterlijk 10 maart 2022 beschikbaar. Tot die tijd 

is er een overgangsregeling van kracht en volstaat een SCIOS Scope 1 of 2 keuring om te voldoen aan de 

keuringsverplichting. 
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Onze diensten

Onze services:

•  SCIOS Scope 1  

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) bij 

ingebruikname van een nieuwe installatie

•  SCIOS Scope 1  

Periodieke inspectie (PI) eens per 4 jaar

•  SCIOS Scope 1  

Periodiek onderhoud (PO)

Onze services:

•  SCIOS Scope 2  

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) bij 

ingebruikname van een nieuwe installatie

•  SCIOS Scope 2  

Periodieke inspectie (PI) eens per 4 jaar

•  SCIOS Scope 2  

Periodiek onderhoud (PO)

Omschrijving

Om een veilige werking van atmosferische ketels en lucht-

verhitters te waarborgen, moeten deze verplicht gekeurd 

en onderhouden worden conform SCIOS Scope 1. Scope 

1 onderhoud wordt altijd uitgevoerd door een specialist die 

beschikt over de benodigde certificering. Daarbij ontvangt 

de klant na afloop altijd een rapportage met daarin het 

bewijs en de resultaten van de uitvoering.

Omschrijving

Warmwaterketels en luchtverhitters met ventilatorbranders 

moeten onderhouden en gekeurd worden conform SCIOS 

Scope 2. Onderhoud en inspecties aan deze installaties 

worden altijd uitgevoerd door een gecertificeerd specialist. 

De werkzaamheden worden standaard geleverd met een 

inspectie- of onderhoudsrapport, met bewijs en resultaat 

van de uitgevoerde werkzaamheden.

Atmosferische ketels en luchtverhitters

Warmwaterketels en luchtverhitters  
met ventilatorbranders
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Onze diensten

Onze services:

•  SCIOS Scope 3  

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) bij 

ingebruikname van een nieuwe installatie

•  SCIOS Scope 3  

Periodieke inspectie (PI) eens per 4 jaar

•  SCIOS Scope 3  

Periodiek onderhoud (PO)

Onze services:

•  SCIOS Scope 5  

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) bij 

ingebruikname van een nieuwe installatie

•  SCIOS Scope 5  

Periodieke inspectie (PI) eens per 4 jaar

•  SCIOS Scope 5  

Periodiek onderhoud (PO)

Omschrijving

Stoomketels en heetwaterketels moeten onderhouden 

worden conform SCIOS Scope 3. Een heetwaterketel 

verwarmt water tot meer dan 105 °C en een stoomketel 

verwarmt water tot het verandert in stoom. 

De SCIOS Scope 3 is speciaal ontwikkeld voor installaties 

die tot hoge temperaturen verwarmen. Onderhoud en 

keuringen worden altijd uitgevoerd door een gecertificeerd 

specialist. De werkzaamheden worden standaard geleverd 

met een inspectie- of onderhoudsrapport, met bewijs en 

resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden.

Omschrijving

Installaties met complexe verhittingsprocessen, zoals 

ovens en smeltovens, fornuizen in de procesindustrie, 

drooginstallaties, naverbranders en directe luchtverhitters 

moeten gekeurd worden conform SCIOS Scope 5.

Stoomketels en heetwaterketels

Bijzondere industriële installaties
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