FORMULIER
TEN BEHOEVE VAN HET VERKRIJGEN VAN EEN DIPLOMA VOLGENS DE
F-GASSENVERORDENING OP BASIS VAN EEN STEK-DIPLOMA
1. Vul het formulier op de volgende bladzijde geheel in.
2. Stuur het formulier, tezamen met uw originele STEK-diploma en een kopie van
een geldig identeitsbewijs naar onderstaand adres.
Identiteitsbewijs: Rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
3. Rijkswaterstaat stuurt u een F-gassendiploma conform de Regeling gefluoreerde
broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties plus het originele STEK-diploma
toe.

Rijkswaterstaat
Secretariaat RWS Leefomgeving,
InfoMil
Postadres: Postbus 2232| 3500 GE
Utrecht
o.v.v. omwisseling STEK-diploma

Ter informatie:
Deelweergave van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde
stoffen koelinstallaties: art. 31:
1. Nadat degene die houder is van een diploma STEK-monteur of een diploma
CFKmonteur dit diploma aan de minister heeft toegezonden, verstrekt de minister
een diploma behorend bij categorie I als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a.
2. Nadat degene die houder is van een diploma auto-aircomonteur (STEK) of een
diploma demonteur auto-airco (STEK) dit diploma aan de minister heeft toegezonden,
verstrekt de minister een diploma als bedoeld in artikel 2, derde lid.
Op basis van bovengenoemd artikel kan voor een STEK-diploma bij Rijkswaterstaat een
nieuw diploma in het kader van de regeling worden verkregen, volgens onderstaande
tabel:
STEK-diploma

Nieuw diploma uitvoeringsregeling

Diploma STEK-monteur

Diploma koelinstallaties Categorie I

Diploma CFK-monteur

Diploma koelinstallaties Categorie I

Diploma auto-aircomonteur (STEK)

Diploma terugwinnen mobiele airco's

Diploma demonteur auto-airco (STEK)

Diploma terugwinnen mobiele airco's

VERZOEK TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN
DIPLOMA
(uitsluitend deze pagina opsturen is voldoende!)

Ruimte voor datumstempel
Rijkswaterstaat

VERGEET NIET OM BIJ TE VOEGEN:

□
□

Het originele STEK diploma; LET OP!! GEEN FGASDIPLOMA’S OPSTUREN MET
EEN GROENE RAND. DEZE ZIJN GEWOON GELDIG! STUURT U DEZE TOCH OP
DAN KUNNEN DEZE IN DE ENORME TOESTROOM VERLOREN GAAN!
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart);

ONDERSTAANDE GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B.
UW GEGEVENS:
STEK MONTEURSNUMMER: ………………………………………………….
ACHTERNAAM : …………………………………………………………………..
VOORNAAM : …………………………………………………………………..
VOORLETTERS : ………………………………………………………….
GESLACHT M/V : ………………………………………………………….
GEBOORTEDATUM JJJJ/MM/DD : ……..……/………………/………
GEBOORTEPLAATS : …………………………………………………………..
GEBOORTELAND : …………………………………… (indien niet-Nederland)

ADRES WAARNAAR HET DIPLOMA MOET WORDEN VERSTUURD:
BEDRIJF : ………………………………………………. (indien van toepassing)
STRAAT : …………………………………………………………..
NUMMER : …………………………………………………………..
POSTCODE : …………………………………………………………..
PLAATS : …………………………………………………………..
DIT IS UW : woonadres / werkadres (schrappen wat niet past)
E-MAILADRES : ………………………………………………. (waarop u bereikbaar bent voor vragen)
TELEFOONNUMMER: …………………………… (waarop u overdag bereikbaar bent voor vragen)

