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DE CERGA X-FACTOR
Voor u ligt alweer de tiende editie van 
Cerga.news. Ondanks de crisis heeft Cerga 
alle reden om hoopvol naar de toekomst te 
kijken. 

E erst was er de lezersenquête over dit 
blad waaruit we leerden hoe hoog de 
informatie in Cerga.news bij onze lezers 
scoort. Bovendien blijft het aantal Cerga-
leden stijgen. We sloten 2011 af met 
2.309 Cerga-installateurs. Het afgelopen 
jaar kwamen er maar liefst 
192 nieuwe aanvragen 
binnen.

 I n dit nummer leest u 
bovendien hoe u als 
Cerga-installateur uw 
X-factor bij uw klanten 
verhoogt. Er is de 
nieuwe propaanpremie 
waarmee uw 
klanten in 
Vlaanderen hun 
profijt kunnen 
doen. En 
wellicht zult u 
uw klanten 
ook tippen 
over de 
Facebook-
actie. 
Nieuwe 
aardgas-
fans 
komen 

op Facebook in aanmerking om een 
belangrijke energiecheque te winnen.

 V oor uzelf zit de belangrijkste meerwaarde 
van dit nummer in de technische informa-
tie die we aanreiken. 

Deze keer zetten we de procedure 
voor het ontluchten van grote en 
kleine installaties helder op een rij.
 En ook over de verantwoordelijkheid en 
de veiligheidseisen werken we enkele 

misverstanden uit de wereld. Welke 
wegen u moet bewandelen 

wanneer u wordt gecon-
fronteerd met klanten die 
niet of slecht betalen, 
ontdekt u eveneens in dit 
eerste nummer van 
2012.

  Alvast veel leesplezier, 

  Tip uw klanten 
over onze 
Facebook-actie.

Hoe veilig spuien of ontluchten 
alvorens een gastoestel in 
werking te stellen?

2

4Nieuwe aanbeveling propaan.

Het nut van de essentiële 
veiligheidseisen volgens 
Jean-Pierre De Vogel. 
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Voorbeeld grote installatie 
(fig. 2)
Men heeft een nieuwe installatie 
geplaatst met een gasmeter G16 met 
30 m stalen gasbuizen DN50 (2”). 
Voor het spuien duidt het telwerk van 
de gasmeter 000002,09 m3 aan. 

Volume installatie 
= volume gasmeter 
  + volume gasleidingen

= 87,1 dm3

Te spuien volume 
= 1,5 x volume installatie 
= 1,5 x 87,1 = 131 dm3 = 0,131 m3

Eindstand telwerk 
= beginstand telwerk 
  + te spuien volume
= 000002,09 + 0,131 = 000002,22 m3

Algemene voorzorgsmaat-
regelen
• Open ramen en buitendeuren 
om de ruimte te ventileren. 
Waarschuw de verantwoordelijke 
persoon (werfleider, veiligheidscoör-
dinator, bouwheer,…) dat er een gas-
luchtmengsel gespuid zal worden.
• Voorkom de bediening van elektri-
sche schakelaars door derden en 
controleer of er geen ontstekings-
bronnen aanwezig zijn. 
• Werk bij voorkeur met twee perso-
nen: iemand aan het toestel en 
iemand aan de gasmeter die aangeeft 
wanneer het te spuien volume de 
teller gepasseerd is. Op die manier 
bent u zeker dat de installatie volledig 
met gas gevuld is. 

Spuien via een losgeschroefde 
koppeling
Spuien met verbranding is de veiligste 
methode omdat er geen risico op 
gasophoping is. In een kleine installa-
tie (minder dan 20 dm3) is het evenwel 
toegelaten om het gas-luchtmengsel 
te spuien zonder verbranding. Zoek 
een geschikt spuipunt, normaal is dat 
vlak bij het gastoestel. Schroef de 
fitting los en laat het lucht-gasmeng-

sel ontsnappen totdat de persoon aan 
de meter waarschuwt dat 1,5 maal de 
inhoud van de installatie aan de meter 
gepasseerd is. Schroef de fitting 
opnieuw vast en controleer de 
gasdichtheid van de fitting en de 
omliggende verbindingen met 
zeepsop of lekzoekspray. Wacht totdat 
de gaslucht verdwenen is vooraleer u 
het toestel in werking stelt. 

Spuien via een open brander en 
permanente vlam
Indien er een T-stuk aanwezig is, sluit 
u hierop een open gasbrander aan. 
Hou een permanent open vlam bij de 
branderkop zodat het gespuide 
gas-luchtmengsel ontsteekt en 
verbrandt. Daarna sluit u het aftak-
punt opnieuw af. Als permanente vlam 
kunt u een aansteker voor theelichtjes 
of een brander met een butaanflesje 
gebruiken. Een lucifer, kaars of vonk 
van het ontstekingsmechanisme 
mogen niet als een permanente vlam 
ingezet worden!

Spuien via een gastoestel
Is er echter geen aftakpunt aanwezig, 
dan moet u door het gastoestel zelf 
spuien. Bij toestellen uitgerust met 
een ventilator en een spoelcyclus van 
de vuurhaard (premix-toestellen en 
aangeblazen branders) moet u 
verschillende keren na elkaar de 
spoelcyclus doorlopen. Bij omvang-
rijke installaties is dat een omslach-
tige procedure. Werken met een open 
brander blijft veel makkelijker. Aan de 
hand van de tellerstand in de gas-
meter weet u wanneer er voldoende 
gespuid is. 
Bij gastoestellen zonder ventilator 
(atmosferische branders type B

1*
, C

1*
 

en C
3*

) is het verboden om te spuien 
via het toestel om een gevaarlijke 
gasophoping in het toestel te voorko-
men. Bij ontsteking zou deze immers 
tot ontploffing kunnen leiden.

Bij het spuien komt er een ontplofbaar 
gas-luchtmengsel vrij waarmee u met 
de nodige omzichtigheid moet omgaan. 

Klein of groot
Voor het spuien maken we een 
onderscheid tussen kleine en grote 
installaties. Een kleine installatie is 
een binneninstallatie op lage druk van 
20 of 25 mbar gevoed door een 
gasmeter kleiner of gelijk aan G10 
waarbij het volume van de installatie 
kleiner is dan 20 dm3. Is er aan een 
van deze voorwaarden niet voldaan, 
dan spreken we van een grote 
installatie. 

Volume berekenen
Vooreerst dient u als installateur dus 
het volume van de installatie te 
berekenen. Dat is de optelsom van de 
inhoud van de gasmeter plus het 

volume van de leidingen. Voor het 
volume van de gasleidingen verwijzen 
we naar de berekening van het 
lekdebiet. In tabel 1 ziet u de volumes 
van de verschillende types gasmeters 
in kubieke decimeter. Let op, het 
volume op het kenplaatje van de 
gasmeter is het cyclisch meetvolume 
en niet het volume van de metalen 
omkasting van de gasmeter. Dit 
volume van de metalen omkasting is 
groter. Van een gasmeter type G4 
bijvoorbeeld, bedraagt het vermelde 
cyclisch volume 2,0 dm3, het totale 
volume van de metalen omkasting 
bedraagt echter 5,3 dm3. 
In de tweede tabel leest u het volume 
van 1 meter leiding per diameter en 
per type buis.

Hoeveel spuien?
Wanneer u het volume van de 

installatie kent, vermenigvuldigt 
u dit met factor 1,5. Dit is de 
hoeveelheid gas die door de installatie 
moet stromen om alle lucht uit de 
leidingen te verwijderen en de leiding 
voor 100% met aardgas te vullen. 

Voorbeeld kleine installatie 
(fig. 1)
In een bestaande installatie met een 
gasmeter G6 vernieuwt men de 
gasleidingen en plaatst men 8 m 
koper Ø 28 mm. Voor het spuien 
duidt het telwerk van de gasmeter 
47.126,023 m3 aan. 

Volume installatie 
= volume gasmeter 
  + volume gasleidingen

= 15,22 dm3

Te spuien volume 
= 1,5 x volume installatie 
= 1,5 x 15,22 = 23 dm3 
= 0,023 m3

Eindstand telwerk 
= beginstand telwerk 
  + te spuien volume
= 47.126,023 + 0,023 
= 47.126,046 m3

VEILIG ONTLUCHTEN 

dossier

Tabel 1: Inhoud van balgengasmeters

Type gasmeter Volume (dm3)

G4 (Q
max

 = 6 m3/h) 5,3

G6 (Q
max

 = 10 m3/h) 11,3

G10 (Q
max

 = 16 m3/h) 22,9

G16 (Q
max

 = 25 m3/h) 22,9

G25 (Q
max

 = 40 m3/h) 38,3

koperen buizen

12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 54 mm

0,08 0,13 0,20 0,31 0,49 0,80 1,19 1,96

polyethyleen buizen

PE 32 PE 40 PE 63 PE 90 PE 110 PE 160 PE 200

0,54 0,84 2,09 4,95 6,36 13,46 21,03
Bij het spuien via een open brander gebruikt u een aansteker voor theelichtjes als 
permanente vlam.

Bij iedere nieuwe installatie of na werken aan een bestaande installatie moet er ontlucht of gespuid worden vooral-
eer de gastoestellen in werking gesteld worden. Op die manier vermijdt u problemen wanneer lucht of een gas-
luchtmengsel de brander zou bereiken.

= 22,9 dm3 +
  30 m x 2,14  dm3

  m  
 

= 11,3 dm3 +
 
8 m x 0,49  dm3

  m  
 

fi guur 1 Beginstand telwerk kleine 
installatie

fi guur 2 Beginstand telwerk grote  
installatie

Tabel 2: Leidinginhoud van 1 meter gasbuis (dm3/m)

stalen buizen

DN15
1/2”

DN20
3/4”

DN25
1”

DN32
5/4”

DN40
6/4”

DN50
2”

DN65
2½”

DN80
3”

DN100
4”

DN150
6”

DN200
8”

0,17 0,33 0,51 0,92 1,27 2,14 3,63 5,35 9,14 20,18 34,67
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praktijk

Spuien via een slang naar de 
open buitenlucht
Deze methode verdient de voorkeur 
bij grote installaties.
Sluit op het einde van de gasleiding, 
aan de aansluiting van het gastoestel, 
een voldoende lange slang aan op 
bijvoorbeeld een T-stuk voor het 
toestel. Breng het uiteinde van de 
slang naar buiten. Vergewis u ervan 
dat er zich buiten het gebouw geen 
gasophoping kan voordoen bij het 
spuien of dat het gas niet in een 
gebouw kan binnendringen (via 
openstaande ramen, deuren of 
ventilatieopeningen).
Spui de installatie, verwijder daarna 
de slang en dicht het aftakpunt af 
d.m.v. een metalen stop of dop.  

Aandachtspunten
� Baseer u op de tellerstand om de 
juiste hoeveelheid te spuien. 
Vermijd om te veel gas te spuien, 
dat heeft geen zin en verhoogt 
het risico. 
� Bij vertakte installaties moet u 
iedere zijtak afzonderlijk spuien. 
Verzeker u van een stabiele vlam 
op ieder gastoestel. 
� Als de dichtheidsproef een tijd 
geleden is uitgevoerd, vergewist u 
zich maar beter nog een keer van 
de lekdichtheid vooraleer te 
spuien. De gasleiding kan tijdens 
de bouwwerken beschadigd zijn. 
� Plaats altijd vlak voor het toestel 
een T-stuk met een afsluitstop. 
Dat is gemakkelijk om te spuien 
en voor latere interventies. 

NIEUWE 
AANBEVELING FeBupro
 FeBupro publiceerde een aanbeveling over de 2de uitgave van de norm NBN 
D51-006. Deze norm rond propaangasinstallaties, gepubliceerd in december 
2010, krijgt hierin meer toelichting over toegelaten opstellingen bij installa-
ties met enkelvoudige en dubbele ontspanning en verduidelijking rond 
luchttoevoer en de afvoer van rookgassen. U kunt het document raadplegen 
via www.cerga.be/nl/veiligheidsnormen/installatie/aanbevelingen-kvbg of via 
www.febupro.be. 

Volgens het Energiedecreet zal tegen 2020 99 % van de 
woongebieden in het Vlaamse Gewest aansluitbaar zijn op 
het aardgasdistributienet. Wie in afwachting tot aardgas in 
zijn straat beschikbaar is, een bulk propaangasinstallatie 
(een tank en dus geen flessen) voor zijn verwarming laat 
installeren, kan rekenen op een premie van 150 euro. Deze 
premie is alleen verkrijgbaar in het Vlaamse Gewest en het 
moet gaan om een installatie voor centrale of individuele 
verwarming overeenkomstig NBN D51-006 2de uitgave. Een 

propaaninstallatie die voldoet aan deze norm kan achteraf 
gemakkelijk worden omgebouwd voor aardgas. Zo kan de 
klant, wanneer het aardgasnet beschikbaar wordt in zijn 
straat, gemakkelijk overschakelen naar aardgas. Als 
Cerga-propaangasinstallateur kunt u de klant voorzien van 
de nodige certificaten en hem dus de kosten van een 
controleorganisme besparen. Alle administratie verloopt 
via FeBupro. Voor meer informatie en de nodige documen-
ten: www.febupro.be. 

Afgelopen jaar vond er een oplei-
ding voor de Cerga-installateurs 
plaats waarop de essentiële 
veiligheidseisen voor bestaande 
gasbinneninstallaties werden 
belicht. Met een nieuwe Belgische 
norm in het vooruitzicht, willen we 
nog enkele punten verduidelijken. 
 
Normen horen duidelijk en eenslui-
dend te zijn. En daar knelt het 
schoentje... Tot op vandaag moet 
een installatie overeenstemmen met 
de norm die gold op het moment van 
de realisatie van de installatie. Sinds 
aardgas in België wordt verdeeld, 
zijn er zo’n 15 verschillende normver-
sies. Zelfs specialisten raken moeilijk 
wegwijs in de verschillende edities. 
Een voorbeeld: een aardgasinstalla-
tie gerealiseerd in 1994 moet 
voldoen aan de 2de uitgave van de 
NBN D51-003 uit 1977, maar ook aan 
addendum 1 uit 1983, addendum 2 
uit 1988, addendum 3 uit 1989 en 
addendum 4 daterend van 1992, wat 
in de praktijk niet werkbaar is. 
Bovendien is het vaak onduidelijk 
van wanneer installaties dateren. Ze 
werden mettertijd gewijzigd en de 
kenplaatjes op de gastoestellen zijn 

soms onleesbaar. Ten slotte vind je 
de huidige veiligheidsconcepten niet 
altijd terug in de oude normen. 
Sommige technieken die vroeger 
‘veilig’ heetten, kunnen tegenwoordig 
niet langer door de beugel, denk 
maar aan een type B-toestel zonder 
TTB. 

Norm in wording
Net zoals in Spanje, Nederland en 
Frankrijk willen we komen tot 
essentiële veiligheidseisen waaraan 
alle bestaande gasbinneninstallaties 
moeten voldoen. Cerga heeft 
daartoe een aanbeveling uitgebracht 
en sinds enkele weken is er ook een 
Belgische normalisatiecommissie die 
zich hierover buigt. Het is de 
bedoeling om deze aanbeveling om 
te zetten in een Belgische norm. In 
de normalisatiecommissie zitten ook 
vertegenwoordigers van de installa-
teurs die zorgen dat de opmerkingen 
vanuit het werkveld aan bod komen. 

Checklist 
De aanbeveling is bedoeld voor 
controleorganismes, installateurs, 
huisvestingsmaatschappijen en 
eigenaars van woningen. Eigenaars 

Essentiële 

VEILIGHEIDSEISEN

fi guur 1 Niet-conform: situatie A6B volgens de checklist 
essentiële veiligheidseisen.

fi guur 2 Conform: situatie A6B volgens de checklist essen-
tiële veiligheidseisen.

en huisvestingsmaatschappijen 
kunnen een diagnose laten uitvoeren 
door een installateur of een erkend 
controleorganisme. De installateur 
moet niet meer of minder controleren 
dan vroeger, maar de controle is beter 
geregeld door middel van een heldere 
en overzichtelijke checklist. Deze lijst 
met 17 eisen heeft tot doel het werk 
van de installateur te vereenvoudigen. 

Geen onbeperkte verantwoorde-
lijkheid
Een installateur kan op vraag van de 
eigenaar de staat van de hele instal-
latie beoordelen. Het zal echter vaker 
voorkomen dat de installateur een 
opdracht uitvoert op slechts een deel 

van de installatie. In dat geval wordt 
de installateur verondersteld te 
melden wat hij ziet op zijn werkplek. 
Verder gaat zijn verantwoordelijkheid 
niet. Het is dus niet zo dat de laatste 
installateur 100 % verantwoordelijk is 
voor de complete installatie. Als de 
vakman-installateur echter niet 
reageert op flagrante, gevaarlijke 
toestanden die hij gezien moet 
hebben op zijn werkplek, riskeert hij 
na een incident een veroordeling 
wegens schuldig verzuim. 

OEG melden
In Cerga.news 7 (beschikbaar op 
www.cerga.be) leest u welke acties van 
de installateur worden verwacht per 

type van niet-conformiteit. Uiteraard 
wordt de mededeling dat een instal-
latie moet worden afgesloten wegens 
OEG (Onmiddellijk Ernstig Gevaar) niet 
onthaald op gejuich. Toch denkt u in 
de eerste plaats aan de veiligheid van 
de bewoners en moet u zich indekken 
tegen medeverantwoordelijkheid bij 
een eventueel incident. Wanneer de 
eigenaar niet voor rede vatbaar is, 
bent u als installateur verplicht om bij 
een niet-conformiteit van het type 
OEG de burgemeester of nog beter de 
plaatselijke brandweer te verwittigen. 
Bij geen enkel type van niet-conformi-
teit wordt u als installateur geacht om 
de zaak na de melding verder op te 
volgen. 

PREMIE PROPAAN Vlaanderen
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businessinterview

Zich indekken tegen slechte betalers 
begint bij de betalingsvoorwaarden 
achteraan iedere bestelbon én factuur. 
Met de clausule ‘eigendomsvoorbe-
houd’ (voorbeeld onderaan) geeft u 
aan dat uzelf de juridische eigenaar 
van de installatie blijft tot het volle-
dige saldo is vereffend. De wettelijke 
betalingstermijn voor facturen 
bedraagt 30 dagen voor transacties 
tussen handelaars. Voor particulieren 
geldt in principe dat er betaald wordt 
zodra geleverd is of de prestaties 
afgerond zijn, maar ook hier is een 
termijn van 14 dagen gangbaar. Bij 
grote werken wordt er in het contract 
meestal gestipuleerd dat er bij 
aanvang een voorschot wordt betaald 
(bijvoorbeeld 5 %). Daarna wordt er in 
twee helften betaald: de eerste keer 
bij de voorlopige oplevering, het 
eindsaldo bij de definitieve oplevering. 
   
 De kleine lettertjes 
 In de algemene voorwaarden voorziet 
u interest wanneer de factuur niet 
tijdig betaald is. Noteer dat u van 
rechtswege (dat betekent automa-
tisch) en zonder ingebrekestelling een 

verhoging van het factuurbedrag eist, 
met een verwijlinterest van 1 % per 
maand. Daarnaast kunt u in de 
voorwaarden opnemen dat vanaf de 
vervaldag en zonder aanmaning het 
factuurbedrag verhoogt met een 
schadebeding van 10 %. Laat u niet 
verleiden tot buitensporige interesten 
en schadevergoedingen. Als het ooit 
zover komt, zal de rechter onredelijke 
voorwaarden nietig verklaren zodat u 
niets krijgt.  
   
 Vooral bij slechte betalers is een 
goede dossiervorming belangrijk. 
Begin met een vriendelijke zakelijke 
brief waarin u meldt dat de betalings-
termijn verstreken is. Mist die zijn 
effect, dan stuurt u de tweede 
herinnering die wat strenger is 
geformuleerd. Blijven de aanmaningen 
zonder gevolg dan moet u een 
aangetekende ingebrekestelling naar 
de wanbetaler sturen. Dit is een brief 
waarin u letterlijk schrijft dat u ‘hem 
in gebreke stelt’. In de ingebrekestel-
ling vermeldt u dat dit de laatste kans 
is om de zaak in der minne te regelen. 
Bij een klant die wel wil maar niet kan 
betalen, biedt een betalingsspreiding 
soms uitkomst. In dat geval speelt u 
eigenlijk bank. Zet op papier dat u 
meteen naar de advocaat of deur-
waarder stapt zodra de klant zich niet 
aan deze gunst houdt.  

 Invordering via advocaat 
 In België zijn de mogelijkheden van 
een incassobureau beperkt. Uiteinde-
lijk moet zo’n bureau toch een beroep 
doen op een advocaat om de proce-
dure voor de rechtbank te winnen. 
U hebt dus meer slaagkansen wanneer 
u de vordering toevertrouwt aan een 

gespecialiseerde advocaat. Die 
probeert eerst nog een minnelijke 
invordering te forceren. Hij verstuurt 
twee aanmaningen en één laatste 
gerechtsdeurwaardersbrief, telkens 
met een tussenperiode van 14 dagen.  
   
 Is de minnelijke invordering geen 
succes, dan maakt de advocaat de 
zaak aanhangig bij de rechtbank. Gaat 
het om een factuur die nooit werd 
betwist, dan volgt het vonnis meestal 
relatief snel. Bij betwiste facturen kan 
de procedure soms jaren aanslepen. 
Het uiteindelijke vonnis veroordeelt de 
schuldenaar niet alleen tot de betaling 
van de openstaande factuur maar ook 
van de aanhorigheden (schadevergoe-
ding en interesten) en gerechtskosten.    

 WANBETALERS  
 Voorkomen en aanpakken 

België evolueert naar een Nederland-
se toestand, volgens Jean-Pierre De 
Vogel, waar de verwarming vrijwel 
overal op gas werkt. “We moeten 
alleen zorgen dat het op een veilige 
manier gebeurt, zonder dat we de 
risico’s uit het oog verliezen. Wie met 
gas werkt, kan niet omheen de factor 
veiligheid. Daarom zijn normen 
onontbeerlijk. Het is goed dat die 
veiligheidseisen op de voet worden 
gevolgd en dat de vakman de noodza-
kelijke bijscholingen volgt. Vanuit die 
ingesteldheid heb ik me ingeschreven 
voor de opleiding over de essentiële 
veiligheidseisen.” 
 
Meestal zijn het de zaakvoerders die 
de opleiding volgen. Hoe wordt de 
inhoud overgebracht op het perso-
neel?
J.-P. De Vogel: Het volstaat inderdaad 
niet dat de zaakvoerder de cursus 
heeft gevolgd. Er moet een manier 
bestaan om de bijgeschoolde bedrijfs-
leiders tools in handen te geven zodat 
ze de nodige gegevens op een 
correcte manier kunnen doorgeven 
aan hun personeel. Ik bedoel hiermee 
de Powerpoints, formulieren, voor-
beelddocumenten,... die voorhanden 
zijn in de cursus. 

In welke mate 
helpt de checklist 
u als technicus? 
J.-P. De Vogel: Ik 
vond de checklist 
voor de essentiële 
veiligheidseisen in 
eerste instantie een 
beetje overweldi-
gend. Ik heb 
opgevangen dat er 
meer collega’s waren die erdoor 
werden afgeschrikt. Maar als je de 
structuur eenmaal doorhebt, is het 
een handig werkinstrument. Het lijkt 
veel omslachtiger dan het in werkelijk-
heid is. Afhankelijk van de situatie kan 
je bladzijden overslaan. In feite is de 
inhoud niet nieuw. Het is een samen-
vatting van hetgeen we al jaren 
moeten doen. Iedereen die met gas 
bezig is, moet de aanbevelingen en de 
checklist ernstig nemen. 
 
Een niet-conformiteit melden is niet 
prettig. Hebt u raadgevingen voor 
uw collega’s?
J.-P. De Vogel: Dat blijft sowieso een 
heikel punt. Alles hangt af van het 
niveau van niet-conformiteit. Als het 
gaat om een gevaarlijke situatie dan is 
het eigenlijk heel simpel. In dat geval 

moet je de installatie stilleggen, 
afsluiten, eventueel een tape over de 
gaskraan kleven, het label ‘Gevaar’ 
aanbrengen en de juiste mensen 
verwittigen. Hier mag nooit discussie 
over bestaan. Bij kleinere problemen 
moet je door de zure appel bijten en 
aangeven wat er moet worden 
opgelost. Sommige klanten horen dat 
niet graag, maar dat is ‘part of the 
job’. 

De essentiële veiligheidseisen

HANDIGE CHECKLIST ALS JE 
ERMEE VERTROUWD BENT

 Eén op de vier faillissementen is te wijten aan wanbetalers en volgens 
Unizo wordt één op de twee facturen te laat betaald. Dit creëert een 
sneeuwbaleffect en riskeert de financiële gezondheid van uw zaak aan 
te tasten. Wat valt ertegen te doen?    

Als voorzitter van de Bouwunie én verwarmingsspe-
cialist liggen de veiligheidseisen Jean-Pierre De Vogel 
(57) na aan het hart. Een van zijn stokpaardjes is dat 
we nooit het bredere plaatje uit het oog mogen 
verliezen en ons blind staren op technieken. Aspecten 
als duurzaamheid en veiligheid worden immers 
alsmaar belangrijker. 

Voorzitter van de Bouwunie Jean-Pierre De Vogel: “Wie met 
gas werkt, kan niet omheen de factor veiligheid.”

Kom zelf aan het 
woord!
Komt u zelf graag eens aan het woord 
in een volgende Cerga.news? Stuur 
dan een mailtje naar cerga@cerga.be 
met een korte toelichting en misschien 
staat u volgende keer in de kijker.

 Eigendomsvoorbehoud 
 Eigendomsvoorbehoud kunt u als 
volgt formuleren: ‘De leverancier 
behoudt zich de eigendom van 
de geleverde goederen voor tot 
volledige betaling van de prijs. 
Het risico gaat evenwel reeds over 
vanaf de levering: de tegenpartij 
is vanaf dan ertoe gebonden zorg 
te dragen voor de goederen en 
kan verantwoordelijk worden 
gesteld voor beschadiging ervan.’ 

 Het betalingsbevel 
 Net voor de val van de vorige 
regering was de federale beslis-
sing omtrent het betalingsbevel 
bijna rond. Met die procedure 
volstaat het dat de ondernemer 
zijn advocaat één aangetekende 
aanmaning laat versturen. Als de 
klant niet reageert, ontvangt die 
meteen een veroordeling en heeft 
hij 30 dagen om beroep aan te 
tekenen. Het betalingsbevel is op 
dit ogenblik al van kracht voor 
conflicten met grensoverschrij-
dende facturen binnen Europa, 
maar nog niet voor onze binnen-
landse transacties. In dat laatste 
geval geldt dus nog steeds de 
regel van twee aanmaningen. 
De nieuwe regering heeft tot op 
vandaag nog geen werk gemaakt 
van het betalingsbevel.  
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WIN EEN BONGOBON! 
Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstallatie? Maak er een foto van en stuur die naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw 

foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons de Bongobon GASTRONOMIE (waarde 89,90 euro).  Opgelet, voor publicatie hebben wij een 

hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

BLUNDER in beeld
Wie herinnert zich nog de oude cafés waar de lange kachelpijp door 
heel het interieur liep om maximaal van de warmte te profiteren? Het 
lijkt wel alsof deze installateur zich hierdoor heeft laten inspireren en 
het naastliggende lokaal wilde verwarmen met het afvoerkanaal in een 
rare kronkel. Creatief, maar niet conform de normen. Het afvoerkanaal 
moet zo verticaal mogelijk lopen, vertrekkend van de uitgang van het 
toestel. Horizontale stukken en verandering van richting zijn te vermij-
den. Hartelijk dank aan Laurent Vercruysse voor het toesturen van deze 
beelden. Hij ontvangt hiervoor van ons een Bongo Gastronomie.

HELP UW 
KLANTEN  €  500 
TE WINNEN!
 Van 25 februari tot en met 25 maart 2012 organiseert 
Aardgas via haar Facebook-pagina www.facebook.com/
aardgas.legaznaturel een wedstrijd naar aanleiding van 
Batibouw. In de prijzenpot zitten maar liefst 20 aard-
gascheques ter waarde van 500 euro. Die kunnen 
gebruikt worden voor het aardgasverbruik of voor de 
aankoop van een aardgastoestel bij een van de leden 
van de Gasgemeenschap. Het gedetailleerde wedstrijd-
reglement is beschikbaar op www.facebook.com/
aardgas.legaznaturel. 
 Een mooie stimulans voor uw klanten nu de fiscale 
aftrekbaarheid voor energiebesparende maatregelen 
afgeschaft is. Deelnemen doen ze in één, twee, drie: 

 1. Word fan van www.facebook.com/aardgas.legaznaturel 
 2. Beantwoord er 2 eenvoudige vragen 
 3. Geef antwoord op de schiftingsvraag 

 Krijgt u het al warm? Uw klanten vast 
ook wanneer ze dit horen. Laat dit 
aanbod vooral niet koud worden en 
moedig uw klanten aan om mee te doen! 

SURF NAAR 
www.cerga.be
We herinneren ons uit de enquête van vorig jaar dat de 
Cerga-installateurs een voorkeur hebben voor de papieren 
versie van Cerga.news. Aangezien Cerga.news slechts 
4 maal per jaar verschijnt, loont het zeker de moeite om 
ook regelmatig www.cerga.be te raadplegen. Onze website 
vormt de perfecte informatieve aanvulling voor de 
gasinstallateur die up-to-date wil blijven. Op de website 
vindt u niet alleen het laatste nieuws heet van de naald, 
maar ook heel wat praktische documenten:
• de lijsten van goedgekeurde materialen;
• antwoorden op vaak gestelde technische vragen;
• overzichten van normen en reglementeringen;
• samenvattingen van de regionale besluiten voor de   
 verschillende gewesten op het vlak van onderhoud en  
 nazicht;
• de kalender van de cursussen;
• alle vorige edities van Cerga.news;
• handige rekentools zoals een rekenblad om de   
 verdunningsfactor van rookgassen te berekenen en   
 tabellen van de eenheidsdrukverliezen opgemaakt voor  
 elk type buis.
Deze handige instrumenten zijn enkel toegankelijk voor 
Cerga-installateurs via een login en wachtwoord. Die login 
is gewoon uw Cerga-nummer. Bent u het wachtwoord dat 
we u destijds toestuurden vergeten dan kunt u online 
gewoon een nieuw wachtwoord aanvragen. Via uw 
profielinformatie kunt u ook uw specialiteiten aan ons 
kenbaar maken zodat wij consumenten heel gericht 
kunnen doorverwijzen. 
In de loop van 2012 wordt de website bovendien inhoude-
lijk opgefrist en volgen nog meer rekentools: o.a. de 
berekening van de luchttoevoer, de berekening van de 
binneninstallatie en de berekening van het gaslekdebiet. 
Raadpleeg dus zeker geregeld www.cerga.be.




