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InnovatIe vereIst 
vakmanschap

gratIs bIj dIt nummer
een cd boordevol hits, voor thuis of onderweg.

Sinds enige tijd is er op de markt weer  
een nieuw soort toestellen beschikbaar, 
namelijk de hybride toestellen die de 
aardgascondensatieketel combineren met 
een elektrische lucht/water warmtepomp. 
In het dossier verder in dit nummer 
scheppen we duidelijkheid over dit 
innovatieve product. We sommen de 
voor- en de nadelen op en leggen uit voor 
welke toepassingen deze nieuwkomer 
geschikt is. 

En meteen wordt het duidelijk dat innova-
tie in de verwarmingswereld niet stilstaat. 
Er komen steeds technologische nieuwig-
heden bij en het tempo waarmee deze 
innovaties elkaar opvolgen wordt steeds 
hoger. Als installateur hebt u geen 
keuze: naast uw eigen beroepstrots 
dwingen de technische vereisten 
en de steeds ingenieuzer 
wordende producten u om uw 
vakmanschap en kennis 
voortdurend aan te scher-
pen. En op dat vlak staat 
Cerga graag tot uw dienst. 

Dat doen we niet 
alleen via  
onze website  
www.cerga.be 
en via onze 

jaarlijkse bijscholingscursus, maar ook via 
deze nieuwsbrief. In het 'Praktijk'-artikel 
proberen we u wegwijs te maken in de 
verschillende vereisten waaraan u moet 
voldoen om als onderhoudstechnicus ook 

aan de slag te gaan in een ander gewest. 
Of belangrijker nog van welke vrijstellin-
gen u kunt genieten. 

En daarmee zijn we meteen aanbeland bij 
de laatste pagina van dit dertiende 
nummer van Cerga.news, waarmee we 
samen 2013 binnenstappen. 

Tot in het nieuwe jaar. 

 

Bart Thomas 
General Manager Cerga
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dossier

naar de oorspronkelijke lage druk. 
Hierna gaat het koudemiddel weer 
naar de verdamper waar het kring-
loopproces opnieuw begint.

Monobloc en duobloc
Op dit ogenblik zijn er twee types van 
deze hybride systemen op de markt:

• Een monobloc waar warmtepomp en 
aardgascondensatieketel samen in 
één behuizing zitten. Bij een 
monobloc vormen de warmtepomp 
en de condensatieketel één geheel 
en wordt de lucht rechtstreeks van 
buiten aangezogen.

• Een splitsysteem of duobloc. Hier 
staat de warmtepomp los van de 
condensatieketel. Omdat de lucht/
water warmtepomp de warmte aan 
de buitenlucht onttrekt, staat de 
verdamper met zijn ventilator 
buiten terwijl de andere elementen 
van de warmtepomp binnen zijn 
opgesteld. 

Het geluid voortgebracht door de 
ventilator van de verdamper is een 
aandachtspunt bij lucht/water 
warmtepompen. 

Intelligente sturing
Op basis van de warmtevraag kiest 
een intelligent controlesysteem welke 
warmtebron de zuinigste en dus de 
meest milieuvriendelijke is: de 
elektrische warmtepomp of de 
gascondensatieketel. In de toekomst 
zullen er toestellen op de markt 
komen die toelaten de aardgas- en 
elektriciteitsprijzen van zijn leverings-
contract in te geven, zodat het 
controlesysteem op basis van de 
geldende prijzen in combinatie met 
het rendement, steeds de voordeligste 
oplossing kan kiezen. 

COP
Het rendement van een warmtepomp 
wordt uitgedrukt in een prestatiecoëf-
ficiënt (coefficient of performance - 
COP). De COP is een theoretisch 
rendement dat de verhouding 
weergeeft tussen de output (de 
thermische energie die wordt af-

geleverd) en de te betalen 
input (de elektriciteit die 
wordt verbruikt). 
De arbeid van de compres-
sor is nodig voor het 
verpompen van het 
koudemiddel tussen de 
verdamper op lage druk en 
de condensor op hoge druk. 

Naarmate het drukverschil groter is, 
moet de compressor meer arbeid  
leveren voor dezelfde hoeveelheid 
verplaatst koudemiddel (en dus 
verplaatste warmte). Het drukverschil 
hangt samen met het temperatuurver-
schil tussen condensor en verdamper. 
Voor een maximale COP moet dat 
temperatuurverschil dus zo klein 
mogelijk zijn.
Bij een lucht/water warmtepomp 
betekent dit concreet dat de COP 
hoog is bij een relatief warme 
buitentemperatuur (bv. +10 °C) en een 
redelijk lage warmwatertemperatuur 
(bv. 40 °C). Daalt de buitentempera-
tuur of stijgt de warmwatertempera-
tuur, dan dalen de COP en het 
geleverde vermogen.

Uit figuur 4 blijkt hoe de efficiëntie 
van de elektrische lucht/water 
warmtepomp daalt naarmate de 
buitentemperatuur daalt. Terwijl dit in 
mindere mate gezegd kan worden van 
de gaswarmtepomp en nauwelijks in 
het geval van de condensatieketel.  
Als de buitentemperatuur lager is dan 
7 °C, zakt (afhankelijk van het verwar-
mingssysteem) het systeemrendement 
van de warmtepomp onder dat van de 
condensatieketel.
Wanneer de buitentemperatuur daalt, 

Een elektrisch aangedreven warmte-
pomp wordt doorgaans ingedeeld bij 
de hernieuwbare energieën. Dat komt 
omdat de warmtepomp naast elektri-
citeit de bodemwarmte of de warmte 
van water of lucht aanspreekt, 
versterkt en omzet in bruikbare 
energie voor de woning. Bij het toestel 
dat we in dit dossier bespreken, haalt 
de elektrische warmtepomp de 
warmte uit de lucht, versterkt deze en 
geeft ze af aan het water van het 
verwarmingssysteem. 

Werking
Een warmtepomp werkt volgens het 
omgekeerde principe van de koelkast. 
Deze thermodynamische machine 
verplaatst warmte van een lage 
temperatuur naar een hoge tempera-
tuur. 

Het kringloopproces van het koel-
middel verloopt volgens eenvoudige 
natuurkundige wetten. Het koudemid-
del wordt achtereenvolgens verdampt, 
samengedrukt, gecondenseerd en 
ontspannen.

1. Warmteopname uit de omgeving
In de hermetisch afgesloten verdam-
per bevindt zich het koudemiddel,  
een vloeistof die op lage temperatuur 
kookt. Het kookpunt is afhankelijk van 
de druk. Doordat het koudemiddel 
kookt, zal het van een vloeistof 
overgaan in een gas. Hierbij wordt 
warmte aan de omgevingslucht 
onttrokken. Het gasvormig koude-
middel gaat naar de compressor.

2. Drukverhoging in de compressor
In de compressor wordt het gasvor-

mige koudemiddel samengedrukt door 
een compressor. Doordat het gas naar 
een hogere druk wordt gebracht, stijgt 
de temperatuur van het gas tot boven 
de vertrektemperatuur van de 
cv-installatie. Er wordt hete damp 
gevormd die naar de condensor 
stroomt.

3. Warmteafgifte in de condensor
In de condensor of warmtewisselaar 
condenseert de damp tegen de relatief 
koude wand. Bij dit condensatieproces 
komt warmte vrij. De temperatuur 
waarbij dit gebeurt, is recht evenredig 
met de druk. In de condensor staat het 
hogetemperatuurgas zijn energie af 
aan het cv-water. Doordat er energie 
aan het koudemiddel wordt onttrokken, 
zal het koudemiddel condenseren en 
opnieuw vloeistof worden. De vloeistof 
wordt aan de onderzijde van het 
reservoir afgetapt en stroomt dan naar 
een expansieventiel.

4. Drukverlaging
In het expansieventiel of smoorventiel 
zal de hoge druk verlaagd worden 

HybrIde systeMen
Het beste van twee werelden
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figuur 1 Principeschema van een lucht/water warmtepomp. figuur 2 Monobloc met links de warmte-
pomp en rechts de gascondensatieketel.

figuur 3 Duobloc: de verdamper van de warmte- 
pomp staat buiten terwijl de andere elementen van  
de warmtepomp en de condensatieketel binnen staan.
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figuur 4 Vergelijking tussen het systeemrendement van een condensatieketel, een 
gaswarmtepomp en een elektrische warmtepomp (conversiefactor elektriciteit/
primaire energie 2,77) bij gemiddelde wintertemperatuur en gemiddelde afgiftetem-
peratuur van 50 °C (Bron: CoolingWays).

De term ‘hybride’ betekent zoveel als de combinatie van verschillende 
energieën. Net zoals een hybride auto op elektriciteit en benzine rijdt, 
haalt een hybride verwarmingssysteem zijn energie uit twee verschillende 
energiebronnen. In dit artikel hebben we het over het type waarbij de 
aardgascondensatieketel en de elektrisch aangedreven lucht/water 
warmtepomp elkaar aanvullen.
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zullen de COP en het afgegeven 
vermogen van de warmtepomp 
afnemen. De COP en het afgegeven 
vermogen zijn dus afhankelijk van het 
temperatuurverschil tussen de 
buitentemperatuur en de gevraagde 
warmwatertemperatuur. De warmte-
pomp heeft een hoge COP en levert 
zijn volledige vermogen bij systemen 
van lage temperatuur zoals vloer-
verwarming of ventiloconvectoren.  
Bij een verwarmingssysteem met 
bijvoorbeeld convectoren of radiato-
ren die stoken bij een regime 60/ 
80 °C of bij sanitair warmwater-
productie is het temperatuurverschil 
zo groot dat de COP laag is en de 
warmtepomp maar een fractie van 
zijn vermogen kan leveren. 

Het omschakelpunt tussen 
warmtepomp en condensatie-
ketel
Omschakelen op basis van primaire 
energie (energetisch criterium)
De elektriciteit in België wordt 
opgewekt op basis van gascentrales, 
steenkoolcentrales, kernenergie en 
een deel op basis van wind, water of 
zon. Om 1 kilowattuur elektriciteit bij 
de klant te verbruiken, is er, met de 
eerste drie bronnen, 2,5 kilowattuur 
primaire energie nodig. Deze omre-
kenfactor (2,5) werd op Europees vlak 
vastgelegd. Vertaald naar onze 
hybride systemen betekent dit dat de 
warmtepomp een COP van minstens 

2,5 moet halen om minder primaire 
energie te gebruiken dan een gas-
condensatieketel. 

Op basis van de energieprijs (econo-
misch criterium)
Uit een simulatie van de gas- en 
elektriciteitsprijzen in België blijkt dat 
de prijs per kWh voor elektriciteit 
tegen dagtarief 2,95 keer groter is 
dan de prijs voor aardgas. Wil men op 
de meest economische manier verwar-
men, dan moet de sturing van het 
hybride toestel geprogrammeerd 
worden zodat deze op aardgas 
overschakelt zodra de COP onder 2,83 
daalt. Dit is 2,95 keer een rendement 
van een condensatieketel van 96% op 
calorische bovenwaarde.
De meeste fabrikanten bieden een 
gascondensatieketel van bv. 24 kW 
aan in combinatie met een lucht/water 
warmtepomp van 5 à 15 kW. Op figuur 
6 zien we dat op punt a enkel de 

elektrische warmtepomp werkt. Op 
punt b schiet het vermogen van de 
elektrische warmtepomp tekort en 
springt de gasketel bij en op punt c 
werkt alleen nog de condensatieketel.
Sommige fabrikanten voorzien hun 
systemen van een voorgeprogram-
meerde software waardoor het 
schakelpunt bv. 2,6 is, wat overeen-
stemt met de prijsverhouding elektri-
citeit/aardgas in Frankrijk. Het is dus 
belangrijk de parameters aan te 
passen aan de Belgische energie-
prijzen.
De regeling van een hybride systeem 
bevat een modulerende thermostaat 
en een buitenvoeler die de activiteit 
van de brander en de warmtepomp 
afstemmen op de reële warmte-
behoefte. 
Wat betreft de prijszetting, mag u 
ervan uitgaan dat een hybride 
systeem (aankoop en installatie) tot 
drie maal zoveel kost als een conden-
satieketel met hetzelfde vermogen. 
Sommige fabrikanten gaan nog een 
stap verder en verkopen hybride 
systemen ook in combinatie met 
thermische zonnepanelen.
Dit soort hybride systeem is vooral 
zinvol bij hoge gas- en elektriciteits-
prijzen en in nieuwe gebouwen met 
een laag E-peil en een verwarmings-
systeem met lage temperatuur. Alleen 
dan is het temperatuurverschil tussen 
de buitenlucht en het verwarmings-
water voldoende klein en heeft de 
warmtepomp bijgevolg een voldoende 
hoge COP om efficiënter te zijn dan 
een condensatieketel. 

Hoe overtuigt u een klant om te 
kiezen voor een hybride systeem?
Peter Hombrockx: Het groene aspect 
is beslist belangrijk voor sommige 
klanten. Zij willen een zo klein 
mogelijke ecologische voetafdruk 
hebben en dus zo weinig mogelijk 
primaire energie gebruiken. Met een 
hybride combinatie warmtepomp-
gascondensatieketel gebeurt dit 
optimaal. Maar in deze tijd heeft men 
vooral oog voor het feit dat de 
energierekening zo laag mogelijk is. 
Met de nodige uitleg over de werking 
en omschakeling van dit hybride 
systeem zijn sommige prijsbewuste 
klanten te overtuigen. 

Welk type klant staat open voor dit 
systeem?
Peter Hombrockx: Vooral klanten die 

bereid zijn om iets meer te investeren, 
staan ervoor open. Het gaat hier om 
een langetermijnrendement en dat 
vraagt een inspanning in het begin. Je 
moet dus geduld oefenen vooraleer je 
dit hoogwaardige, kwalitatieve product 
terugverdiend hebt. 

Wat zijn de aandachtspunten bij de 
installatie?
Peter Hombrockx: Bij het monobloc-
systeem van Itho Daalderop moet je 
erop letten dat de in- en uitvoer-
kanalen van de lucht een behoorlijke 
diameter hebben. We hebben het over 
buizen van 200 mm doorsnede. 
Wanneer je daarmee een grote 
afstand dient te overbruggen, moet je 
over de nodige plaats beschikken. 
Bovendien moet je bij de installatie 
van de luchtkanalen rekening houden 
met de voorschriften van de fabrikant. 
Zo moet je bijvoorbeeld bepaalde 
afstanden respecteren tussen bochten 
van 90°. 

Welke parameters bepalen de 
sturing van de hybride toestellen?
Peter Hombrockx: Het toestel werkt 
zoals de meeste systemen met een 
buitenvoeler en houdt rekening met 
de binnentemperatuur en de gevraag-
de cv-watertemperatuur. Als installa-
teur hoef je niets te doen aan de 
sturing die aangeeft of de warmte-
pomp of de ketel zal draaien. In ons 
geval is er een technicus van de 
fabrikant gekomen die de sturing  
met zijn laptop precies heeft af-
gesteld. 

Vergt de installatie van een dergelijk 
systeem veel bijkomende opleiding, 
kennis of ondersteuning?
Peter Hombrockx: Ik ben het toestel 
twee keer gaan bekijken bij de 
fabrikant, maar de installatiehand-
leiding volstond om alles zonder veel 
moeilijkheden te installeren. Je moet 
wel voortdurend geconcentreerd 
werken. 

HybrIde systeMen
Energiefactuur is grote troef

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.
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figuur 6 Omschakeling bij een hybride 
systeem van warmtepomp (bv. 5 kW) 
naar condensatieketel (bv. 25 kW). 
Wanneer de buitentemperatuur daalt, 
schakelt het hybride toestel over naar 
de gasketel.

figuur 5 De COP en het maximum-
vermogen van een elektrische lucht/
water warmtepomp nemen af bij 
dalende buitentemperatuur.

Model Merk type

Logatherm WPLSH + Logamax plus GB132-24K Buderus Lucht/water split

Genia Air 5 + Thema Condens F25/30 Bulex Lucht/water

Genia Air 8 + Thema Condens F25/30 Bulex Lucht/water

Genia Air 12 + Thema Condens F25/30 Bulex Lucht/water

Genia Air 15 + Thema Condens F25/30 Bulex Lucht/water

Talia Green Hybrid 4-30 FF Chaffoteaux Lucht/water

HP Cube One Itho Daalderop Lucht/water

HP Cool Cube One Itho Daalderop Lucht/water

Supraeco SAS Hybrid + TOP 28-3 ZSB "23" "Cerapur" Junkers Lucht/water split

Cerapur Aero Compact Junkers Lucht/water ingebouwd

Vitodens 200W 19 kW + Vitocal 200S 7 kW Viessmann Lucht/water

Overzicht beschikbare hybride systemen (aardgascondensatieketel + elektrische warmtepomp).

Peter Hombrockx (49)
(26 jaar werkzaam bij De Bie Veba n.v.)

Hobby: recreatief wandelaar

Wat maakt u professioneel blij?: “Ik word 

goedgezind wanneer ik eer van mijn werk 

kan halen. Wanneer ik een installatie 

netjes kan afleveren, die goed werkt en 

waarover de klant ook tevreden is.” 

Wat maakt u professioneel boos? “Te 

horen dat onze offerte te duur zou zijn, 

om dan achteraf te merken hoe men het 

werk heeft uitgevoerd. Af en toe hebben 

we de kans om onze prijs te verantwoor-

den en dan kunnen we in een aantal 

gevallen het werk toch binnenhalen.”

Installateur Peter Hombrockx van De Bie Veba n.v. uit Wilrijk geeft vanuit 
zijn praktijkervaring zijn kijk op deze nieuwkomer. 



 | 76 | december 2012

praktijkbusiness

Wanneer de woning zich in een 
achterbouwzone bevindt, worden 
gasmeterkasten normaal op de rooilijn 
geplaatst. De distributienetbeheerder 
(DNB) sluit het gasnet aan op de 
gasmeterkast. Stroomafwaarts van de 
gasmeter sluit de installateur de 
gasleiding aan, vervolgens loopt de 
leiding door de voortuin tot in het huis 
om de toestellen van aardgas te 
voorzien. 

Pe-aansluiting
Traditioneel eindigt de aansluiting in 
de gasmeterkast met een schroef-
draad. Voor een huishoudelijke 
installatie is dat meestal een schroef-
draad DN25. Daar kan de installateur 
via een fitting aansluiten op een stalen 
of koperen leiding of via een over-
gangskoppeling op een polyethyleen 
leiding (PE). 
Bij Eandis eindigt de aansluiting in de 
gasmeterkast sinds kort op een 
polyethyleen hulpstuk. Op die manier 
wordt het de installateur gemakkelijker 
gemaakt om onmiddellijk aan te 
sluiten op een PE-leiding met een 
elektrolasfitting of met een mechani-
sche koppeling. Vervolgens kan hij de 
PE-leidingen ondergronds leggen tot 
vlak voor de buitenmuur om dan over 
te gaan in metaal voor het binnenge-
deelte van de installatie. De bovenzijde 
van de ondergrondse leidingen moet 
op een diepte van minstens 60 cm 
onder het maaiveld liggen. Wanneer 
deze diepte onmogelijk aangehouden 
kan worden, bijvoorbeeld doordat een 
rioolaansluiting in de weg zit, moet de 
installateur een mechanische bescher-
ming aanbrengen zoals een dikke 
kunststof plaat of een tegen corrosie 
beschermde stalen plaat. 

de juiste Pe-leiding
Polyethyleen is een duurzaam, vrij 
goedkoop materiaal dat niet onder-
hevig is aan corrosie. Er zijn nog meer 
voordelen. Zo is het niet nodig om 
PE-buizen van beschermingsbanden 
te voorzien. Bij het toepassen van een 
ondergrondse PE-leiding bestaat er 
geen elektrische verbinding met het 
gasnet waardoor via de aarding of via 
zwerfstromen corrosieverschijnselen 
zouden kunnen optreden. Met metalen 
leidingen is dit wel het geval. De 
gebruikte PE-leidingen voor aardgas 
moeten conform de norm NBN EN 
1555-2 zijn en met de gele markering 
‘GAS–GAZ’. PE-leidingen die in de 
handel worden verkocht voor drink-
water of afvalwater, zijn niet geschikt 
voor aardgas. 

PE-leidingen mogen uitsluitend 
gebruikt worden voor het ingegraven 
gedeelte van de installatie dat zich 
buiten het gebouw bevindt. PE is niet 
RHT en daarom is het verboden dit 
materiaal binnen in een gebouw te 
gebruiken. Zelfs de invoer van de 
gasleiding moet steeds in metaal 
worden uitgevoerd. Polyethyleen mag 
evenmin bovengronds buiten een 
gebouw worden toegepast, hoewel de 
norm toch één uitzondering voorziet, 
namelijk in een gasmeterkast buiten. 
 
Op voorwaarde dat de leiding zowel 
mechanisch als UV-beschermd is, mag 
polyethyleen tot een halve meter 
boven de grond worden toegepast. Dit 
materiaal kan dus zonder bezwaar in 
een gasmeterkast. Voor de montage 
tegen de buitenmuur zijn er gasmeter-
kasten met een klassieke schroef-
draad waarop de binneninstallatie 
rechtstreeks in koper of staal kan 
worden aangesloten. 

GasMeterkasten aansluiten met PE

Een zelfstandige die door een ongeval 
of ziekte zijn activiteit niet kan 
uitvoeren, krijgt na een maand 
wachttijd van het ziekenfonds een 
uitkering wegens arbeidsongeschikt-
heid. De voorwaarde is dat u zelfstan-
dige in hoofdberoep bent en dat u in 
orde bent met uw sociale bijdragen. 
Ook een meewerkende echtgenoot of 
echtgenote kan rekenen op de 
uitkering. Belangrijk is dat u de 
aangifte van de arbeidsongeschiktheid 
binnen de 28 dagen aan uw zieken-
fonds meldt. Bent u opgenomen in het 
ziekenhuis, dan dient de aangifte te 
gebeuren op de eerste dag die volgt 
op de dag dat u het ziekenhuis weer 
hebt verlaten. Wanneer u na een 
periode van arbeidsongeschiktheid 
hervalt, moet de aangifte binnen de 
twee dagen gebeuren. Bent u te laat 
met uw aangifte, dan loopt u het risico 
tien procent van de uitkeringen voor 
de dagen dat u te laat bent, te 
verliezen. 
 
Uw arbeidsongeschiktheid betekent 
trouwens niet dat uw bedrijf helemaal 
hoeft stil te vallen. Ook wanneer  
uw bedrijf tijdens uw periode van 
arbeidsongeschiktheid actief blijft, 
ontvangt u de uitkering. Het gaat om 
een forfaitair bedrag, afhankelijk van 
uw gezinssituatie. Vanaf het tweede 
jaar van de arbeidsongeschiktheid 
ontvangt u een invaliditeitsuitkering. 
Daar gelden strengere regels voor, 
maar u ontvangt ook een hogere 
uitkering. Bent u langdurig arbeidson-
geschikt, dan kunt u een zogenaamde 
‘gelijkstelling wegens ziekte’ aanvra-
gen. Uw sociaal verzekeringsfonds zal 

u daarbij helpen. Eenvou-
dig gezegd komt het erop 
neer dat u daarbij voor 
de periode van arbeids-
ongeschiktheid geen 
sociale bijdragen ver-
schuldigd bent. Tegelijk 
moeten we hier opmer-
ken dat de wettelijke 
uitkeringen voor arbeids-
ongeschiktheid bij 
zelfstandigen niet 
bepaald riant zijn. Als 
zelfstandig installateur 
doet u er daarom goed 
aan u extra te verzekeren 
voor het geval u uw 
activiteit – tijdelijk of 
permanent – niet meer 
kunt uitvoeren. Dat kan 
onder meer via een verzekering  
voor gewaarborgd inkomen. 

Wat met een medewerker?
Wanneer een van uw medewerkers 
zijn job niet kan uitvoeren wegens 
ziekte, dan moet hij of zij een dokters-
attest indienen. Het recht op loon blijft 
daarbij behouden. De periode hangt af 
van het statuut van de medewerker. 
Voor een bediende is het loon 
gewaarborgd gedurende de eerste 
dertig dagen van de arbeidsonge-
schiktheid. Voor een arbeider is het 
loon gewaarborgd gedurende de 
eerste zeven dagen, daarna volgen 
zeven dagen aan 85,88 % van het 
normale loon. Van de vijftiende tot de 
dertigste dag arbeidsongeschiktheid 
ontvangt de arbeider 60 % van zijn 
nettoloon van het ziekenfonds, 
aangevuld met een bijdrage van de 

werkgever, zodat het totale loon-
niveau toch behouden blijft. Na één 
maand valt de uitkering voor bedien-
den en arbeiders terug op 60 %. Vanaf 
de dertiende maand arbeidsonge-
schiktheid bedraagt de uitkering voor 
alleenstaanden 55 %, voor de kost-
winner in een gezin met één inkomen 
65 % en 40 % voor een persoon uit 
een gezin met twee inkomens. Als 
werkgever kunt u bijspringen door in 
de groepsverzekering van uw mede-
werkers een aanvullende waarborg 
voor arbeidsongeschiktheid op te 
nemen. Is de arbeidsongeschiktheid 
van uw medewerker het gevolg van 
een werkongeval, dan moet u hiervan 
aangifte doen bij de verzekerings-
maatschappij waar u uw verplichte 
arbeidsongevallenverzekering hebt 
afgesloten. 

Een ongeval of een aanslepende ziekte: het kan iedereen 
overkomen. Waar kunt u terecht wanneer u uw job – tijdelijk of 
permanent – niet meer kunt uitvoeren?

De gasmeterkasten raken beter afgestemd op de moderne aansluitingstech-
nieken. De trend is alvast ingezet door één distributienetbeheerder, de 
andere zullen beslist volgen. En voor de installateur wordt het iets makke-
lijker. 

figuur 1 Bij Eandis eindigt de aansluiting 
in de gasmeterkast sinds kort op een 
polyethyleen hulpstuk.

figuur 2 De PE-leidingen voor aardgas 
moeten conform de norm NBN EN 1555-2 
zijn.

Wat moet u doen bij  
arbeIdsOnGesCHIktHeId?



8 | december 2012

praktijk

Groot was de verbazing van installateur Bart Claes uit Overpelt, toen hij aan een 
kinderdagverblijf een cv-ketel zag die tegen de buitengevel was gemonteerd. 
Gelukkig was de ketel nog niet zo lang geleden geplaatst, want in deze opstelling 
zou het toestel de winterse vriestemperaturen niet overleven! Dit ‘buitenbeentje’ is 
goed voor een Bongo Gastronomie. 

bLUnder in beeld

In 2006 heeft de Vlaamse overheid 
een besluit gepubliceerd in verband 
met onderhoud en nazicht van 
stooktoestellen. Later, respectievelijk 
in 2009 en in 2010, zijn Brussel en 
Wallonië gevolgd. De gewesten hebben 
de Europese richtlijn 2002/91/EG over 
de energieprestaties van gebouwen 
ieder op hun eigen manier geïntrodu-
ceerd. Zo ontstonden drie verschil-
lende uitwerkingen met verschillende 
opleidings- en examentrajecten maar 
toch ook wat overlappingen. Die 
overlappingen betekenen gelukkig 
vrijstellingen. In Vlaanderen geldt 
bijvoorbeeld een opleidingsplicht, in 
Wallonië niet: in het zuiden moet je in 
principe enkel een examen afleggen. 

Onderlinge erkenning
In augustus 2012 heeft de Vlaamse 
overheid een ministerieel besluit 
gepubliceerd over de onderlinge 
erkenning van installateurs die in een 
ander gewest werkzaamheden willen 
uitvoeren. Het besluit is een complex 
geheel van verschillende bekwaam-
heidscertificaten, opleidingen en 

examens per gewest. Ook in Brussel en 
Wallonië werd een systeem van 
gelijkwaardigheid van erkenningen 
ingevoerd. Om het Cerga-installateurs 
die in een ander gewest wensen te 
werken gemakkelijk te maken, hebben 
we onze website, www.cerga.be, van 
tabellen voorzien waar u gemakkelijk 
kunt lezen aan welke vereisten u moet 
voldoen én van welke vereisten u bent 
vrijgesteld. Er is een tabel voor ieder 
gewest en bij ieder bekwaamheids-
certificaat staat welke opleiding(en)  
u moet volgen en welk(e) examen(s)  
u moet afleggen. 

enkele voorbeelden
Een installateur die in het Waalse 
Gewest een GII heeft, wenst in Vlaan-
deren het bekwaamheidscertificaat 
voor gasvormige brandstoffen G3 te 
behalen. Hij zal in de tabel van het 
Vlaams Gewest lezen dat hij de 
opleidingen rond de verwarmingsaudit 
en over de Vlaamse wetgeving moet 
volgen en dat hij moet slagen in deze 
examens. Hij is wel vrijgesteld van de 
overige technische opleidingen en 

examens. 
Een installateur die 
in het Vlaams Gewest een erkenning 
heeft voor G3, wil in het Waals Gewest 
het bekwaamheidscertificaat voor 
gasvormige brandstoffen GII behalen. 
In de tabel leest hij dat hij twee 
schriftelijke examens zal moeten 
afleggen: ‘Reglementering Waals 
Gewest’ en ‘Invullen van attesten’. 
Daartegenover staat wel dat hij voor 
zowel het schriftelijke examen ‘Techni-
sche kennis’ en het praktijkexamen  
‘Warmtegeneratoren’ vrijgesteld is. 
 
Behalve de tabellen vindt u op de 
website enkele uitgewerkte voorbeel-
den. De regionale overheden zullen op 
hun website ook een zogenaamde 
‘GPS’ plaatsen. Dit is een digitaal 
formulier waarop de bezoeker aan-
duidt welke certificaten hij al heeft en 
welke certificaten hij wenst te verkrij-
gen. De tool zal onmiddellijk aangeven 
welke opleidingen hij moet volgen en 
welke examens hij moet afleggen. De 
verschillende opleidingscentra 
beschikken eveneens over deze 
informatie en natuurlijk kunt u ook 
daar terecht met al uw vragen. 
 
U vindt alle tabellen op onze website 
www.cerga.be/nl/veiligheidsnormen/
onderhoud-en-nazicht.

Onderhoud en nazicht  

In een ander GeWest

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.

Wie in het kader van de regionale besluiten onderhoud en nazicht in een 
ander gewest wil werken, moet over de juiste bekwaamheidscertificaten van 
dat gewest beschikken. België zou België niet zijn als de vereisten voor het 
behalen van deze certificaten niet zouden verschillen per gewest. Cerga 
helpt u het kluwen te ontwarren. 




