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5Van welke premies voor gas-
condensatieketels kunnen uw  
klanten nog genieten in de 
verschillende gewesten?

langetermijnvisie

Besparingscalculator  
op aardgas.Be 

nu ook in combinatie met hernieuwbare energie

Ieder jaar maakt ATTB (Associatie voor  
de Thermische Technieken van België) de 
verkoopcijfers van de sector bekend. In 
haar persboodschap lezen we dat in 2012 
de verkoop van verwarmingsketels met 
10% is gedaald. 
Eenzelfde geluid horen we uit de hoek van 
de Gasgemeenschap waarin de fabrikanten 
van gastoestellen verenigd zijn. In vergelij-
king met 2011 werden er vorig jaar 8% 
minder aardgasketels verkocht. Een 
verontrustende trend is de achteruitgang 
van de condenserende ketel (-11%) ten voor-
dele van de lagetemperatuurketel (+7%). 

Alles wijst erop dat niet alleen de econo-
mische crisis verantwoordelijk is voor deze 
evolutie, maar vooral ook het wegvallen 
van het belastingvoordeel en het ver-
minderen van de premies voor de energie-
zuinigere condenserende toestellen. 
We zijn ervan overtuigd dat de terugval van 
de condenserende ketel het gevolg is van 
kortetermijndenken. De klant kiest in barre 
tijden voor een goedkoper toestel dat 
minder milieuvriendelijk maar helaas ook 
minder zuinig is. Hij verliest daarbij de 
kortere terugverdientijd en het financieel 
voordeel op langere termijn – dankzij de 
jaarlijkse energiebesparing – uit het oog. 
Als installateur kunt u uw klant met behulp 
van de online besparingscalculator op  
www.aardgas.be met harde cijfers over-
tuigen van de condenserende ketel. 

Verder zetten we in dit nummer nog eens 
haarfijn uiteen welke premies nog wél 

mogelijk zijn voor condenserende verwar-
mingsketels en laten we in het interview 
Patrick O aan het woord. Als voorzitter van 
de Groep Ketels van de Gasgemeenschap 
en van ATTB geeft hij zijn kijk op de huidige 
evolutie in de verwarmingsmarkt en de rol 
die daarbij is weggelegd voor de condensa-
tietoestellen. 

Het dossier in dit nummer toont aan dat 
het vervangen van een oude ketel veel 
meer om het lijf heeft dan de inruiling door 
een moderne verwarmingsketel met 
hetzelfde vermogen. Indien men wenst dat 
de nieuwe installatie optimaal functioneert, 
moet men van de gelegenheid gebruik-
maken om het bestaande hydraulisch cv- 
circuit te bekijken. Ook de waterkwaliteit 
van dit verwarmings circuit is een 
belangrijk aandachtspunt. In het  
dossier wordt dieper ingegaan op 
beide aspecten. 

Veel leesplezier,

Kenny Vanlancker
Projectingenieur
Cerga

  Condensatieketel 
biedt voordeel op 
lange termijn.

Welke gasmeter hoort bij  
welke verblijfseenheid?  
Tips om meterverwisselingen 
uit te sluiten.
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dossier

Renovatie van cv-ketels

het hydraulisch circuit  
en de kwaliteit van het  
verwarmingswater

en de vorming van ijzeroxide (Fe
2
O

3
), 

het beruchte slib, zijn het gevolg. Wan
neer dit proces zich dagelijks herhaalt, 
worden na verloop van jaren grote 
hoeveelheden slib gevormd die zich 
ophopen in lage delen van de instal
latie en op plaatsen waar de snelheid 
van het verwarmingswater laag is  
(bv. in radiatoren en in de verwar
mingsketel). Dit slib belemmert de 
optimale doorstroming. 

Wanneer u een oude ketel vervangt, 
voert u dus het best een analyse van 
de waterkwaliteit uit. Indien er 
aanwezigheid van slib wordt vast
gesteld, kunnen één of meerdere van 
de volgende maatregelen uitkomst 
bieden:

• Plaats een slibafscheider in de 
retourleiding om het slib op te 
vangen voordat dit in de ver
warmingsketel terechtkomt.

• Voeg een scheikundig product toe 
aan het cvwater om slib op te 
lossen en de vorming van nieuw slib 
af te remmen.

• Plaats een groter expansievat.

Vooraleer een nieuwe ketel in dienst 
te stellen, spoelt u de kring(en) beter 
grondig door. Hierdoor worden niet 
alleen slib maar ook lasresten, bramen, 
vezels van schroefdraaddichting en 
ander vuil inherent aan de installatie, 
verwijderd.

hard water
Hard water bevat veel kalk dat zich in 
de leidingen van het cvcircuit in de 
vorm van kalksteen afzet. Deze 
kalkneerslag wordt na verloop van tijd 
steeds dikker en vernauwt de leidin
gen.
Daarbovenop ontstaat er door harde 
kalkafzetting ketelsteen op de heetste 
oppervlakken in de installatie. Ook dit 
veroorzaakt een lager rendement, 
warmteverlies en mechanische 

storingen. Elke millimeter kalkafzet
ting in een warmtewisselaar betekent 
een energieverlies van ongeveer 10%. 
Indien door analyse van de waterkwa
liteit de aanwezigheid van hard water 
wordt vastgesteld, helpt het plaatsen 
van een waterverzachter en het 
toevoegen van een scheikundig 
product aan het cvwater om kalk
afzetting tegen te gaan. Wanneer u, 
alvorens de nieuwe ketel in dienst te 
stellen, eerst de kringen grondig 
spoelt, worden ook aanwezige 
kalkschilfers verwijderd. 

hydraulisch evenwicht tussen 
de verwarmingskringen
Een ander aandachtspunt is het 
hydraulisch evenwicht. Hiermee 
bedoelen we dat de hydraulische 
kringen een gelijke weerstand moeten 
hebben zodat het waterdebiet tussen 
twee of meer parallelle verwarmings
kringen gelijk wordt verdeeld. Als dat 
niet het geval is, zal door de kring met 
de grootste weerstand te weinig 
debiet stromen en zullen de lokalen 
die deze kring voedt onvoldoende wor
den verwarmd. De regeling zorgt er 
dan voor dat de ketel gaat bijverwar
men wat tot een hoger verbruik leidt. 
Dit voorkomt men door het bijregelen 
van de evenwichtskranen aan de voet 
van elke verwarmingskring, een werk 
dat veel ervaring vereist.

hydraulisch evenwicht tussen 
ketels in cascade
Wanneer in een stookplaats met twee 
ketels er slechts één wordt vervangen, 
moet u het drukverlies van beide 
ketels regelen om het hydraulisch 
evenwicht tussen beide ketels te 
behouden. Doet u dat niet, dan zal er 
door de ketel met de grootste 
weerstand een te klein debiet stromen 
waardoor die kan oververhitten. Zorg 
dus voor een gelijkaardig drukverlies, 
door regelkranen in te stellen of door 

de circulatiepomp van de nieuwe ketel 
aan te passen.

debiet van de circulatiepompen
U kunt het elektrisch verbruik 
aanzienlijk verminderen door het 
debiet van de circulatiepompen aan te 
passen. Dat doet u door:

• overgedimensioneerde circulatie
pompen te vervangen door correct 
bemeten pompen.

• oude pompen met drie snelheden te 
vervangen door circulatiepompen 
waarbij de snelheid wordt geregeld 
in functie van de warmtevraag. Hoe 
groter de warmtevraag, hoe sneller 
de pomp zal draaien.

• de circulatiepomp uit te schakelen 
in de zomer wanneer er niet wordt 
verwarmd.

isolatie van de hydraulische 
leidingen
Ten slotte vermindert u het verbruik 
door de hydraulische leidingen en de 
hulpstukken (kleppen, filters,...) in de 
stookplaats en in nietverwarmde 
ruimten te isoleren.

Wanneer ze een oude ketel vervangen, baseren sommige installateurs zich 
louter op de voorschriften van de fabrikant om de nieuwe ketel op het 
bestaande hydraulisch circuit aan te sluiten. Opdat de nieuwe ketel niet 
versneld stuk zou gaan en om de optimale prestatie van de installatie  
te verzekeren, zijn er een aantal aandachtspunten waarmee rekening 
gehouden moet worden. 

Doorgaans hebben moderne verwar
mingsketels een veel kleinere water
inhoud en kleinere waterdoorgangen 
dan oudere ketels waardoor ze 
gevoeliger zijn voor een verminderde 
doorstroming. Onvoldoende doorstro
ming in de warmtewisselaar brengt 
oververhitting teweeg en de opper
vlakkige verdamping van water. Dit 
leidt tot versnelde slijtage (erosie door 
cavitatie) van de ketel en veroorzaakt 
thermische schokken met barsten en 
scheuren in de warmtewisselaar tot 
gevolg. 

Onaangepast hydraulisch circuit
Voor het hydraulisch circuit is het 
belangrijk om volgende zaken in acht 
te nemen en indien nodig aan te 
passen:

• Beveilig de brander door een 
debietschakelaar (flowswitch) te 
plaatsen in de hydraulische kring 
van de brander. Deze beveiliging is 
absoluut aanbevolen, ongeacht het 
soort hydraulisch distributiecircuit.

• Laat de circulatiepomp nog een 
tijdje draaien nadat de brander 
gestopt is. Op die manier wordt de 

aanwezige energie in de ketel 
afgevoerd en zal de temperatuur 
niet ontoelaatbaar hoog oplopen.

• Plaats steeds een circulatiepomp in 
de primaire kring.

aanwezigheid van slib 
Bij opwarming van het water en bij 
een te klein expansievat stijgt de druk 
in het hydraulisch circuit en zal dat de 
veiligheidsklep openen om water naar 
de riolering af te voeren. Wanneer  
‘s nachts de temperatuur van het 
water in de hydraulische kring daalt, 
zakt ook het waterniveau. Aangezien 
er geen water meer op de hoogste 
punten staat, ontstaat er een onder
druk. Op dat ogenblik wordt er lucht 
aangezogen in het hydraulisch circuit 
door bijvoorbeeld ondichte schroef
draadverbindingen. Interne corrosie 

wat is cavitatie?
Cavitatie is het verschijnsel waarbij 
in een turbulent bewegende 
vloeistof de plaatselijke druk lager 
wordt dan de dampdruk van de 
vloeistof. Terwijl water bij atmosferi
sche druk pas bij 100 °C gasvormig 
wordt, gebeurt dit bij lagere druk al 
bij een lagere temperatuur. In een 
cvinstallatie is cavitatie het vormen 
van bellen waterdamp die implode
ren in een bepaalde zone van de 
warmtewisselaar of van de circula
tiepomp. De implosie geeft een 
schokgolf die te horen is en die 
schade toebrengt aan het metaal. figuur 1 Slibafscheider: het slib bezinkt 

en moet regelmatig worden afgetapt.
figuur 2 Expansievat.

figuur 3 Kalkafzetting in buizen.
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praktijkinterview

Nu de federale overheid het mes heeft gezet in de premies en belastingver
mindering voor energiebesparende investeringen, is het des te belangrijker 
goed voor ogen te houden welke premies dan wél nog mogelijk zijn voor een 
gascondensatieketel. We zetten ze even op een rijtje.

Voor alle duidelijkheid, we hebben het 
in dit stuk over bestaande woningen 
waarin een condensatieketel wordt 
geïnstalleerd. In Vlaanderen en 
Wallonië zijn de premies beperkt, maar 
vooral Brussel biedt interessante 
mogelijkheden. 

vlaanderen en wallonië
In Vlaanderen kunnen enkel bescherm
de afnemers nog genieten van een 
premie van 800 euro bij aanschaf van 
een condensatieketel in een bestaande 
woning. Beschermde afnemers zijn 
personen die recht hebben op de 
sociale maximumprijzen voor elektrici
teit en aardgas. 
In Wallonië geldt nog een premie van 
450 euro voor een condenserende 
aardgasketel. Dit bedrag kan oplopen 
in functie van het vermogen van de 
ketel.

Het totale premiebedrag in Wallonië is 
beperkt tot 12.500 euro per installatie 
en mag uiteraard het totaalbedrag van 
de factuur niet overschrijden.

Brussel
In Brussel doet zich de interessantste 
situatie voor. Daar heeft men de 

premie (C1) opgetrokken voor wie zijn 
woning renoveert met een condense
rende ketel. Deze energiepremie voor 
residentiële gebouwen is afhankelijk 
van het inkomen (zie tabel onderaan).
Deze inkomensgrenzen worden 
verhoogd met 5.000 euro wanneer de 
aanvrager  of aanvragers in geval van 
een koppel  jonger is dan 35 op de 
dag van de aanvraag. De grenzen 
worden eveneens verhoogd met  
5.000 euro per persoon ten laste, 
bijvoorbeeld kinderen waarvoor men 
kinderbijslag ontvangt.
Indien het woongebouw gelegen is in 
de zogenaamde RVOHRzone, kan de 
aanvrager genieten van een RVOHR
bonus van 10%. Die zogenoemde 
Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling 
van de Huisvesting en de Renovatie 
omvat een aanzienlijk deel van Brussel 
Stad en de oude wijken van Ander
lecht, Molenbeek, Koekelberg, Evere, 
Jette, Schaarbeek, SintJoostten
Node, Elsene, Etterbeek, SintGillis en 
Vorst. Op de website www.renovatie
premie.irisnet.be kan men nagaan of 
een pand in een RVOHRzone ligt.
De premie C1 kan echter niet meer 
bedragen dan de helft van het factuur
bedrag (bebuizing inbegrepen).

cumulatie
In Brussel is het bovendien mogelijk 
om verschillende premies te combine
ren. Wie een doorstroomtoestel voor 
verwarming en de productie van 
sanitair warm water plaatst, kan zowel 

de C1 als de C2premie voor een geslo
ten doorstroomgasboiler aanvragen. 
Voor een installatie in een woon
gebouw met meerdere appartementen 
kan men ook aanspraak maken op de 
bonus ‘renovatie van verwarmings
installatie’. Deze bedraagt 20% van 
het totale bedrag van gecumuleerde 
premies.

Premies gascondensatieketel

Patrick O laat in zijn betoog geen enkele ruimte voor twijfel. De algemeen 
directeur van Viessmann en voorzitter van de Groep Ketels van de Gas
gemeenschap en van ATTB voorspelt een hernieuwd succes van de conden
serende ketel. Vooralsnog moet de installateur nog steviger gewapend zijn 
met de juiste argumenten om de klant te overtuigen... 

Hoe komt het volgens u dat de 
verkoop van condenserende ketels in 
2012 een dip kende?
Patrick O: Op 28 november 2011 heeft 
de regeringDi Rupo met één pennen
trek de fiscale aftrekbaarheid voor de 
condenserende ketel afgeschaft. Op 
dat ogenblik hebben mensen die nog 
snel gebruik wilden maken van de 
fiscale maatregel massaal hun 
bestellingen geplaatst. Maar op 
Batibouw 2012 was het fiscale 
voordeel al afgeschaft en blijkbaar viel 
hiermee een belangrijk argument weg 
dat de installateur jarenlang had 
gebruikt om de condenserende ketel 
aan te prijzen. Je kon gerust stellen 
dat de particulier, met de verrekening 
van de fiscale compensatie, voor een 
condensatieketel evenveel betaalde 
als voor een lagetemperatuurketel. 
Vanuit dat opzicht zou het dus bijna te 
gek geweest zijn om een lagetempera
tuurketel te kiezen. Tegelijkertijd 
werden de premies voor de condense
rende ketel fors afgebouwd. Dat was 
een verkeerd signaal naar het publiek. 
 
Welke argumenten blijven gelden 
voor de condensatieketel?
Patrick O: Als federatie en bedrijf 
proberen we duidelijk te maken dat de 
aankoop van een condenserende ketel 
een ‘return on investment’ blijft. De 
condenserende ketel is een interes
sante investering die de particulier al 
na 5 à 7 jaar afschrijft. De klant wint 
er uiteindelijk bij. Mijn boodschap is 
duidelijk: kies niet voor de lagetempe
ratuurketel. Sterker nog, uit de 

beslissing van de Europese Commissie 
begrijp ik dat de lagetemperatuurketel 
in 2018 afgevoerd zal worden. Ik zou 
het jammer vinden dat mensen een 
technologie kopen om zich dan over 
enkele jaren te realiseren dat het een 
foute keuze geweest is. Wie vanwege 
het budget voor een lagetemperatuur
ketel kiest, zal dus 20 jaar met een 
toestel zitten dat onvoldoende 
economisch verantwoord en niet 
spaarzaam is. En dan heb ik nog niets 
gezegd over het verschil in milieu
vriendelijkheid. 

Hoe ziet u de evolutie in nieuwbouw 
en in renovatie?
Patrick O: Er komt een tendens om 
weer in de stad te gaan wonen. De 
gebouwen in de stad van voor de 
energiecrisis zijn bijzonder moeilijk te 
renoveren. In deze gevallen zijn we 
voorstander van afbraak. Er worden 
vandaag jaarlijks ongeveer 50.000 
bouwvergunningen voor woongebou
wen uitgereikt in België. Ruim de helft 
is voor renovatie en dan is de conden
satieketel een uitstekende oplossing. 
Omdat zijn rendement minder 
temperatuurafhankelijk is, is hij bij 
renovatie vaak interessanter dan de 
warmtepomp. Voor appartementen is 
er een dubbele evolutie. De particulier 
heeft graag de dingen zelf onder 
controle zoals bijvoorbeeld zijn 
gasmeter. Wie in het geval van 
appartementen wil gaan voor duur
zame oplossingen zoals zonneenergie 
moet echter opnieuw gemeenschap
pelijk gaan denken. 

En hoe ziet u de evolutie van gas op 
lange termijn?
Patrick O: Gas geniet een uitstekende 
reputatie op het vlak van levering en 
opslag. Wanneer Oekraïne de gas
kraan sluit, heeft geen enkel Europees 
land daar eigenlijk noemenswaardige 
last van. Men kan gas gemakkelijk in 
reserves opslaan, terwijl het opslaan 
van elektriciteit uit windmolenparken 
en zonnepanelen een onbegonnen 
zaak blijkt. In een aantal landen groeit 
de wil om het overschot aan elektrici
teit uit duurzame energiewinning om 
te zetten in waterstof. Waterstof 
gecombineerd met CO2 uit biomassa 
geeft methaan. Uit het overschot aan 
elektriciteit kan men gas produceren 
en via het net distribueren. Dan zijn 
we bij het verhaal van Power to gas!
 

De toekomst blijft aan 

de cOndenserende ketel

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.

actie Ores
Goed nieuws voor wie in een van de 
gemeenten woont die bediend 
worden door Ores. Wie daar in een 
bestaande woning gelegen langs het 
aardgasnet, overschakelt op 
aardgas ontvangt een premie van 
250 euro. Bovendien is in dat geval 
de standaardaansluiting gratis. 
Voorwaarde is wel dat de ketel  
van het type HR TOP is en dat de 
gasmeter in werking gesteld wordt 
voor 31 december 2013. Voor de 
volledige actievoorwaarden, kijk op 
www.ores.net.

renovatiepremie vlaanderen
Wie in Vlaanderen zijn woning van 
minstens 25 jaar oud renoveert, kan 
een renovatiepremie aanvragen bij 
de dienst ‘WonenVlaanderen’ in zijn 
provincie. Het totale renovatie
bedrag moet minstens 10.000 euro 
bedragen, maar kan worden 
gespreid over 8 categorieën van 
werken. Het plaatsen van een HR 
TOPketel en werken aan de centrale 
verwarming kunnen in aanmerking 
komen voor een factuurbedrag van 
maximaal 7.500 euro. 
Voor de volledige voorwaarden, zie 
www.wonenvlaanderen.be/premies.

vermogen Premie

≤ 150 kW
€ 450 + € 25 per kW 
boven 50 kW

150 kW < vermogen  
≤ 500 kW

€ 2.950 + € 12 per kW 
boven 150 kW

> 500 kW
€ 7.150 + € 6 per kW 
boven 500 kW

inkomensgrens  
alleenstaande inkomensgrens koppel Premie

Basiscategorie > € 60.000 > € 75.000
€ 1.200 tot 40 kW en 

daarboven € 10/kW extra

gemiddelde  
inkomens

€ 30.000 < inkomen  
< € 60.000

€ 45.000 < inkomen  
< € 75.000

€ 1.400 tot 40 kW en  
daarboven € 10/kW extra

lage inkomens < € 30.000 < € 45.000
€ 1.600 tot 40 kW en  

daarboven € 10/kW extra
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Wie zijn of haar zelfstandige 
partner helpt en zelf geen inkomen 
heeft, geniet sinds enkele jaren het 
sociale en fiscale statuut van de 
meewerkende echtgeno(o)t(e). De 
voordelen zijn dat u een volwaar
dige sociale bescherming op eigen 
naam hebt en zelf uw pensioen 
kunt opbouwen. 

Eigenlijk zijn er twee statuten voor 
meewerkende echtgenoten: een 
ministatuut en een maxistatuut. 
Enkel wie voor 1955 geboren is, kan 
kiezen tussen beide. De rest is sinds 
2005 verplicht om het maxistatuut 
te nemen. Hebt u het ministatuut, dan 
bent u verzekerd tegen arbeidsonge
schiktheid, invaliditeit en bij moeder
schap. Bij het maxistatuut komt daar 
nog een dekking voor pensioen, 
gezinsbijslagen en gezondheidszorg 
bovenop. 

sociale bijdragen
Uiteraard moet u zich aansluiten bij 
een sociaal verzekeringsfonds om van 
deze voordelen te kunnen profiteren. 
U bent verplicht om hetzelfde verzeke
ringsfonds te nemen als uw partner. 
De manier waarop uw bijdragen 
worden berekend hangt af van uw 
statuut. Hebt u een ministatuut, dan 
gebeurt de berekening op basis van 
het zelfstandig beroepsinkomen van 
uw zelfstandige partner. Dat wordt 
niet opgesplitst tussen beide partners. 
De minimumbijdrage bedraagt  
25,34 euro, de maximumbijdrage 
142,89 euro per trimester. 
Voor mensen met een maxi   statuut is 
de berekening iets inge wikkelder. Hier 
gebeurt er wél een opsplitsing en 

worden uw bijdragen berekend op het 
fiscaal meewerk inkomen dat uw 
zelfstandige echtgeno(o)t(e) u toekent. 
De eerste jaren bevindt u zich in een 
periode van begin van activiteit en 
betaalt u voorlopige bijdragen. Het 
eerste jaar is dat 288,87 euro, het 
tweede jaar 295,92 euro en het derde 
jaar 302,96 euro. Daarna volgen de 
definitieve bijdragen en die liggen 
tussen 310,01 en 3.976,33 euro per 
trimester. 

niet voor iedereen
In een aantal omstandigheden is noch 
het ministatuut, noch het maxistatuut 
mogelijk. Is uw partner bedrijfsleider 
van een vennootschap, dan krijgt u 
het statuut van zelfstandige met alle 
rechten en plichten die daarbij horen. 
De regeling van meewerkende 
echtgeno(o)t(e) is evenmin mogelijk 
als u zelf werknemer, ambtenaar of 
zelfstandige bent of een vervangings
inkomen geniet en op die manier 
voldoende eigen rechten hebt op 
sociale zekerheid. Werkt u sporadisch 

mee (lees: niet meer dan 90 dagen 
per jaar), dan valt u ook buiten de 
regeling. 

Beter pensioen
Bij de invoering van het maxistatuut is 
erover gewaakt dat er op pensioen
vlak geen achteruitgang was. Door 
middel van een ingebouwde garantie 
kan de som van de individuele 
pensioenen nooit kleiner zijn dan het 
gezinspensioen waarop het koppel in 
de oude regeling recht gehad zou 
hebben. 
Om in aanmerking te komen voor een 
eigen pensioen moet de meewerkende 
echtgeno(o)t(e) twee derde van een 
volledige loopbaan ofwel 30 jaar 
gewerkt hebben. De verwachtingen 
voor dit jaar zijn dat het maxistatuut 
versoepeld zal worden zodat de jaren 
voor 2005 waarvoor geen sociale 
bijdragen betaald werden ook in 
rekening gebracht mogen worden. In 
dat geval zou er voor die jaren een 
forfaitair bedrag verschuldigd zijn. 

het sOciale statuut 
van de meewerkende echtgeno(o)t(e):
mini of maxi?

businesspraktijk

In appartements of kantoorgebouwen hangen de verschillende gasmeters 
meestal in een gemeenschappelijk lokaal. In dat geval moet op een ondub
belzinnige manier worden gemarkeerd welke gasmeter bij welke verblijfs
eenheid hoort. Vergissingen hierover zijn immers altijd vervelend en soms 
ronduit gevaarlijk. 

In de praktijk streeft de distributienet
beheerder (DNB) ernaar om eerst de 
gasmeters te plaatsen. Vervolgens is 
het aan de installateur om de leidin
gen aan te leggen en de gasmeter te 
verbinden met de aardgasbinnen
installatie. Ten slotte stelt de DNB  
de gasmeter in dienst.
Soms gebeurt het dat de aanwijzingen 
van de DNB niet nauwkeurig opge
volgd worden of dat de installateur 
zelf vergeet om identificatieaanduidin
gen op zijn leidingen aan te brengen. 
Wanneer een gasmeter dan aan een 
verkeerde aardgasbinneninstallatie 
wordt gelinkt, leidt dit tot vervelende 
facturatiemisverstanden. Er zijn 
bovendien nog andere risico’s. 

gevaarlijke situatie
Nog belangrijker is het veiligheids
probleem dat zich hier kan stellen. 
Laten we dit duidelijk maken met  
twee voorbeelden. 
In een appartementsgebouw worden 
enkele wooneenheden gerenoveerd. 
Daarom werden de gasmeters tijdens 
de werkzaamheden gesloten, maar 
niet verzegeld. In één appartement is 
de installatie afgewerkt. Een ongedul
dige klant beslist om de meter te 
openen en zijn ketel in dienst te 
nemen. Door het ontbreken van de 
identificatieaanduiding, of door een 
foute markering, opent hij de meter 
van een appartement waar de 
binneninstallatie nog niet is afgewerkt 
en/of nog niet op dichtheid getest 
werd. Hierdoor is het gevaar van 
gasontsnapping, gasophoping en zelfs 
ontploffing niet denkbeeldig. 
In voorbeeld twee wordt er een gaslek 
geconstateerd in een appartement 
zodat men onmiddellijk de gastoevoer 

naar het appartement wil afsluiten. 
Wanneer de verkeerde gasmeter 
wordt gesloten, blijft de situatie 
kritiek. 

hoe markeren
De juiste identificatie zal alle vergis
singen uitsluiten. Daarom moet u 
wanneer u de leidingen klaarlegt, deze 
markeren. Op deze markering dient de 
verdieping en de betrokken verblijfs
eenheid te staan. 
Wanneer u dan nadien de gasmeter op 
de binnenleiding van de verblijfseen
heid aansluit, brengt u een finale 
markering op onuitwisbare en 
permanente wijze aan op de gasbuis 
op maximaal 50 cm na de gasmeter. 

test
Er bestaan veilige methodes om te 
verifiëren of een gasmeter aangeslo
ten is op de juiste verblijfplaats. De 
testmethode varieert al naargelang de 
installatie al dan niet onder gas staat.
Als de nieuwe installaties nog niet 
onder gas staan, volstaat het om de 
binnenleiding van één installatie aan 
de gasmeter met lucht onder een druk 
van 150 mbar te zetten en vervolgens 
een stop te openen in het overeen
stemmend appartement. Ontsnapt er 
perslucht, dan hoort de geteste 
gasmeter inderdaad bij dat apparte
ment, zoniet moet er verder gezocht 
worden.
Als de installaties al onder gas staan, 
is de meest praktische manier deze 
waarbij twee personen een test 
uitvoeren met behulp van een 
gasfornuis. Persoon A bevindt zich 
bij de gasmeter en persoon B in het 
appartement bij het fornuis. Beiden 
staan in verbinding met elkaar via 

gsm. Persoon B schakelt alle gas
toestellen uit en opent daarna het 
gasfornuis met verschillende debieten. 
Hij zet bijvoorbeeld eerst één gas
bekken open, daarna alle vier de 
gasbekkens. Persoon A kan aan de 
hand van de teller vaststellen welke 
meter overeenstemt met de acties  
die persoon B uitvoert. 
Wanneer er geen gasfornuis aanwezig 
is, kunt u aan de aansluiting van 
bijvoorbeeld de cvketel de union
koppeling losschroeven en gas laten 
ontsnappen met verschillende 
debietsequenties zodat de persoon 
aan de gasmeter kan zien hoe de teller 
reageert. Achteraf moet u uiteraard 
de gasdichtheid van de fitting opnieuw 
controleren met behulp van zeepsop 
of lekzoekspray. 
Of u kunt een slang aansluiten op het 
einde van de gasleiding en zo gas 
laten ontsnappen in de open buiten
lucht. Ook hier zullen de verschillende 
debietsequenties de persoon aan de 
gasmeter duidelijk maken, welke 
gasmeter getest wordt. 
 
Neem tijdens de test maatregelen om 
te vermijden dat er een ontplofbaar 
gasluchtmengsel zou ontstaan. Zorg 
voor een goede verluchting, voorkom 
de bediening van elektrische schake
laars en ga na of er geen ontstekings
bronnen zijn. 

Voorkom meterverwisselingen
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Blunder in beeld
De uitvoerder van deze constructie bedacht een ‘creatieve oplossing’ voor de regen
waterafvoer die de gasleiding kruist. Onder het motto ‘dwars door alles heen’ leidt hij 
de stalen gasbuis door een onderbroken waterafvoer. Het lijkt wel een opstelling van 
een oxidatieproef die in dit geval ongeoorloofd gevaarlijk is. Om nog maar te zwijgen 
van het ontbreken van een mantelbuis bij de muurdoorgang en de schroefdraad op de 
stalen buis zonder corrosiebescherming. Pierre Dernelle van Pierre Watercool SPRL 
uit Hennuyères wint dankzij deze inzending een Bongo Gastronomie!

De onlinecalculator op de website www.aardgas.be wordt al vier jaar aange
sproken om het financiële plaatje te schetsen wanneer de consument een 
oude aardgasketel vervangt door een nieuw condenserend model, of wanneer 
de oude mazoutketel baan moet ruimen voor een nieuwe aardgasketel. 
Ondertussen werd deze interessante tool nog meer verfijnd en uitgebreid.

Voortaan is het niet alleen mogelijk om 
zijn besparing te berekenen wanneer 
men zijn oude ketel vervangt door een 
nieuwe gascondensatieketel, maar kan 
de consument ook zijn besparing 
simuleren wanneer hij aardgas 
combineert met hernieuwbare energie. 

Eerst moet de gebruiker zelf enkele 
eenvoudige parameters ingeven, zoals 
de postcode en de huidige brandstof, 
aardgas of stookolie. Daarna kan 
aangegeven worden voor welk nieuw 
type installatie hij opteert: een HR 
TOPcondensatieketel, een gasconden
satieketel in combinatie met een 
thermische zonneinstallatie, een 
hybride toestel  gascondensatieketel 
+ elektrische lucht/water warmtepomp 
 of een hybride toestel plus thermi
sche zonneinstallatie. Na de volgende 
muisklik krijgt de gebruiker al een idee 
van het budget waarmee hij rekening 

moet houden voor de aankoop en 
installatie. Dit zijn gemiddelde prijzen 
die dienen om een orde van grootte 
van de investering weer te geven. Om 
het kostenplaatje compleet te maken, 
kunnen nog enkele elementen toege
voegd worden, zoals eventueel de 
aansluitingskosten en kosten voor de 
tubering van de schoorsteen.

Financiële en ecologische  
besparing
Na de berekening van de installatie
kosten volgt het positieve nieuws: de 
mogelijke besparing in het verbruik. 
Hiervoor wordt rekening gehouden 
met de gemiddelde marktprijs van 
aardgas die maandelijks geactuali
seerd wordt en met de leeftijd van de 
huidige ketel.
In het overzicht worden alle elementen 
opgesomd die kunnen helpen om de 
klant te overtuigen: de oude en nieuwe 

verbruikskosten, maar ook een 
vergelijking van de CO2uitstoot van 
beide systemen. Rekening houdend 
met de door hem al ingegeven 
informatie, krijgt de gebruiker daar
naast ook de besparing met de andere 
types van installaties. Op die manier 
ziet de consument in één oogopslag 
wat voor hem de meest interessante 
optie is.
De onlinecalculator is een transpa
rante tool  de gebruikte gegevens 
worden telkens verduidelijkt in de 
toelichting – die toelaat om gemakke
lijk te achterhalen welke besparing er 
staat tegenover welke investering. Een 
handig instrument dus om klanten in 
enkele kliks te laten zien hoeveel ze 
kunnen besparen met een nieuwe 
gascondensatieketel, al dan niet in 
combinatie met hernieuwbare energie. 
Bovendien wordt de consument na de 
berekening verder begeleid naar 
enkele handige tools op aardgas.be, 
zoals het overzicht van gascondensa
tieketels en uiteraard de zoekmotor 
om een Cergainstallateur bij hem in 
de buurt te vinden.

BesParingscalculatOr 
uitgebreid

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.




