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Volop Vertrouwen in aardgas
Aardgas	blijft	de	favoriete	energie	van	de	
Belg	voor	de	verwarming	van	zijn	woning	
én	voor	warmwatervoorziening.	Uit	de	
resultaten	van	2013	van	het	marktonder
zoek	bij	installateurs	dat	de	KVBG	sinds	
1993	jaarlijks	uitvoert,	blijkt	hoe	sterk	het	
vertrouwen	wel	is	in	aardgas	en	welk	
enorm	groeipotentieel	er	blijft	voor	de	
condenserende	ketel.	

KVBG	maakt	de	analyse	van	de	Belgische	
markt	aan	de	hand	van	de	verzamelde	
verkoopcijfers.	2013	was	goed	voor	
192.858	verkochte	gasketels,	waarvan	
80%	condenserend.		

Deze	gegevens	worden	gecombineerd	met	
de	maandelijkse	bevraging	–	via	telefoon	of	
online	–	van	een	panel	van	installateurs.	
Langs	die	weg	peilt	de	KVBG	naar	de	
omschakeling	van	stookolie	naar	aardgas	
en	sinds	2013	wordt	er	ook	gepeild	naar	de	
mate	waarin	de	hernieuwbare	energieën	
ingang	vinden	in	de	markt.	Daarom	werd	
vorig	jaar	voor	dit	onderzoek	een	nieuw	
panel	van	installateurs	samengesteld,	
waaruit	maandelijks	250	vaklui	worden	
bevraagd.	We	bedanken	dan	ook	graag	
de	1.268	installateurs	die	in	2013	aan	dit	
marktonderzoek	via	onderzoeksbureau	GfK	
hebben	meegewerkt	en	hopen	ook	in	2014	
op	jullie	medewerking	te	mogen	rekenen.	
In	ruil	lichten	we	een	tipje	van	de	sluier...	

Bij	nieuwbouw	in	aansluitbaar	gebied	
opteert	95%	van	onze	landgenoten	voor	
aardgas.	Bij	renovatie	kiest	98%	van	de	
aardgasgebruikers	opnieuw	voor	aardgas	
wanneer	hun	toestel	aan	vervanging	toe	
is	en	schakelt	77%	van	de	stookolie
gebruikers	in	aansluitbaar	gebied	over	op	
aardgas.	Het	minste	wat	dus	gezegd	kan	
worden,	is	dat	er	een	grote	loyaliteit	
bestaat	ten	opzichte	van	aardgas	en		
dat	in	de	drie	gewesten.	Ook	in	lage	
energiewoningen	doet	aardgas	het		
goed:	volgens	ons	panel	ging	het	bij	
nieuwbouw	in	de	helft	van	de	gevallen	
(49%)	om	een	lageenergiewoning	of	
passief	huis	en	ook	daar	koos	94%		
voor	aardgas.	

Bij	76%	van	de	door	ons	panel	gerappor
teerde	installaties	voor	verwarming	stond	
een	condenserende	ketel	op	de	bestelbon.	
Een	slimme	keuze	als	je	het	ons	vraagt.	
Toch	blijft	er	nog	een	enorme	groeimarkt	
voor	de	condenserende	ketel	als	je	
bedenkt	dat	in	België	slechts	20%	van	de	
installaties	al	op	deze	meer	milieuvrien
delijke	en	zuinige	ketel	draait.	Er	is	dus	
nog	werk	aan	de	winkel...	

	
Maar	eerst,		
veel	leesplezier,
	

Kenny	Vanlancker
General	Manager
Cerga

		Bij	renovatie	
kiest	98%	van	de	
aardgasgebruikers	
opnieuw	voor	
aardgas.

In	de	periode	van	het	Autosalon	
werden	ruim	600	aardgasvoer
tuigen	besteld.
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dossier

Metalen slangen

De flexibele oplossing
Voor het betere bochtenwerk bij het aansluiten van toestellen of het verbinden van twee starre leidingen in een 
krappe situatie is er de metalen slang. Deze kan een flexibele oplossing bieden in moeilijke werksituaties. Toch zijn 
er een aantal belangrijke elementen waarmee u rekening moet houden. 

Een metalen slang bestaat uit een 
gasdichte leiding van roestvrij staal 
die aan beide uiteinden wordt 
verbonden met een koppelstuk uit 
roestvast staal of een koperlegering. 
Meestal zit over de volledige lengte 
van de leiding nog een verstevigings
vlechtwerk en/of een kunststof 
omhulsel. Dit gekleurde of semi
transparante omhulsel beschermt 
de leiding tegen uitwendige invloe
den zoals vocht, vet of reinigings
producten. 

norm en markering
De norm die vandaag van 
toepassing is op de metalen slang 
met nominale diameter DN8 met 
een aansluiting DN10 (3/8”) of 
DN12 met een aansluiting DN15 
(1/2”) is de NBN EN 14800. In 
afwachting van de publicatie 
van een eventuele norm voor 
metalen slangen met aansluiting 
DN20 ≤ DN ≤ DN50 moet voor 
deze slangen in België de 
KVBGspecificatie 91/01 worden 
toegepast. Bij deze laatste groep
is de nominale diameter gelijk aan 
de aansluiting. 

Metalen slang met verstevigings
vlechtwerk en kunststof omhulsel. 

nominale  
diameter slang Aansluiting norm of specificatie van toepassing

DN8 DN10 (3/8") NBN EN 14800 'Gegolfde metalen veiligheidsslangsa
menstellen voor de aansluiting van huishoudelijke 

gastoestellen (2007)'DN12 DN15 (1/2")

DN20 DN20 (3/4")

KVBGspecificatie 91/01  'Metalen RHT slangen voor 
brandbare gassen'

DN25 DN25 (1")

DN32 DN32 (5/4")

DN40 DN40 (6/4")

DN50 DN50 (2")

Overzicht van de toe te passen norm of specificatie op de verschillende  
metalen slangen. 

Een metalen slang met een aan-
sluiting kleiner dan DN20 moet 
minstens de volgende markerin-
gen dragen:

•  het identificatienummer van de 
certificatieinstelling; 

•  het/de gastype(s) bv. 
‘AARDGAS/GAZ NATUREL – 
BUTAAN/BUTANE – PROPAAN/
PROPANE’, ’BUT/PROP’, ...; 

•  de stromingsrichting van het 
gas (indien van toepassing); 

•  de referentie naar de norm 
EN 14800;

•  de laatste twee cijfers
van het productiejaar;

•  het identificatiemerk of logo 
van de fabrikant;

•  de code van het productielot.
Daarnaast zijn bijkomende 
markeringen (het liefst in beide 
landstalen) mogelijk zoals 
bv. de nominale diameter van 
de slang, de aanduiding 
’België/Belgique’,... 

Een metalen slang met een 
 aansluiting die gelijk of  
groter is dan DN20 moet  
de volgende markeringen dragen:

•  het logo van de fabrikant of 
het merk van het product;

•  de aanduiding ’GAZGAS’;
•  het merkteken ‘AGB/BGV’, 

indien de fabrikant het 
gebruiksrecht heeft verkregen 
voor dit materiaal;

•  de nominale diameter 
van de slang;

•  de stromingsrichting van het
gas (indien van toepassing).

Ook hier zijn bijkomende 
markeringen (het liefst in 
beide landstalen) mogelijk  
zoals bv. gastype(s), referentie 
naar de KVBGspecificatie 
‘91/01‘,...

Voordelen
Een metalen slang biedt heel wat 
voordelen. Ze is bestand tegen hoge 
temperaturen (RHT). Er is dus geen 
risico op beschadiging, degradatie of 
verkoling door oververhitting. 
Er is ook geen kans op corrosie, zelfs 
niet in vochtige ruimtes. In een 
omgeving waar veel detergenten 
worden gebruikt, zoals grootkeukens, 
raden we aan slangen met een 
kunststof omhulsel te gebruiken. 
Bovendien is de metalen slang 
onbeperkt houdbaar en loopt ze geen 
risico scheurtjes, barsten of vervor
ming te vertonen. Een bijkomend 
voordeel is dat de metalen slang zowel 
geschikt is voor aardgas, als voor 
butaan en propaangas (bij deze 
laatste stroomafwaarts van de 
tweedetrapsdrukregelaar). Metalen 
slangen met een nominale diameter 
DN8 kun je toch beter niet gebruiken 
voor aardgas omwille van de te hoge 
drukverliezen in de slang. 

gebruik
De metalen slang werd initieel ontwor
pen voor het aansluiten van gasver
bruikstoestellen op de stopkraan. 
Ze kan dus gebruikt worden voor:
•  het aansluiten van ketels, boilers en 

inbouwtoestellen zoals inbouw
haarden en inbouwkookplaten;

•  het aansluiten van toestellen die door 
hun bestemming geen vaste opstel
lingsplaats hebben zoals barbecues, 
wasmachines en droogkasten;

•  het aansluiten van verplaatsbare 
huishoudelijke kooktoestellen zoals 
mobiele kookfornuizen;

•  het aansluiten van verplaatsbare 
niethuishoudelijke kooktoestellen 
zoals verrijdbare friteuses.  

 Bij verrijdbare niethuishoudelijke 
kooktoestellen is het aangewezen een 
kabel of ketting, die korter is dan de 
metalen slang, te bevestigen tussen 
het kooktoestel en de vaste wand, 
nabij het aansluitpunt op de binnenin
stallatie. Zo wordt bij het verplaatsen 
van het toestel steeds op de kabel of 
ketting getrokken en wordt de 
metalen slang niet beschadigd; 

•  het aansluiten van toestellen die 
onderhevig zijn aan thermische 
uitzetting zoals stralers;

•  het aansluiten van toestellen die aan 
mechanische trillingen onderhevig 
zijn zoals ventilatorbranders.

 
In uitzonderlijke omstandigheden mag 
een metalen slang ook toegepast 
worden in de binnenleiding ter vervan
ging van een starre leiding, wanneer de 
plaatsing van deze laatste moeilijk is. 
Enkele voorbeelden:
•  voor het verbinden van leidingen die 

zich in twee tegenover elkaar 
bewegende delen van een gebouw 
bevinden (bv. bij kans op grond
verzakking van een van de delen);

•  voor de verbinding van twee strakke 
leidingdelen die moeilijk op de 
klassieke manier te realiseren is (bv. 
vele korte bochten na elkaar op een 
moeilijk bereikbare plaats).

Met ‘binnenleiding’ bedoelen we het 
gedeelte van de installatie na de 
gasmeter t.e.m. de stopkraan van het 
toestel.  

Voorwaarden voor het gebruik
Aan het gebruik van de metalen slang 
zijn een aantal voorwaarden verbon
den. De slang mag maximaal 2 m lang 
zijn. Het in serie plaatsen van slangen 
is verboden. De slang en de koppelin
gen mogen bovendien niet ingewerkt 
zijn in een muur, plafond of ondervloer. 
Het is niet toegelaten dat de slang 
door een muur, wand of vloer gaat. 
Bovendien moet men vermijden dat 
de slang geplet, uitgerekt of getorst 

wordt en erover waken dat de 
buigstraal nooit kleiner is dan deze 
voorgeschreven door de fabrikant. 

Drukverlies bij een metalen 
slang als verbinding tussen 
stopkraan en toestel
In België zijn de meeste gastoestellen 
van categorie I2E+. Het calorisch debiet 
van deze toestellen is afhankelijk van 
de ingangsdruk. Om de goede werking 
en het calorisch debiet van deze 
toestellen te waarborgen, moet het 
drukverlies beperkt worden. Daarom 
kunnen niet iedere slangdiameter en 
slanglengte voor om het even welk 
toestelvermogen gebruikt worden als 
aansluitleiding. 
Huishoudelijke aardgastoestellen zijn 
meestal uitgerust met een aansluiting 
DN15. In dat geval kunt u de volgende 
waarden toepassen voor een metalen 
slang met nominale diameter DN12. 

Drukverlies bij een metalen 
slang als onderdeel van een  
binnenleiding
Wanneer een metalen slang wordt 
gebruikt als onderdeel van een 
binnenleiding, moet u rekening houden 
met het extra plaatselijke drukverlies 
dat deze slang in de leiding zal veroor
zaken. Dit drukverlies moet toegevoegd 
worden aan de lineaire drukverliezen 

De metalen slang mag niet door  
de muur gaan. 

Metalen 
slang met 
nominale 
diame-

ter Dn12 
(aansluiting 

Dn15 - 
(1/2"))

lengte (m)

nominaal 
aangesloten 
vermogen 

(kW)

0,5 ≤ 32

0,75 ≤ 30

1,0 ≤ 28

1,5 ≤ 24

2,0 ≤ 20

Voor het aansluiten van gastoestellen 
met een groter vermogen of wanneer 
een langere slang nodig is, is het 
aangewezen een metalen slang met 
nominale diameter DN20 (3/4”) of 
groter te gebruiken. 
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Trekvaste mechanische koppelingen

polyethyleen kleMVAst
Om een PE-leiding en een metalen leiding of twee PE-leidingen met elkaar te verbinden, is het vaak interessant om een 
trekvaste mechanische koppeling te gebruiken. Wij overlopen de belangrijkste aandachtspunten bij het gebruik ervan. 
 
PEleidingen voor gas zijn enkel 
toegelaten voor de ingegraven gedeel
ten van een installatie buiten of onder 
het gebouw. Binnen is PE niet toegela
ten omdat deze leidingen onvoldoen
de bestand zijn tegen hoge tempera
turen. De overgang van PE naar 
metaal moet bovendien steeds buiten 
de woning gebeuren. Uitzonderlijk, in 
het geval van een PEleiding in een 
kast of in een cabine buiten het 
gebouw, mag een gedeelte van de 
PEleiding bovengronds geplaatst 
worden. In dat geval moet wel aan een 
aantal extra voorwaarden voldaan 
worden (zie hiervoor §5.3.1 van de 
NBN D 51004/A1). 
 
De overgang van PE naar metaal kan 
gebeuren aan de hand van een 
trekvaste mechanische koppeling. Ook 
voor het verbinden van twee PEleidin
gen kan een trekvaste mechanische 
koppeling een oplossing bieden. Zeker 
wanneer u niet in het bezit bent van 
een laspaspoort om een electrolas
verbinding uit te voeren. 
De term ‘trekvast’ wijst op het feit dat 
er, bij toenemende trekkracht tussen 
beide elementen, geen lek kan 
ontstaan vooraleer de PEbuis 
zichtbaar insnoert. Met ‘insnoeren’ 
bedoelen we het vervormen en dunner 
worden van de kunststof buis door 
extreme trekkracht. De verbinding kan 
ook niet uit elkaar schuiven door 
krachten van buitenaf. 
De trekvaste mechanische koppeling 
moet voldoen aan de norm ISO 
108381, ISO 108382, ISO 108383 of 
NBN EN 10284. Daarnaast is het ook 
belangrijk om de montageinstructies 
van de fabrikant te volgen. 

Omdat de koppeling in de grond wordt 
geplaatst, moeten de metalen delen 

ervan afdoende beschermd worden 
tegen corrosie. Dat kan gebeuren met 
een synthetische bekleding zoals een 
wikkelband of thermokrimpbaar 
materiaal dat voldoet aan NBN EN 
12068. 
Bij koppelingen waarbij de PEbuis in 
de koppeling wordt geduwd, moet 
altijd een steunbus in de PEbuis 
worden geplaatst om het langzaam 
plastisch vervormen van de PEbuis te 
voorkomen. Deze steunbus moet 
aangepast zijn aan de wanddikte en 
de binnendiameter van de PEbuis. 
Koop daarom altijd samen met de 
trekvaste mechanische koppeling de 
bijpassende steunbus. 

soorten
Er bestaan zowel koppelingen die in 
de fabriek voorgemonteerd zijn als 
koppelingen die u ter plaatse moet 
monteren. 
Hierna tonen we voorbeelden van 
verschillende soorten uitvoeringen 
waarbij de zijde waarop de metalen 
leiding wordt aangesloten, uitgevoerd 
is in mannelijke of vrouwelijke 
schroefdraad. Er bestaan ook koppe
lingen waarbij de metalen leiding op 
de koppeling gelast moet worden. 

dossier praktijk

Voorbeeld van een ter plaatse te  
monteren koppeling.

Koolstof stalen  
buis

Steunbus

Rubberen  
dichtingsring

Metalen  
steunring

Metalen gespleten 
knelring

PE-buis

Voorbeeld van een in de fabriek  
voorgemonteerde koppeling met  
bijbehorende steunbus voor de  
PEbuis. Nadat de steunbus in de 
PEbuis is geplaatst, worden zij in 
de ronde opening van de koppeling 
geduwd. 

Voorbeeld van een in de fabriek  
voorgemonteerde koppeling voor
zien van een glad uiteinde in PE. De 
PEbuis wordt met een electrolasmof 
verbonden met dit gladde uiteinde. 
Er moet geen steunbus in de PEbuis 
worden geplaatst. 

Voorbeeld van een in de fabriek 
voorgemonteerde koppeling voorzien 
van een electrolasuiteinde. Er moet 
geen steunbus in de PEbuis worden 
geplaatst.

van de strakke buizen. De fictieve 
equivalente lengte waarmee rekening 
moet worden gehouden is tweemaal 
deze van de reële lengte van de 
gebruikte slang. We verduidelijken dit 
even aan de hand van een voorbeeld. 
Voor een gasketel van 25 kW gevoed 
met Hgas (20 mbar) door een koolstof 
stalen leiding DN20 met een lengte van 
10 m tussen de ketel en de gasmeter (er 
zijn geen bochten of hoogteverschillen 
in de leiding) wordt een drukverlies 
berekend:
•  het nominaal debiet wordt, vermits 

we voeden met Hgas, afgeleid uit: 
Q (m3/h) = 0,11 x Pn (kW) = 0,11 x 25 = 
2,8 m3/h;

•  aflezing op de tabel ’drukverlies voor 
1 m leiding koolstof stalen buizen‘ 
geeft voor een DN20: 0,047 mbar/m 
drukverlies;

•  0,047 mbar/m x 10 m = 0,47 mbar 
drukverlies < 1 mbar toegelaten 
drukverlies.

Ter plaatse bij de klant blijkt een 
moeilijk met stalen buis te omzeilen 
obstakel te staan tussen de ketel en de 
gasmeter. Om dit te verhelpen wordt 
de stalen buis ter hoogte van het 
obstakel over een lengte van 1 m 
onderbroken en vervangen door een 
metalen slang met een lengte van 2 m. 
In zo’n geval moet er nagegaan worden 
of het toegelaten drukverlies van 
1 mbar door het plaatsen van de 
metalen slang niet wordt overschreden. 
•  De fictieve equivalente lengte van de 

metalen slang waarmee rekening 
moet worden gehouden: 2 x 2 = 4 m.

•  De nieuwe lengte waarmee het 
drukverlies dient te worden bere
kend, bedraagt: 10 – 1 + 4 = 13 m.

•  0,047 mbar/m x 13 m = 0,61 mbar 
drukverlies < 1 mbar toegelaten 
drukverlies.

Het gebruik van de metalen slang  
zorgt dus niet voor een  
overschrijding. 

Montagetoelichting voor  
metalen slangen
Volgens NBN EN 14800 of volgens de 
KVBGspecificatie 91/01 eindigt de 
metalen slang hetzij:
•  op een vast koppelstuk met schroef

draad NBN EN 102261 (vroegere ISO 71);
•  op een metalen drieledig koppelstuk 

(unionkoppeling) met conische 
sluiting, waarvan de dichting 
verwezenlijkt wordt door contact van 
metaal op metaal gevormd door 
conische of sferoconische oppervlak
ken. De wartelmoer moet achteruit 
schuifbaar zijn tot achter het niveau 
van de dichtingsvlakken zodat men 
deze kan inspecteren.

In België zijn de meeste gastoestellen 
uitgerust met een mannelijke (uitwen
dige) licht conische schroefdraad NBN 

Drukverlies voor 1 meter leiding koolstof stalen buizen  
(formule van Renouard)

sChRoefDRAAD

buis buitendiameter (mm) 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3

buis wanddikte (mm) 3,2 3,2 4 4 4 4,5

buis binnendiameter (mm) 14,9 20,5 25,7 34,4 40,3 51,3

nominale diameter DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

gasdebiet 2,8 m3/h 0,22 0,047 0,016 0,0039 0,0018 0,0006

EN 102261 en de stopkranen met een 
vrouwelijke (inwendige) cilindrische 
schroefdraad NBN EN 102261. 
Bij montage van de metalen slang op 
het gastoestel of de stopkraan moet 
altijd een dichtingsmiddel conform 
NBN EN 7511, NBN EN 7512 of NBN EN 
7513 op de mannelijke draad  
worden aangebracht om de uit
eindelijke lekdichtheid te waarborgen. 
Het gebruik van hygroscopische  
vezels zoals natuurlijke hennep, is 
verboden. 

Sommige gastoestellen en/of stopkra
nen zijn uitgerust met een mannelijke 
(uitwendige) cilindrische schroefdraad 
NBN EN ISO 2281. Bij montage van de 
metalen slang op dergelijke schroef
draad moet een gepast afzonderlijk 
tussenstuk voorzien worden. De 
vrouwelijke (inwendige) cilindrische 
schroefdraad NBN EN ISO 2281 van dit 
tussenstuk moet in dat geval voorzien 
zijn van een dichtingsring conform 
NBN EN 549 die de lekdichtheid 
verzekert. 

Schroefdraad NBN EN 102261  
(vroegere ISO 71) waarbij dichtings
middel wordt gebruikt. 

Schroefdraad NBN EN ISO 2281  
waarbij een dichtingsring wordt 
gebruikt. 
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bevoegdheidsbeding 
 opnemen in contract
Om vervelende situaties te 
vermijden, kunt u dus het 
bevoegdheids beding van de 
Verzoeningscommissie in het 
contract opnemen. Dit 
standaarddocument vindt u op 
www.bouwverzoening.be. In 
geval van een geschil kunt u dan 
de bijstand van een expert 
verkrijgen zonder dat het zelfs 
nodig is om de andere partij, 
bijvoorbeeld de architect, te 
overtuigen. De eventuele tussen
komst van de Verzoeningscom
missie is in dat geval immers van 
meet af aan voorzien. 

tarief Verzoenings-
commissie bouw
Wanneer u een beroep doet op 
de commissie, betaalt elke partij 
bij het inleiden van het dossier 
een vast bedrag van 200 euro. 
Dit bedrag dekt de kosten van 
het eerste plaatsbezoek van de 
deskundige en het opstellen van 
het procesverbaal van verzoe
ning of het technisch bindend 
verslag. In deze procedure 
blijven de partijen meester over 
de kosten van eventuele bijko
mende onderzoeksdaden. 
Mochten er extra onderzoeken 
nodig zijn, dan moet de deskun
dige eerst een bestek laten goed
keuren door de partij die de 
expertise heeft aangevraagd en 
die de kosten voorschiet. 

praktijk

In Vlaanderen zijn open toestellen niet meer toegelaten in studentenkamers.

business

De Verzoenings-
commissie Bouw

gesChil-
len snel 
oplossen 
zonDeR 
ADVoCAAt
Geschillen in de bouwsector slepen 
soms vijf tot tien jaar aan voordat ze 
door een rechter worden beslecht. 
Om deze lijdensweg te vermijden, 
werd de Verzoeningscommissie Bouw 
opgericht die het dispuut doorgaans 
binnen het halfjaar oplost. En wie het 
verstandig aan boord legt, voorziet 
de eventuele tussenkomst reeds in 
het contract. 
 
De Verzoeningscommissie Bouw, die 
zo’n 100 dossiers per jaar afwerkt, 
werd in 2001 opgericht door de 
Confederatie Bouw, de Bouwunie, de 
Koninklijke Federatie van Architec
tenverenigingen van België en de 
consumentenorganisatie TestAan
koop. Geert Coene is vanaf het begin 
voorzitter van de commissie namens 
TestAankoop. 
 
Het is de bedoeling om een lange en 
dus dure juridische procedure te 
omzeilen doordat de consument of 
de vakman een beroep doet op een 
onafhankelijk organisme om het  
bouwgeschil op te lossen. De enige 
voorwaarde is dat de betrokken 
partijen de bevoegdheid van de 
commissie erkennen. 

Hoe verloopt de procedure?
G. Coene: In de helft van de gevallen 
werd het akkoord al afgesloten in de 
aannemingsovereenkomst. Is dat 
niet het geval, dan kunnen de 

partijen ook 
nog tijdens het geschil overeen
komen om op ons een beroep te 
doen. Na dit akkoord kan niemand 
zich terugtrekken en plots eisen dat 
de zaak voor de gewone rechter 
wordt behandeld. Op de dag dat de 
commissie het dossier ontvangt, 
organiseert ze een zitting waarop 
alle partijen worden uitgenodigd om 
hun standpunt uit te leggen. Boven
dien wordt meteen een deskundige 
aangesteld die een bijeenkomst ter 
plaatse organiseert. Als het een 

eenvoudige zaak is, sluit 
de deskundige daar 
meestal al een overeen

komst, een minnelijke 
regeling die in een 
procesverbaal van 
verzoening wordt 
vastgelegd. Men 
spreekt bijvoor
beeld af om het 
probleem te 

herstellen binnen 
een vastgelegde 

termijn of men komt een 
schade vergoeding overeen. 

Lukt dat niet, dan zal de 
deskundige een verslag opmaken 

waarin hij zijn vaststellingen over
maakt, de omvang van de schade 
bepaalt en aangeeft wie verantwoor
delijk is. 

Kan een partij de conclusie en het 
verslag naast zich neerleggen?
G. Coene: Het verslag is bindend voor 
alle partijen en de gedupeerde krijgt 
een document in handen waarmee hij 
als het moet naar de rechter kan 
stappen. De rechter zal zich baseren 
op de bevindingen van de deskundige 
en zal geen nieuwe expert aanstellen 
wanneer een van de partijen zich niet 
neerlegt bij dit verslag. Het verslag is 
dus ook bindend voor de rechtbank, 
tenzij in uitzonderlijke gevallen 
wanneer een partij kan aantonen dat 
de expertise niet behoorlijk is 
uitgevoerd. 

Hebben ook gasinstallateurs  
baat bij de tussenkomst van de 
commissie? 
G. Coene: Beslist, het gebeurt helaas 
dat de klant problemen maakt over 
de betaling van de laatste schijf. Ook 
installateurs hebben al ondervonden 
dat er dan technische argumenten 
worden misbruikt om niet over de 
brug te komen. In zo’n situatie heeft 
de vakman al na enkele weken een 
verslag van de deskundige waaruit 
kan blijken dat de bezwaren van de 
consument ongegrond zijn. De laatste 
jaren hebben we regelmatig bemid

Geert Coene, voorzitter van de 
Verzoeningscommissie Bouw.

deld bij disputen in deze sector. Het 
ging vooral over alternatieve energie, 
bij geschillen over het rendement van 
warmtepompen en zonnepanelen. 
Voor een installateur die zijn werk 
goed heeft uitgevoerd, is de commis
sie even belangrijk als voor de 
consument die terecht een betwisting 
opwerpt.

stRengeR VooR  
stuDenten-
kAMeRs
Onlangs ontvingen we een vraag van een installateur die werd gecontacteerd 
door een verontruste eigenaar van studentenkamers. De wooninspectie voor 
Vlaanderen had een aantal studentenkoten afgekeurd omdat er open 
toestellen in stonden. Dit is geen alleenstaand geval, heel wat studenten-
kamers komen voor hetzelfde probleem te staan. 
 
Een ruimte die verhuurd wordt als 
studentenkamer moet – zoals elke 
woning – volgens de wooncode 
voldoen aan bepaalde elementaire 
kwaliteitscriteria. Wanneer alles in 
orde is, ontvangt de eigenaar een 
conformiteitsattest dat aantoont dat 
deze studentenkamer veilig kan 
worden verhuurd. Deze wooncode 
verschilt voor Vlaanderen, Wallonië en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Vanaf 1 januari 2013 mogen in 
Vlaanderen geen open verwarmings
toestellen (type A en B) meer worden 
geplaatst in studentenkamers, noch in 
gemeenschappelijke ruimten van 

studenten koten zoals toiletten, 
keukens en badkamers. Het gaat niet 
alleen om verwarmingstoestellen maar 
ook om toestellen die voorzien in 
warm water. Voordien gold enkel de 
verplichting om voor verwarming 
gebruik te maken van gesloten 
toestellen (type C). 
 
Belangrijk is dat deze verplichting van 
toepassing is met terugwerkende 
kracht. Een eigenaar die zo’n open 
toestel heeft laten plaatsen voor 
1 januari 2013, is dus niet langer in orde 
en moet het toestel laten vervangen 
om een conformiteitsattest te 
verkrijgen. 



8 | juni 2014

weetjes

Volle gas
De campagne die KVBG ter gelegenheid van het Autosalon 2014 voerde om 
voertuigen op aardgas te promoten miste haar effect niet. Boven op de 
commerciële acties van de constructeurs kende KVBG een premie van 
 2.000 euro toe. Het resultaat liegt er niet om: ruim 600 voertuigen op 
aardgas werden besteld bij de verschillende merken. 

1,8 miljoen voertuigen in Europa en 
meer dan 20 miljoen voertuigen 
wereldwijd rijden inmiddels op 
aardgas. Vooral in Duitsland, Italië  
en Zweden is deze brandstof erg 
populair. Met 650 CNG-voertuigen 
op kenteken eind 2013 hinkt België 
dus achterop. Maar de inhaal-
beweging werd ingezet: met ruim 
600 bestelde CNG-voertuigen begin 
dit jaar werd dat aantal nagenoeg 
verdubbeld. 
Ook hier kiezen steeds meer particu-
lieren, bedrijven en lokale besturen 
voor aardgas als transportbrandstof. 
Deze kopers weten ondertussen 
maar al te goed dat de meerkost van 
de investering wordt gecompenseerd 
door de lagere prijs aan de pomp. 
Een tankbeurt kost immers minstens 
30% minder dan bij de traditionele 

brandstoffen terwijl het rijcomfort, 
de autonomie en de veiligheid 
vergelijkbaar zijn. 
Ondertussen zijn er aardgasmodel-
len in alle segmenten van de mobili-
teitsmarkt: van personenauto’s tot 
trucks. Ook in het segment van de 
bestelwagens kunnen gegadigden 
kiezen uit diverse merken: VW, 
Mercedes, Opel, Fiat en Iveco. 

Met het aantal verkochte voertuigen, 
groeit ook het netwerk van CNG-
stations. CNG of Compressed Natural 
Gas wordt op dit moment vooral 
gebruikt voor personen- en bestel-

wagens. Naast de 17 leverpunten die 
vandaag toegankelijk zijn voor het 
grote publiek zullen er op korte 
termijn nog minstens 25 bij komen. 
Verwacht wordt dat door de stijgen-
de verkoop van voertuigen op 
aardgas, steeds meer uitbaters van 
tankstations zullen investeren in 
aardgaslever punten. De vloeibare 
vorm, LNG of Liquefied Natural Gas, 
is bestemd voor vrachtwagens en 
laat een autonomie van meer dan 
1.000 km toe. Dit jaar worden 
trouwens de eerste stations voor 
vloeibaar aardgas in gebruik geno-
men in Kallo en Veurne. 

Tijdens en vlak na het Autosalon 
werden ruim 600 aardgasvoertuigen 
besteld bij de verschillende merken.

Het netwerk van CNG-stations  
groeit.

BlUNDeR in beeld
Degene die deze rookgasafvoer heeft gemonteerd, wilde waarschijnlijk een soort 
kunstzinnige warmtewisselaar maken. Hierbij verloor hij volkomen uit het oog dat de 
natuurlijke trek van de rookgasafvoer werd tenietgedaan. Voor aardgas geven wij 
toch de voorkeur aan een installatie volgens de regels van de ‘kunst’... 
Deze artistieke blunder werd ons toegestuurd door Bruno Vergote van  
Ongenae & Zoon bvba uit Kortrijk. Hij krijgt van ons de Bongo Gastronomie. 

WIN eeN BoNgoBoN! Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstal-

latie? 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.




