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EEN TOEKOMST VOOR 
LUCHTVERWARMING
In ons hoofdartikel bespreken we een 
alternatief voor de klassieke vormen van 
verwarmen, namelijk luchtverwarming. 
Hoewel aardgasgestookte luchtverwar-
ming al sinds jaar en dag bestaat, wordt 
dit systeem ten onrechte relatief weinig 
toegepast en is het niet zo bekend bij 
sommige installateurs. In deze Cerga.news 
gaan we in op de werking en op de 
voor- en nadelen van luchtverwarming. 
We bespreken ook de combinatie 
van luchtverwarming met balans-
ventilatie en met andere warmte-
bronnen. 

De Cerga-opleidingen 
‘Gasmonteur’ en de 
vrij stellingsproeven die u 
voordien kunt afleggen 
zijn ondertussen gestart. 
Via cerga.be kunt u zich 
nu inschrijven, de 
overgangsperiode is 
sneller voorbij dan u 
denkt. Een interessante 
tip; op de startpagina van 
cerga.be kunt u tien 
voorbeeldvragen terug-
vinden zodat u zich een beeld 
kunt vormen van de moeilijk-
heidsgraad van deze eenmalige 
vrijstellingsproef. Het nieuwe 
handboek helpt uiteraard ook ter 
voorbereiding. Bestel het boek 
vandaag nog, eveneens via 
cerga.be en geniet als Cerga-
installateur 50% korting. Dit 
handboek is zo opgemaakt dat u 

het gemakkelijk overal meeneemt en snel 
kunt doorbladeren naar het hoofdstuk dat 
u nodig hebt. De pedagogisch adviseur bij 
Syntra verduidelijkt in dit nummer het 
belang van technische opleidingen voor 
installateurs en benadrukt dat continue 
opleidingen en opfrissingen nodig zijn om 
veilige installaties te blijven garanderen.

Er werd besloten om vanaf 2017 niet meer 
deel te nemen aan Batibouw en meer in 

te zetten op andere media om het 
Cerga-label naar het grote publiek 
bekendheid te geven. Cerga is er 

voor haar aangesloten installa-
teurs en wij komen vanaf nu 

ook naar jullie toe! Inder-
daad, vanaf dit najaar 
organiseren wij provinciale 
Cerga-roadshows waarbij we 
vooral informeren maar 
zeker ook luisteren naar 
wat er in de sector leeft en 
waar jullie installateurs 
behoefte aan hebben. We 
zijn gestart in Antwerpen 
en Oost-Vlaanderen, 
meteen de twee grootste 

‘Cerga-provincies’, en gaan 
verder in 2017. 

Veel leesplezier!

Kenny Vanlancker 
General Manager Cerga

Het wordt bijzonder interessant 
om luchtverwarming te 
overwegen.

Residentiële 
warmeluchtverwarming 5
Provinciale roadshows 
voor installateurs 8 
Blunder in beeld 8

2

6Syntra organiseert verschillende 
opleidingen waardoor u op de 
hoogte blijft van de geldende 
normen en reglementeringen.

Bij de aanschaf van een 
bedrijfsvoertuig kunt u opteren 
voor kopen, leasen of renten. 
Elke formule heeft voor- en 
nadelen.
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dossier

droge lokalen waar de nachtkoeling 
dan optimaal haar werk kan doen. Met 
dit systeem beheerst men de luchtstro-
men beter. Zo weet men dat de verse 
buitenlucht, die men in de slaapkamer 
wil inblazen, daadwerkelijk in de 
slaapkamer terechtkomt en geen 
sluipweg neemt aan het eerste rooster 
in de badkamer. Daarnaast is het 
energieverbruik ook minder omdat 
men enkel de kamers verwarmt waar 
daadwerkelijk warmte nodig is. Zo kan 
dit bijvoorbeeld perfect enkel de 
badkamer en de keuken zijn.

Het warmteterugwinnings
systeem (WTWsysteem) 
In moderne lage-energiegebouwen is 
een goede ventilatie noodzakelijk om 
een goede luchtkwaliteit te behouden 
en ook verkoeling in de zomer mogelijk 
te maken. Wanneer men een luchtver-
warming combineert met een ventila-
tiesysteem D wordt de warme lucht die 
van binnen naar buiten wordt afgezo-
gen gebruikt om de aangezogen 
buitenlucht te verwarmen. Dat noemt 
men een warmteterugwinningssysteem. 
De afgevoerde lucht wordt door de 
warmtewisselaar overgebracht op de 
verse buitenlucht. De koudere buiten-
lucht wordt op deze manier opge-
warmd. De WTW zorgt dus voor 
energiebesparing (zie fig. 4).

Nieuwbouw en renovatie
Daar waar de woningen vroeger 
helemaal niet luchtdicht waren en 

behoorlijk veel energie gebruikten, 
streeft men er tegenwoordig naar, 
zowel bij nieuwbouw als bij renovatie, 
om gebouwen luchtdicht te maken, 
goed te isoleren en ze zo energie-
zuinig mogelijk te maken.
Deze evolutie heeft een bijzonder 
grote invloed op de luchtverwarming, 
voornamelijk op het aantal 
luchtwisselingen of ventilatievoud, het 
aantal maal dat het luchtvolume in 
een ruimte per uur vervangen 
wordt om de ruimte te 
verwarmen.
De in te blazen 
luchtdebieten worden 
berekend als functie 
van de warmteverlie-
zen en de temperatuur 
van de ingeblazen 
lucht. Daar waar men 
in een gebouw van vb. 
1980 nog een ventila-
tievoud van 9 had, 
heeft men tegenwoor-
dig een ventilatievoud 
van 1,5 à 2. Dit bete-
kent concreet dat men 
tegenwoordig veel 
minder lucht moet 
opwarmen om een 
gebouw te verwarmen. 
Hierdoor heeft men bij 
de moderne luchtver-
warmingen geen 
tochthinder meer.
Bij nieuwbouw 
kunnen de kanalen 

vanaf de eerste plannen voorzien 
worden. Bij renovatieprojecten is dit 
niet zo evident. Men dient per project 
te onderzoeken of het mogelijk is 
om de kanalen te integreren.
Bij nieuwbouw is luchtverwarming een 
zeer goede oplossing. Bij bestaande 
gebouwen die slechts matig geïso-
leerd zijn en niet luchtdicht zijn, is 
luchtverwarming niet aangewezen.

In nieuwe, luchtdichte lageenergie
gebouwen wordt het bijzonder 
interessant om luchtverwarming te 
overwegen. In één systeem kan 
zowel de gebouwventilatie als de 
verwarming worden gecombineerd. 
Met deze combinatie voldoet men 
zonder probleem aan de strenge 
energieprestatie en ventilatie
eisen. Dit geldt zowel voor nieuw    
bouw als voor renovatieprojecten.

De combinatie luchtverwarming 
en ventilatie
In een moderne installatie wordt de 
luchtverwarming meestal gecombi-
neerd met een balansventilatie en 
warmteterugwinning (zie fig. 1). Dit is 
dan ook meteen één van de voordelen: 
in één systeem wordt de woning 
verwarmd en geventileerd, en wordt 
de lucht gefilterd en eventueel 
gekoeld.
Een verwarmingsketel op aardgas 
warmt via een warmtewisselaar lucht 
op. Verse buitenlucht (gele kleur) 
wordt in het systeem gebracht, 
verwarmd tot circa 40 °C en door het 
pulsiekanalennet door het huis geleid. 
Via blaasmonden verwarmt de lucht 
alle ruimtes van het gebouw (rode 
kleur). Via het extractiekanalennet 

wordt de lucht in droge ruimtes 
(blauwe kleur) afgezogen, gefilterd en 
opnieuw verwarmd in de aardgasge-
stookte luchtverhitter. In de vochtige 
ruimtes, zoals de badkamer, de keuken 
en de wc, wordt de vervuilde lucht 
door het ventilatiesysteem afgezogen 
(groene kleur). Nu komt de vervuilde 
lucht in de kruiswarmtewisselaar 
(geel-groene kleur) van het balans–
ventilatiesysteem dat de warmte uit 
de afgevoerde lucht terugwint om de 
verse toevoerlucht voor te verwarmen 
(gele en blauwe kleur).

De luchtverwarming
Op de markt vinden we twee principes 
van luchtverwarming werkend op 
aardgas.
l Een aardgascondensatieketel en een 
lucht-lucht warmtewisselaar geïnte-
greerd in één behuizing (zie fig. 2). 
Omdat de terugstroomtemperatuur 
van de lucht uit de droge ruimtes 
steeds laag is (rond 20 °C) conden-
seert de ketel optimaal en heeft deze 
een zeer goed rendement. Een nadeel 
is dat het sanitair warm water met een 
afzonderlijk gastoestel bereid wordt.
l Een indirecte verwarming bestaande 
uit een klassieke combiketel en een 
luchtbehandelingskast (zie fig. 3). De 

luchtbehandelingskast wordt gevoed 
met warm water uit de ketel. De op te 
warmen lucht wordt met een ventilator 
door een water-lucht warmtewisselaar 
gestuwd en opgewarmd. De combiketel 
maakt rechtstreeks het sanitair warm 
water aan. De warmtewisselaar is onge-
veer zo groot als de cv-ketel.

Onafhankelijk ventileren en 
verwarmen
Op de markt vinden we ook een 
systeem waarbij de ventilatie en de 
luchtverwarming onafhankelijk van 
elkaar werken. Het grote verschil met 
het voorgaande is dat de luchtstromen 
voor de ventilatie en de verwarming 
onafhankelijk van elkaar regelbaar zijn 
door middel van thermostatisch 
gestuurde klepjes per lokaal. In de 
natte lokalen vindt er een afzuiging van 
vuile lucht plaats, gekoppeld aan de 
balansventilatie. De recyclagelucht 
wordt centraal in de woning (inkomhal, 
trappen, overloop,...) gehaald, gefilterd 
en terug naar alle kamers gebracht 
waar warmte- of koelvraag is.
Met dit systeem kan men bijvoorbeeld 
de slaapkamers NIET verwarmen maar 
WEL ventileren. Ook wordt er niet 
onnodig buitenlucht ingeblazen in de 
natte lokalen; die gaat immers naar de 

LUCHTVERWARMING: 
een evenwaardig alternatief voor de traditionele 
verwarming

Figuur 1 Luchtverwarming en ventilatie gecombineerd in één systeem. 

Figuur 4 Principe van een WTW – warmteterugwinning met een kruiswarmtewisselaar. 

Figuur 2 Een geïntegreerde 
condensatieketel en warmtewisselaar.

Figuur 5 Schematische voorstelling van een combinatie 
ventilatie en luchtverwarming. 

Figuur 3 Indirecte verwarming. 
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Het marktaandeel van luchtverwar
ming is vandaag minder dan 5%, 
vertelt Stijn de Beukelaar van de 
firma Climco. Dit komt omdat er in 
België een traditie is van verwar
men met radiatoren en vloerver
warming. In de Verenigde Staten 
daarentegen wordt het overgrote 
deel van de gebouwen verwarmd 
met luchtverwarming. “Ik ben er 
echter van overtuigd dat het 
aandeel van luchtverwarming in 
België de komende jaren alleen 
maar zal stijgen”, zegt Stijn.

Welke argumenten gebruikt u om 
uw klanten te overtuigen om voor 
luchtverwarming te kiezen?
Stijn de Beukelaar: “Het spreekt de 
klant aan dat je met een geïntegreerd 
systeem zowel verwarmt als 
ventileert. 
Ook de snelheid waarmee het 
systeem reageert is een pluspunt. 
In een huis met grote raampartijen 
komt er op een zonnige dag behoor-
lijk veel warmte binnen. Bij 
vloerverwarming krijg je dan al 
snel een te hoge temperatuur in de 
woning. Met luchtverwarming stopt 
het verwarmingsproces zodra de 
insteltemperatuur bereikt is en de 
luchtstroom verspreidt de gratis 
zonnewarmte gelijkmatig over het 
gebouw.
Daarnaast kan je met luchtverwar-
ming, mits enkele aanpassingen, ook 
de lucht koelen en bevochtigen.
Een ander belangrijk argument is de 
goede luchtkwaliteit. Met luchtver-
warming haal je heel zuivere lucht in 
huis. In het verwarmings- en 
ventilatiesysteem worden een 
aantal filters geplaatst waardoor de 
lucht gezuiverd wordt van stof, 
sigarettenrook, pollen en andere 
verontreiniging.” 

Aan welke praktische aspecten 
moet je als installateur bijzondere 
aandacht besteden?
“Het is uiterst belangrijk om de 
3D-plannen van de fabrikant te 
volgen en de voorgeschreven 
onderdelen te gebruiken.
Daarnaast is het heel belangrijk dat 
de roosters bij de inbedrijfname goed 
worden ingeregeld om een juiste 
luchtverdeling te krijgen.
Als installateur kan je een beroep 
doen op de fabrikant. Eerst om een 
bestek voor een concreet dossier te 
laten opmaken. Daarna om de 
installatie te berekenen en om de 
plannen uit te tekenen. Wat het werk 
alleen maar vergemakkelijkt en aan 
de installateur ook een kwaliteits-
zekerheid geeft.”

Hoe ziet u het toepassen van 
luchtverwarming in de toekomst 
evolueren?
“Met luchtverwarming en gebouw-
ventilatiesysteem D voldoen een 
nieuwbouw en een grondige renova-
tie zonder probleem aan de huidige 
strenge eisen qua ventilatie en 
energie-efficiëntie.
Als de architecten hiervan overtuigd 
raken, zal het marktaandeel van 
luchtverwarming zeker toenemen.”

LUCHTVERWARMING:  
een systeem met toekomst voor iedere installateur

praktijkdossier

Uitgewerkt voorbeeld
Bij het ontwerpen moet een installatie 
gelijktijdig voldoen aan de ventilatie-
eisen en aan de eisen voor de lucht-
verwarming. In de praktijk komt het 
erop neer dat de toevoerdebieten voor 
de luchtverwarming worden berekend 
op de warmtevraag. Het afvoerdebiet 
van de ventilatie wordt berekend 
volgens de norm NBN D50-001. Beide 
luchtstromen worden onafhankelijk 
van elkaar berekend.
De pulsieluchtdebieten zijn de som van 
de ventilatielucht en de verwarmings-
lucht. 
Vb.: voor een woning is het luchtver-
warmingsdebiet 2400 m3/h en het 
ventilatiedebiet 300 m3/h (zie fig. 5).
De ventilatienorm NBN D50-001 
voorziet dat in zone 1, dit zijn de 
slaap-, studeer- en speelvertrekken, 
steeds 100% verse buitenlucht 
toegevoerd wordt. In zone 2, dit zijn 
de andere ruimtes zoals de leefruimte, 
keuken, wc en badkamer, mag gerecir-
culeerde lucht doorstromen.
De warme lucht komt eerst in zone 1 
en stroomt daarna door naar zone 2 
en wordt ten slotte afgezogen in 
ruimtes zoals de gang en de 
trappenhal.
Wanneer in het zomerseizoen de 
verwarming niet werkt, blijft de 
ventilator van de luchtverwarming wel 
in werking. Met kleppen wordt 
geregeld dat de WTW overbrugd 
wordt, de extractielucht naar buiten 

wordt afgevoerd en verse buitenlucht 
wordt aangevoerd naar de ventilator 
van de luchtverwarming.

Voor en nadelen
(+) Comfort. Luchtverwarming kan 
worden uitgebreid met een koelsys-
teem (chiller) om het binnenklimaat in 
het gebouw aangenaam te houden, 
ook als het buiten warm is.
(+) Energiezuinig. Door het uitste-
kende rendement van de condensatie-
ketel het hele jaar door en de combi-
natie met het WTW-systeem.
(+) Combinatie met andere verwar
mingssystemen. Men kan verschil-
lende systemen combineren. Bijvoor-
beeld: luchtverwarming met 
zonneboiler, vloerverwarming, 
radiatorverwarming, convectorverwar-
ming of lokale verwarming. Zo kan 
men in de winter de woonruimte 
bijverwarmen met een decoratieve 
gashaard. In dergelijk geval wordt bij 
een klassieke cv de temperatuur in de 
woonruimte al snel hoog en schakelt 
de centrale thermostaat uit, waardoor 
de andere ruimtes in de woning te 
koud worden. Bij luchtverwarming 
wordt door de grotere luchtdebieten 
de warmte van de haard door de hele 
woning verdeeld. Op dezelfde wijze 
wordt de gratis verwarming door de 
zon via ramen ook goed over het 
gebouw verdeeld.
(+) Zeer snelle en constante tempe
ratuurregeling. Met een luchtverwar-
mingssysteem bereik je sneller de 
gewenste temperatuur dan met 
andere verwarmingssystemen. Er 
moet immers geen water opgewarmd 
worden dat op zijn beurt de lucht in de 
ruimte moet opwarmen via radiatoren 
of vloerverwarming.
(+) Luchtkwaliteit. Voor mensen die 
aan astma of aan hooikoorts lijden, 
kan men een fijne filter plaatsen. Zo 
houdt men niet alleen het stof maar 
ook bacteriën en rook tegen. Soms is 
de lucht in huis heel droog, daarvoor 
kan men een luchtbevochtiger 
aanbrengen bij de ketel. 
(+) en () De kostprijs van een 
luchtverwarmingssysteem stemt 
nagenoeg overeen met die van een 

klassieke verwarming met radiatoren 
in combinatie met een ventilatie-
systeem D.
(+) en () Esthetiek. Je hebt geen 
radiatoren of convectoren maar wel 
zichtbare roosters voor luchttoevoer 
en -afvoer.
() Het volume van de kanalen heeft 
ruimte nodig die bij renovaties niet 
altijd te voorzien is. Daarom is lucht-
verwarming beter geschikt in nieuw-
bouw dan in een bestaande woning.
() Onderhoud. De filters moeten 
maandelijks gereinigd en elke  
6 maanden vervangen worden. Bij 
slordige bewoners die dit nalaten of, 
erger nog, de filters gewoon weg-
nemen, kan dit leiden tot ongezonde 
situaties.
() Een veelgehoorde klacht van 
gebruikers gaat over het hinderlijk 
doorklinken van stemgeluiden via het 
buizenstelsel. Ook klagen gebruikers 
soms over tocht als het systeem niet 
goed is ingeregeld. Op de roosters 
vormt zich vuilaanslag. 

Free Cooling
Door de zeer goede isolatie van 
nieuwe gebouwen blijft de warmte in 
de woning en door grote raampartijen 
warmt de zon de woning te veel op. 
Dankzij de hoge reactiesnelheid 
houden de luchtverwarming en het 
ventilatiesysteem de woning koel in 
de zomermaanden.
Free Cooling via de luchtverwarming 
wordt gecreëerd door de extractie-
lucht naar buiten te leiden en gelijk-
tijdig koele buitenlucht rechtstreeks 
aan de pulsielucht toe te voegen (zie 
fig. 6). Dit wordt op warme zomerda-
gen gedurende de nacht gedaan.

Figuur 6 Free Cooling gedurende een 
zomernacht. Frisse buitenlucht koelt 
de woning af.

Fabrikanten/invoerders van 
residentiële luchtverwarming 
in België
MULTICALOR www.multicalor.be
THERMAD BRINK 
www.thermad-brink.be

Nauwelijks zichtbare luchtverwarming in nieuwbouw.

Stijn de Beukelaar, 
36 jaar, gehuwd en vader van een 
dochtertje van 9 maanden oud.

Hobby’s: samen met mijn vrouw 
doe ik aan paragliding. Met een 
parachute van een berg of een 
klip springen en dan vrij als een 
vogel door de lucht zweven geeft 
een fantastisch gevoel van rust en 
vrijheid. Daarnaast ga ik ook 
zeilen en doe ik aan muurklimmen.

Wat is uw persoonlijke motto?
Leef bewust! Ik streef ernaar om 
elke dag met plezier te werken. 
Zowel voor mijn medewerkers 
als voor mezelf vind ik het 
belangrijk om een goed even-
wicht te hebben tussen werk en 
ontspanning. Als ik goed 
ontspannen ben, kan ik er de 
volgende dag dubbel zo hard en 
efficiënter tegenaan gaan.

Waaraan hebt u een bloedhekel?
Aan de files waarin ik veel tijd 
verlies. Ik denk erover om een 
elektrische fiets te kopen om me 
daarmee tussen mijn werven in 
Antwerpen te verplaatsen.
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U staat op het punt een nieuw 
bedrijfsvoertuig te kopen. Behalve 
de korting spelen het brandstof
verbruik en de CO

2
uitstoot een 

belangrijke rol. Misschien twijfelt u 
hoe u het voertuig het best aan
schaft: u kunt kopen, leasen of 
renten. Elke optie heeft zo haar 
voor en nadelen. 

Besluit u door de zure appel te bijten 
en meteen aan te kopen, dan doet u 
op fiscaal vlak niet wat u wilt. Het 
voertuig moet namelijk in principe 
over vijf jaar worden afgeschreven. 
Via leasing kunt u het fiscale deel van 
uw bedrijf beter optimaliseren. 
Leasing betekent dat u het voertuig 
gedurende enkele jaren huurt met de 
optie om het daarna aan te kopen. 
U wordt dus niet onmiddellijk de 
eigenaar van de auto, maar u betaalt 
de maandelijkse huurvergoeding 
(lease fee) waarin een deel intrest 
begrepen zit. Er zijn drie soorten 
leasing, hieronder de verschillen. 

Financiële leasing
In de klassieke financiële leasing 
koopt de leasingmaatschappij het 
voertuig in uw plaats, maar de 
onderhouds- en herstellingsfacturen 
zijn in principe voor uw rekening. Bij 
deze formule hebt u meestal het 
recht uw voertuig op het einde over 
te kopen. Deze aankoopoptie be-
draagt maximaal 15% van de aan-
koopprijs (exclusief btw). Normaal is 
dit bedrag lager dan de marktwaarde 
op dat ogenblik. Bovendien zijn de 
aflossingen minder zwaar dan bij een 
klassieke financiering, want u lost ten 
hoogste 85% van de aankoopwaarde 
af in plaats van 100% bij een klas-
sieke financiering. Financiële leasing 
is echter meestal iets duurder dan 
een aankoop met een financiering. 
Net als bij een aankoop moet u bij 

een financiële leasing de auto over 
vijf jaar afschrijven.

Financiële renting
Financiële renting is een huurovereen-
komst. Het verschil met de financiële 
lease zit in de aankoopoptie: de 
restwaarde bedraagt minstens 16% 
van de aankoopprijs. Verder heeft 
deze formule dezelfde voordelen als 
financiële leasing. In tegenstelling met 
de vorige formule wordt de auto niet 
afgeschreven. U houdt het voertuig 
immers uit uw bedrijfsbalans, maar u 
boekt daarentegen de maandelijkse 
leasingfacturen rechtstreeks in de 
kosten. Maakt uw bedrijf veel winst, 
dan kunt u op die manier de te betalen 
belastingen over het lopende boekjaar 
temperen. Wanneer het leasecontract 
bijvoorbeeld over drie jaar loopt, dan 
is na drie jaar het grootste deel van de 
aankoopwaarde als kosten wegge-
boekt, terwijl u bij een financiële 
leasing of bij een aankoop in principe 
over vijf jaar moet afschrijven. Een 
nadeel is dat financiële renting 

meestal duurder is dan de auto 
onmiddellijk aan te kopen. 

Operationele leasing
De leasingformule waarin ook de 
onderhoudskosten en zelfs de 
verzekeringspremies zitten, is 
operationele leasing. Vooral bedrijven 
met een groot wagenpark passen deze 
formule toe. Kmo’s laten deze lease-
vorm meestal links liggen omdat deze 
formule voor hen te duur is en omdat 
er op het einde van het contract geen 
afgesproken aankoopoptie is. Wenst u 
de wagen toch aan te kopen, dan 
betaalt u de marktwaarde. 

Uiteraard blijft leasing duurder dan 
een directe aankoop, maar de maan-
delijkse aflossingen liggen lager dan 
bij een gewone financiering. Boven-
dien kunt u de btw gespreid betalen. 
Een financiële renting is normaal 
gezien het interessantst omdat u de 
auto dan niet hoeft af te schrijven en 
dus meestal sneller in de kosten kunt 
boeken.

KOPEN, LEASEN OF RENTEN?

interview business

Om het Cergalabel te verwerven, 
moeten de installateurs even naar 
de schoolbanken. Er zijn verschil
lende opleidingen waardoor u op de 
hoogte blijft van de geldende 
normen en reglementeringen. Syntra 
in Vlaanderen en IFAPME voor het 
Franstalige landsdeel nemen al jaren 
deze technische training voor hun 
rekening. We polsten bij Inge De 
Saedeleir, Pedagogisch adviseur 
Syntra Vlaanderen, naar de evolutie 
in de opleidingen. 

De eerste Cerga-opleidingen werden 
gegeven in 1999. De opleiding trok 
steeds een groot aantal geïnteresseer-
den, zodat de cursus op verschillende 
lesplaatsen en meermaals per jaar 
werd ingericht. In de periode 2010-2011 
was er zelfs een verdubbeling van het 
aantal inschrijvingen. Dat had te 
maken met de nieuwe opleidingen G1, 
G2 en G3. De Cerga-opleiding (leidin-
gen en toestellen) maakte immers deel 
uit van de cursus G1. 

Inge De Saedeleir: “Voor de nieuwe 
opleiding Gasmonteur lopen de 
inschrijvingen ondertussen ook 
binnen. Rond de jaarwisseling ver-
wachten we het gros aan inschrijvin-
gen, omdat de communicatie hierover 
pas eind augustus is opgestart. Op de 
cursussen waarbij de deelnemers hun 
Cerga-label hernieuwen, komen 
gemiddeld 1.500 deelnemers.”

Wat is het belang van de Cerga
opleidingen?
“De kwaliteit en de veiligheid van 
gasinstallaties zijn hierdoor aanzienlijk 
verbeterd. De kennis van de normen 
vormt het belangrijkste onderdeel van 
de Cerga-opleiding. De particuliere en 
professionele klanten waarderen het 
vakmanschap van de installateur en 
hebben vertrouwen in het Cerga-label. 

Ze willen absoluut zeker zijn dat de 
normen worden nageleefd.” 

Waarom is het beter onmiddellijk de 
opleiding Gasmonteur te volgen i.p.v. 
voor de vrijstellingsproef te gaan?
“In het belang van de veiligheid en 
de verantwoordelijkheid die ermee 
gepaard gaat, is het belangrijk dat 
niet enkel de bedrijfsleider up-to-date 
is, maar dat ook zijn medewerkers 
over de nodige kennis beschikken. 
Door enkele details over het hoofd te 
zien, kan zelfs een handige vakman 
toch nog onveilige installaties 
afleveren. De evolutie van materialen 
en technieken gaat zo snel, dat deze 
korte opleiding zeker haar nut heeft. 
De vrijstellingsproef is een interes-
sant middel voor vaklui die recentelijk 
een opleiding volgden.” 

Een installatiebedrijf moet steeds 
meer opleidingen volgen. Blijft de 
kwaliteit van dat aanbod gegaran
deerd?
“De installatiebedrijven worden 
overstelpt met allerlei erkenningen en 
reglementeringen waarvoor vorming 

nodig is, denk maar aan G1, G2, 
Verwarmingsaudit enz. Bovendien 
moet je rekening houden met verschil-
len per gewest. Alle opleidingen 
combineren praktijk en theorie. Dat 
betekent dat een degelijk, modern 
uitgerust atelier onontbeerlijk is.”
“Uiteindelijk worden alle opleidingen 
ook opgesteld op basis van streng te 
volgen lastenboeken opgelegd door de 
sector en de beleidsmakers. Een 
betere garantie op kwaliteit is hierdoor 
haast onmogelijk.”

Welke opleidingspremies zijn er van 
toepassing? 
“Er zijn de premies van FBV en van 
Vormelek. Bovendien kan de cursist 
een beroep doen op de kmo-porte-
feuille.” 

Is er enige samenwerking met het 
onderwijs? 
“Op dit moment is die samenwerking 
nog beperkt. Een aantal scholen 
gebruikt wel het handboek ‘Gastech-
nicus niet-premix-, premix- en 
ventilatorgasbranders’ van Syntra 
Vlaanderen.”

CONTINU OPLEIDINGEN 
VOOR INSTALLATEURS

Overweeg een wagen op aardgas voor uw professionele verplaatsingen. 
Voor meer info: www.ngva.be.
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BLUNDER in beeld
Het na-isoleren van muren en daken is één van de voornaamste stappen in het 
energiezuinig maken van bestaande gebouwen. Normaal gezien kan men niet te 
ver gaan in het isoleren van zijn woning, maar in dit geval werd er toch wat 
overdreven en werd de gasmeter volledig ingewerkt. Deze situatie is in geen geval 
toegelaten. Volgens de instructies van de aardgasdistributienetbeheerder mag de 
gasmeter wel in een kast ingebouwd worden op voorwaarde dat deze kast goed 
verlucht is en de meter bedienbaar blijft. Na melding aan de distributienet-
beheerder werd de eigenaar hierop attent gemaakt en werd de gasmeter opnieuw 
vrijgemaakt. 

Installateur Vincent Crutzen van de firma Bertrand-Darimont uit Dison bezorgde 
ons deze foto en verdient zo een Bongobon naar keuze ter waarde van 90 euro.

WIN EEN BONGOBON! Kent u zelf een voorbeeld van een blunder installatie? 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 90 euro). 
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

ROADSHOWS voor Cerga-installateurs

'Aardgas. Zo ben je klaar voor 
morgen!’ is het motto van de 
reclamecampagne die ook in 2017 
verder over verschillende media te 
zien zal zijn. Het spreekt voor zich 
dat we hiermee aantonen dat 
aardgas een moderne en innove
rende energiebron is. Ook in de 
toekomst blijft aardgas zowel voor 
residentiële als voor industriële 
toepassingen de voorkeursenergie
bron, en dat steeds meer in combi
natie met hernieuwbare energieën. 
Cerga springt mee op de kar en is 
ervan overtuigd dat een energiebron 
pas vernieuwend kan zijn als de 
installateurs ook continu op de hoogte 
blijven van de evoluties die op de 
markt gebeuren. En zo zijn er heel 
wat. Niet enkel mobiliteit is nog steeds 
een relatief nieuwe toepassing, meer 
en meer fabrikanten van aardgastoe-
stellen herkennen de mogelijkheden 
van aardgas en zetten in op innovatie! 
Aardgas blijft goedkoop, comfortabel 
en ook voor het milieu en zeker voor 
onze gezondheid is aardgas veel 
milder dan andere fossiele brand-
stoffen. Een logische keuze dus van 

fabrikanten om te blijven investeren in 
ontwikkeling om zo aardgastoepassin-
gen op de markt te brengen die ook 
klaar zijn voor het energielandschap 
van morgen. En Cerga blijft niet achter.
Ondertussen organiseert Cerga in 
samenwerking met de aardgasfedera-
tie KVBG provinciale roadshows voor 
Cerga-installateurs waar we toelich-
ting geven over het kwaliteitslabel, de 
meest innoverende toestellen met een 
A++-label duiden en waar u, de 

professionele aardgasinstallateur, 
exclusief kennis kunt maken met deze 
toestellen en fabrikanten. In 2017 zal 
Cerga geen beursstand hebben op 
Batibouw, nog een reden om de 
roadshows bij te wonen en van deze 
gelegenheid gebruik te maken om 
Cerga- en aardgasexperten te 
ontmoeten en een antwoord te krijgen 
op al uw vragen. Hou uw post dus 
goed in de gaten en wij spreken u op 
de Cerga-roadshows!


