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LANGETERMIJNVISIE 
voor ons energiebeleid

Het verwarmen van grote ruimtes is in 
principe voor installateurs een gedroomde 
job. Voldoende werkruimte, relatief 
evidente keuze van techniek, werken met 
grote vermogens en uiteraard de klant 
tevredenstellen met nette installaties en 
besparingen waar mogelijk. En er zijn nog 
heel wat grote ruimtes die nieuwe 
aardgasinstallaties kunnen gebruiken. 
Vaak zijn grote of hoge gebouwen oud en 
nauwelijks of niet geïsoleerd. Net zoals 
industriële werkplaatsen die zelfs niet 
winddicht zijn. Een markt die voor het 
grijpen ligt, zowel voor grote installatie
bedrijven als voor de kleine zelfstandige. 
Niet enkel het type ruimte speelt een rol in 
de keuze van de techniek maar ook het 
gebruik van de plaats. In ons hoofdartikel 
richten we ons specifiek op stralings
toepassingen op aardgas die heel goed 
passen bij slecht geïsoleerde gebouwen. 
De warmte gebruiken waar ze nodig is, dit 
is zeker een mooie boodschap om uw 
klant te overtuigen.

De eerste fase van 
overleg in het 
kader van het 
Belgische 
Energiepact, dat 
er komt volgend 
op het klimaat
akkoord van 

Parijs in 2015, 

werd afgerond. Het Energiepact heeft als 
ambitie een stabiele visie en een door
dacht kader te ontwikkelen aangaande de 
Belgische energiemarkt en diens evolutie 
op middellange en lange termijn, rekening 
houdend met de doelstellingen inzake 

reductie van broeikasgasemissies. In deze 
context hebben de autoriteiten verschil
lende actoren in de energiesector gecon
sulteerd. Zo ook Gas.be, die in haar 
antwoord naar de autoriteiten de klem
toon heeft gelegd op de strategische rol 
die aardgas en hernieuwbare gassen 
kunnen spelen in het toekomstige energie
beleid. Op basis van de ontvangen input 
zal de overheid tegen komend najaar een 
ontwerptekst uitwerken met het oog op 
een breder overleg. Tegen het einde van 
dit jaar zou een finale versie van het 
Energiepact goedgekeurd worden door de 
verschillende regeringen. Aan gas de 
plaats geven die het toekomt binnen een 
energielandschap in volle verandering 
betekent ook de toekomst van uw beroep 
als Cergainstallateur waarborgen.

Veel leesgenot!

Kurt Goolaerts 
Technisch expert Cerga
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verwarming aanwezig is, zoals 
bijvoorbeeld een stockageruimte die 
wordt ingericht als werkplaats. Soms 
komt het ook voor dat de bestaande 
installatie hopeloos verouderd en 
defect is en dat alleen een volledig 
nieuwe verwarmingsinstallatie een 
oplossing kan bieden.
Er is een gulden regel in de 
verwarmings wereld: om een slecht 
geïsoleerde en niet-luchtdichte 
ruimte te verwarmen, gebruikt men 
het best stralingswarmte en geen 
convectiewarmte.
Stralingstoestellen stralen warmtegol-
ven. Deze verwarmen of verplaatsen 
geen lucht. De infraroodstraling gaat 
door de lucht en wordt slechts 
omgezet in warmte wanneer ze in 
contact komt met vaste massa’s zoals 
muren, vloeren of personen.
Stralingsverwarming heeft enkele 
sterke troeven tegenover andere 
verwarmingssystemen. We zetten ze 
even op een rij:
•  De snelheid. Na minder dan een 

minuut is een helder- of donkerstraler 
op temperatuur en dankzij de 
IR-stralen ervaren de personen in de 
ruimte onmiddellijk de aangename 
warmte.

• Stralingsverwarming laat toe de hele 
ruimte of slechts een deel van de 
ruimte te verwarmen, waar en 
wanneer men dit wil. Zo kan men in 
een groot magazijn enkel de werkplek 
van de arbeiders verwarmen. Men kan 
dus verwarmen zonder verspreiding 
van warmte naar onbenutte zones 
zoals opslagruimtes, wandelpaden …

• Bij stralingsverwarming is er geen 
luchtcirculatie, waardoor er geen stof 
wordt opgewaaid.

• Men verwarmt met veel minder 
stratificatieproblemen, er stijgt 
nagenoeg geen warmte naar het 
plafond.

• De verwarmingstoestellen worden 
opgehangen, er wordt dus geen 
vloeroppervlakte in beslag genomen 
en er is geen centrale stookplaats.

• De rendementen van helder- en 
donkerstralers zijn de laatste jaren 
erg toegenomen. Dit komt onder 

meer door de geïsoleerde reflectoren 
en de automatische modulatie van de 
branders. Vanaf 2018 zijn stralings-
toestellen onderworpen aan de 
Ecodesign-regelgeving met haar 
strikte rendements- en emissie-eisen. 
Zo wordt bepaald dat de seizoens-
gebonden energie-efficiëntie van 
helderstralers minimaal 85% zal zijn 
en minimaal 74% voor donkerstralers.

De gasgestookte stralingstoestellen 
kunnen we opdelen in vier groepen: 
helderstralers, donkerstralers, 
stralings panelen en stralingsbanden. 
De keuze van het type stralingsver-
warming hangt voor een deel af van 
de hoogte waarop de stralingstoestel-
len geplaatst worden in de ruimte 
(zie figuur 1).

Helderstralers
Helderstralers worden toegepast voor 
de verwarming van industriële hoge 
ruimtes, van laadkades en van kerken. 
Helderstralers bestaan enkel in 
type A-uitvoering en zijn onderworpen 
aan specifieke ventilatie-eisen bepaald 
in NBN D51-003 § 5.4.2 en NBN EN 
13410. Wanneer deze toestellen 
volgens de voorschriften van de 

normen zijn geplaatst, is hun werking 
zeer veilig, verwarmen ze op comfor-
tabele en energiezuinige wijze de hele 
ruimte of alleen een bepaalde zone 
binnen een ruimte.
Helderstralers vallen op door de 
oranje gloed van hun keramische 
oppervlakte die een temperatuur van 
750 à 950 °C heeft. Deze temperatuur 
gaat gepaard met warmtestraling van 
zeer korte golflengte (ongeveer 
3 micron). De helderstralers kunnen 
zeer hoog worden geplaatst, tussen 
5 en 20 meter boven de vloer. 
Er bestaan afzonderlijke keramische 
panelen van 2 tot meer dan 30 kW per 
stuk. Hierdoor heeft men bij het 
ontwerp een grote vrijheid. Helder-
stralers kunnen hoog geplaatst 
worden wanneer er bijvoorbeeld grote 
machines werken of een rolbrug zich 
vrij moet kunnen verplaatsen. In 
andere gevallen worden de helder-
stralers lager geplaatst zodat men 
nauwkeurig bepaalde zones meer of 
minder kan verwarmen al naargelang 
de werkuren, de bezetting (vb. in een 
feestzaal) of andere parameters zoals 
bijvoorbeeld het ijsvrij houden van 
loskades.

Het is een hele uitdaging om een slecht geïsoleerd gebouw op een comforta-
bele en energie-efficiënte manier te verwarmen. Slecht geïsoleerde ruimtes 
zijn vaak helemaal niet luchtdicht en worden bovendien maar occasioneel 
verwarmd. Denk maar aan een kerk, een feestzaal, een sporthal, een 
fabriekshal of een opslagruimte. In dit artikel bespreken we de meest 
efficiënte oplossingen om dergelijke ruimtes te verwarmen.

Er zijn verschillende redenen waarom 
slecht geïsoleerde ruimtes moeilijk te 
verwarmen zijn op een economische 
en comfortabele wijze. Sommige 
gebouwen dateren uit een tijd waarin 
isolatie en verwarming nog niet van 
belang waren. Oude gebouwen zijn 
dus vaak niet geïsoleerd, ze zijn in de 
hoogte opgetrokken en hebben 
dikwijls ramen van enkel glas die hoog 
zijn geplaatst. Soms valt hier niet veel 
aan te doen, zeker als het om een 
historisch beschermd gebouw gaat.
Maar ook veel recentere gebouwen 
hebben vaak een ondoeltreffend 
verwarmingssysteem, bijvoorbeeld 
een warmeluchtverwarming in een 
pover geïsoleerde feestzaal met een 
hoog plafond. Zulke installaties 
dateren vaak uit de tijd toen brandstof 
nog goedkoop was en er van rationeel 
energieverbruik nog geen sprake was.
De laatste jaren zijn er echter steeds 
meer oplossingen ontwikkeld die 
‘moeilijke’ gebouwen toch verwarm-
baar maken en energiebesparingen 
genereren. Soms kan dat door de 
bestaande verwarmingsketel te 
vervangen. In andere gevallen moet er 
een volledig nieuwe verwarmings-
installatie geplaatst worden. In nog 
andere gevallen kunnen bijkomende 
technieken zorgen voor comfort en 
energie-efficiëntie. We overlopen de 
verschillende scenario’s die u kunt 
tegenkomen en bespreken telkens de 
acties die u kunt nemen.

Oude verwarming met een 
 verwarmingsketel
In sommige gevallen worden oude 
gebouwen nog verwarmd met een 

oude gietijzeren ketel die radiatoren of 
verwarmingsbatterijen van een 
luchtgroep voedt met warm water. 
Vaak werkte de ketel oorspronkelijk op 
kolen en is deze in de loop der tijd 
omgebouwd naar stookolie of gas. De 
energie-efficiëntie van oude ketels is 
sowieso al niet denderend, een naar 
aardgas omgebouwde kolenketel is 
echter totaal ondermaats.
Gietijzeren radiatoren mogen behou-
den blijven maar bij een renovatie van 
de verwarmingsinstallatie moeten de 
thermostaatkranen en de oude 
leidingen vaak wel vervangen worden. 
De warmwaterverwarmingsbatterijen 
moeten nagekeken worden, verkeren 
ze nog in een goede staat, reinig ze 
dan ieder jaar. 
Bij een renovatie van de verwarmings-
installatie waarbij de radiatoren, de 
warmwaterverwarmingsbatterijen of 
de leidingen behouden blijven, is het 
absoluut noodzakelijk de leidingen 
goed te spoelen en chemisch te 
reinigen. Hoe goed men ook spoelt, er 
blijven steeds sporen van vuil en roest 
achter. Overweeg daarom de plaatsing 
van een platenwarmtewisselaar als 
hydraulische scheiding tussen het 
bestaande en het nieuwe gedeelte.
De verwarmingsleidingen zijn soms 
geïsoleerd met asbestvezels. Is dit het 
geval, laat dan eerst het asbest 
verwijderen door een gespecialiseerde 
firma.
Wanneer men de ketel vervangt, 
opteert u het best voor een module-
rende condensatiegasketel. Indien 
nuttig, pas dan de regeling zodanig 
aan dat de verschillende ruimtes in 
een gebouw afzonderlijk verwarmd 

kunnen worden. Zo kan men enkel de 
ruimtes verwarmen die werkelijk 
gebruikt worden.
Bij het vervangen van een stookketel 
van meer dan 70 kW gaat u na of de 
huidige stookplaats voldoet aan de 
norm NBN B61-001. In samenspraak 
met de lokale brandweer kunt u 
nagaan welke aanpassingen er 
moeten gebeuren. Soms is de stook-
plaats totaal ongeschikt en moet er 
een andere oplossing gezocht worden. 
Een stookplaats in een kerktoren met 
een houten structuur is een goed 
voorbeeld.

Oude luchtverwarming
In oude gebouwen met luchtverwar-
ming komt het geregeld voor dat 
ondergrondse of bovengrondse 
kanalen in slechte staat verkeren. Ze 
zijn verstopt met vuil en stof waardoor 
de efficiëntie afneemt. Indien dit 
verwarmingssysteem behouden blijft, 
is een grondig onderhoud dan ook 
nodig.
Warme lucht heeft van nature de 
neiging om te stijgen. Het plafond is 
warm en de personen in de ruimte 
hebben het koud. Een elegant en 
economisch alternatief zijn destratifi-
catieventilatoren. Deze ventilatoren 
duwen de warme lucht naar beneden 
zodat de temperatuur aangenamer 
wordt. Daarnaast verkort de opwarm-
tijd en wordt het warmteverlies door 
het dak en door hoog geplaatste 
beglazing beperkt.
Indien de luchtbehandelingskast 
behouden blijft, reinig de warmtewis-
selaar en de filters dan jaarlijks. Zo 
blijft het rendement behouden en is 
de werking veilig.

Er is geen verwarming aanwezig 
of de bestaande verwarming kan 
niet worden aangepast
Het komt voor dat de ruimte een 
nieuwe bestemming krijgt en er geen 

VERWARMEN  
van slecht geïsoleerde grote ruimtes

HOOGTE VAN HET STRALINGS-
TOESTEL T.O.V. DE VLOER
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Figuur 1 De toepassing van het soort 
stralingstoestel in functie van de 
hoogte waarop de stralingstoestel-
len geplaatst zijn in de te verwarmen 
ruimte.

Figuur 2 Een kerk wordt  verwarmd 
met helderstralers die onder de boog-
gewelven zijn geplaatst. 
© Gecor-Schwank
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Cerga vraagt uw mening
Zoals al eerder aangekondigd, 
maken we eind dit jaar werk van een 
vernieuwing van de Cerga-website. 
Ook de installateur stapt al geruime 
tijd mee in het gedigitaliseerde 
tijdperk. Wij moedigen dit aan en 
willen nog meer de Cerga-installa-
teur aanspreken en helpen in zijn 
dagelijkse job. Zo denken we erover 
om de bestaande tools, die u nu in 
Excel downloadt, online raadpleeg-
baar en bewerkbaar te maken. Er is 
ook ruimte voor nieuwe tools. Een 
website die gebruiksvriendelijker is, 
ook voor uw klanten, en dit op zowel 
pc als smartphone als tablet. 
Daarnaast stellen we ons de vraag 
of de vertrouwde Cerga.news nog 
beantwoordt aan de noden van de 

installateur. Ziet u deze ook liever 
digitaal, zijn de artikels voldoende 
interessant, krijgt u genoeg techni-
sche informatie. 
In het tweede deel van september 
krijgt u een uitnodiging per e-mail 
om zelf ook uw mening te delen aan 
de hand van een digitale vragenlijst 
over de website en Cerga.news. Wij 
geven al mogelijke suggesties mee 
om het invullen te versnellen. Er is 
uiteraard ook plaats voor eigen 
voorstellen. Gun cerga.be vandaag 
al een kritisch bezoek en denk ook 
op uw werkplek na over wat u graag 
makkelijk wilt terugvinden via uw pc, 
smartphone of tablet. Denkt u dat 
wij uw e-mailadres nog niet hebben, 
stuur dan gerust een mailtje naar 
cerga@cerga.be.

De fabrikanten bieden naast de 
stralers zelf ook regelsystemen aan 
waarmee de temperatuur in verschil-
lende zones geregeld kan worden.
Een specifieke toepassing is de 
verwarming van kerken. Hier gebruikt 
men vaak kleine helderstralers die op 
een zo discreet mogelijke plaats 
worden bevestigd op pilaren of onder 
booggewelven (zie figuur 2 op 
pagina 3). Minder storend voor de 
architectuur zijn de stralingslusters, 
bestaande uit verschillende kleine 
panelen, die eenvoudig via een 
kabel aan het dakgewelf worden 
bevestigd.

Donkerstralers 
Een speciale gasbrander produceert 
een lange draaiende vlam in een 
stralingsbuis uit speciaal staal (zie 
figuur 3). De norm NBN D51-003 § 
5.4.3 bepaalt de ventilatie-eisen.
De buis wordt tussen 250 en 580 °C 
opgewarmd. De buis blijft donker, 
omdat de straling die wordt uitgezon-
den onzichtbaar is voor het menselijk 
oog. Een reflectorkap richt de infra-
rode straling naar de te verwarmen 
zone, net zoals een reflecterende 
lampenkap.

De verbrandingsproducten worden 
door een ventilator verwijderd, ofwel 
in de lokaalruimte zelf (type A) als er 
genoeg luchtverversing is, ofwel recht-
streeks naar buiten via een afvoerbuis 
(type B en C).
De vorm van de stralingsbuizen en het 
ontwerp van de brander laten een 
uniforme temperatuur toe op een 
gemiddelde oppervlakte en waarbor-
gen dus een relatief homogene 
straling.

Stralingspanelen met 
 thermische vloeistof
Stralingspanelen met thermische 
vloeistof (zie figuur 4 en 5) werken via 
straling om de ruimte te verwarmen. 
Ze zijn geschikt voor het verwarmen 
van ruimtes met een plafondhoogte 
van 2,5 tot 20 meter.
Vanuit een gasketel stroomt een 
thermische vloeistof door de buizen 
van de stralingspanelen. De tempera-
tuur van deze vloeistoffen varieert van 
35 °C tot 100 °C voor warm water en 
van 100 °C tot 300 °C voor stoom of 
thermische olie. De opgewarmde 
buizen van de panelen zenden 
IR-warmtestralen uit die de ruimte 
verwarmen. De aluminium stralings-

platen richten de straling op de te 
verwarmen zone.
Het vermogen van een stralingspaneel 
varieert tussen 0,1 en 60 kW. 
De afgifte is afhankelijk van het 
verwarmingsmedium, de ophang-
hoogte, de gewenste omgevings-
temperatuur en het aantal buizen per 
stralingspaneel. 
Door de lagere oppervlaktetempera-
tuur stralen stralingspanelen minder 
warmte uit per lopende meter dan 
donkerstralers. De temperatuur van de 
thermische vloeistof wordt bepaald in 
functie van de hoogte waarop de 
stralingspanelen geplaatst worden.
Een aandachtspunt is dat stralings-
panelen een langere tijd nodig hebben 
om een ruimte op te warmen. 

Stralingsbanden 
Het verwarmingssysteem bestaat uit 
een gasgestookte warmtegenerator, 
een stralingsband en een sturingseen-
heid. De verbrandingsproducten van 
een gasgestookte warmtegenerator 
worden op een temperatuur van 
100 °C à 300 °C in een lus door de 
stralingsbanden gestuwd. De terug-
stromende rookgassen worden door 
middel van een krachtige ventilator in 
de warmtegenerator naar buiten 
afgevoerd. De warmtegenerator is 

Figuur 3 Verwarming met donkerstralers in een garage voor vrachtwagens. Rechts 
van de donkerstraler ziet u de nageschakelde warmtewisselaar die zorgt voor warmte-
terugwinning en condenserende werking. Een ventilator zuigt omgevingslucht aan, 
stuwt deze door de warmtewisselaar, tegen de stroom van de rookgassen in, waarna 
de opgewarmde lucht in de ruimte wordt uitgeblazen. © Gecor-Schwank

modulerend of werkt in verschillende 
trappen (zie figuur 6 en 7).
In tegenstelling tot een donkerstraler 
vindt er bij dit systeem in de stralings-
band geen verbranding plaats.
De stralingsbanden bestaan uit één of 
twee buizen in gealuminiseerd staal 
met een silicone coating, waardoor de 
stralingsefficiëntie verbetert. De 
banden worden langs drie zijden 
geïsoleerd. Een geïsoleerde reflector 
richt de straling naar beneden. 
Een krachtige extractor zorgt voor de 
circulatie van de rookgassen in de 
stralingsbanden. Bij de uitmonding is 
de temperatuur van de rookgassen 
nog slechts een 50-tal °C. Hierdoor 
recupereert men de condensatie-
warmte uit het aardgas en is het 
rendement optimaal.

Wilt u meer weten over dit 
onderwerp?
Op onze website www.cerga.be 
vindt u in Cerga.news nr. 18 van 
maart 2014 een artikel gewijd aan 
de technische aspecten van 
gasgestookte infraroodstralers.

CNG-bestelwagens nu ook 
 fiscaal vrijgesteld
Goed nieuws voor installateurs die 
uitkijken naar een nieuwe, milieu-
vriendelijke bestelwagen. Sinds 2016 
en tot 2020 zijn alle CNG-personen-
wagens reeds vrijgesteld van 
belasting op inverkeerstelling en de 
jaarlijkse rijtaksen. Sinds 1 juli van 
dit jaar zijn ook de bestelwagens op 
aardgas fiscaal een stuk voordeliger 
dan hun alternatieven op benzine of 
diesel. “Wie een bestelwagen koopt, 
willen we aanmoedigen om te kiezen 
voor een milieuvriendelijk model”, 
aldus minister van Financiën Bart 
Tommelein en minister van 
 Omgeving Joke Schauvliege. Bij de 
aankoop van een nieuwe bestel-
wagen betaalt u tot 2020 geen 

belasting op inverkeerstelling meer 
en uw jaarlijkse verkeersbelasting 
valt ook weg tot eind 2020. Dit 
laatste geldt ook voor CNG-voertui-
gen die al voor 1 juli 2017 werden 
ingeschreven. Bestelwagens op 
aardgas vind je in alle maten. Ze 
hebben een rijbereik vergelijkbaar 
met de modellen aangedreven door 
traditionele brandstoffen. Hun 
rijcomfort is aangenamer, u tankt 
goedkoper en uw laadvermogen 
verandert niet. Ook voor het Waalse 
gewest is er goed nieuws op komst. 
De verklaring van de nieuwe Waalse 
regering-Borsus belooft eveneens 
snel een fiscale hervorming voor 
aardgas wagens, elektrische voer-
tuigen en hybridevoertuigen. 

Figuur 5 Stralingspanelen met thermi-
sche vloeistof verwarmen een sporthal. 
© Termico

Figuur 7 Een 
gasgestookte 

warmtegenerator met 
horizontaal de vertrek- en terug-
stroombuis waarop de stralingsband 
wordt aangesloten en bovenaan de 
rookgasafvoer. © Termico

Figuur 4 Een stralingspaneel werkt 
zoals een klassieke warmwaterradiator.

Figuur 6 Stralings banden verwarmen 
een grote loods. © Termico-Fraccaro
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MAGNEETKLEPPEN IN 
 BINNENINSTALLATIES
Steeds vaker worden elektromagneetkleppen geplaatst in huishoudelijke 
installaties. Deze magneetkleppen sluiten de aardgasvoeding af bij een 
mogelijk gevaarlijke situatie. De magneetklep kan worden aangestuurd door 
het branddetectiesysteem van het gebouw, door een CO-detector of een 
gasdetector.

Wettelijke context
Noch de norm NBN D51-003 ‘Binnen-
leidingen voor aardgas en plaatsing 
van de verbruikstoestellen - Algemene 
bepalingen’, noch enige andere 
wettelijke bepaling verplicht om een 
magneetklep te plaatsen in een 
aardgasbinneninstallatie. De plaatsing 
gebeurt veelal op voorschrift vanuit 
het lastenboek of wordt geëist door 
de lokale brandweer.

Magneetklep met manuele 
 ontgrendeling
We raden aan om een normaal 
gesloten magneetklep met manuele 
ontgrendeling te plaatsen. Zonder 
elektrische spanning is de klep 
gesloten. Onder elektrische spanning 
kan de klep manueel ontgrendeld 
worden. Zo kan de klant na een 

storing door bijvoorbeeld een CO-
detectie manueel ontgrendelen om te 
bevestigen dat de situatie veilig is.
Meer informatie over de technische 
eisen waaraan de installatie van een 
magneetklep moet voldoen, vindt u in 
Cerga.news nr. 24 op www.cerga.be.

Dichtheidstest en openen van de 
gasmeter
Het komt vaak voor dat de magneet-
klep niet door de gasinstallateur maar 
door de elektricien aangesloten wordt. 
Maak de nodige afspraken opdat de 
magneetklep aangesloten en geacti-
veerd is, dus openstaat, voordat u de 
dichtheidstest uitvoert. Is dit niet het 
geval, dan test u slechts een deel van 
de installatie: tussen de gasmeter en 
de magneetklep of tussen de mag-
neetklep en de stopkranen van de 

gastoestellen. Dan is de dichtheidstest 
ongeldig!
Op de markt zijn er magneetkleppen 
met een positieaanduiding (open-toe). 
Bij de meeste kleppen is er echter 
geen positieaanduiding. Om bij zulke 
kleppen te achterhalen of ze geacti-
veerd zijn (openstaan), gaat u als volgt 
te werk: zorg dat er druk is stroom-
opwaarts van de klep. Maak nu 
stroomafwaarts van de klep een 
debiet. Wanneer er voldoende lang 
een constant debiet is, dan is de klep 
geopend. Wanneer er geen debiet is of 
wanneer de druk snel wegvalt, dan is 
de klep gesloten.
De distributienetbeheerder opent de 
gasmeter na een dichtheidstest aan 
de gasmeter. Is de magneetklep 
gesloten, dan wordt slechts het deel 
van de leiding tussen de gasmeter en 
de klep getest. Dit is niet aanvaard-
baar. De distributienetbeheerder zal 
de gasmeter niet openzetten en de 
klant zal extra moeten betalen 
wanneer de meter later wordt 
geopend.

LEASEN VAN GAS INSTALLATIES: 
voordelen en verschillen naargelang de gekozen formule

In België bieden bijna dertig bedrijven leasingdiensten aan. Maar slechts 
enkele aanvaarden ook het leasen van gasinstallaties. Toch kan deze 
formule voordelig zijn voor installateurs en eindgebruikers. De installateur 
maakt een offerte over aan het leasingbedrijf, dat vergoedt de installateur 
volledig op basis van zijn offerte en ontvangt maandelijks de aflossing van 
de eindklant.

Guy De Ceuster, CEO van Belfius 
Lease, is tevens voorzitter van de 
Belgische Leasevereniging, de 
sectororganisatie van de leasing-
bedrijven. “Bij ons is het leasen van 
gasinstallaties een vervolg op dit van 
fotovoltaïsche zonnepanelen”, vertelt 
hij. “We willen ons profileren in het 
ondersteunen van bedrijfsinvesterin-
gen die duurzaam werken mogelijk 
maken.”
De Belgische wet beperkt het leasen 
tot investeringen voor professionele 
doeleinden. “Het maakt ook geen 
verschil dat een tussenpersoon zoals 
de installateur een professional is. De 
eindgebruiker moet de installatie 
bedrijfsmatig gebruiken.”
De installateur kan op twee manieren 

een rol spelen in het leaseverhaal. 
Installateurs kunnen op dezelfde 
manier als tussenpersoon fungeren 
als een bank, door hun klanten te 
informeren over de mogelijkheid tot 
leasing en hen met een bank in 
contact te brengen. Deze service 
bevordert zijn klantenbinding. Boven-
dien neemt de bank de voorfinancie-
ring van de btw op zich en draagt zij 
de financiële risico’s mocht de 
eindklant betaalproblemen krijgen.
Ook voor de eindklant kan deze 
formule voordelig zijn. Leasecontrac-
ten kunnen flexibel worden opgesteld 
en bijgestuurd, bijvoorbeeld wat 
betreft looptijd. Er zijn geen kosten 
voor het vestigen van bijvoorbeeld 
een hypothecaire inschrijving bij 

leningen. De waarde van de gasinstal-
latie en de terugbetalingscapaciteit 
van de leasingnemer volstaan.

Totaalpakket
De tweede mogelijkheid is dat de 
installateur een contract afsluit met 
het leasebedrijf en dan de installatie 
verhuurt aan de gebruiker. “Hij kan in 
dit huurcontract diverse zaken 
opnemen, zoals de verzekering en het 
regelmatige onderhoud van de 
installatie. Door de bundeling van al 
die aspecten kan hij wellicht een 
mooiere totaalprijs aanbieden. Maar 
net omdat de samenstelling van het 
servicepakket per geval grondig 
verschilt, is het voor ons onmogelijk 
om deze formule één op één te 
vergelijken met een lease door de 
eindklant. Verder bindt een installa-
teur die optreedt als verhuurder én 
dienstverlener de eindklant veel 
nauwer aan zich.”

Vendor
De Ceuster onderstreept dat de 
leasingbedrijven niet om het even 
welke installateur als ‘vendor’ accep-
teren. “We doen dit alleen na een 
screening en een individuele beslis-
sing van ons kredietcomité.”
Een leasingcontract kan ook een 
aankoopoptie op het einde van het 
contract bevatten. De leasingnemer 
krijgt dan de mogelijkheid om tegen 
betaling van de vooraf afgesproken 
restwaarde eigenaar te worden van de 
installatie. De meesten maken van die 
mogelijkheid gebruik, ook al omdat de 
restwaarde relatief laag is. Bovendien 
is het niet de bedoeling om deze 
installatie in eigendom te behouden of 
zelf verder te vermarkten. Een 
installateur kan ook de gasinstallatie 
op zijn beurt aan de eindgebruiker 
verkopen of ze gewoon verder blijven 
verhuren. Dat hangt helemaal af van 
hun onderlinge afspraken.
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Een magneetklep in een aardgasinstallatie sluit de aardgasvoeding af in een mogelijk gevaarlijke situatie. 

De magneetafsluiter kan worden aangestuurd door de branddetectiecentrale van het gebouw, door CO-detectoren 

in de stookplaats, door CO2-detectoren of door gasdetectoren. Waaraan moet zo’n magneetklep echter voldoen om 

optimaal haar functie te kunnen vervullen?

De norm NBN B 61-001 ‘stookplaatsen 

en schoorstenen’ met als toepassings-

gebied installaties met een opgesteld 

vermogen ≥ 70 kW bevat geen 

verplichting om een elektrische 

magneetafsluiter te plaatsen. Het 

komt nochtans geregeld voor dat de 

lokale brandweer of het lastenboek 

van de werken deze eis stellen. 

De beschermingsgraad IP

Conform de norm IEC 60529, heeft de 

magneetklep een beschermingsgraad 

in overeenstemming met haar 

opstellingsplaats:

• Opstelling in een gebouw op een 

droge plaats: minimaal IP 41.

• Opstelling buiten een gebouw onder 

een afdak: minimaal IP 43.

• Opstelling buiten een gebouw 

zonder beschermend afdak: 

minimaal IP 44. 

Weerstand tegen hoge tempera-

tuur RHT

Alle elementen van de binnenleiding 

moeten binnen in een gebouw 

bestand zijn tegen hoge temperatuur 

(type RHT). De norm NBN D 51-003 

§ 4.2 voorziet een aantal alternatieve 

maatregelen voor componenten die 

niet in RHT-uitvoering bestaan, zoals 

een magneetklep:

• Plaatsing in een kast met een 

maximumvolume van 0,2 m3 en met 

wanden met brandweerstand EI30. 

• Plaatsing in een gecompartimen-

teerde ruimte met verhoogde 

brandveiligheid, zoals een stook-

plaats (zie NBN B 61-001) of een 

drukreduceerlokaal waarin een 

gascabine met ingangsdruk 

> 100 mbar en met een aardgas-

debiet > 100 m3/h is opgesteld 

(zie NBN D 51-001). 

• De magneetklep wordt be-

schermd door een thermische 

beveiligingsklep of RHT-kraan met 

smeltveiligheidshandgreep die net 

stroom opwaarts van de magneet- 

klep geplaatst is. 

• Plaatsing buiten het gebouw. 

• Plaatsing stroomafwaarts van de 

stopkraan bv. in de gasstraat van 

een brander in een procestoe-

passing. 

Hoe ongewenst afslaan voor-

komen?
Bij een magneetklep in een drukredu-

ceerlokaal kan het gebeuren dat de 

veiligheidsklep van de gascabine 

afslaat bij een elektrische onderbre-

king waardoor de gasvoeding wordt 

onderbroken. De distributienetbeheer-

der die eigenaar van de gascabine is, 

moet in dat geval de gascabine komen 

heropstarten. 

Hoe we deze ongewenste uitschake-

ling kunnen voorkomen, leggen we uit 

aan de hand van een voorbeeld. 

Stel dat we een installatie hebben met 

twee ketels van elk 500 kW. Wanneer 

de ketels op vol vermogen werken, 

levert de gascabine 2 x 500 kW x 0,11 

= 110 m3/h hoogcalorisch aardgas. 

Bij het uitschakelen van de magneet-

klep sluit deze in enkele honderdsten 

van een seconde, terwijl de drukrege-

laar openstaat en 110 m3/h levert. De 

drukregelaar heeft een zekere tijd 

nodig om zich te sluiten na het 

wegvallen van het debiet. Indien het 

buffervolume, dit is het volume in de 

buizen tussen de drukregelaar en de 

magneetklep, te klein is, zal terwijl de 

ELEKTROMAGNEETKLEPPEN
in binneninstallaties

praktijk

De magneetklep sluit de aardgasvoeding 

af in een mogelijk gevaarlijke situatie.
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drukregelaar zich sluit, de druk in 
deze leiding stijgen tot boven de 
insteldruk van de afslagklep. Hierdoor 
slaat de afslagklep af en wordt de 
gasvoeding onderbroken. De hogedrukafslagklep beveiligt de 

binneninstallatie tegen een mogelijk 
defect van de drukregelaar. De norm 
NBN EN 12186 geeft de relatie weer 
tussen de instelling van de drukrege-
laar en de afslagklep (zie tabel 1). Bij een instelling van de drukregelaar 

op bv. 90 mbar moet de afslagklep 
ingesteld worden op een druk van 
maximaal 90 x 2,50 = 225 mbar. 
De distributienetbeheerder bepaalt de 
instelling waarop de afslagklep wordt 
aangesproken. De mogelijkheden om 
deze druk te verhogen en zo het 
afslaan van de veiligheidsklep te 
voorkomen, zijn dus beperkt:• Plaats een traag sluitende magneet-

klep. Wanneer deze er enkele seconden over doet om te sluiten, 
zal de drukregelaar sneller sluiten 
dan de magneetklep en zal er geen 
drukstijging optreden. 

• Vergroot het buffervolume tussen 
de gascabine en de magneetklep. 
Soms volstaat het de magneetklep 
verder stroomafwaarts, dichter bij 
de gastoestellen, te plaatsen. Een 
andere manier om het buffervolume 
te vergroten, is het aansluiten van 
een buffervat op de gasleiding tussen de uitgang van de cabine en 

de magneetklep. Een derde moge-
lijkheid is het vergroten van de leidingdiameter om zo een buffer te 

creëren. Tabel 2 geeft de formule 
om de grootte van het buffervolume 
te bepalen. 

In ons voorbeeld waarbij de drukrege-
laar is ingesteld op 90 mbar, is het 
buffervolume + het volume van de 
gasleidingen gelijk aan

Stel dat we tussen de gascabine en de 
magneetklep een stalen leiding van 
8 m lang DN 50 hebben. Binnen Ø = 
buiten Ø – (2 x wanddikte) = 60,3 – 
(2 x 4,5) = 51,3 mm = 0,051 m. 

Het volume van deze leiding = lengte x oppervlakte 

Het buffervat dat via een aftakking 
wordt aangesloten, moet dus een 
volume hebben van 0,11 – 0,016 = 
0,094 m3. 
Stel dat we het buffervolume verticaal 
tegen de wand in het lokaal van de 
gascabine plaatsen. We nemen een 
buis DN 250 (273 x 5) met binnen-
diameter = 0,263 m. De benodigde lengte voor de buffer 

leiden we af uit bovenstaande formule: 

In deze berekening houden we geen 
rekening met de inhoud van de twee 
gewelfde bodems die op de buis gelast 
worden en de verbindingsleiding. 

Gascabine waarmee de aardgasinstal-
latie van één klant gevoed wordt. 

Tabel 1 Relatie tussen de instelling van de drukregelaar en de hogedrukafslagklep. 

Tabel 2 Berekening buffervolume tussen gascabine en magneetklep. 

Instelling drukregelaar gascabine (bar) Instelling hogedrukafslagklep (bar)

0,1 < drukregelaar ≤ 0,5
≤ 1,75 x insteldruk drukregelaar

drukregelaar ≤ 0,1 bar
≤ 2,50 x insteldruk drukregelaar

Werkdruk installatie (bar)
Buffervolume + volume gasleiding (m3)

< 30

maximumaardgasdebiet/500

30 ≤ druk < 300

maximumaardgasdebiet/1000

110 m3/h
 = 0,11 m3.1000

/
 =1000

 V = L x π x d2

  = 8 x  3,14 x 0,0512 
 = 0,016 m3.

4
4

L = V x 4
  =    0,094 x 4    = 1,73 m.

π x d2 3,14 x 0,2632

  =π x d2     ,
=3 14 x 0 263

  
2

Guy De Ceuster, CEO Belfius Lease
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weetjes

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 een Bongobon naar keuze (waarde 90 euro). 
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

BLUNDER in beeld
“Help, ik heb geen warm water meer. Mijn geiser staat in panne.” Dat waren de woorden 
die installateur Tom Elewaut van de firma DEMEYCO-ELEWAUT uit Sint-Niklaas te horen 
kreeg. Toen hij ter plaatse ging en de panne onderzocht, stelde hij vast dat het kunst-
stof rookgasafvoerkanaal was weggesmolten. Duidelijk een verkeerde materiaalkeuze 
bij de plaatsing van deze gasgeiser die rookgastemperaturen tot wel 200 °C produ-
ceert! Afvoerkanalen in kunststof zijn immers enkel toegelaten voor condensatietoestel-
len waarbij het toestel is gekeurd of beveiligd zodat de verbrandingsproducten aan de 
uitgang de 80 °C niet overschrijden. Gelukkig trad in dit geval de beveiliging in werking 
waardoor de geiser preventief uitviel. De installateur heeft het rookgasafvoerkanaal 
vervangen en de klant beschikt weer over warm water.
Wij danken Tom voor het toesturen van deze foto en feliciteren hem voor deze ontdek-
king met een Bongobon naar keuze ter waarde van 90 euro.

L/H-CONVERSIE: START!
Wij hadden al de gelegenheid, in voorgaande edities van Cerga.news en 
tijdens de Cerga-roadshows die werden georganiseerd van eind 2016 tot 
mei 2017, u in te lichten over de komende L/H-conversie of de conversie 
van laagcalorisch naar hoogcalorisch aardgas. Een project dat van start 
gaat met een voorziene einddatum in 2030 en dat 1,6 miljoen van de 
3 miljoen particuliere en tertiaire klanten in België aanbelangt. Deze 
conversie komt er na de beslissing van Nederland om de uitvoer van 
aardgas vanuit Slochteren geleidelijk aan af te bouwen. 

Officiële communicatie-
campagne
Vanuit de FOD Economie gaat binnen-
kort een communicatiecampagne van 
start in samenwerking met de 
gewesten en de federaties Gas.be en 
Synergrid. Concreet: het publiceren 
van een centrale informatieve website 
voor particulieren. Daarnaast komt er 
een specifiek platform met beveiligde 
toegang voor techniekers/installa-
teurs waar zij technische en prakti-
sche informatie met betrekking tot de 
controle van installaties zullen 
terugvinden om hun werk te verge-
makkelijken. 
Parallel aan de lancering van deze 
website informeren de FOD Economie 
en de gewesten met een officieel 

schrijven de verschillende federaties 
van spelers die betrokken zijn bij deze 
conversie (distributienetbeheerders, 
leveranciers, fabrikanten …). 
Wie campagne zegt, denkt ook aan 
een visuele identiteit, een logo. De 
keuze is gevallen op een kameleon, 
een diertje dat meester is in het 
transformeren en toch altijd een 
kameleon blijft. Overschakelen van 
laagcalorisch naar hoogcalorisch gas 
verandert niets: uw klanten blijven 
aardgas gebruiken om zich te verwar-
men, zich te wassen en te koken. 

Eerste conversies bij Infrax
Een aantal installateurs hebben in 
augustus laatstleden een schrijven 
ontvangen van Gas.be met informatie 

rond de omschakeling naar hoog-
calorisch aardgas in Hoboken en 
enkele gemeenten in Zuid-Limburg 
vanaf 1 juni 2018. Van zijn kant heeft 
Infrax eveneens de betrokken 
eindklanten geïnformeerd. Indien u in 
deze zone klanten hebt, dan zullen zij 
u wellicht contacteren om hun 
gastoestellen te controleren op 
compatibiliteit. Aarzel zelf ook niet om 
contact op te nemen met uw klanten 
om ze van een vlotte, zorgeloze 
overgang te verzekeren. 


