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in dit nummer

en verder

BRANDSTOFCELLEN 
voor rationeel energieverbruik

In	eerste	instantie	willen	we	alle	Cerga-
installateurs	bedanken	die	hun	suggesties	
doorgaven	over	de	communicatiemidde-
len	van	Cerga.	Meer	dan	250	installateurs	
beantwoordden	onze	vragenlijst	waardoor	
de	resultaten	ook	meer	dan	pertinent	zijn.	
Voornamelijk	de	website	en	dit	driemaan-
delijkse	magazine	werden	onder	de	loep	
genomen.	De	belangrijkste	conclusies	van	
deze	bevraging	geven	wij	u	in	dit	nummer	
mee.	Ik	geef	al	met	enige	trots	mee	dat	
91%	van	de	Cerga-installateurs	Cerga	ook	
aanbeveelt	aan	anderen.

Sinds	het	nieuwe	millennium	
wordt	er	in	de	energiesector	
geregeld	gesproken	over	
brandstofcellen	als	de	
oplossing	voor	de	toekomst	
voor	de	productie	van	
elektriciteit	en	warmte	voor	
gebouwen	langs	het	
aardgasnetwerk.	
Daarmee	zijn	ze	
de	meest	
beloftevolle	
microcoge-
neratietech-
nologie.	
Momenteel	
zijn	er	twee	
leveranciers	
die	in	België	

brandstofcellen	commercialiseren:	Elugie	
type	GIE	en	Viessmann	type	Vitovalor.	
Deze	brandstofcellen	verschillen	grondig	
en	kunnen	zonder	twijfel	een	groot	
verschil	maken	in	energieverbruik,	
voornamelijk	bij	renovaties	van	residen-
tiële	gebouwen,	maar	evenzeer	in	
winkelpanden	en	bedrijven.	In	ons	
hoofdartikel	gaan	we	in	op	de	werking	van	
de	brandstofcel	en	de	specifieke	eigen-
schappen	van	de	twee	toestellen.

Vanaf	1	januari	2018	moeten	kachels	en	
haarden	die	in	België	op	de	markt	
gebracht	worden	ook	een	energie	label	
dragen.	Ook	de	emissie-eisen	dienen	aan	
bepaalde	voorwaarden	te	voldoen.	Wij	
verduidelijken	de	invoer	van	deze	regel	
voor	u.

Veel	leesgenot!

Kenny	Vanlancker
General	Manager	Cerga

Dossier:	de	brandstofcel,	energie	
voor	de	toekomst
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Interview:	“Brandstofcel	is	
eenvoudig	te	installeren”

De	grote	Cerga-enquête	

				91%	beveelt	
Cerga	aan	andere	
installateurs	aan.
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DE BRANDSTOFCEL: ENERGIE 
VOOR DE TOEKOMST
Het ontwikkelen van de brandstofcel als een betrouwbare energiebron heeft jaren geduurd, maar nu is het zover. Na 
uitgebreide labo- en fieldtesten in werkelijke omstandigheden en in verschillende Europese landen, is de brandstof-
cel met glans geslaagd en is ze rijp voor de commerciële markt en residentiële renovaties.

Momenteel	zijn	er	twee	leveranciers	in	
België	die	brandstofcellen	commercia-
liseren,	namelijk	Elugie	type	GIE	en	
Viessmann	type	Vitovalor 300-P.	In	dit	
artikel	leggen	we	uit	hoe	een	brand-
stofcel	werkt	en	bespreken	we	de	
twee	toestellen.

Hoe werkt een brandstofcel?
De	brandstofcel	is	een	wkk	(warmte-
krachtkoppeling)	die	de	chemische	
energie	van	een	brandstof	recht-
streeks	omzet	in	elektriciteit.	Deze	
omschakeling	is	zeer	efficiënt	
aangezien	er	geen	thermomechani-
sche	tussenstappen	zijn	zoals	bij	
conventionele	energieopwekking.
Er	bestaan	verschillende	soorten	
brandstofcellen	met	een	gelijkaardig	
werkingsprincipe.	Zo	heeft	de	
Vitovalor	een	PEM-brandstofcel	en	de	
GIE	een	SOFC-brandstofcel.	Afzonder-
lijke	brandstofcellen	worden	gestapeld	
in	een	stapel,	het	hart	van	de	brand-
stofcel.
De	werking	is	als	volgt	(zie	figuren	1	
en	2):	eerst	wordt	het	aardgas	
ontgeurd	en	ontzwaveld	in	een	
koolstoffilter.	Vervolgens	worden	de	
sporen	van	ethaan,	butaan	en	
propaan	gekraakt	tot	methaan	(CH

4
).	

Door	toepassing	van	‘steam	reforming’	
op	hoge	temperatuur	wordt	het	
methaan	(CH

4
)	door	toevoeging	van	

zuivere	waterdamp	(H
2
0)	gekraakt	en	

ontstaat	er	waterstof	(H
2
)	en	CO

2
.	

Waterstof	wordt	bij	de	anode	toege-
voegd	en	zuurstof	bij	de	kathode.
In	de	cel	worden	deze	twee	stoffen	
door	een	membraan	gescheiden.	Met	
behulp	van	een	katalysator	wordt	de	

waterstof	(H
2
)	aan	de	anode	gesplitst	

in	twee	H+-ionen	(protonen)	en	twee	
elektronen	(e-).	De	elektronen	stromen	
vervolgens	via	een	elektrisch	circuit	
naar	de	kathode:	dit	is	een	elektrische	
gelijkstroom	die	ongeveer	25	W	
vermogen	produceert.	De	protonen	
stromen	door	de	elektrolyt	naar	de	
kathode.	De	protonen	en	elektronen	
komen	bij	de	kathode	weer	samen	en	
reageren	daar	met	de	zuurstof	(O

2
)	

die	bij	de	kathode	wordt	ingevoerd.	
Daarbij	ontstaat	water	(H

2
O)	en	

energie	(elektriciteit	en	warmte).
Als	laatste	stap	wordt	met	een	
wisselrichter	de	gelijkspanning	
omgezet	in	wisselspanning.	Deze	
230	volt	wisselspanning	levert	
elektriciteit	aan	de	elektrische	
binneninstallatie	van	het	gebouw.	De	
elektriciteit	die	door	de	brandstofcel	
geproduceerd	wordt,	zal	bij	voorkeur	

in	het	gebouw	zelf	verbruikt	worden.	
De	overtollige	elektriciteit	wordt	aan	
het	distributienet	geleverd	of	opgesla-
gen	in	een	batterij.
Dit	procedé	is	goed	voor	het	milieu.	In	
een	brandstofcel	vindt	geen	verbran-
ding	plaats.	Hierdoor	wordt	er	geen	
NOx	en	SOx	gevormd.	Deze	gassen	
zijn	immers	een	oorzaak	van	zure	
regen.	De	enige	uitstoot	is	een	
beperkte	hoeveelheid	CO

2
	en	

onschadelijke	waterdamp.
Een	brandstofcel	heeft	een	zo	goed	
als	geruisloze	werking	zonder	draai-
ende	onderdelen	of	trillingen.	Een	
brandstofcel	maakt	ongeveer	even-
veel	geluid	als	een	condensatieketel.	
In	het	toestel	zit	een	stapel	brandstof-
cellen,	dit	is	een	hele	reeks	brandstof-
cellen	die	in	een	behuizing	in	serie	zijn	
geplaatst	(zie	figuur	3a	en	3b).
De	brandstofcel	is	dus	een	zeer	

Figuur	1	Schematische	werking	van	een	SOFC-brandstofcel.	©	Solid	Power
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efficiënte	energieomzetter:	deze	vorm	
van	energieopwekking	wordt	be-
schouwd	als	de	ideale	methode	voor	
de	21e	eeuw,	omdat	er	veel	minder	
schadelijke	broeikasgassen	vrijkomen.	
Deze	technologie	heeft	het	potentieel	
een	belangrijke	bijdrage	te	leveren	
aan	het	bereiken	van	de	klimaat-

doelstellingen.
De	werking	is	mogelijk	met	H-	of	
L-aardgas.

Viessmann Vitovalor 300-P 
(zie figuren 4 t.e.m. 6)
Het	hart	van	de	Vitovalor	is	een	
brandstofcel	van	Panasonic	type	PEM	
(Proton	Exchange	
Membrane)	of	ook	
polymeer-elektrolyt-
brandstofcel.	Deze levert 
0,75 kW elektriciteit en 
1,1 kW warmte.	Een	
aardgascondensatieketel	
van	19	kW	zorgt	voor	de	
bijkomende	warmte	en	
twee	buffer	vaten	(één	
voor	cv	en	één	voor	
warm	water)	zijn	geïnte-
greerd.	De	interne	
opslagvaten	zorgen	voor	
de	warmteopslag	zodat	
de	brandstofcel	zo	lang	
mogelijk	kan	werken.	
Deze	oplossing	waarborgt	
een	hoog	globaal	totaal	
rendement	door	gelijk-
tijdige	productie	van	
elektriciteit	en	warmte.	
Door	zijn	verhouding	
stroom/warmte	is	de	
Vitovalor	geschikt	voor	

nieuwbouw	en	gerenoveerde	
eengezins	woningen.
Panasonic	heeft	veel	ervaring	met	de	
productie	van	brandstofcellen	in	
Japan.	Momenteel	zijn	er	in	Japan	al	
meer	dan	100.000	residentiële	
brandstofcellen	geplaatst.
De	installatie	van	de	Vitovalor	is	
eenvoudig.	Voor	de	vervanging	van	
een	bestaande	condensatieketel	met	
een	brandstofcel	rekenen	we	op	twee	
dagen	werk.	De	aansluitingen	voor	
gas,	water,	verwarming,	rookgassen	en	
elektriciteit	zijn	identiek	aan	de	geken-
de	installatietechniek	voor	klassieke	
condensatietoestellen.
De	geïntegreerde	warmtewisselaar	
zorgt	voor	de	systeemscheiding	
tussen	brandstofcel	en	verwarmings-
installatie	waardoor	geen	schade	
berokkend	kan	worden	aan	de	
brandstofcel	indien	het	verwarmings-
water	onzuiverheden	zou	bevatten.
Voor	de	meeste	woningen	kan	de	
Vitovalor	de	warmtevraag	dekken.	De	
geïntegreerde	condensatieketel	wordt	

Figuur	2	De	elektrochemische	reactie	in	een	brandstofcel.	©	Viessmann

Figuur	4	De	Vitovalor	300-P	geïnstalleerd	
in	een	woning.	©	Viessmann

Figuur	3a	Een	plaat	met	vier	brand-
stofcellen.	©	Solid	Power

Figuur	3b	Een	stapel	of	stapel	brand-
stofcellen.	©	Solid	Power
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automatisch	ingeschakeld	wanneer	de	
warmteproductie	van	de	brandstofcel	
niet	volstaat,	bijvoorbeeld	tijdens	de	
winterpiek	of	wanneer	er	in	een	korte	
tijdspanne	veel	warm	water	nodig	is.
De	Vitovalor	produceert	circa	
4.500	kWh	elektriciteit	per	jaar,	of	de	
jaarlijkse	elektriciteitsproductie	van	
30	m2	fotovoltaïsche	zonnepanelen.	
Ter	info:	volgens	de	CREG	bedraagt	
het	gemiddelde	verbruik	van	een	
gezin	in	België	3.500	kWh/jaar.
De	geïntegreerde	zelflerende	energie-

manager	registreert	het	elektriciteits-
verbruik	van	de	woning	en	zal	na	een	
tijd	reageren	op	de	noden	van	de	
verbruiker.	Hij	schakelt	het	brandstof-
celverwarmingstoestel	pas	in	wanneer	
het	de	moeite	loont,	dus	wanneer	er	
een	voldoende	lange	looptijd	en	
bijgevolg	een	overeenstemmende	
stroomproductie	en	aanwending	van	
de	zelf	opgewekte	stroom	te	verwach-
ten	is.
Uit	de	fieldtesten	blijkt	dat	het	
seizoenrendement	een	besparing	van	

40%	op	primaire	energie	oplevert	
tegenover	het	klassieke	systeem	
(cv-ketel	+	elektrische	aansluiting).	
Door	de	lokale	productie	van	elektrici-
teit	wordt	er	met	deze	brandstofcel	
jaarlijks	ongeveer	1	ton	CO

2
	minder	

uitgestoten	tegenover	de	klassieke	
elektriciteitsproductie	in	een	gas-	of	
steenkoolcentrale.
De	Vitovalor	300-P	heeft	het	ener-
gielabel	A++.

ELUGIE GIE (zie figuren 7 en 8)
Het	hart	van	de	GIE	is	een	keramische	
brandstofcel	SOFC	(Solid	Oxide	Fuel	
Cell).	Ze	verbruikt	2,51	kW	aardgas	en	
levert 1,5 kW elektriciteit (60%) en 
0,6 kW warmte (25 à 30%).	Deze	
brandstofcellen	worden	geproduceerd	
door	Solid	Power	in	Duitsland.	De	GIE	
levert	dagelijks	36	kWh	of	jaarlijks	
13.000	kWh	elektriciteit	en	5.220	kWh	
warmte.	Door	meerdere	GIE’s	in	
cascade	te	schakelen,	ontstaat	een	
mini-energiecentrale	op	maat,	
afgestemd	om	het	lokale	verbruik	te	
dekken.	
De	GIE	(voorheen	gecommercialiseerd	
als	BlueGEN)	wordt	ingevoerd	door	de	
firma	Elugie	en	vindt	haar	klanten	in	
grotere	woningen,	kantoren,	scholen,	
bedrijfspanden	en	winkels.	Deze	
brandstofcel	kan	gecombineerd	
worden	met	de	bestaande	cv-installa-
tie	en	kan	zo	het	pand	het	hele	jaar	
door	van	stroom	en	warmte	voorzien.
Voor	de	standaardinstallatie	volstaan	
een	aardgasaansluiting,	een	aanslui-
ting	op	de	elektrische	installatie	van	
het	gebouw,	een	koppeling	met	het	
internet	en	de	warm-	en	koudwater-
aansluiting	naar	een	buffertank.
De	restwarmte	wordt	benut	om	een	
buffervat	op	te	warmen,	voldoende	
voor	het	warmwaterverbruik	van	een	
groot	gezin	of	van	een	klein	bedrijf.	De	
warmte	kan	ook	voor	verwarming	
aangewend	worden.	
De	innovatie	zit	vooral	in	het	hoge	
elektrische	rendement	van	bijna	60%.	
Deze	brandstofcel	is	in	eerste	instan-
tie	ontworpen	als	stroomgenerator	en	
niet	als	verwarmingstoestel.	Dit	
verschil	is	bepalend	voor	de	hoge	
elektrische	efficiëntie	en	de	lage	

Figuur	5	De	voornaamste	onderdelen	
van	het	brandstofcelgedeelte	in	de	
Vitovalor	300-P:

1.	 Omvormer
2.	 Stapel	brandstofcellen
3.	 Reformer	(kraken	+	gas	reinigen)
4.	 Watervoorraadvat,	condensaatvat
5.	 Ontzwavelingsfilter
6.	 DI-filter	(demineralisatie	van	het	

water)

Figuur	6	De	onderdelen	van	het	cv-
gedeelte	van	de	Vitovalor	300-P:

1.	 Combiketel	19	kWtherm/29,3	kWSWW

2.	 Internetmodule	voor	
afstandsbewaking

3.	 Netaansluiting	230	VAC
4.	 Buffervat	SWW
5.	 Hydraulisch	gedeelte	(pompen,	

platenwarmtewisselaars,	veilig-
heidsgroep,	kleppen)

6.	 Buffervat	cv



 | 5

warmteafgifte,	waardoor	GIE	het	hele	
jaar	door,	ook	in	de	zomer	wanneer	er	
nauwelijks	warmtevraag	is,	elektrici-
teit	kan	produceren.
De	SOFC	fuel	cells	werken	met	een	
rendement	van	60%,	dit	is	bijna	
tweemaal	efficiënter	dan	de	produc-

tiemix	op	het	elektriciteitsnet.	Hier-
door	realiseert	men	minstens	50%	
besparing	op	primaire	energie.

Installatie en onderhoud
De	installatie	is	zeer	gelijkaardig	aan	
die	van	een	klassieke	aardgasconden-
satieketel.	Het	opstarten	en	onderhou-
den	doen	de	fabrikanten	volledig	zelf.	
De	afmeting	is	gelijkaardig	aan	die	van	
een	klassieke	vloerketel.
De	brandstofcellen	zijn	uitgerust	met	
een	internetverbinding	die	de	parame-
ters	en	storingen	doorstuurt	naar	de	
fabrikant.	Zo	weet	de	fabrikant	
wanneer	een	onderhoud	nodig	is,	een	
filter	of	brandstofcel	vervangen	moet	
worden…
Via	een	app	op	de	smartphone	kan	de	
klant	de	door	de	brandstofcel	opge-
wekte	stroom	van	een	afstand	
opvolgen.

Prijs, terugverdientijd en over-
heidssteun
Elektriciteit	is	per	kWh	vele	malen	
duurder	dan	aardgas.	Dit	rechtvaar-
digt	de	kosten	van	de	investering	in	
een	brandstofcel.	
Zoals	bij	elke	nieuwe	technologie	is	de	
kostprijs	van	een	brandstofcel	
momenteel	hoog.	Via	een	Europees	
opgezet	investeringskrediet	wordt	een	
deel	van	de	installatie	bekostigd.	
Hierdoor	zal	de	eindgebruiker	het	
toestel	kunnen	inzetten	met	een	

economisch	voordeel	vanaf	
dag	1.	Deze	subsidie	zal	
recht	evenredig	dalen	met	
de	opschaling	van	de	
brandstofcellen	zodat	de	
netto-investering	en	het	
rendement	voor	de	
eindgebruiker	ongewijzigd	
blijven;	een	doordacht	
systeem.

Wij	raden	de	klant	aan	om	
bij	de	fabrikant	een	

berekening	van	de	terugverdientijd	
te	vragen	waarin	rekening	gehou-
den	wordt	met	volgende	factoren:
l	Elektriciteitsprijs	die	de	klant	
betaalt	(met	stijging	van	bv.	5%	per	
jaar)

l	 Gasprijs	die	de	klant	betaalt	(met	
stijging	van	bv.	2%	per	jaar)

l	 Aankoop-	en	installatieprijs	van	de	
brandstofcel

l	 Europese	subsidie	op	de	aankoop-
prijs	van	de	brandstofcel

l	 Full	omnium	onderhoudscontract	
van	de	fabrikant	(inclusief	de	tijdige	
vervanging	van	de	stapel	brandstof-
cellen)

l	 Financiering
l	 Prosumententarief:	dit	is	het	tarief	

te	betalen	aan	de	DNB	voor	de	
centrale	elektriciteitsproductie		
	≤	10	kW	én	een	terugdraaiende	
teller	voor	het	gebruik	van	het	
distributienet.	Prosumenten	zijn	
consumenten	die	zelf	(een	deel	
van)	hun	elektriciteit	opwekken

l	 Warmtekrachtcertificaten
l	 Verhoogde	investeringsaftrek	

(enkel	voor	kmo’s	en	vrije	beroe-
pen)

Meestal	komt	men	uit	op	een	terug-
verdientijd	van	7	à	9	jaar.	Wat	deze	
investering	zo	aantrekkelijk	maakt,	is	
het	feit	dat	de	prijs	van	aardgas	
stabiel	is	tegenover	de	prijs	van	
elektriciteit.	Door	lokale	productie	van	
elektriciteit	verschuift	men	van	de	
huidige	oncontroleerbare	en	variabele	
elektriciteitsprijs	naar	een	vaste	kost	
en	een	investering	in	de	eigen	
installatie.

Besluit
Het	is	duidelijk	dat	brandstofcellen	
een	plaats	hebben	als	een	technologie	
voor	vandaag	en	voor	de	toekomst.	
Deze	technologie	heeft	een	bijzonder	
hoog	rendement	en	een	lage	emissie.	
Na	de	plaatsing	van	een	brandstofcel	
is	men	minder	afhankelijk	van	de	
alsmaar	stijgende	elektriciteitsprijzen.
Wie	nu	als	installateur	of	particulier	al	
op	de	kar	springt	van	de	brandstofcel-
revolutie	heeft	een	stap	voor	in	de	
technologische	evolutie.

Figuur	7	Een	GIE	(BlueGEN)-brandstof-
cel	met	daarnaast	de	warmwaterboiler	
waarin	de	restwarmte	wordt	opgesla-
gen.	Deze	foto	is	gemaakt	in	de	werk-
plaats	van	onze	collega-Cerga-instal-
lateur	Eric	Vanden	Breede.	Dankzij	de	
GIE-brandstofcel	wordt	de	factuur	voor	
elektriciteit	die	Eric	betaalt	beduidend	
verminderd.

Figuur	8	De	voornaamste	onderdelen	
van	de	GIE:

1.	 Stapel	brandstofcellen
2.	 Waterbehandeling
3.	 Aardgaszuivering	(ontzwaveling)
4.	 Vermogen	managementsysteem,	

wisselrichter	en	aansluiting	op	de	
elektrische	installatie
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"BRANDSTOFCEL IS 
EENVOUDIG TE INSTALLEREN"
Installateur Gunther Gorissen uit Heverlee installeerde de eerste Viessmann-brandstofcel in België. “Al bij al een 
eenvoudige klus als je vooraf de opleiding van de fabrikant volgt en rekening houdt met de montagevoorschriften”, 
oordeelt de installateur. Zijn relaas.

In	het	kader	van	een	proefproject	
kreeg	Gunther	Gorissen	de	uitdaging	
een	brandstofcel	te	installeren	in	een	
bestaande	woning.	“De	brandstofcel	
moet	er	de	energiebehoefte	van	een	
gezin	met	drie	kinderen	invullen”,	
duidt	Gunther	Gorissen.	“De	volledige	
installatie	bestaat	uit	een	Vitodens-
gascondensatieketel	met	buffervat	en	
warmwaterboiler,	met	daarnaast	de	
brandstofcelmodule.	De	combiketel	
vult	de	warmteproductie	van	de	cel	
verder	aan	op	piekmomenten.	De	
extra	installatieruimte	nodig	voor	de	
brandstofcel	is	met	48	bij	51	cm	
eerder	beperkt.	Het	systeem	kan	dus	
in	de	meeste	bestaande	stookruimten	
geplaatst	worden.	Je	moet	vooraf	

goed	bekijken	of	je	de	modules	
binnengedragen	krijgt,	rekening	
houdend	met	het	gewicht	en	de	
maximale	kantelpunten	van	de	
brandstofcel.”	Het	installatietraject	
verliep	ook	vlot.	“Zelf	kreeg	ik	bijstand	
van	een	specialist	van	Viessmann.	
Maar	met	een	opleiding	vooraf	moet	
het	zeker	alleen	lukken.	Comfortabel	
is	het	feit	dat	Viessmann	de	brandstof-
cel	–	na	een	grondige	check-up	–	komt	
opstarten	en	ook	verplicht	instaat	
voor	het	onderhoud	achteraf.	De	
combiketel	kan	wel	al	opgestart	
worden	zonder	de	brandstofcel”,	
vertelt	Gunther	Gorissen.

Wat met de elektriciteit?
Een	belangrijke	voorwaarde	om	een	
brandstofcel	toe	te	passen	is	een	
minimale	warmtebehoefte	in	de	
woning.	Het	systeem	werkt	pas	
optimaal	als	het	zijn	restwarmte	uit	de	
elektriciteitsproductie	kwijt	kan.	“De	
brandstofcel	zet	2	kWh	aardgas	om	in	
1,1	kWh	thermische	energie	en	750	Wh	
elektriciteit.	Om	die	ter	plaatse	
geproduceerde	elektriciteit	op	het	
thuisnetwerk	te	zetten,	volstaat	het	de	
regeling	van	de	ketel	met	een	auto-
maat	vast	aan	te	sluiten	op	de	
elektrische	installatie.	Een	geïnte-
greerde	omvormer	van	0,75	kVA	zet	
de	opgewekte	stroom	op	het	net.	
Belangrijk	is	wel	dat	het	elektriciteits-
net	een	nulgeleider	heeft.	In	steden	
met	een	oud	net	is	dit	vaak	niet	het	
geval.	Dan	is	een	aanpassing	van	de	
brandstofcel	nodig”,	legt	de	installa-
teur	uit.	Zoals	bij	een	PV-installatie	
moet	de	installatie	opnieuw	elektrisch	
gekeurd	worden.
Naast	de	elektrische	aansluiting	dient	
men	ook	een	bekabelde	internetaan-

sluiting	(UTP)	te	voorzien.	Om	online	
opvolging	van	de	brandstofcel	door	
Viessmann	en	de	eindklant	–	met	
smartphone	–	mogelijk	te	maken.

Met stip voor renovaties
Gunther	blikt	positief	terug	op	zijn	
eerste	installatietraject.	De	installa-
teur	ziet	ook	toekomst	voor	de	
brandstofcel.	“De	gebruiker	kan	met	
een	hoog	potentieel	voor	eigen	
gebruik	en	zonder	panelen	op	het	dak	
elektriciteit	opwekken.	Zelf	zal	ik	ze	
vooral	voorstellen	in	renovatieprojec-
ten.	Een	nieuwbouwwoning	heeft	
immers	niet	voldoende	warmtebehoef-
te	om	het	systeem	maximaal	te	laten	
renderen.”	Vanuit	die	optiek	is	het	ook	
niet	zinvol	de	brandstofcel	aan	te	
vullen	met	PV-panelen	of	thermische	
zonnepanelen.

Gascondensatieketel	met		
buffervat	en	warmwaterboiler.

Installateur	Gunther	Gorissen.

Brandstofcelmodule.
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DE GROTE CERGA-ENQUÊTE
Gedurende de voorbije maand oktober kregen de Cerga-installateurs de kans om hun mening en suggesties te 
kennen te geven over hoe Cerga communiceert met zijn aangesloten installateurs. Voldoet de website nog aan wat 
de installateur ervan verwacht? Is het magazine Cerga.news voldoende interessant of mag het toch net wat 
technischer zijn? Vandaag hebben we de resultaten en die delen we graag. 

In	totaal	beantwoordden	meer	dan	
250	installateurs	de	vragenlijst	
waarmee	we	proberen	te	achterhalen	
welke	richting	Cerga	en	zijn	communi-
catie	uit	moeten.	

Cerga-helpdesk is er voor u!
Wat	ons	in	eerste	instantie	opvalt,	is	
dat	Cerga	voor	85%	van	de	installa-
teurs	de	belangrijkste	bron	van	
informatie	is	wat	betreft	aardgas.	
Slechts	15%	van	de	ondervraagden	
kende	de	technische	helpdesk	van	
Cerga	niet,	één	op	de	twee	installa-
teurs	doet	een	beroep	op	deze	dienst.	
Deze	dienst	veronderstelt	uiteraard	
een	antwoord	binnen	de	kortste	
termijn.	Daarom	blijft	de	telefoon	voor	
installateurs	het	communicatiemiddel	
bij	uitstek.	Het	voorstel	van	een	online	
chat	als	helpdesk	kreeg	verrassend	
genoeg	weinig	bijval.	In	Wallonië	is	het	
voor	Cerga	aangewezen	om	deel	te	
nemen	aan	panelgesprekken	over	
installaties	en	aardgas,	terwijl	in	
Vlaanderen	de	installateurs	Cerga	
liever	aanwezig	zien	op	lokale	beur-
zen.	De	verschillen	zijn	zelf	erg	groot.	
De	sociale	media	lijken	dan	wel	weer	
een	medium	waar	Vlamingen	en	Walen	
hetzelfde	idee	over	hebben.	Eén	op	de	
twee	installateurs	heeft	een	Facebook-
account	en	30%	doet	niet	mee	aan	de	
hype	van	sociale	media.	

www.cerga.be
De	website	cerga.be	blijft	een	belang-
rijke	tool	voor	installateurs.	Meer	dan	
70%	van	alle	installateurs	bezoekt	de	
website	meer	dan	twee	keer	per	jaar.	
Een	te	verwaarlozen	aantal	installa-
teurs	bezoekt	de	website	nooit.	Dat	
komt	vooral	omdat	ze	er	niet	aan	
denken.	De	meest	interessante	
rubrieken	van	onze	website	zijn	

begrijpelijk	de	technische	hulpmidde-
len	zoals	de	rekentools,	de	lijst	van	
toegelaten	materialen	en	de	norme-
ringen.	Ook	al	worden	onze	rekentools	
vaak	gebruikt,	er	zijn	nog	heel	veel	
bevraagden	die	niet	afwisten	van	het	
bestaan	ervan.	Ook	het	digitaliseren	
van	de	tools	en	vooral	het	gemakkelijk	
terugvinden	van	normen	zijn	aanbeve-
lingen	van	installateurs	die	we	zeker	
zullen	onderzoeken.	Er	blijkt	ook	nood	
te	zijn	aan	interessante	links	naar	
andere	websites,	een	easy	fix.
Wij	zijn	ook	zeer	verheugd	om	te	
ontdekken	dat	de	meerderheid	
voorstander	is	van	de	mogelijkheid	om	
installateurs	online	te	beoordelen.	Een	
bewijs	dat	de	Cerga-installateur	erop	
vertrouwt	dat	zijn	werk	degelijk	
gebeurt!

Groter leesbereik voor Cerga.news
Ons	magazine	werd	ook	even	kritisch	
bekeken.	Het	idee	achter	dit	magazine	
is	vooral	om	technische	informatie	te	
geven	over	technieken	en	toestellen,	
maar	ook	wat	businessgerichte	
informatie	en	weetjes	uit	de	sector.	
Cerga.news	is	er	dus	voor	iedereen	
binnen	een	installatiebedrijf.	Van	de	
250	deelnemers	aan	de	
vragenlijst	zijn	er	
gelukkig	maar	twee	
personen	die	
Cerga.news	nooit	lezen.	
De	overgrote	meerder-
heid	van	installateurs	
die	Cerga.news	op	hun	
naam	ontvangen	lezen	
ook	elke	editie.	Wat	ons	
wel	teleurstelt,	is	dat	
Cerga.news	maar	heel	
weinig	gedeeld	wordt	
onder	collega’s.	Net	
zoals	op	de	website	zijn	

hier	de	meer	praktische	en	technische	
artikels	het	interessantst.	Het	lijkt	ons	
ook	duidelijk	dat	we	Cerga.news	per	
post	zullen	blijven	verspreiden	op	
vraag	van	80%	van	de	installateurs,	
wat	uiteraard	niet	wegneemt	dat	een	
versie	via	e-mail	een	mogelijke	
aanvulling	kan	zijn.	Een	groot	verschil	
tussen	Vlaanderen	en	Wallonië	vinden	
we	in	hun	mening	over	de	frequentie	
van	verschijnen	van	Cerga.news.	
Vlaamse	installateurs	vinden	vier	
nummers	per	jaar	net	goed	terwijl	niet	
minder	dan	80%	van	de	Franstalige	
installateurs	liever	zes	tot	twaalf	
edities	per	jaar	ziet.	

Wij bedanken alle installateurs voor 
hun feedback. Een onschuldige hand 
wees de vijf deelnemers aan die als 
bedankje een Bongobon naar keuze 
ter waarde van 90 euro ontvangen. 
Mohamed Mirzai van Ecoenergi in 
Grimbergen, Mario Drappa van Au Coin 
du Feu uit La Louvière, Gheorghita 
Vasiloaea van Davany uit Schaarbeek, 
Jacky Dagnelie van Dabo uit Bocholt 
en Bart Wouters van ECO-W uit 
Zonhoven kregen hun Bongobon al per 
e-mail toegestuurd. 

De	mate	waarin	u	Cerga	aanbeveelt	aan	anderen.
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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
De	norm	NBN	D	51-003	bepaalt	dat	in	afwachting	van	het	aansluiten	van	een	toestel,	de	
gasleiding	moet	eindigen	op	een	stopkraan	die	degelijk	wordt	afgesloten	met	een	
metalen	geschroefde	dop	of	stop.
De	persoon	die	de	afsluiting	op	de	foto	heeft	uitgevoerd,	heeft	bovenstaande	zin	echter	
niet	goed	gelezen.	Degelijk?	Metalen?	Geschroefd?	Niets	van	dit	alles!!	Gewoon	even	
een	wijndop	insteken	zal	het	ook	wel	doen,	dacht	de	betreffende	‘vakman’.	Gelukkig	
stelde	installateur	Wim	Vervloessem	uit	Begijnendijk	deze	situatie	op	tijd	vast	om	ze	aan	
te	pakken.	Gezien	de	zwaar	geoxideerde	staat	van	de	leiding	heeft	hij	in	overleg	met	de	
eigenaar	het	gedeelte	van	de	gasinstallatie	waarop	geen	gastoestel	meer	was	aangeslo-
ten,	verwijderd.	
Wij	danken	Wim	voor	het	toesturen	van	deze	foto	en	feliciteren	hem	voor	deze	ontdek-
king	met	een	Bongobon	naar	keuze	ter	waarde	van	90	euro.

ECODESIGN EN ENERGIE-ETIKETTERING
voor kachels en haarden
Vanaf 1 januari 2018 worden in het kader van Ecodesign de verplichte energie-efficiëntie en emissie-eisen voor 
kachels en haarden ingevoerd.

De verplichtingen voor fabrikanten van 
individuele verwarming op gas, 
vloeibare energiebronnen of elektrici-
teit werden uitgeschreven in de 
Europese verordening 2015/1188 en 
bepalen de minimumeisen voor 
rendement en uitstoot. Hieronder 
sommen we de eisen op.

A. De seizoengebonden energie-
efficiëntie	van	open	toestellen	(type	
A)	moet	minstens	42%	bedragen.	
Voor	gesloten	toestellen	(type	B	en	C)	
minstens	72%.	
B. De NOx-uitstoot	van	toestellen	die	
gasvormige	of	vloeibare	brandstoffen	
gebruiken,	bedraagt	maximaal	
130	mg/kWhinput	gebaseerd	op	de	GCV	
(de	calorische	bovenwaarde	van	
aardgas).
Individuele	verwarmingstoestellen	op	
vaste	brandstoffen	zullen	pas	vanaf	
2022	aan	bepaalde	eisen	moeten	
voldoen.	De	FOD	Volksgezondheid	
voerde	onlangs	proeven	uit	op	de	

uitstoot	en	energie-efficiëntie	van	
haarden	en	kachels	die	beschikbaar	
zijn	op	de	Belgische	markt.	De	
resultaten	voor	houttoestellen,	
waarmee	ze	ook	onlangs	naar	buiten	
kwam,	zijn	allesbehalve	positief.	

De energie-etikettering is het visueel 
informeren en aanduiden van de 
energie-efficiëntie via het bekende 
etiket dat deze efficiëntie vertaalt van 
A+++ tot G. 

Een verwarrende energie-
etikettering…
Voor	toestellen	op	vloeibare	energie	
of	gas	zal	het	etiket	eerder	B	of	C	
aanduiden.	Aangezien	vaste	brand-
stoffen	zoals	hout	en	pellet	hernieuw-
bare	energiebronnen	zijn,	krijgen	
toestellen	die	deze	energie	verbruiken	
een	streepje	voor	en	wordt	de	efficiën-
tie	uit	labotesten	verhoogd	met	45%.	
Daardoor	krijgen	deze	toestellen	
gemakkelijk	een	A+-etiket,	ook	al	weet	

men	van	deze	toestellen	dat	ze	in	
werkelijkheid	veel	minder	efficiënt	zijn	
en	meer	schadelijke	stoffen	uitstoten	
dan	in	labotesten	gemeten	wordt.

Het	gaat	hier	enkel	om	toestellen	
die	vanaf	1	januari	2018	worden	
aangekocht	bij	een	fabrikant.	Hebt	
u	als	installateur	nog	een	voorraad	
toestellen	die	geen	energie-etiket-
tering	hebben,	dan	mag	u	deze	als	
installateur	uiteraard	nog	verkopen.


