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De vervanging van cv-ketels in
appartementsgebouwen vanaf  
26 september 2015.
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Sinds 1967 was Nederland onze meest voor 
de hand liggende gasbron vanwege zijn 
geografische ligging en economische 
stabiliteit. Maar door de stijging van het 
gasverbruik begon ons land in de jaren 70 
ook gas in te voeren uit andere landen. Het 
calorisch vermogen van het Nederlandse 
gas is lager dan dat van de andere toeleve-
raars, die ons bevoorraden met hoogcalo-
risch gas. Zo ontstond de huidige situatie 
waarbij bepaalde delen van België L-gas en 
andere delen H-gas geleverd krijgen. 

 Daar komt in de toekomst verandering in. 
Eind 2012 heeft Nederland namelijk 
beslist om zijn uitvoer van aardgas af te 
bouwen. Onze noorderburen verminder-
den hun productie al in 2014. Vanaf 2024 
zal de toelevering aan ons land geleidelijk 
aan afnemen om tegen 2030 volledig te 
stoppen. Vanaf dan zal België uitsluitend 
hoogcalorisch gas verbruiken. Maar wij 
niet alleen, ook Duitsland en Frankrijk 
zullen het in de toekomst moeten stellen 
zonder het Nederlandse L-gas. 

 Een probleem voor de bevoorrading van 
ons land? Zeer zeker niet. België heeft de 
voorbije decennia een gediversifieerde 
aardgasbevoorrading uitgebouwd. Op dit 
moment ontvangen we al hoogcalorisch 

gas via pijpleidingen uit o.a. Noorwegen en 
het Verenigd Koninkrijk en via de LNG-
terminal in Zeebrugge kunnen we aardgas 
in vloeibare vorm aanvoeren uit de aardgas 
producerende landen in heel de wereld. 

 Wel zal een omschakeling van L-gas naar 
H-gas moeten gebeuren in bepaalde 
regio’s van ons land, maar ook die is niet 
nieuw. We hebben dit scenario ook in ‘67 
meegemaakt bij de omschakeling van 
stadsgas naar aardgas, en sinds de komst 
van rijk gas in ‘78 al verschillende malen. 
We beginnen dus zeker niet onervaren 
aan deze oefening. 

 

Wat deze conversie-operatie precies 
inhoudt, vroegen we aan Bérénice Crabs, 
secretaris-generaal van Synergrid, de 
federatie van de gas- en elektriciteitsnet-
beheerders van België. Zij legt uit wat we 
de komende tijd kunnen verwachten. Maar 
vast staat dat zowel u als uw klanten op 
beide oren mogen slapen: aardgas blijft ook 
de komende jaren een financieel verant-
woorde, milieubewuste en zekere keuze. 

 Veel leesplezier,

Kenny Vanlancker 
General Manager Cerga 

  België heeft de 
voorbije decennia 
een gediversifieerde 
aardgasbevoorrading 
uitgebouwd.

VAN LAAG NAAR HOOG
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De tussenoplossing
Wanneer de koker in goede staat is en 
voldoende groot voor de verschillende 
afvoerkanalen, bestaan een aantal 
tussenoplossingen. Deze kunnen 
uitkomst bieden wanneer de syndicus 
of de raad van mede-eigenaars van  
een appartementsgebouw de vorige 
oplossing te ingrijpend vindt. 
Enkel de defecte toestellen en de 
toestellen van de eigenaars die dat 
wensen, worden vervangen. Zij 
investeren in een nieuwe condensatie-
ketel en de aanpassing van de schoor-
steen. De eigenaars die hun B1* ketel 
behouden, moeten dan wel bereid zijn 
mee te investeren in de aanpassing van 
de schoorsteen. De metalen tubering 
wordt hier immers al voorzien voor 
een latere vervanging door een 
condensatieketel (weerstand tegen 
condensaten = W) met positieve 
schoorsteendruk (drukklasse = P). Als 
de resterende B1* ketels uiteindelijk ook 
vervangen moeten worden, is op dat 
moment nog nauwelijks een aanpassing 
aan de schoorsteen nodig. 
Bij deze oplossingen mogen in de koker 
enkel metalen afvoerkanalen worden 

gebruikt omdat de rookgastemperatuur 
van de B1* toestellen te hoog is voor 
kunststoffen rookgaskanalen. Ook de 
kanalen van de gesloten condensatie-

toestellen moeten in metaal zijn. Bij een 
contact tussen beide kanalen, zou de 
oplopende temperatuur een kanaal uit 
kunststof immers kunnen doen smelten. 

Zo’n vaart loopt het niet. Ecodesign 
voorziet namelijk een uitzondering 
voor atmosferische ketels van het 
type B1*. Zij mogen nog op de markt 
gebracht worden met een minimale 
seizoensgebonden energie-efficiëntie 
van 75%. Ze mogen echter enkel 
geïnstalleerd worden in bestaande 
gebouwen met een gemeenschappe-
lijke rookgasafvoer waar een conden-
serende ketel technisch onmogelijk is. 
Voorwaarde is ook dat de plaatsing 
van de nieuwe ketel niet strijdig is 
met § 6.1 van de installatienorm NBN 
D 51-003. Vervanging van dit type 
ketel in een slaapkamer, badkamer, 
stortbadruimte of wc is dus niet 
toegelaten. 
 
Ondanks deze uitzondering, is het 
toch aanbevelenswaardig een 
defecte B1* ketel zo veel mogelijk  
te vervangen door een gesloten 
condensatietoestel omwille van  
de energie-efficiëntie, de emissies  
en de veiligheid. 

De ideale oplossing
Wanneer een eigenaar zijn defecte 
B1* ketel dient te vervangen, worden 
idealiter op dat moment alle B1* 
toestellen gelijktijdig vervangen 
door gesloten condensatietoestellen. 
Figuren 1 t.e.m. 3 tonen de mogelijke 
oplossingen. 
 
Deze vereisen echter een forse 
investering en ingrijpende werk-
zaamheden: telkens wordt de ketel 

vervangen en de volledige collec-
tieve schoorsteen of shuntschoor-
steen omgebouwd. Het grote 
voordeel is dat de hele installatie na 
de ombouw ecologisch en energie-
zuinig is en voldoet aan de huidige 
veiligheidseisen. In de praktijk is dit 
vaak slechts haalbaar in gebouwen 
die eigendom zijn van één eigenaar 
zoals bijvoorbeeld een huisvestings-
maatschappij. De eigenaar beslist 
dan autonoom over de volledige 
investering. 

De Europese Ecodesign-richtlijn 2009/125/EC legt de verplichting op dat ketels die vanaf 26 september 2015 bij 
de fabrikant de deur uitgaan, een minimaal seizoensrendement van 86% op calorische bovenwaarde (Hs) moeten 
hebben. Vanaf dan wordt de condenserende ketel dus de minimumnorm. Betekent dit dat een defecte B1* cv-ketel 
die aangesloten is op een collectieve schoorsteen niet meer vervangen mag worden door een nieuw B1* toestel?

Figuur 1 In een bestaand gemeen-
schappelijk kanaal of shuntkanaal 
worden alle B11* toestellen vervangen 
door C(15)* toestellen. Elk toestel 
wordt aangesloten op een afzon-
derlijk kanaal voor afvoer van de 
rookgassen en de ruimte tussen de 
tuberingen en het bouwkundig kanaal 
doet dienst als gemeenschappelijke 
luchttoevoer. 

Figuur 4 C5* en B11* in een gemeen-
schappelijke koker. 
Eén of meer toestellen type B11*  
worden behouden en aangesloten 
op een individuele schoorsteen. De 
overige toestellen worden vervan-
gen door type C5* met individueel 
rookafvoerkanaal, geplaatst in een 
gemeenschappelijke koker. 

Figuur 2 In een bestaand gemeen-
schappelijk kanaal of shuntkanaal 
worden alle B11* toestellen vervangen 
door C(14)* toestellen. Elk toestel  
wordt aangesloten op een gemeen-
schappelijk kanaal voor afvoer van de 
rookgassen en de ruimte tussen de 
tubering en het bouwkundig kanaal 
doet dienst als gemeenschappelijke 
luchttoevoer. 

Figuur 5 C8* en B11* in een gemeen-
schappelijke koker. 
Eén of meer toestellen type B11* 
worden behouden en aangesloten 
op een individuele schoorsteen. De 
overige toestellen worden vervangen 
door type C8* met gemeenschappelijk 
rookafvoerkanaal, geplaatst in een 
gemeenschappelijke koker. 

Figuur 3 Wanneer het bestaand afvoer-
kanaal onbruikbaar is, worden alle B11* 
toestellen vervangen door C8* ketels 
die aangesloten worden op een collec-
tief rookgasafvoerkanaal aangebracht 
tegen de buitengevel van het gebouw. 

ECODESIGN EN DE VERVANGING 
VAN CV-KETELS 
in appartementsgebouwen

De types C(14)* en C(15)* uit de  
figuren 1 en 2 zijn al bekend. In het 
technisch dossier van KVBG  
‘De renovatie van schoorstenen bij 
vervanging van oude toestellen door 
gascondensatietoestellen’ vinden we 
ze terug in de fiches 3.3 en 3.6. 
‘Variante op C9 in een bouwkundig 
kanaal’ is voortaan type C(15)* en 
‘Variante op C4 in een bouwkundig 
kanaal’ heet nu officieel C(14)*. Zie 
hiervoor het artikel op pagina 5. 

C15 C14

C15

C15

C14

C14
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De minst ingrijpende oplossing
De minst dure en minst ingrijpende, 
maar ook meteen de minst aanbevolen 
oplossing, is de defecte B1* ketel aange-
sloten op een collectieve schoorsteen 
of shuntschoorsteen vervangen door 
een nieuwe B11BS ketel. Elke vervanging 
door een modern B11BS hoogrendements - 
toestel met lagere temperatuur van de 
verbrandingsproducten zorgt immers 
voor een vermindering van de thermi-
sche trek. Indien er onvoldoende 
natuurlijke trek optreedt, worden de 
rookgassen niet meer tot buiten het 
gebouw afgevoerd, met risico op 
terugslag van de rookgassen en 
CO-vergiftiging tot gevolg. Dampkap-
pen en ventilatiesystemen verhogen 
dit risico op terugslag doordat ze voor 
onderdruk zorgen. Bovendien kan bij 
een onvoldoende of slecht werkend 
afvoersysteem de temperatuur van de 
rookgassen dalen tot onder het 
dauwpunt alvorens deze rookgassen 
het afvoerkanaal hebben verlaten. De 
waterdamp in de rook gassen zal dan 
condenseren, wat kan leiden tot 
vochtafzetting tegen de wanden van de 
schoorsteen en het loskomen van de 
voegen. 
Wanneer het afvoerkanaal slecht werkt, 
kan een afzuigventilator op de 
uitmonding van het afvoerkanaal 
waarop de atmosferische toestellen 
zijn aangesloten, soelaas bieden. Deze 
oplossing gaat echter in tegen de 
normale toepassing van B1* toestellen, 
die in principe bedoeld zijn om met 
natuurlijke trek te functioneren. Bij het 
toepassen van een afzuigventilator 
moet in de aansluitkanalen van alle 
toestellen een aangepast diafragma 
geplaatst worden om hetzelfde 
afzuigdebiet te verkrijgen voor elke 
aansluiting. In het hoogste apparte-
ment is de opening in het diafragma 
het kleinst en in het laagste apparte-
ment is deze opening het grootst. Zo 
worden de afgezogen luchtdebieten 
gelijk verdeeld over alle appartementen. 
Volgens het principe van de positieve 
veiligheid moet de werking van het 
gastoestel ondergeschikt zijn aan  
de mechanische trek zodat de ketel 

uitschakelt bij om het even welk defect. 
Daarom wordt over elk diafragma een 
verschildrukpressostaat geplaatst 
waarmee de elektrische voeding naar 
de ketel wordt onderbroken wanneer 
de onderdruk in de schoorsteen 
wegvalt (zie figuur 6). 

Het is verboden om de vergrendeling 
op te heffen door het onderbreken van 
een elektrisch circuit in het toestel, 
bijvoorbeeld door het contact in serie 
te plaatsen met de TTB of thermo-
koppel. Hierdoor wordt het toestel 
gewijzigd ten opzichte van de CE- 
markering en vervalt de garantie van 
de fabrikant van het toestel. 

De ervaring leert dat er in bestaande 
collectieve schoorstenen en shunt-
schoorstenen grote luchtinfiltraties zijn 
waardoor in de praktijk de ventilator 

een veel groter debiet moet afzuigen 
dan de som van de debieten door alle 
aansluitkanalen. Daarom is het 
aanbevolen om een ventilator met 
regelbaar toerental te plaatsen. Deze 
kan bij de indienstname worden 
geregeld zodat de verschildrukpres-
sostaat voor elk appartement werkt. 
Zowel het berekenen als het uitvoeren 
van dergelijke opstelling is het werk 
van een daarin gespecialiseerd bedrijf. 
Een groot nadeel van dit systeem is dat 
er grote hoeveelheden lucht uit de 
appartementen worden gezogen. Deze 
lucht wordt vervangen door koude 
buitenlucht die telkens weer verwarmd 
moet worden. Dit leidt tot een belang-
rijk meerverbruik. Uit veiligheidsoog-
punt is dit bijgevolg een aanvaardbaar 
systeem, maar wat betreft energie-
efficiëntie past het zeer zeker niet in de 
geest van de Ecodesign-richtlijn.

afzuigventilator M

verschildruk-
pressostaat

voeding
230 VAC

elektrische
aansluiting

ketel

afzonderlijke
klemmen lampje storing

afzuigventilator

Ketel B11BS

> 30 Pa
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Figuur 6 Principeschema van de elektrische vergrendeling van een B11BS ketel.  
De verschildrukpressostaat schakelt bij een verschildruk van 30 Pa. 

Technisch dossier KVBG
Het technisch dossier KVBG ‘De renovatie van schoorstenen bij de vervanging 
van oude toestellen door gascondensatietoestellen’ is een nuttig en rijkelijk 
geïllustreerd naslagwerk boordevol praktische tips. Maar liefst 42 technische 
oplossingen voor de renovatie van rookgasafvoerkanalen van condensatie-
toestellen worden aangereikt. 
U kunt dit technisch dossier kopen voor de prijs van e 25 per exemplaar (incl. 
btw). Bestellen kan op www.cerga.be of door te mailen naar cerga@cerga.be. 
Niet-Cerga-installateurs betalen e 50 per exemplaar. 

De types C1, C3, C4, C5, C8 en C9 kenden 
we al. Nu zijn daar zes nieuwe types bij 
gekomen: van C(10) tot en met C(15). De 
aanduiding type C(10)3 staat voor een 
toestel C(10) met de ventilator vóór de 
verbrandingskamer. Om verwarring met 
C11, C12 en C13 (met horizontale terminal) 
te voorkomen, wordt het eerste getal 
tussen haakjes geplaatst. 

Verschillen tussen de types 
C(10)*/C(11)* en C(12)*/C(13)* tegenover  
de types C4* en C8*

Het type C4* heeft een evenwichts-
opening tussen de luchtinlaat en  
de rookgasafvoer terwijl de types 
C(10)*/C(11)* dit niet hebben. 
De types C(10)*/C(11)* en C(12)*/C(13)* zijn 
bedoeld voor condensatieketels in 
overdruk, daarom hebben ze doorgaans 
een drukklasse ‘P’ en een weerstands-
klasse tegen condensaten ‘W’. De 
klassieke types C4* en C8* zijn over het 
algemeen niet bestand tegen overdruk 
en condensaten. 

Verschil tussen C(10)*/C(12)* en 
C(11)*/C(13)*

Er is geen technisch verschil tussen de 
koppels C(10)* en C(11)* en respectievelijk 
C(12)* en C(13)*. 
Bij de types C(10)* en C(12)* zijn het 

afvoerkanaal en de ketels afzonderlijk 
gehomologeerd. Het afvoerkanaal en de 
ketels mogen afzonderlijk aangekocht 
worden. Er moet wel een berekenings-
nota volgens de norm NBN EN 13384-2 
zijn waarin wordt aangetoond dat beide 
compatibel zijn. 
Bij de types C(11)* en C(13)* daarentegen 
zijn het afvoerkanaal en de ketels als 
één geheel gehomologeerd. Dit 

betekent dat het afvoerkanaal en de 
ketels als één geheel gecommerciali-
seerd worden. 
 
Volgende tabel geeft een overzicht van 
de nieuwe types gastoestellen. Deze zijn 
nog niet opgenomen in het addendum 
bij de norm NBN D 51-003 omdat CEN/
TR 1749 gepubliceerd werd na de 
redactie van het addendum. 

In 2014 verscheen een nieuwe editie van het Europese normalisatiedocument CEN/TR 1749 dat de gastoestellen 
indeelt volgens de afvoer van de rookgassen. We overlopen de nieuwigheden in de zogenoemde type-indeling zodat 
u weet wat u voortaan in de documentatie en op de kenplaatjes van de toestellen kunt verwachten. 

NIEUWE TYPEAANDUIDING
voor gastoestellen

Type Omschrijving

Afvoerkanaal  
en ketels als 
 één geheel  

gehomologeerd

Afvoerkanaal 
en ketels  

afzonderlijk 
gehomologeerd

C(10)

• Gelijkaardig aan C4
• Gemeenschappelijk  

luchtaanvoerkanaal
• Gemeenschappelijk rookgaskanaal 

in overdruk

x

C(11) • Idem als C(10) x

C(12)

• Gelijkaardig aan C8
• Individueel luchtaanvoerkanaal
• Gemeenschappelijk rookgaskanaal 

in overdruk

x

C(13) • Idem als C(12) x

C(14)

• Bestaande schoorsteen gebruikt 
als gemeenschappelijk lucht-
aanvoerkanaal

• Gemeenschappelijk rookgaskanaal 
in overdruk 

x

C(15)

• Bestaande schoorsteen gebruikt 
als gemeenschappelijk lucht-
aanvoerkanaal

• Individueel rookgaskanaal

nvt nvt

Type C(10)2

Type C(11)2

Type C(10)3

Type C(11)3

Type C(12)2

Type C(13)2

Type C(12)3

Type C(13)3

Type C(14)2

Type C(14)3

Type C(15)2

Type C(15)3

Type C(10) en C(11) Type C(12) en C(13) Type C(14) Type C(15)

praktijk
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DE CONVERSIE IN DE 
JUISTE PROPORTIES

HR+ EN HR TOP VERTAALD 
NAAR ECOLABELLING

DOORVOERINGEN VAN KANALEN 
EN BRANDVEILIGHEID
in appartementen met gasketels type C 

Moeten we ons zorgen maken over 
de gasbevoorrading nu Nederland  
de uitvoer van zijn gas afbouwt? 
B. Crabs: Helemaal niet, op dit ogenblik 
kunnen we wereldwijd de komende  
250 jaar overbruggen met de huidige 
beschikbare voorraden aardgas. Door 

zijn centrale ligging en het uitgebouwde 
netwerk kan ons land deze omschake-
ling ook probleemloos opvangen. 
Vandaag al importeren we via pijpleidin-
gen gas uit Noorwegen, het Verenigd 
Koninkrijk, Rusland en per schip, via de 
LNG-terminal in Zeebrugge, vanuit de 
hele wereld. Bovendien zullen we 
binnenkort zelfs aardgas via pijpleidin-
gen kunnen aanvoeren uit de Kaspische 
regio en uit Noord-Afrika. 
Welke invloed zal de omschakelings-
operatie hebben op de aardgas-
gebruiker?
B. Crabs: Voor 2030 moeten in België 
1,5 miljoen aansluitingen omgescha-
keld worden van L-gas naar H-gas. 
Deze aansluitingen liggen in de 
provincies Antwerpen, Limburg 
(Lommel, Ham, Tessenderlo en 
Sint-Truiden), Vlaams- en Waals- 
Brabant, Luik (Hannuit en Borgworm) 
en in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Toch zal de impact beperkt 
blijven. Aan zijn factuur zal de 
gebruiker in elk geval niet merken 
dat hij vandaag met L-gas stookt en 
morgen met H-gas. De klant betaalt 
namelijk niet de m3 aardgas die 
aangegeven wordt door zijn gasteller, 
maar wel de hoeveelheid geleverde 
energie in kilowattuur die daarmee 
overeenstemt. Voor H-gas gebruikt 
de energieleverancier een andere 
omrekeningsfactor dan voor L-gas. 
Bovendien zijn de toestellen die in 
België verkocht worden sinds 1978 
geschikt om met beide gassoorten te 
werken. Dat geldt zowel voor 
verwarmingsketels als voor haarden 
en kachels, gaskookplaten en 
fornuizen. 
Betekent dit dat er helemaal geen 
gevolgen zijn voor de toestellen? 
B. Crabs: Wie een toestel heeft van 
na 1978 dat volgens de geldende 

reglementering en volgens de regels 
van de kunst door een vakman 
geïnstalleerd werd, krijgt hoogstens 
te maken met een afregeling. Dat is 
het geval voor toestellen van het 
type I2E(R). Wel zal er bij iedereen in 
de L-regio een eenmalige controle 
van de apparatuur plaatsvinden om 
zeker te zijn dat alle toestellen 
conform en goed afgeregeld zijn. 
Welke rol is er weggelegd voor de 
installateur in heel deze operatie?
B. Crabs: Wie die controle zal uitvoe-
ren en wanneer die precies zal gebeu-
ren, ligt op dit moment nog niet vast, 
evenmin als waaruit dergelijke controle 
zal bestaan. De netbeheerders over-
leggen hierover momenteel met de 
federale en regionale overheden om te 
komen tot een gecoördineerde aanpak. 
Vast staat wel dat alle betrokkenen 
tijdig geïnformeerd zullen worden, o.a. 
via deze nieuwsbrief. 

Vanaf 26 september 2015 zijn de 
Europese regels voor Ecolabelling 
van verwarmingstoestellen van 
kracht. Dit betekent onder meer dat 
de Belgische labels HR+ en HR TOP 
vanaf oktober zullen verdwijnen. Ze 
worden vervangen door labels die de 
consument herkent van zijn elektri-

sche huishoudtoestellen: de klassen 
A++, A+, A, B, C, D,... 

De meerderheid van de HR TOP-ketels 
valt in klasse A. Om een nog hogere 
klasse, zoals A+, te bereiken, is een 
combinatie met hernieuwbare energie 
vereist. Dan denken we bijvoorbeeld aan 

een condensatieketel gecombineerd met 
een warmtepomp of met zonnepanelen. 
 
Dit houdt in dat ook de voorwaarden 
voor bepaalde premies van de 
netbeheerders, die tot nog toe HR TOP 
vergden, vertaald zullen worden naar 
de nieuwe Ecolabels. 

De Hoge Raad voor beveiliging tegen 
brand en ontploffing heeft in samenwer-
king met het WTCB en de normcommissie 
NBN E 166 beslist dat er in dat geval twee 
verantwoorde doorvoeroplossingen zijn. 
 
Ofwel wordt ter hoogte van de door-
voering een brandwerende voorziening 
aangebracht die proefondervindelijk 
gevalideerd werd. Dit betekent dat de 

installateur een attest kan voorleggen 
dat de gebruikte voorziening volledig 
strookt met de norm. Een andere, 
eenvoudiger, mogelijkheid is dat de 
doorvoering wordt uitgevoerd volgens 
een typeoplossing. 
 
De typeoplossingen die we in de tabel 
hieronder beschrijven, zijn uitsluitend 
van toepassing bij centraleverwarmings-

systemen op gas met een gesloten 
verbrandingscircuit type C. Deze eisen 
moeten ervoor zorgen dat er geen 
brandoverslag via de technische schacht 
kan plaatsvinden. Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de vereiste 
brandweerstand gedurende 30 minuten 
(E30) voor lage en middelhoge gebou-
wen en gedurende 60 minuten (E60) 
voor hoge gebouwen (hoger dan 25 m). 

Steeds vaker wordt in appartementen een individuele gasketel met een gesloten verbrandingscircuit geïnstalleerd. De 
rookgasafvoer- en luchttoevoerkanalen van alle ketels komen in dat geval samen in een gemeenschappelijke technische 
schacht. Deze doorvoeringen mogen echter geen nadelige invloed hebben op de brandweerstand van de technische schacht. 

1. Gemeenschappelijke technische 
schacht

2. Rookgasafvoerkanaal
3. Luchttoevoerkanaal
4. Gasketel met een gesloten  

verbrandingscircuit
5. Brandwerende wand van de  

technische schacht

Type doorvoering Eis voor de doorvoering
E30 E60

Verbindingskanaal  
(gedeelte van het 

aansluitkanaal dat  
de schachtwand  

doorboort)

• Materiaal van het externe 
kanaal en het T-stuk: robuust 
en onbrandbaar

• Twee parallelle kanalen  
DN ≤ 80 mm met een  
minimale tussenafstand  
van 40 mm

• Materiaal van het externe 
kanaal en het T-stuk: robuust, 
onbrandbaar, smelttempe-
ratuur > 727 °C

• Twee parallelle kanalen DN 
≤ 80 mm met een minimale 
tussenafstand van 40 mm of 
een concentrisch kanaal met 
extern kanaal DN ≤ 125 mm

Speling tussen het 
aansluitkanaal en  
het brandwerende  

bouwelement

De aansluitkanalen met een horizontaal verloop doorboren de 
volledige dikte van het brandwerende bouwelement. De speling 
tussen deze kanalen en het bouwelement ligt tussen 10 en 
25 mm en wordt opgevuld met rotswol over de volledige diepte 
van de wand.

Verticaal rookkanaal in 
de technische schacht

Materiaal van het externe 
kanaal en de T-stukken: robuust 
en onbrandbaar

Materiaal van het externe 
kanaal en de T-stukken: 
robuust, onbrandbaar, smelt-
temperatuur > 727 °C

Technische schacht van 
een rookkanaal

De technische schacht is uitsluitend bestemd voor rookkanalen. 
Er mogen geen andere leidingen zoals elektrische kabels in de 
schacht aanwezig zijn, tenzij er een scheiding EI 30 is voorzien 
tussen het rookkanaal en de rest van de schacht of tenzij de 
wanden van het rookgasafvoerkanaal zelf brandwerend zijn 
(proefrapport noodzakelijk).

In 2030 gaat de gaskraan vanuit Nederland volledig dicht en is heel ons land aangewezen op rijk gas uit andere 
bronnen. Wat zijn de gevolgen van deze omschakeling voor de gebruiker... en voor de installateur? Bérénice Crabs, 
secretaris-generaal van sectorfederatie Synergrid die de netbeheerders in ons land vertegenwoordigt, plaatst de 
ingreep in de juiste proporties. 

Bérénice Crabs, secretaris-generaal van sectorfederatie Synergrid.

 Voor 2030  
moeten in België  
1,5 miljoen  
aansluitingen  
omgeschakeld  
worden van L-gas 
naar H-gas.

Bron: WTCB-Contact 2015-1.
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BLUNDER in beeld
Bij deze gastank werd de eerstetrapsdrukregelaar door middel van 
een oranje slang verbonden met de tweedetrapsdrukregelaar in 
het kastje tegen de buitenwand van het gebouw. De juiste materia-
len? Daar heeft deze installateur duidelijk niet wakker van gelegen, 
evenmin als van de juiste liggingsdiepte en mechanische bescher-
ming. Even rechtzetten dus. Koper, staal en PE zijn de correcte 
materialen voor ingegraven leidingen en zo’n oranje gasslang voor 
ontspannen gas, die hoort thuis tussen een flesdrukregelaar of 
een tweedetrapsdrukregelaar en een verplaatsbaar verbruiks-
toestel. Goed opgemerkt door Luc Vandendijk uit Kinrooi.

Om de vinger aan de pols te houden 
van de marktevolutie nemen we de 
verkoopcijfers van aardgasketels  
onder de loep. In 2014 werden 181.703 
aardgasketels verkocht, of bijna 6% 
minder dan in 2013. Op langere termijn 
is de trend wel positief, want we 
tekenen een stijging van ruim 23% op 
tegenover 10 jaar geleden. Dat een 
condenserende gasketel een interes-
sante keuze is voor het milieu én voor 
de portemonnee, is intussen gemeen-
zaam bekend. Steeds meer gebruikers 
kiezen voor een condenserend model: 
in 2014 was bijna 86% van de ver-
kochte gasketels van het condense-
rende type. 
 
Daarnaast voeren we het hele jaar 
door een onderzoek uit bij een panel 
van installateurs. Maandelijks bevra-
gen we 250 van hen over de installa-
ties die ze de afgelopen maand 
gerealiseerd hebben. 
 
Ondanks de dalende verkoopcijfers, 
die uiteraard moeten worden afgezet 
tegen de verkoopcijfers van andere 

technologieën alvorens er conclusies 
uit te trekken, blijft aardgas nog steeds 
erg populair, zowel in de nieuwbouw- 
als in de renovatiemarkt. In 2014 
waren 93% van de installaties in een 
nieuwbouwwoning langs het aardgas-
net, op aardgas. Bij renovatie kozen 
maar liefst 98% van de aardgas-
gebruikers opnieuw voor aardgas 
wanneer hun toestel aan vervanging 
toe was. Maar ook 85% van de 
stookoliegebruikers in aansluitbaar 
gebied schakelden over op aardgas 
toen ze hun ketel moesten vervangen. 
We zouden de hernieuwbare ener-
gieën vooral in nieuwbouw verwach-
ten, maar toch blijft dit aandeel erg 
beperkt. In het orderboekje voor 
nieuwbouwinstallaties bedraagt het 
aandeel zonne-installaties volgens  
ons panel slechts 1%. 
 
De meest gekozen technologie voor 
verwarming – ongeacht de energie – is 
de condenserende wandketel (in 69% 
van de gevallen tegenover 66% in 
2013). In 4% van de installaties betrof 
het een elektrische warmtepomp (3% 

in 2013). Een opvallende stijger is de 
haard of kachel. Deze wint vooral aan 
populariteit in Wallonië. 
 
Het onderzoek van 2014 is gebaseerd 
op 5.034 installaties en de input van 
1.607 installateurs. Langs deze weg 
willen we hen bedanken voor de 
waardevolle informatie die zij ons via 
marktonderzoeksbureau GfK ter 
beschikking stellen. We hopen ook in 
2015 weer op hun medewerking te 
mogen rekenen. 

AARDGAS BLIJFT POPULAIR
ondanks lagere verkoopcijfers gasketels in 2014
Dat de bevoorrading van aardgas de komende jaren verzekerd is, lazen we eerder in dit nummer. Maar hoe zit het 
met de afzet? Welke energieën en technologieën zijn populair bij de gebruiker en welke evoluties tekenen zich af?

Haarden en kachels vallen steeds  
beter in de smaak.

WIN EEN BONGOBON! Kent u zelf een voorbeeld van een blunderinstallatie? Maak er een foto van en stuur die 
naar cerga@cerga.be. Wie weet wordt uw foto wel gepubliceerd en krijgt u van ons de Bongobon GASTRONOMIE (waarde 89,90 euro).  
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.
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