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NIEUWE 
PERSPECTIEVEN
Er is een nieuwe grote communicatie
campagne in de maak waarin we aardgas 
zullen positioneren als sterke oplossing 
voor de prijsbewuste klant die zorgeloos 
wil genieten van gezellige warmte. De 
vorige promotiecampagne van aardgas 
draaide voornamelijk om de comfort
waarde van deze energiebron. Daarom 
werd gekozen voor wol als metafoor voor 
behaaglijkheid en comfort. Met de nieuwe 
campagne willen we naast deze bekende 
troeven nog andere dimensies in de kijker 
zetten en aardgas positioneren als de 
belangrijkste energie in de toekomstige 
energiemix. 

Mensen worden overstelpt met allerhande 
informatie over innovatieve technolo
gieën en hernieuwbare energie. Maar wie 
het kostenplaatje rationeel uittekent, 

komt erg snel tot de conclusie 
dat aardgas nog steeds de 

nummer één blijft voor de 
klant die een maximaal 
comfort voor een 
scherpe prijs wil. Ook de 

informatie naar 
installateurs, 

architecten 
en onder
nemingen 
zullen we in 
onze 
communica
tie stroom
lijnen, zodat 

de campagne 
zich ook tot 

het businesstobusinesssegment zal 
richten. De onderliggende boodschap die 
tegelijk wordt meegegeven, is dat u met 
aardgas klaar bent voor de toekomst, of u 
nu kiest voor aardgas als enige energie
bron, of voor aardgas in combinatie met 
hernieuwbare energie.  
 
De kostenefficiëntie en het feit dat 
aardgasoplossingen in heel veel gevallen 
compatibel zijn met innovatieve toepas
singen, bieden ons sterke vooruitzichten. 
Dat laatste blijkt alweer uit het dossier in 
dit nummer over de stand van zaken wat 
gaswarmtepompen betreft. In dit dossier 
zult u bijvoorbeeld ontdekken hoe 
aardgas, de uiterst zuinige en zuiverste 
van alle fossiele brandstoffen, gecombi
neerd met zeoliet (een 100% milieuvrien
delijk mineraal), de deur opent naar een 
volgende stap in energieefficiëntie. 

In november 2009 zag dit blad het 
levenslicht met op pagina 1 de titel ‘Een 
baken in een stormachtige wereld’. We 
zijn exact 25 edities verder en bijzonder 
trots dat we met dit blad nog steeds 
trouw de Cerga professionele gasinstalla
teur als eerste kunnen informeren over 
alle uitdagingen die op hem afkomen. Wij 
zien voor onze installateurs een duidelijk 
perspectief, de beste manier om de 
toekomst te voorspellen is deze mee te 
creëren.  

Kenny Vanlancker
General Manager Cerga

De aardgaswarmtepomp is een 
volwaardig alternatief in het 
gamma energieefficiënte 
oplossingen voor verwarming. 

Tool voor het berekenen van 
ECOdesignlabel 6
Een owner buyout (OBO) is een prima 
oplossing voor wie zijn zaak wil 
overdragen 7 
Meten is weten: het KVBGlabo 8
Blunder in beeld 8
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5Interview met installateur 
Luc Verelst over de gasabsorptie
warmtepomp die hij heeft 
geplaatst in PITO Stabroek. 

Neutraliseren of verwijderen van 
een stookolietank. 6
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AARDGASWARMTEPOMPEN
Een nieuwe generatie warmtepompen
Toen in de jaren 70 de energiecrisis uitbrak, werd de warmtepomp getipt als de grote energiebespaarder. Onder
tussen is deze technologie behoorlijk geëvolueerd. Laten we even de werkingsprincipes overlopen en een nieuwe 
generatie aardgaswarmtepompen voorstellen. 

Warmtestroom
Warmte wordt spontaan overgedragen 
van een medium op hogere tempera
tuur naar een medium op lagere 
temperatuur. Deze basiswet uit de 
thermodynamica vinden we zo 
gewoon, dat we er nog nauwelijks bij 
stilstaan. We worden immers dagelijks 
op verschillende manieren geconfron
teerd met dit basisfenomeen. We moe
ten bijvoorbeeld onze huizen isoleren 
om te vermijden dat in de winter de 
warmte naar buiten ontsnapt. Tijdens 
een hete zomer ervaren we zwetend 
hoe de warmte van buiten ook de 
temperatuur binnenshuis opdrijft. 
Zelfs aan het fornuis zal de aardgas
vlam haar energie afgeven aan de pan 
en vandaar aan de groenten die 
daarin liggen te garen. 

Koelkastprincipe
Een warmtepomp is niets meer dan 
een systeem dat het omgekeerde doet 
dan wat we kennen van de spontane 

warmteoverdracht. De warmtepomp 
zal de warmte van een bepaald 
medium op lage temperatuur op
nemen, transporteren en vervolgens 
afgeven aan een medium dat al een 
hogere temperatuur heeft. Het 
klassieke voorbeeld om het principe 
van de warmtepomp te illustreren is 
de koelkast die de warmte onttrekt 
aan de producten in de kast via een 
verdamper en door middel van een 
condensor warmte afgeeft aan de 
ruimte waar ze is opgesteld. Warmte
pompen voor onze verwarmingsinstal
latie halen meestal energie uit de 
bodem, de lucht of water en voeren 
die energie naar het verwarmings
systeem. 

Werking
Voor het onttrekken en afgeven van 
de energie gebruikt de warmtepomp 
twee warmtewisselaars. Eén onttrekt 
de warmte aan het medium op lagere 
temperatuur. De andere warmte

wisselaar geeft de warmte af aan het 
medium op hogere temperatuur. De 
vloeistof die de warmte tussen beide 
warmtewisselaars transporteert, is het 
koelmiddel of koudemiddel. Het meest 
courante koelmiddel dat vandaag 
wordt gebruikt in compressor aange
dreven warmtepompen is R410a, 
hetzelfde koudemiddel dat we in 
frigo’s en airconditioners vinden. 
De meeste warmtepompen werken 
door het koelmiddel te laten verdam
pen waarbij warmte wordt opgeno
men. De warmtepomp zal deze damp 
bij hoge temperatuur laten condense
ren zodat warmte vrijkomt. De 
warmtewisselaar die de warmte 
onttrekt aan het medium op lagere 
temperatuur noemen we daarom de 
verdamper. De condensor is de 
warmtewisselaar die warmte afgeeft 
aan het medium op hogere tempera
tuur. 
Het medium op lagere temperatuur 
waaraan warmte wordt onttrokken, is 

warmtegeleiding

KOUD WARM

warmtestroom

Figuur 1 Spontane warmtestroom of 
warmteverlies verloopt van warm naar 
koud. 
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Figuur 2  1. De condensor, 2. Het ventiel, 3. De verdamper, 4. De compressor

in de meest voorkomende verwar
mingstoepassingen lucht, grond of 
oppervlaktewater of zonnewarmte. 
Het medium op hogere temperatuur  
is over het algemeen water (voor 
voeding van vloerverwarming of 
radiatoren) of lucht. Daarom dat we 
spreken over een luchtlucht, lucht
water of waterwater warmtepomp. 
Omdat warmte zich nu eenmaal nooit 
spontaan van een medium op lagere 
temperatuur verplaatst naar een 
medium op hogere temperatuur, zal er 
altijd een of andere vorm van arbeid 
aan te pas moeten komen. Om de 
verdampte vloeistof te laten conden
seren bij een hogere temperatuur, 
moet de druk worden verhoogd. 
Vandaag gebeurt dit meestal door  
een compressor. Om anderzijds de 
gecondenseerde vloeistof opnieuw  
te laten verdampen bij een zo laag 
mogelijke temperatuur, moet de druk 
weer worden verlaagd. Dat gebeurt 
door middel van expansie, bijvoor
beeld via een ventiel. 

Absorptie en desorptie
In plaats van een compressor te 
gebruiken, is het ook mogelijk de druk 
op een andere manier te verhogen, 
namelijk via absorptie of desorptie 
van het koelmiddel in een absorbent. 
Een voorbeeld van deze technologie is 
de gasgestookte absorptiewarmte
pomp met zeoliet. Zeoliet is een 
extreem poreus kristal dat in hoge 
mate water absorbeert en daarbij 
warmte afgeeft. Deze absorptiewarm
te wordt voor de verwarming van 
de woning gebruikt. Als het zeoliet 

eenmaal helemaal is verzadigd, wordt 
het mineraal opnieuw verhit zodat de 
opgenomen warmte opnieuw vrijkomt 
in de vorm van waterdamp (desorptie). 
Deze damp stroomt terug naar het 
onderste deel van de warmtepomp en 
condenseert, waarbij opnieuw warmte 
vrijkomt. De desorptie gebeurt niet 
spontaan, maar door toevoeging van 
warmte via een externe warmtebron, 
zoals een aardgasbrander. Wanneer 
het ‘absorbent’ een vaste stof is, 
spreekt men eerder van adsorptie. Op 
de markt vinden we verschillende 
varianten van combinaties koelmiddel/
absorbent, namelijk waterlithiumbro
mide, ammoniakwater en in het 
huishoudelijke domein waterzeoliet. 

Rendement 
Wat is het verschil tussen de energie 
die de warmtepomp opwekt en de 
energie die nodig is om de warmte
pomp te laten functioneren? Of, wat is 
het rendement van een warmtepomp? 
De energie (in de vorm van warmte) 
die wordt afgegeven aan het medium 
op hogere temperatuur, bestaat uit de 
som van de energie die ‘gratis’ wordt 
onttrokken uit het medium op lagere 
temperatuur en de ‘te betalen’ 
energie die nodig is voor de arbeid 
van de compressor (of de absorptie/
desorptiecyclus) min de verliezen. Het 

is daarbij interessant dat de energie 
geleverd door het medium op lagere 
temperatuur hernieuwbaar is. Boven
dien is het aandeel van de ‘gratis’ 
energie het grootst. 

Om de verhouding uit te drukken van 
de afgeleverde energie (of nuttige 
output) t.o.v. de ‘te betalen’ energie (of 
‘te betalen’ input) gebruiken we de 
COPwaarde of ‘coefficient of perfor
mance’. De ‘gratis’ energie wordt 
daarbij dus niet in rekening gebracht. 
Wanneer de ‘te betalen’ input 1 kWh 
bedraagt en de geleverde output 
4 kWh, dan bedraagt de COP 4. 
Vertaald naar de praktijk betekent dit 
dat je 100% energie krijgt in de vorm 
van warmte voor 25% te betalen 
energie. Deze COPwaarde staat op  
de verplichte productkaart van het 
apparaat. 
Toch is de opgegeven COP van een 
warmtepomp ook afhankelijk van het 
temperatuurverschil tussen het 
medium op hoge temperatuur en het 
medium op lage temperatuur, of m.a.w. 
in het geval van luchtlucht of 
luchtwater warmtepompen vooral 
van de buitentemperatuur. Hoe lager 
de buitentemperatuur, hoe lager de 
COP. Bij lage buitentemperaturen 
verbruikt een warmtepomp in 
verhouding immers meer energie om 

Gasgestookte zeoliet adsorptie 
warmtepomp, zonneboiler en  
doorsnede van de warmtepomp.

INPUT OUTPUT

100
Totale energie

25
Te betalen energie

75 + X* 
Gratis energie

*X = verliezen

X*

Warmtepomp
COP=4

Figuur 3 De COP is de verhouding van de te betalen energie tegenover de totale 
output. 
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Kom zelf aan het 
woord!
Komt u zelf graag eens aan het woord 
in een volgende Cerga.news? Stuur 
dan een mailtje naar cerga@cerga.be 
met een korte toelichting en misschien 
staat u volgende keer in de kijker.

dossier

één eenheid thermische energie te 
ontwikkelen dan bij hogere buitentem
peraturen. Met andere woorden, uw 
warmtepomp moet langer draaien 
voor hetzelfde resultaat. De COP van 
een warmtepomp is dus niet constant 
tijdens het hele stookseizoen. 
 
Daar moet rekening mee gehouden 
worden bij het ontwerp van een 
installatie. Om op koude dagen toch 
over voldoende vermogen te beschik
ken, kan een bijstooktoestel nodig zijn. 
Verschillende hybridetoestellen, die 
een elektrische warmtepomp combi
neren met een condenserende 
aardgasketel, zijn beschikbaar voor 
de residentiële markt. 

De aardgaswarmtepomp
Wanneer de energie van de arbeid 
voor het verhogen van de druk 
afkomstig is van elektriciteit, spreken 
we over een elektrische warmtepomp. 
Wordt die energie geleverd door 
aardgas, dan hebben we het over een 
aardgaswarmtepomp. Moeilijker is het 
niet. Bij aardgaswarmtepompen wordt 
gebruikgemaakt van de twee voor
melde technieken om de druk in het 
koelmiddel te verhogen. Ofwel wordt 
de compressor aangedreven door een 
aardgasmotor, ofwel is er sprake van 
absorptie/desorptie van het koelmid
del in een absorbent. In dat laatste 
geval is de warmtetoevoer die de 
desorptie mogelijk maakt, afkomstig 
van aardgas. 

Energie-efficiëntie in de 
context
De COP van aardgaswarmtepompen 
ligt aanzienlijk lager dan de aangekon
digde COP van elektrische warmte
pompen. We lezen 1,3 tot 1,6 voor 
aardgaswarmtepompen terwijl 
elektrische warmtepompen COPwaar
den voorhouden van 3,5 tot 5,5. Toch 
gaat vanuit energetisch standpunt 
deze vergelijking niet helemaal op. 
Men vergelijkt immers de output bij 
aardgaswarmtepompen met de input 
aan primaire energie, terwijl men bij 
elektrische warmtepompen vergelijkt 
met de elektrische input. Primaire 
energie is energie in de vorm zoals ze 
oorspronkelijk wordt gewonnen: 
steenkool, olie of aardgas. Secundaire 
energie wordt verkregen door 
primaire energie om te zetten, zoals 
elektriciteit gewonnen uit gas of 
uranium. Wanneer men die elektrische 
input eveneens zou omzetten naar 
primaire energie, dan daalt de COP 
van de elektrische machine met een 
factor 2,5. Wanneer u een aangekon
digde COP van 5 voor een elektrische 
warmtepomp omrekent naar primaire 
energie, komt u uit bij een COP van 
slechts 2. 

Zuiniger dan de condenserende 
ketel
Sinds 26 september 2015 is de 
Europese energielabelling voor 
centraleverwarmingstoestellen 
verplicht. Hierdoor kan de consument 

in een oogopslag de energieefficiën
tie van toestellen met elkaar vergelij
ken. Tegelijk met de invoering van het 
energielabel worden er minimum
rendementen opgelegd waardoor de 
condenserende cvketel de referentie 
wordt. De condenserende aardgas
ketel zal in het overgrote deel van de 
gevallen een label van de energie
efficiëntieklasse A hebben. De 
aardgaswarmtepompen komen 
terecht in de klasse A+ en A++. Hieruit 
blijkt dat aardgaswarmtepompen 
energieefficiënter zijn dan condense
rende cvketels. 

Op de markt
Het aanbod aan aardgaswarmte
pompen dat al op de markt is of dat 
we binnenkort mogen verwachten is:
l warmtepompen met een aardgas
motor van Aisin, Mitsubishi, Sanyo/
Panasonic, Yanmar...
l huishoudelijke adsorptiewarmte
pompen van Vaillant, Viessmann...
l tertiaire absorptiewarmtepompen 
van Buderus, Remeha, Robur...
l industriële absorptiewarmtepompen, 
bijna uitsluitend gebruikt voor koeling 
van Trane, Yazaki, York (Johnson 
Controls)...

Besluit
De aardgaswarmtepomp is een 
volwaardig alternatief in het gamma 
energieefficiënte oplossingen voor 
verwarming die in ontwikkeling zijn. 
Het gaat om een mature technologie 
die 15 tot 30% primaire energiebespa
ring realiseert in vergelijking met een 
condenserende cvketel. Op dit 
ogenblik worden aardgaswarmte
pompen vooral gebruikt in de indus
trie (absorptiewarmtepompen) en de 
tertiaire sector (warmtepompen met 
aardgasmotor en absorptiewarmte
pompen). Het huishoudelijke aanbod 
is echter in volle ontwikkeling met 
heel wat lopende fieldtests en 
producten die weldra ook bij ons 
worden gecommercialiseerd. De 
toekomst van deze technologie is in 
ieder geval veelbelovend... 

GASWARMTEPOMP 
OP HOOG NIVEAU
De renovatie van grootschalige gasinstallaties is een niche in de wereld van gasinstallateurs. Toch heeft het bedrijf 
VerwarmingsTechnieken Verelst bvba in Loenhout zijn sporen verdiend in de branche. Luc Verelst staat al twaalf 
jaar aan het roer van het bedrijf waar hij samen met negen werknemers in de regio Antwerpen gespecialiseerd is in 
stookplaatsrenovaties. 

We spreken Luc Verelst over de 
gasabsorptiewarmtepomp die hij twee 
jaar geleden heeft geplaatst in het 
Provinciaal Instituut voor Technisch 
Onderwijs in Stabroek. 
Hoe is het project bij u terecht
gekomen?
L. Verelst: Het is een opdracht van  
de provincie die het mandaat van de 
opdracht aan Eandis en E.D.L.B. 
(Energiediensten aan Lokale Bestu
ren) gaf. Omdat we gespecialiseerd 
zijn in stookplaatsrenovaties van grote 
gebouwen, zeg maar scholen, sport
hallen, gemeentehuizen, hebben wij 
het contract gehaald via een open
bare aanbesteding. 
Over welk type gaswarmtepomp 
gaat het?
L. Verelst: Het is een gasgestookte 
absorptiewarmtepomp. De warmte
pomp is voorzien van vloeibare 
ammoniak die wordt uitgedampt en 
die later weer door water wordt 
geabsorbeerd. Voor het uitdampen en 
enige drukopbouw doet de warmte
pomp een beroep op een brander en 
niet op een compressor. In een 
geoptimaliseerd proces wordt de 
ammoniak die opgelost is in water, 
gebruikt om warmte te onttrekken 
aan de buitenlucht. Concreet gaat het 

hier over twee waterlucht gasge
stookte absorptiewarmtepompen die 
in cascade zijn opgesteld. 
Welke voordelen heeft deze instal
latie? 
L. Verelst: Dit type toestel van slechts 
76 kW vermogen kunnen we gemak
kelijk aan een bestaande installatie 
aansluiten. Gedurende de afgelopen 
twee jaar draaide het totale ver
warmingssysteem autonoom op de 
warmtepomp terwijl er zo’n 300 kW 
aan verwarmingselementen zijn. Een 
gasabsorptiewarmtepomp heeft zijn 
voordelen bij renovaties waar hogere 
stooklijnen worden gehanteerd. Er 
bestaan twee types: hoge temperatuur 
en lage temperatuur. De hoogste 
werktemperatuur is slechts 55 °C 
retour en 65 °C vertrek. De berekende 
besparingen bij weersafhankelijke 
installaties liggen gemiddeld tussen 
de 18 en 28% en in de praktijk zijn 
gasbesparingen van 34% bereikt. Het 
elektraverbruik neemt wel enigszins 
toe, maar dat weegt slechts een paar 
procent door op het totaal. Ook het 
geluid valt ontzettend mee, doordat er 
geen compressor is. We hebben het 
over 46 à 49 dB op tien meter afstand. 
Ik merk aan de foto’s dat de warm
tepomp op het dak is geplaatst. Is 
dat noodzakelijk? 
L. Verelst: Deze luchtwater warmte
pomp heeft heel veel lucht nodig en 
dat kan je niet zomaar met luchtkana
len oplossen. Bovendien is de regel
geving erg strikt en dit maakt het 
bijna onmogelijk om dit type warmte
pomp binnen op te stellen. Zo’n 
installatie hoeft niet op het dak te 
staan, maar wel in de buitenlucht. 

Luc Verelst (42)
 

Hobby: recreatief volleybal bij WEK 

Loenhout (WEK staat voor ‘weid en 

kwijt’) 

Trots op: de renovatie van de stook

plaats van De Lijn op de Noorderlaan in 

Antwerpen (3 x 1400 kW)

Boos door: soms door de nonchalance 

die studiebureaus al eens aan de dag 

leggen

Passie: lekker eten, maar niet koken
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ADIEU 
STOOKOLIETANK
Schakelt een klant definitief over van 
stookolie naar gas en wordt de 
stookolietank niet langer gebruikt, 
dan is de buitengebruikstelling van de 
tank onderworpen aan bepaalde 
verplichtingen. Aangezien milieu een 
gewestelijke materie is, gelden er 
verschillende regels per gewest.  
We geven u graag een overzicht.

In Vlaanderen zijn de grootte van de 
stookolietank en de plaats van 
opstelling bepalend voor de procedure 
die gevolgd moet worden. Voor een 
bovengrondse stookolietank die 
minder dan 5.000 kg (6.000 liter) 
stookolie kan bevatten, volstaat het 
om de tank leeg te maken.

Gaat het echter om een opslagtank 
van 5.000 kg of meer of om een tank 
die ingegraven is, dan moet de tank 
niet alleen leeggemaakt, maar ook 
gereinigd en verwijderd worden. 
Indien het onmogelijk blijkt de 
ondergrondse tank te verwijderen, 

dan mag de tank ook worden opge
vuld met zand, schuim of een gelijk
waardig inert materiaal. Dit moet 
gebeuren door een erkend stookolie
technicus die een certificaat opmaakt 
waaruit blijkt dat de ondergrondse 
tank volgens de regels der kunst 
buiten gebruik werd gesteld. Deze pro
cedure moet afgerond zijn binnen een 
termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de 
buitengebruikstelling en kan ook in 
overleg met een milieudeskundige 
gebeuren. 

In het Waals Gewest maakt men geen 
onderscheid tussen ondergrondse en 
bovengrondse tanks. De stookolietank 
moet leeggemaakt, ontgast, gereinigd 
en verwijderd of geneutraliseerd 
worden. Bovendien specifieert de 
regelgeving dat ook de leidingen 
geledigd en verwijderd moeten 
worden. Ook hier moet dit gebeuren 
door een erkende onderneming die 
een certificaat overmaakt.  

In het Brussels Gewest zijn er uitslui
tend aanbevelingen die het hebben 
over leegmaken, reinigen, ontgassen 
en indien mogelijk verwijderen of 
neutraliseren van de stookolietank. In 
ieder geval moet de instantie (Leefmi
lieu Brussel of de gemeente) die de 
vergunning voor de tank heeft 
afgeleverd, op de hoogte gebracht 
worden. Heeft de tank een inhoud van 
meer dan 10.000 liter, dan moet de 
eigenaar een verkennend bodem
onderzoek laten uitvoeren. Blijkt uit 
dat onderzoek dat de eigenaar 
verantwoordelijk is voor vervuiling, 
dan zal hij de bodem moeten saneren. 

business

OWNER BUY-OUT 
De ‘zachte’ bedrijfsoverdracht

Begint u als zelfstandig gasinstal
lateur met veel kubieke meters op 
de teller langzamerhand aan 
afbouwen of aan uw pensioen te 
denken? Prima, u heeft het ver
diend! Maar wat met uw bedrijf, 
waarin u bloed, zweet en tranen 
investeerde? Misschien is de 
opvolging wel verzekerd en staat 
zoonlief of een ander familielid klaar 
om het roer over te nemen. Indien 
niet, dan overweegt u misschien uw 
zaak te verkopen. Ofwel kan u 
opteren voor een owner buyout of 
OBO. 
 
Een owner buyout is vaak een prima 
oplossing voor de bedrijfsleider die 
zijn zaak wil overdragen, maar nog 
niet helemaal klaar is om zijn ‘kindje’ 
los te laten. Want bij een OBO blijft u 
als ondernemer gemiddeld nog drie 
tot zes jaar na de overdracht deels 
betrokken bij uw bedrijf, in plaats van 
het helemaal te verkopen. Een OBO is 
dus een tussenstap om de bedrijfs
overdracht te vergemakkelijken. 
Het principe is dat u als verkoper 
samen met de overnemende koper 
een holding opricht. Een holding is 
een vennootschap die aandelen 
herbergt, bijvoorbeeld een bvba of nv. 
U verkoopt uw aandelen aan die 
nieuw opgerichte holding en partici
peert er vervolgens samen met de 
koper in om de overname van uw 
onderneming uit te voeren. En 
ondertussen pikt u nog een graantje 
mee van eventuele winsten en 
waardestijgingen.

Bovendien biedt deze formule u de 
mogelijkheid om in uw laatste actieve 
jaren nog die investeringen of 
uitbreidingen te verwezenlijken waar 
u altijd al van droomde, maar die u 
financieel alleen niet kon dragen. De 
overdrachtsperiode garandeert ook 

voldoende tijd om uw jarenlange 
kennis over te dragen aan de overne
mende opvolger en uiteraard om een 
deel van uw vermogen veilig te stellen. 
Want u verkoopt bij een OBO al een 
deel van uw bedrijf, terwijl u een deel 
van uw kapitaal herinvesteert in de 
nieuwe holding. 
Een OBO is niet geheel zonder risico’s. 
Zo blijkt dat eerst uitstappen en dan 
gedeeltelijk opnieuw instappen niet 
altijd belastingvrij is wanneer er 
meerwaarde wordt gerealiseerd. 
Verder moet er een goede verstand
houding bestaan tussen u als 
verkoper en de overnemer, 
want jullie moeten de 
komende jaren actief 
samenwerken. Een OBO is 
geen pure 
verkooptrans
actie, maar 
een samen
werkings
overeen
komst met 
een derde 
partij,  
 
 
 
 

die zich als het ware gaat ‘bemoeien’ 
met uw eigenhandig opgebouwde 
levenswerk. 
 
Mocht u dit soort van bedrijfsover
dracht overwegen, dan is het hoe dan 
ook van groot belang om professio
nele begeleiding in te schakelen.  
Er zijn in België tal van financiële 
instellingen en adviseurs voor 
accountancy en belastingadvies die 
verkopende ondernemers – ook 
familiebedrijven – stap voor stap 
begeleiden bij een OBO. Laat u dus 

adviseren en begin bij een 
goed gesprek met uw boek 

houder. Veel succes!

LABELTOOL
Volgens de ECOdesignrichtlijnen 
moeten verwarmingstoestellen, net 
zoals elektrische toestellen, een label 
dragen waarmee de klant energeti
sche en ecologische prestaties kan 
vergelijken. Soms zal de installateur 
echter zelf een hybridepakket 
samenstellen van verschillende 
componenten. In dat geval maakt de 
nieuwe tool van de federatie van 
installateurs (ICS) het berekenen van 
het ECOlabel heel wat makkelijker. 
 
Binnen het kader van de ECOlabelling 
wordt de installateur zelfs als een 

leverancier beschouwd wanneer hij 
verschillende producten combineert 
tot één pakket. Dit betekent dat hij 
zelf de verplichte informatie moet 
leveren, waaronder de productkaart 
en het labeletiket. ICS brengt een 
nieuwe tool voor het berekenen van 
dit ECOdesign Energielabel. Op 
www.verwarmingslabel.be staat de 
onlinetool die deze klus voor zijn 
rekening neemt. 
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BLUNDER in beeld 
Creativiteit gecombineerd met onvoldoende kennis van zaken levert soms 
levensgevaarlijke situaties op zoals deze. Een zogezegd handige klant heeft in 
het rookgasaansluitkanaal van zijn open toestel een afsluitklep gemonteerd 
die hij handmatig kan afsluiten. De hendel van de afsluitklep wordt in de open 
stand omhooggehouden door een simpel meubelmagneetje. Vandaar de 
aanduiding ‘TOE’ en ‘OPEN’. Door een rukwind kan de klep echter dichtslaan 
en wordt de vrije doorgang van afvoergassen afgesloten. En dan hebben we 
het nog niet over huisgenoten die nietsvermoedend gebruikmaken van het 
toestel zonder de ‘magneettruc’ toe te passen. 
De norm zegt dat de doorgang van het aansluitkanaal constant en regelmatig 
moet zijn. Hij mag niet worden gewijzigd door het aanbrengen van een 
beweegbare inrichting, wat hier wel is gebeurd door toevoeging van de klep. 

Bovendien moet het aansluitkanaal eerst minstens 50 cm verticaal omhoog vertrekken voordat er een bocht mag volgen. 
Ten derde is het gebruikte materiaal, gegalvaniseerde afvoerbuis, niet aan te bevelen. 
 
De winnaar is deze keer Wéris Renaud RW Services, Leuvenselaan 499 A in 3300 Tienen. 

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 89,90 euro). 
Opgelet, voor publicatie hebben wij een hogeresolutiefoto (300 dpi) nodig.

METEN IS WETEN
KVBG beschikt over een door de 
overheid erkend labo waar toestel
len die zowel gasvormige, vloeibare 
als vaste brandstoffen verbruiken, 
worden getest. Daartoe is het labo 
door Belac geaccrediteerd op basis 
van NBN EN ISO 17025. Niet alleen 
de fabrikanten doen een beroep op 
het labo, ook de overheid en zelfs 
consumentenorganisaties maken 
gretig gebruik van de jarenlange 
expertise die hier is opgebouwd. 

De tests van het KVBGlabo hebben 
voornamelijk te maken met veiligheid, 
emissies en rendement. Bij veiligheids
proeven komen aspecten als verbran
ding, ontsteking, thermische terug
slagbeveiliging en verbrandingswaar
den aan bod. Er wordt gekeken of de 
verbrandingswaarden (CO, CO2, NOx, 
SO2, fijn stof,...) met de CEkeuring en 
het KB overeenstemmen. Kortom, 
deze proeven gaan na of alle veilig
heidsvoorzieningen doen wat ze 
moeten doen. Daarnaast worden in  

de rendementsmetingen zowel het 
schoorsteenrendement als het 
waterrendement gemeten en vergele
ken. Het labo is uitgerust om toestel
len te testen die zowel gasvormige, 
vloeibare als vaste brandstoffen 
verbruiken. Ieder jaar gebeuren er 
tussen de 120 en 150 tests. 
 
Het officiële testlaboratorium voert 
deze tests ook uit in opdracht van 
nationale en internationale keurings
instanties of zogenaamde notified 
bodies (NoBo). Zo’n NoBo is een door 
de overheid aangewezen keurings of 
testinstituut dat controleert of 
producten die op de markt komen aan 
de Europese richtlijnen voldoen. In dit 
geval voert het labo proeven uit in 
opdracht van o.a. Technigas en 
Certigaz om de CEmarkeringen te 
waarborgen. Daarnaast heeft het labo 
opdrachtgevers als Testaankoop en de 
Federale Overheidsdienst Economie. 
KVBG investeert constant in haar 
onderzoek. In het kader van ECO

design moeten bijvoorbeeld testproce
dures van 24 uur worden doorlopen 
waarbij op bepaalde tijdstippen 
verschillende verbruikssituaties 
worden gesimuleerd. Dit kan uiteraard 
het beste gebeuren in een geavan
ceerde, geautomatiseerde testbank. 
Om de performantie van het labo te 
verhogen, heeft het laboratorium 
onlangs een nieuwe digitale testbank 
aangekocht. Hiermee kan het labo 
met vooraf ingestelde digitale 
testprogramma’s nog meer nauwkeu
rige en meer consistente resultaten 
leveren. 


