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Aardgas is een milieubewuste energie. Voor het realiseren van deze uitgave hebben wij eveneens rekening gehouden met het milieu.
 Reacties van lezers zijn welkom op cerga@cerga.be. U ontvangt deze nieuwsbrief als klant van Cerga of omdat u zich heeft ingeschreven. 

Vragen m.b.t. uw gegevens, correctie, wijziging of schrapping kan u richten aan cerga@cerga.be

4Het	gebruik	van	attest	Artikel	48	
vraagt	om	klaarheid.	Wij	vatten	
de	belangrijkste	aandachts
punten	samen.

5Twee	blikvangers	uit	de	steek
proefcontroles.

6Elektrolassen	van	polyethyleen:	
meer	dan	een	lasapparaat.	

 

 

 

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN  AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER 

(DNB) VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG 

 HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam :……………………………………………………………..Voornaam :…………………………… 

Vertegenwoordiger van de onderneming :……………………………………………. B.T.W. nr:…………….…………….. 

Straat :……………………………………………………………………………………………….....Nr. :…………Bus :..…… 

Postcode:………………Gemeente :……………………………………Tel:……………………….Fax:…….………………. 

( in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:………………………………………………………………... 

Adres + tel:……………………………………………………………………………………………………………………….…) 

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie  

nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie ( het onnodige schrappen) volgens het plan hierna 

in het gebouw gelegen te :Straat :…………………………………………………….Nr. :………Bus :…….Verdieping:….. 

 

Postcode nr :……………..Gemeente :…………………………………………………………….. 

Gasmeter merk: ……………… gasmeter nummer:              

voor rekening van : 
Naam :……………………………………………………………Voornaam :…………………….. 

 

Straat :………………………………………………………………………...Nr.:……….Bus :…... 

 

Postcode :…………….Gemeente :………..……………………………………………………… 

te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normen  

NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001en NBN B61-002.  Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op 

de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. 

Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie. 

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur : 

Ik verklaar dat ik een “Cerga–professionele gasinstallateur” ben 

! ja ! neen 

indien ja : Cerga nr :………………………………... 

Voorbehouden aan de DNB: 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

Datum:….../……./…….….

.

Handtekening

Model 710628/12

Bijlage(n) ….. 

in dit nummer

en verder
Openbaar	onderzoek	normontwerp	7 
Digitale	aardgasmeters	op	komst	7
Blunder	in	beeld	8

Lees verder op pagina 2 

GAS BLIJFT DE 
TOEKOMST
Interview met Juan Vazquez

Zullen we onze woningen in de nabije toekomst nog verwarmen op aardgas? 
Welke perspectieven biedt de discussie rond de energietransitie aan de gas
installateur? De General Manager van gas.be (het voormalige KVBG), Juan 
Vazquez, is resoluut. Wie door alle studies en persberichten heen de cijfers juist 
interpreteert, weet dat aardgas een vaste waarde blijft.

We zitten in een overgangsperiode om 
van fossiele brandstoffen over te stappen 
naar volledig duurzame energiebronnen 
zoals zonne en windenergie. Hoe zal de 
markt daarop reageren?
Juan Vazquez:	Gezinnen	die	vandaag	
een	beslissing	moeten	nemen	over	de	
verwarming	van	hun	nieuwbouw	of	voor	
hun	renovatieproject,	maken	een	keuze	
voor	de	komende	20	jaar.	Dat	is	de	
gemiddelde	leeftijd	van	een	ketel.	In	het	

kader	van	de	energie
transitie	zijn	er	twee	
objectieven,	die	van	
2030	en	2050.	Over	
twaalf	jaar	zal	27%	
van	de	elektriciteits
productie	afkomstig	
zijn	van	hernieuwbare	
energiebronnen.	
Concreet	betekent	dit	
dat	tegen	2030	nog	
73%	van	de	elektrici
teit	zal	worden	
geproduceerd	uit	
fossiele	brandstof.	
Olie	en	kolen	kunnen	
we	schrappen	
vanwege	de	CO2
uitstoot.	Dat	betekent	
dat	de	keuze	valt	op	

gas.	De	elektriciteitsproductie	door	
windmolens	of	zonnepanelen	is	van	
nature	uit	onregelmatig.	Bovendien	
stappen	we	in	2025	uit	de	kernenergie,	
terwijl	bijna	50%	van	onze	elektriciteit	
nu	afkomstig	is	van	kerncentrales.	We	
zullen	de	komende	20	jaar	meer	dan	
ooit	gas	nodig	hebben	om	elektriciteit	te	
produceren.	En	op	de	klimaattop	van	
Parijs	beloofde	ons	land	om	tegen	2050	
klimaatneutraal	te	worden.	
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Tot daar voor de elektriciteitspro
ductie. Moeten mensen die bouwen 
of renoveren de gasketel voor 
verwarming stilaan van hun keuze
lijst schrappen?
Juan Vazquez:	Gezinnen	verwarmen	
hun	woning	nog	steeds	veel	goedko
per	met	gas	dan	met	elektriciteit.	Eén	
kWh	gas	kost	gemiddeld	€	0,06,	voor	
één	kWh	elektriciteit	betaal	je	€	0,25.	
Je	kunt	rustig	stellen	dat	je	vier	keer	
meer	betaalt	voor	elektrische	warmte.	
Uiteraard	is	er	nog	sprake	van	een	
CO2taks,	maar	die	zal	het	prijsverschil	
tussen	gas	en	elektriciteit	niet	
opvangen.	Meestal	spreekt	men	over	
een	CO2taks	van	55	euro	tot	100	euro	
per	ton	CO2.	Een	snelle	berekening	
leert	ons	dat	door	deze	CO2heffing	de	
gasprijs	met	slechts	één	eurocent	zou	
stijgen.	Niet	meer	dan	dat.	Dit	
bevestigt	dat	aardgas	een	goedkope	
verwarmingsbron	blijft.	Dat	is	ook	de	
reden	waarom	in	België	meer	dan	
3	miljoen	burgers	zich	verwarmen	met	
gas.	Ik	vind	het	belangrijk	dat	de	
installateur	en	zijn	klanten	weten	dat	
het	gas	na	2030	en	waarschijnlijk	zelfs	
na	2050	nog	steeds	zal	worden	
gebruikt.	Het	zal	waarschijnlijk	
geleidelijk	steeds	minder	‘aard’gas	
(d.w.z.	fossiel)	en	in	toenemende	mate	
biogas	of	synthetisch	gas	zijn.	De	
belangrijkste	reden	is	dat	er	nu	
gewoon	geen	geloofwaardig	alterna
tief	bestaat.

Aardgas blijft de eerste keuze voor 
verwarming de komende 20 jaar, 
maar wat daarna?
Juan Vazquez:	Er	lopen	proefprojec
ten	in	Frankrijk	en	Duitsland	om	
synthetisch	gas	en	biogas	te	produce
ren.	Ook	in	België	zijn	er	al	proefpro
jecten	om	nietfossiel	gas	te	produce
ren.	Eoly,	onderdeel	van	Colruyt	
Group,	Parkwind	en	Fluxys	werken	
samen	om	de	verduurzaming	van	het	
energielandschap	in	België	een	
duwtje	in	de	rug	te	geven.	De	ambitie	
is	om	op	industriële	schaal	een	power
togas	installatie	te	bouwen.	Die	zal	
groene	elektriciteit	omzetten	in	
groene	waterstof,	die	in	de	bestaande	

aardgasinfrastructuur	kan	worden	
vervoerd	en	opgeslagen.	Met	water
stof	kan	er	vervolgens	methaan	
worden	geproduceerd,	door	de	
combinatie	met	koolstofdioxide.	Dit	
methaan	is	het	hoofdbestanddeel	van	
het	gas	dat	bekendstaat	als	aardgas.	
Ook	Eandis	investeert	in	een	bio
methaanproductiecentrale.	Door	
vergisting	van	groente,	fruit	en	
tuinafval	ontstaat	biogas.	Dat	biogas	
wordt	in	een	biomethaancentrale	
opgeschoond	tot	biomethaan	of	groen	
gas	dat	aan	het	aardgasnet	wordt	
toegevoegd.	Groen	gas	is	een	
hernieuwbaar	alternatief	voor	fossiel	
aardgas.

Het blijft dus voor de industrie zeker 
de moeite waard om in gasprojecten 
te investeren? 
Juan Vazquez:	Gas	heeft	een	aantal	
eigenschappen	die	ervoor	zorgen	dat	
deze	energie	uitstekend	complementair	
is	met	andere	energiebronnen.	De	
gasindustrie	is	er	zich	terdege	van	
bewust	dat	de	toekomst	van	onze	
energie	groen	zal	zijn.	Niemand	gelooft	

nog	dat	we	in	2050	evenveel	aardgas	
zullen	transporteren	als	vandaag.	De	
toekomstige	ontwikkeling	zoeken	we	
meer	in	biogas.	Een	extra	troef	is	dat	
met	biogas	afval	wordt	verwerkt,	wat	
meteen	een	oplossing	is	voor	een	
ander	milieuprobleem.	Iedereen	stelt	
zich	de	vraag:	“Wat	gaan	we	doen	met	
de	CO2uitstoot	van	de	fossiele	
brandstof?”	Maar	niemand	vraagt	zich	
blijkbaar	af:	“Wat	gebeurt	er	met	het	
methaan	dat	wordt	geproduceerd	door	
afval?”	De	impact	van	methaan	op	het	
klimaat	is	26	keer	groter	dan	die	van	
CO2.	Met	de	biogasproductie	kunnen	
we	methaan	neutraliseren	en	gebrui
ken	om	gas	te	valoriseren.

Zijn windmolens en zonnepanelen 
dan niet het antwoord op de kern
uitstap? 
Juan Vazquez:	Wat	gebeurt	er	met	de	
elektriciteit	als	er	geen	zon	en	geen	
wind	is?	Hernieuwbare	energiebron
nen	zoals	zon	en	wind	staan	nog	
onvoldoende	op	punt	om	alle	elektrici
teit	op	te	wekken.	Ze	moeten	worden	
bijgestaan	door	andere	bronnen,	zoals	
gas	en	biomassa.	Het	scenario	naar	
‘full	electric’	levert	weliswaar	de	
hoogste	CO2besparing	op,	maar	de	
wetenschap	beschouwt	dit	pad	als	
onrealistisch	en	financieel	zwaar.	Als	
je	ervan	uitgaat	dat	landen	de	
beperkte	groeneelektriciteitsproduc
tie	van	hun	buurlanden	zouden	
moeten	opvangen,	impliceert	dit	dat	
ieder	land	over	installaties	zou	
beschikken	die	meer	energie	kunnen	
produceren	dan	de	eigen	nationale	
behoefte.	Wat	alweer	moet	worden	
doorgerekend	in	de	prijs.	Bovendien	is	
het	mogelijk	gas	te	stockeren	wat	bij	
elektriciteit	veel	moeilijker	is.	Bij	
hernieuwbare	energie	blijft	het	
onevenwicht	bestaan	tussen	de	

productie	en	het	verbruik.	Zonnepane
len	produceren	veel	meer	in	de	zomer	
als	er	10	tot	12	uur	zonnetijd	is,	terwijl	
we	de	meeste	energie	net	in	de	winter	
nodig	hebben.	Op	het	vlak	van	
beschikbaarheid	en	kostprijs	zal	gas	
standhouden.	Gas	blijft	de	keuze	voor	
vandaag	en	morgen	en	zal	ook	de	
keuze	zijn	voor	overmorgen…

Mogen we enig heil verwachten van 
kleine energiecentrales als de 
microWKK? 
Juan Vazquez:	Voor	de	gewone	
gebruiker	is	de	microWKK	een	
technische	oplossing	die	vooralsnog	
te	weinig	stroom	oplevert.	De	micro

interview

				Op	het	vlak	van	beschikbaarheid	en	
kostprijs	zal	gas	standhouden.	Gas	blijft	
de	keuze	voor	vandaag	en	morgen	en	
zal	ook	de	keuze	zijn	voor	overmorgen…
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WKK	wekt	nog	steeds	meer	warmte	
op	dan	elektriciteit.	Het	elektrische	
rendement	zit	aan	20	à	25%.	Er	zijn	
andere	residentiële	oplossingen	op	de	
markt.	Dan	denk	ik	aan	brandstof
cellen,	een	toestel	ter	grootte	van	
een	wasmachine	dat	24	uur	per	dag,	
7	dagen	per	week,	geruisloos	elektri
citeit	en	warmte	produceert.	Daarin	
zitten	brandstofcellen	die	aardgas	of	
biogas	converteren	tot	waterstof	die	
door	een	elektrochemisch	proces	
wordt	omgezet	tot	stroom.	Een	
voordeel	is	dat	je	elektriciteit	produ
ceert	op	het	moment	dat	je	warmte	
nodig	hebt.	In	de	toekomst	lijkt	me	de	
combinatie	van	brandstofcellen	en	
zonnepanelen	interessant.	In	de	
zomer	kan	je	veel	elektriciteit	
produceren	via	de	zonnepanelen	en	in	
de	winter	is	er	een	lagere	elektrici
teitsproductie	van	de	zonnepanelen	
en	dan	kan	je	meer	elektriciteit	halen	
met	de	brandstofcellen.	

Het is voor de klant dus niet bepaald 
gemakkelijker geworden? 
Juan Vazquez:	Klopt,	de	juiste	keuze	
maken	is	ingewikkelder	dan	ooit.	
Vroeger	was	de	redenering	heel	
eenvoudig.	Ligt	er	een	gasnetwerk	
voor	de	deur?	Geen	discussie,	dan	ga	
je	voor	aardgas.	Is	dat	niet	het	geval,	
dan	kies	je	voor	stookolie	of	propaan.	
Niemand	dacht	aan	de	warmtepomp,	
omdat	het	isolatieniveau	van	de	
woningen	niet	beantwoordde	aan	de	
eisen	van	de	warmtepomp.	Als	we	het	
hebben	over	warmtepompen,	denken	
veel	mensen	aan	elektrische	warmte
pompen,	maar	de	operationele	kosten	
van	de	gaswarmtepomp	liggen	lager	
dan	die	van	de	elektrische	warmte
pomp.	De	installatiekosten	zullen	min	
of	meer	gelijk	zijn.	Het	grootste	nadeel	
van	een	warmtepomp	blijft	de	
investeringskost.	Die	loopt	snel	op	tot	
10.000	en	zelfs	15.000	euro.	Zelfs	als	
het	huis	goed	geïsoleerd	is,	blijft	de	
gasketel	een	interessante	oplossing.	
En	misschien	zal	gas	aan	belang	
inboeten	voor	verwarming,	maar	voor	
warmwaterproductie	zal	gas	de	
absolute	nummer	1	blijven.	

Wij hebben uw expertise nodig
Gas.be	werkt	momenteel	aan	de	ontwikkeling	van	een	tool	die	aan	de	hand	
van	enkele	parameters	de	geschatte	jaarlijkse	verbruikskost	en	investerings
kost	van	verwarmingssystemen	zal	berekenen.	Deze	tool	zal	in	twee	versies	
beschikbaar	zijn:	voor	de	bouwer/verbouwer	en	voor	de	installateur.

Wilt	u	met	deze	bètaversie	aan	de	slag	en	ons	helpen	om	deze	tool	op	punt	
te	stellen?	Mail	ons	op	cerga@cerga.be.	Wij	kijken	er	alvast	naar	uit	om	u	als	
bètatester	te	verwelkomen.

				De	gasindustrie	is	er	zich	
van	bewust	dat	de	toekomst	
van	energie	groen	zal	zijn.
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ATTEST ARTIKEL 48
Een kwestie van verantwoordelijkheid

Met het attest Artikel 48 bevestigt de installateur dat de installatie volgens alle geldende normen en reglementen 
is uitgevoerd. Het document geeft bovendien aan dat een dichtheidsproef heeft bewezen dat de installatie lekvrij is. 
Hiermee zet de installateur zwart op wit dat de aardgasdistributienetbeheerder de gasmeter mag openen. Gezien 
het grote belang van dit juridische document, sommen we hieronder een aantal aandachtspunten op.

Nooit te snel
Een	van	de	belangrijkste	aandachts
punten	is	dat	dit	document	pas	mag	
worden	afgeleverd	wanneer	de	
installatie	echt	helemaal	is	afgewerkt	
en	getest.	Het	is	helaas	al	voorgevallen	
dat	door	onzorgvuldigheid	of	miscom
municatie	de	klant	het	afgetekende	
document	al	in	handen	krijgt	voordat	
alles	is	afgerond	en	ervan	uitgaat	dat	
hij	de	netbeheerder	kan	bellen.	
Wanneer	deze	dan	ter	plaatse	komt	en	
vaststelt	dat	de	installatie	bv.	niet	
lekdicht	is	of	de	rookgasafvoer	nog	niet	
is	aangesloten,	zal	hij	de	gasmeter	niet	
openen	met	tijdverlies	en	extra	kosten	
tot	gevolg.	Maak	dus	duidelijke	
afspraken	met	uw	medewerkers	en	uw	
klanten.	

Alleen eigen werk
U	mag	enkel	en	alleen	een	attest	
uitschrijven	voor	de	installatie	die	u	

zelf	heeft	uitgevoerd.	Het	is	dus	niet	
toegelaten	dat	een	collegainstallateur	
uw	Cerganummer	gebruikt	of	dat	u	
het	document	voor	zijn	werk	invult.	
Indien	u	dit	toch	doet,	loopt	u	het	risico	
om	bij	een	ongeval	aansprakelijk	te	
worden	gesteld	voor	een	installatie	die	
u	eigenlijk	niet	heeft	uitgevoerd.	

Onderaanneming
Indien	u	de	installatie	heeft	uitgevoerd	
in	onderaanneming	van	een	bedrijf	dat	
geen	eigen	Cerganummer	heeft,	kan	u	
het	attest	zelf	invullen	met	uw	Cerga
nummer	en	vermelden	dat	u	in	
onderaan	neming	heeft	gewerkt.

Wie ondertekent?
Wie	mag	het	document	ondertekenen?	
De	zaakvoerder?	De	technisch	verant
woordelijke?	De	gasmonteur?	Uw	
bedrijf	is	juridisch	verantwoordelijk	
voor	de	deugdelijkheid	van	het	door	u	

uitgevoerde	werk.	Daarom	telt	de	
handtekening	van	iedere	werknemer	
van	wie	de	zaakvoerder	oordeelt	dat	hij	
over	de	nodige	kennis	en	vaardigheid	
beschikt.	

Verzorgd schema
Een	laatste	aandachtspunt	betreft	het	
schema	onderaan	dit	document.	Neem	
de	tijd	om	dit	zorgvuldig	op	papier	te	
zetten.	Hou	in	het	achterhoofd	dat	zo’n	
schema	nuttig	kan	zijn	om	bijvoorbeeld	
later	terug	te	vinden	waar	de	leidingen	
zijn	ingewerkt.	In	de	meeste	gevallen	
noteert	de	installateur	wel	de	gebruikte	
materialen	en	diameters,	maar	vaak	
worden	de	tussenlengtes	tot	aan	elke	
richtingsverandering	vergeten.	Ook	de	
referenties	die	nodig	zijn	om	de	positie	
van	de	leidingen	te	bepalen	(x	cm	vanaf 
de muur,	x	cm	vanaf het plafond	enz.)	
worden	regelmatig	over	het	hoofd	
gezien.

praktijk

Voorbeeld	van	een	correct	ingevuld	schema. Voorbeeld	van	een	onvolledig	inge
vuld	schema.
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praktijk

Blikvangers uit

DE STEEKPROEFCONTROLES
Cerga voert systematisch controles uit bij haar installatiebedrijven, wat neerkomt op zo’n 2500 nazichten per jaar. 
Tijdens deze steekproeven komt aan het licht dat 20% van de installaties op één of meerdere punten niet conform 
is met de regelgeving. Het is zeker niet de bedoeling u als installateur op de vingers te tikken. Dankzij deze voort
durende aandacht kunnen we leren van gangbare fouten, zodat iedereen er beter van wordt.

Soms	gaat	het	om	eerder	lichte	
nietconformiteiten,	maar	helaas	zijn	er	
ook	erg	zware	inbreuken	bij.	Al	deze	
verbeterpunten	worden	gerubriceerd	
en	in	een	ranglijst	geplaatst	zodat	
Cerga	een	goed	beeld	krijgt	van	
tendensen	die	onze	aandacht	verdie
nen.	Cerga	meldt	iedere	nietconformi
teit	aan	het	installatiebedrijf	om	de	
kwestie	te	bespreken	met	de	betrokken	
werknemers.	Op	die	manier	is	het	
bedrijf	in	staat	de	situatie	recht	te	
zetten	en	vermijden	installateurs	in	de	
toekomst	dezelfde	onvolkomenheden.	
Bovendien	houdt	ze	ook	een	historiek	
van	de	nietconformiteiten	van	elk	
bedrijf	bij	zodat	we	vanuit	Cerga	
kunnen	opvolgen	of	een	bedrijf	
rekening	houdt	met	de	gemelde	feiten.	
Onderstaande	twee	items	zijn	opval
lend	gestegen	in	de	rangschikking	van	
nietconformiteiten.	

Ontbrekende equipotentiaal
verbinding
Een	‘topper’	in	deze	ranglijst	van	
imperfecties	is	de	vaststelling	dat	de	
bovengrondse	gasleiding	niet	is	
verbonden	met	de	equipotentiaal,	zeg	
maar	de	aarding	van	het	gebouw.	Deze	
aansluiting	verhindert	dat	bij	een	fout	
in	de	elektrische	installatie	de	metalen	
leiding	onder	spanning	komt	te	staan,	
wat	elektrocutie	zou	kunnen	veroor
zaken.	Vroeger	was	de	noodzaak	van	
deze	verbinding	niet	expliciet	omschre
ven	in	de	normen	voor	gasinstallateurs,	
maar	sinds	september	2014	staat	dit	
zwart	op	wit.	De	oorzaak	van	deze	
vergetelheid	heeft	in	bijna	alle	gevallen	
te	maken	met	het	feit	dat	de	gasinstal
lateur	hiervoor	rekent	op	de	elektricien	
en	omgekeerd.	In	principe	maakt	het	
niet	uit	wie	de	verbinding	maakt,	maar	

de	installatienorm	NBN	D	51003	§	
4.3.4	laat	geen	misverstand	toe:	“Het	
installatieleidingwerk	boven	de	grond	
moet	worden	verbonden	met	de	
equipotentiaalverbinding	van	het	
gebouw	in	overeenstemming	met	het	
AREI.”	De	aardgasleidingen	zelf	mogen	
nooit	dienstdoen	als	aarding	van	een	
elektrisch	toestel.	

Mantelbuis bij muurdoorvoer
Bij	iedere	muur	of	vloerdoorvoer	moet	
de	leiding	beschermd	zijn	door	een	
mantelbuis	in	kunststof	of	metaal.	Deze	
bescherming	is	nodig	om	beschadiging	
te	vermijden	door	thermische	uitzet
ting	van	de	gasleiding.	Daarnaast	
voorkomt	zo’n	bescherming	corrosie	
door	vochtige	plaaster	en	cement.	Een	
tape	of	folie	rond	de	gasleiding	volstaat	
niet.	Ook	de	standaardbescherming	die	
reeds	omheen	Wicubuizen,	PLTbuizen	
of	koolstofstalen	buizen	zit,	voldoet	
niet.	Want	deze	mantels	zijn	bedoeld	
voor	corrosiebescherming	en	die	zijn	
behoorlijk	kwetsbaar	in	de	muurdoor

voeren.	Bovendien	vergeet	men	vaak	
de	ruimte	tussen	de	gasleiding	en	de	
mantelbuis	op	te	vullen	met	nietcorro
sief,	plastisch	materiaal	zoals	siliconen
pasta	of	PURschuim.	Daarnaast	moet	
de	mantelbuis	stevig	vastzitten	in	de	
muur	of	de	vloer	door	middel	van	
mortel	of	siliconenlijm.	Dat	laatste	is	
vooral	belangrijk	bij	een	doorvoer	door	
een	buitenmuur.	Op	die	manier	kan	er	
geen	grondwater	in	het	gebouw	
binnendringen	en	is	het	onmogelijk	dat	
bij	een	gaslek	in	de	straat	via	de	
doorvoer	gas	in	de	woning	zou	
binnendringen.

Voorbeeld	van	renovatiewerken	
waarbij	zes	PLTleidingen	via	een	
mantelbuis	door	een	muur	gaan.

Overzicht	van	de	equipotentiale	verbindingen	in	een	woning.	De	hoofdequipotentiale	
verbinding	dient	steeds	stroomafwaarts	van	de	gasmeter	te	worden	aangebracht.

Badkamer

Bijkomende equipotentiale verbinding

cv-leidingen
Waterleiding

Sanitaire leidingen
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Hoofdaardingsklem

Hoofdbeschermingsgeleider

Aardingslus

Aardgasleiding

Hoofdequipotentiale verbindingen

Aardverbinding

Aardingsscheider

Aardgeleider
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ELEKTROLASSEN
Eenvoudig voor specialisten

Kunststofbuizen gebruikt men vandaag steeds meer voor gasleidingen. Bij het elektrolassen van polyethyleen zorgt 
het lasapparaat bijna geheel automatisch voor een snelle, stevige en betrouwbare verbinding. Door dit gemak zou u 
bijna vergeten dat een goede voorbereiding toch essentieel blijft om lekkende leidingen te vermijden. 

Zo	is	het	belangrijk	dat	de	fitting	is	
ontvet	met	PEreiniger.	Bovendien	
moeten	de	PEbuizen	die	worden	
samengebracht,	netjes	gealigneerd	
staan	zodat	de	verbinding	zonder	
mechanische	spanning	tot	stand	kan	
komen.	Bovendien	moet	u	op	de	juiste	
manier	het	PEoppervlak	schrapen.

Voor	dit	schrapen	gebruikt	u	een	
handschraper	of	rolschraper.	Laat	de	
vijl	of	het	schuurpapier	achterwege.	
Na	het	schrapen	mag	de	bewerkte	
oppervlakte	absoluut	niet	meer	
bevuild	worden.	

Bij	het	elektrolassen	ligt	de	sleutel	van	
het	succes	dus	niet	alleen	bij	het	
lasapparaat	maar	vooral	bij	de	vak
bekwaamheid	van	de	lasser.	Daarom	
vraagt	de	norm	NBN	D	51003	§	
4.5.1.5.2	dat	de	lasser	een	opleiding	
‘elektrolassen’	moet	volgen	en	over	een	
geldig	laspaspoort	moet	beschikken.	

praktijk

bedrijf adres
post-
code

gemeente website contact e-mail telefoon

Polygone	de	l'Eau	 Rue	de	Limbourg,	41B	 4800	 Verviers	
www.formation
polygoneeau.be	

Penelope	
Clotuche	

penelope.clotuche@
forem.be	

087	78	93	30	

TCZ	 Kielstraat	1	 8380	 Zeebrugge	 www.tcz.be	
Benoit	
Halewyck	

benoit@	
atriumopleidingen.be	

050	50	08	29	

Technifutur	
Liège	Science	Park,	Rue	
du	Bois	StJean,	1517	

4102	 Seraing	 www.technifutur.be	
Genaro	
Rocha	

genaro.rocha@
technifutur.be	

04	382	45	79	

Technocampus	 Quai	du	Pont	Canal	5	 7110	
Strépy
Bracquegnies	

www.technocampus.be	
Fabrice	
Vermeiren	

fabrice.vermeiren@
tfindustrie.be	

064	31	20	55	

VCL	vzw	
Antoon	Van	Osslaan	1,	
Bus	4	

1120	 Brussel	 www.vcl.be	
Leen	
Dezillie	

leen.dezillie@vcl.be	 02	520	78	25	

Lascentrum	
Mechelen	

Jan	Pieter	de	
Nayerlaan	5	

2860	
SintKatelijne
Waver	

www.lascentrum.eu	
Arnout	
Dejans	

info@lascentrum.eu	 015	34	32	36	

Kwalificatiecentrum	
Brugge	bvba	

Rademakerstraat	8/4	 8380	 Lissewege	 www.kcbrugge.be	
Luc	
Vermeire	

info@kcbrugge.be	 050	69	63	74	

Hieronder	zijn	de	vormingscentra	die	zulke	opleidingen	verzorgen.	Moet	u	slechts	sporadisch	elektrolassen	uitvoeren,	dan	
kan	u	eventueel	een	beroep	doen	op	een	firma	die	gespecialiseerd	is	in	het	uitvoeren	ervan.	

PEbocht	die	aan	de	linkse	aansluiting	
lekt.

De	bewuste	aansluiting	werd	door
midden	gezaagd.	De	PEbuis	werd	
onvoldoende	geschraapt	en	werd	niet	
gereinigd.

Voorbeeld	van	een	laspaspoort.
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DIGITALE AARDGASMETERS 
op komst
Vanaf	2019	worden	de	eerste	digitale	
aardgasmeters	in	Vlaanderen	ge
plaatst,	in	eerste	instantie	bij	nieuw
bouw	of	grondige	renovatie,	of	bij	
specifieke	klantengroepen,	zoals	
eigenaars	van	zonnepanelen	en	
klanten	met	een	budgetmeter.	Eandis	
en	Infrax,	de	twee	Vlaamse	netbeheer

ders	die	binnenkort	fusioneren	in	
Fluvius,	zullen	de	digitale	aardgas
meters	samen	uitrollen.	De	digitale	
gegevens	rond	gasverbruik	worden	via	
het	communicatiesysteem	van	de	
digitale	elektriciteitsmeter	aan	de	
netbeheerder	bezorgd.	Zo	hoeven	ook	
voor	gas	binnenkort	geen	meter

opnemers	meer	langs	te	komen	na	
expliciet	en	formeel	akkoord	van	de	
klant.

Eind	februari	vroegen	we	of	u	hier
omtrent	specifieke	vragen	had.	Uit	de	
ontvangen	reacties	sommen	we	
hieronder	de	meest	gestelde	vragen	op	
en	daarbij	het	antwoord	van	Eandis	en	
Infrax.	Voor	alle	algemene	info	over	
digitale	meters	kan	u	terecht	op	
www.digitalemeter.be	van	de	Vlaamse	
overheid.

Is de meter bestand tegen hoge 
temperatuur (RHT) bij plaatsing in 
een gebouw?
Ja,	de	meter	voldoet	aan	de	paragraaf	
6.5.5	van	de	norm	NBN	EN	1359	voor	
gasmeters.	Het	maximaal	toegelaten	
lek	is	150	l/h	bij	een	druk	van	100	mbar	
en	650	°C.

Wordt de meter nog steeds vooraf
gegaan door een afsluitkraan?
Ja,	aan	de	opbouw	van	de	gasaanslui
ting	wordt	niets	veranderd.	De	afsluit
kraan	blijft	zoals	voorheen	aanwezig.

Kan de meter nog steeds gebruikt 
worden voor het uitvoeren van een 
dichtheidstest?
Ja,	het	is	zo	dat	de	digitale	meter	
4	cijfers	na	de	komma	nauwkeurig	is,	

OPENBAAR ONDERZOEK 
normontwerp prNBN B 61-001 en prNBN B 61-002

Het	Bureau	voor	Normalisatie	(NBN)	publiceert	ter	kritiek	het	normontwerp	prNBN	B	61001	‘Verwarmingssystemen	in	
gebouwen	–	Ontwerp	van	stookafdelingen	–	Totaal	nominaal	vermogen	groter	dan	of	gelijk	aan	70	kW’	en	prNBN	B	61002	
‘Verwarmingssystemen	in	gebouwen	–	Ontwerp	van	stookafdelingen	–	Totaal	nominaal	vermogen	kleiner	dan	70	kW’.	
Dit	openbaar	onderzoek	loopt	vanaf	11	juni	2018	tot	15	november	2018.	U	kan	het	ontwerp	gratis	consulteren	via	
https://pe.nbn.be/wi/penbn	of	u	kan	het	aankopen	bij	het	NBN	(www.nbn.be). 

Eventuele	opmerkingen	en	suggesties	mag	u	mailen	naar	cerga@cerga.be.	
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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
Als	woorden	tekortschieten	…

De	uitvoering	van	de	rookgasafvoer	van	deze	keukengeiser	van	het	type	A
AS

	
spreekt	overduidelijk	voor	zich.	Door	deze	constructie	worden	de	rookgassen	in	
ieder	geval	niet	op	een	veilige	en	correcte	manier	afgevoerd.	De	aandachtige	
kijker	merkt	bovendien	op	dat	dit	vijflitertoestel	wordt	gebruikt	voor	het	voeden	
van	een	douche,	wat	uiteraard	ook	uit	den	boze	is.	

Wederom	een	mooi	voorbeeld	van	hoe	het	niet	moet.	Dank	aan	Xavier	Decubber	
voor	deze	foto.	We	belonen	hem	daarvoor	graag	met	een	Bongobon	naar	keuze	
ter	waarde	van	90	euro.

dus	de	berekening	van	het	verlies	
<	1,0	liter/10	min.	zal	nauwkeuriger	zijn	
dan	de	aflezing	op	de	huidige	analoge	
gasmeter	met	draaiwiel.

Zal de binneninstallatie met dezelf
de verbindingstechnieken als voor 
de huidige meter op de digitale 
aangesloten kunnen worden?
Ja,	de	aansluiting	en	de	afmetingen	
van	de	buizen	zijn	identiek.

Zullen er van bij de start digitale 
meters zijn voor alle debieten of in 
eerste instantie enkel maar G4 en 
G6 digitale meters?
Er	zullen	enkel	digitale	gasmeters	
geplaatst	worden	bij	aansluitingen	
met	G4	en	G6.	De	digitalisering	van	
hogere	volumes	aansluitingen	wordt	
op	lange	termijn	bekeken.

Kunnen de digitale meters ook in 
een kastje buiten aan de rooilijn 
worden geplaatst? 
Ja,	er	verandert	niets	aan	de	voor
schriften	rond	de	plaatsing.	Dus	deze	
meters	kunnen	ook	buiten	aan	de	rooi
lijn	worden	geplaatst,	zolang	er	
voldaan	wordt	aan	alle	voorschriften	
qua	afscherming	en	beschikbare	

plaats	(dezelfde	voorwaarden	als	
vandaag	klassiek).	Ook	hetzelfde	type	
kast	blijft	en	de	aansluiting	en	de	
afmetingen	van	de	buizen	zijn	
identiek.

Indien de meter aan de rooilijn wordt 
geplaatst, moet de installateur dan 
een extra wachtbuis voorzien voor 
een voedingskabel/communicatie
kabel naar het gebouw (waar de 
elektriciteitsmeter staat)?
Neen,	er	hoeft	geen	extra	wachtbuis	
te	worden	voorzien.	De	communicatie	
naar	de	elektriciteitsmeter	verloopt	
via	een	draadloos	signaal.

Worden deze meters gevoed via het 
net of werken ze op een batterij of 
beide?
De	digitale	gasmeter	heeft	een	interne	
batterij,	en	hoeft	niet	op	het	stroom
net	te	worden	aangesloten.	De	batterij	
is	berekend	om	de	levensduur	van	de	
digitale	gasmeter	te	ondersteunen.

Wat als de stroom uitvalt, batterij 
leeg? Stroomt er dan nog gas door 
de meter of sluit deze af?
De	digitale	gasmeter	heeft	een	interne	
batterij,	en	uitval	van	stroom	heeft	

dus	geen	invloed.	Gas	kan	nog	altijd	
stromen,	en	er	wordt	niet	afgescha
keld	hierdoor.	Door	de	stroomuitval	
ter	hoogte	van	de	elektriciteitsmeter	
zal	wel	de	uitlezing	vanop	afstand	
tijdelijk	niet	mogelijk	zijn.

In	Brussel	loopt	momenteel	een	
proefproject	en	ook	in	Wallonië	
gaan	ondertussen	stemmen	op	die	
digitale	meters	willen	invoeren.


