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UITLEG BIJ DIT DOCUMENT VOOR DE CURSIST 
 

Dit document is de RESCert-opfrissingscursus Zonthermische installaties voor 

sanitair warm water. Deze cursus is opgemaakt in opdracht van het Vlaams 

Energie- en Klimaatagentschap.  

 

De volledige opfrissingscursus Zonthermie is onderverdeeld in 5 modules: 

• Opfrissingscursus Zonthermische installaties voor sanitair warm water: 

4 gezamenlijke modules voor Zonthermische installaties voor sanitair 

warm water én voor Gecombineerde zonnewarmtesystemen 

o Module 1: Globale aspecten en wetgeving 

o Module 2: Technische aspecten 

o Module 3: Aspecten van ontwerp voor een optimale werking 

o Module 4: Veilig werken 

• Opfrissingcursus Gecombineerde zonnewarmtesystemen  

1 specifieke module gericht op gecombineerde zonnewarmtesystemen 

o Module 5: Gecombineerde zonnewarmtesystemen 

 

Er zijn 3 documenten die samen de opfrissingscursus maken: 

• Handboek met geüpdatete informatie ten opzichte van de 2018-cursus of 

belangrijke aspecten die hernieuwde aandacht vragen 

• Slides horende bij elk handboek-deel 

• Examenvragen (niet noodzakelijk bij elk onderwerp): een vraag of vragen 

over dit onderwerp 

 

Uit deze vragen zal op het examen een willekeurige selectie worden voorgelegd aan 

de cursist.  De cursist kan zich dus op basis hiervan voorbereiden. 

 

Deze opfrissingscursus is als volwaardige cursus opgesteld, maar blijft gebaseerd op 

de inhoud van de basis-RESCert-cursus over Zonthermie (versie 2018!).  Het wordt 

dan ook van de docenten verwacht dat zij deze opfrissingscursus geven met kennis 

van de volledige cursus. 
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AANPAK VOOR DE LESGEVER 
Van de lesgever wordt verwacht dat die tijdens de opfrissingscursus van zowel 

Thermische zonne-energiesystemen voor de bereiding van sanitair warm 

water als van Thermische zonne-energiesystemen - combisystemen: 

• Alle onderwerpen van Module 1 behandeld 

 

Voor de opfrissingscursus Thermische zonne-energiesystemen voor de 

bereiding van sanitair warm water: 

• De onderwerpen van Modules 2, 3 en 4 naar eigen inzicht en op vraag van 

de cursisten. 

• De lesgever kan eventueel op voorhand bij de cursisten polsen welke 

onderwerpen zij graag behandeld zien. 

 

Voor de opfrissingscursus Thermische zonne-energiesystemen – 

combisystemen: 

• De onderwerpen van Modules 2, 3, 4 en 5 naar eigen inzicht en op vraag van 

de cursisten. 

• De onderwerpen van Module 5 moeten hierbij voorrang krijgen 

• De lesgever kan eventueel op voorhand bij de cursisten polsen welke 

onderwerpen zij graag behandeld zien. 
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VERLOOP VAN HET EXAMEN VAN DE OPFRISSINGSCURSUS 
 

De examenvragen zijn gebaseerd op de syllabus en komen uit alle modules. 

• Thermische zonne-energiesystemen voor de bereiding van sanitair warm 

water: Modules 1, 2, 3 en 4 

• Thermische zonne-energiesystemen – combisystemen: Modules 1, 2, 3, 4 en 

5 

 

De lijst met mogelijke examenvragen is beschikbaar als bijlage bij het handboek en 

de slides van de opfrissingscursus. 

 

Uit de volledige lijst van examenvragen worden willekeurige 15 vragen geselecteerd 

door RESCERT.  Het opleidingscentrum heeft op deze keuze geen invloed. 
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SLIDE, HANDBOEK, EXAMENVRAGEN EN ANTWOORDEN: 
STRUCTUUR  
 

De slides vormen de basis voor deze cursus, het handboek geeft bij elke slide 

achtergrondinformatie of verwijzingen naar bronnen, en het vragenboek toont de 

bijhorende examenvragen. 

 

Slide 

 
 

Handboek Modulenummer.Onderwerpnummer 

 

1 + 2 = 3 omdat dit altijd al zo geweest is. 

 

Het is in Indië dat de getallen notatie, zoals wij ze nu kennen, is ontstaan omstreeks 

300 v.C. De Arabieren hebben het later overgenomen. 

 

Ook de Romeinen konden tellen via hun telramen, al waren zij geen hoogvliegers in 

wiskunde.  Hun cijfernotatie is dan ook geen positiestelsel.  In een Romeins getal, 

zoals bv. VIII, is het de combinatie van alle tekens die het getal vormen, volgens 

een bepaalde afspraak.  En dat is niet zo handig, want het getal IIX is hetzelfde als 

VIII. 

In onze getalnotatie bepaalt de plaats van het cijfer de bijdrage aan het getal, bv. 

12: 1 tiental en 2 eenheden.  Dat is éénduidig. 

 
Romeins telraam [https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_wiskunde] 

  

Rescert - Certificatie installateurs kleinschalige hernieuwbare energie
Zonthermische installatie voor sanitair warm water en gecombineerde zonnewarmtesystemen
Opfrissingscursus

Hoe bereken je een som van twee getallen?

02/2021

115

 Een som van twee getallen: x + y = z

Module 0 (Vl-Br-W) Onderwerp 0
Slide-titel

Slide-
nummer

Module-
nummer + 
gewest van 
toepassing

Onderwerp-
nummer
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Examenvragen 

 

Vraag 
 

Hoeveel is 1 + 1? 

 

Mogelijke antwoorden: 

1. 2 

2. 5 

3. 1 

4. 1.5 

 

Antwoord 
 

Antwoord 1 is juist: 1 + 1 = 2, want dit is altijd al zo geweest 

 

 

Vraag 
 

Hoeveel is 9 + 3? 

 

Mogelijke antwoorden: 

1. 3 

2. 15 

3. 13 

4. 12 

 

Antwoord 
 

Antwoord 4 is juist: 9 + 3 = 12, want dit is altijd al zo geweest 
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1. Module 1: Globale aspecten en wetgeving 

Mod. 1. Onderwerp 1. Evolutie klimaatverandering 

Momenteel is er geen trendbreuk op te merken, de globale stijging van de 

temperatuur blijft zich doorzetten, zoals ook blijkt uit de meest recente rapporten 

van de Verenigde Naties.  De noodzaak om de CO2- en andere broeikasgasemissies 

te reduceren blijft bestaan. 

 

Gemiddelde temperatuur ten opzichte van 19e eeuw 

 
 

Evolutie van de gemiddelde temperatuur ten opzichte van de 19e eeuw. 

 

De onderstaande figuur toont hoe sterk de gemiddelde temperatuur gestegen is ten 

opzichte van het begin van de metingen in de 19e eeuw.  ‘+1.0°C’ betekent dat de 

temperatuur nu gemiddeld 1°C hoger is dan in de 19e eeuw. 
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Nodige afbouw van CO2-emissies ten opzichte van het niveau van 2010 om een 

temperatuurstijging tot 1,5°C te beperken. 

 

De onderstaande figuren geven aan wat er moet gebeuren om de 

temperatuurstijging op Aarde onder de 1,5°C te houden.  De figuur links-onder geeft 

hierbij aan hoe we de jaarlijkse broeikasgasemissie moeten verminderen. 

Om op 1,5°C uit te komen, MOET de jaarlijkse CO2-emissie dus naar 0 gaan. 
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Bron: IPCC Special report Global warming of 1.5°C (https://www.ipcc.ch/sr15/ ) 

 

 

Gemiddelde stijging van de temperatuur in België 

 

 
 

Bron: https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/jaargemiddelde-temperatuur 

 

 

Mod. 1. Onderwerp 2. Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 

In 2030 wil Europa de volgende doelstellingen behalen: 

- de uitstoot van broeikasgassen met 40 % verminderen in vergelijking met 

1990; 

- het totale energieverbruik op Europese schaal voor 32 % dekken met 

hernieuwbare energie; 

- de energie-efficiëntie met 32.5 % verbeteren; 

- komen tot 15 % elektrische interconnectie (wat betekent dat 15 %van alle 

in de EU geproduceerde energie kan worden getransporteerd naar andere EU-

landen). 

 

 

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/jaargemiddelde-temperatuur
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Momenteel is er een voorstel om te komen tot een vermindering van uitstoot van 

broeikasgassen met 55%. 

 

Mod. 1. Onderwerp 3. Belgische doelstelling voor de reductie van 

broeikasgassen tegen 2030 

België moet 35% broeikasgasreductie realiseren ten opzichte van 2005.  Er is nog 

geen nieuwe verdeling opgesteld om de reductie tussen de gewesten te verdelen. 

 

 
 

Bron: EU-richtlijn 2018/842 (http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj)  

 

 

Mod. 1. Onderwerp 4. Aandeel hernieuwbare energie in België en de 

gewesten 

De doelstellingen voor België en de gewesten voor het jaar 2020 waren: 

• België: 13.0% 

• Wallonië: 13.0% 

• Brussel: 3.8% 

• Vlaanderen: 10.5% 

 

De cijfers van 2017-2018 (meest recent beschikbare) tonen dat geen van de drie 

gewesten en ook België als totaal niet op schema waren om de doelstellingen te 

halen. 

 

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/842/oj
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Bron: Apère (https://apere.org/fr/observatoire-energies-renouvelables)  

 

Mod. 1. Onderwerp 5. Aandeel van zonneboilers in hernieuwbare warmte 

Het aandeel van zonneboilers, geothermie en warmtepompen in de totale 

hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare warmte in België, Vlaanderen, Wallonië en 

Brussel is voor alle regio’s heel beperkt in vergelijking met biomassa. 

 

  

https://apere.org/fr/observatoire-energies-renouvelables
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België: 1,8% 

 
 

Vlaanderen: 2,6% 
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Wallonië: 1,2% 

 
 

Brussel: 5,5% 

 
 

 

Bron: Apère (https://apere.org/fr/observatoire-energies-renouvelables)  

 

 

 

  

https://apere.org/fr/observatoire-energies-renouvelables
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Mod. 1. Onderwerp 6. Aantal geplaatste zonnecollectoren in België 

Er is eerder een daling in het aantal geplaatste zonnecollectoren, vooral in Wallonië 

en Brussel. 

 

Voor België: 26000 m² in 2017 

 
 

Voor Brussel: 72.5m² in 2017 
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Voor Wallonië: 714m² in 2017 

 
 

In Vlaanderen: 25000 m² in 2017 

 
 

Bron: Apère (https://apere.org/fr/observatoire-solaire-thermique)  

 

 

  

https://apere.org/fr/observatoire-solaire-thermique
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Mod. 1. Onderwerp 7. EPB-eisen m.b.t. zonneboilers in Vlaanderen 

Nieuwbouw 

 

U kunt op 4 verschillende manieren voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare 

energie: 

1  Minstens 15 kWh aan hernieuwbare energie produceren in het geval van een 

woongebouw en minstens 20 kWh bij een niet-residentieel gebouw, per m² bruto 

vloeroppervlakte door middel van 1 of meerdere van de onderstaande technieken: 

 

    zonnepanelen (PV) 

    zonneboiler 

    warmtepomp en warmtepompboiler 

    ketel, kachel of WKK op biobrandstof*  

    stadsverwarming of -koeling 

 

2  De volledige energievraag voor ruimteverwarming dekken door middel van 1 

of meerdere van de onderstaande technieken: 

    warmtepomp 

    ketel, kachel of WKK op biobrandstof*  

    stadsverwarming of -koeling met een aandeel hernieuwbare energie van 100% 

 

3  Een zonneboiler plaatsen met een apertuuroppervlakte van minstens 2,5% 

van de bruto vloeroppervlakte. 

 

Voor een woning van 150 m² komt dat overeen met een apertuuroppervlakte van 

minstens 3,75 m². 

 

4  Participatie (aandeel in een extern hernieuwbaar energieproject), dat voldoet 

aan: 

    minstens 20 euro per m² bruto vloeroppervlakte 

    minstens 15 kWh/m² bruto vloeroppervlakte 

    Extra voorwaarden 

 

(*) Let op: de biomassaketel of - kachel (bijvoorbeeld: hout, pellets) moet voldoen 

aan de voorwaarden uit het KB van 12 oktober 2010: 

 

    heeft een opwekkingsrendement van minstens 85% en 

    de emissieniveaus (CO en fijn stof) zijn kleiner dan de grenswaarden uit fase III 

van het KB. 

 

Ingrijpende energetische renovaties 

 

Alle ingrijpende energetische renovaties met bouwvergunningsaanvraag vanaf 1 

januari 2018 moeten minstens 15 kWh per m² bruto vloeroppervlakte uit 1 of 

meerdere hernieuwbare bronnen halen: zowel niet-residentiële gebouwen als 

woongebouwen (residentieel). Dezelfde kwalitatieve voorwaarden als bij nieuwbouw 

gelden. 

 

Let op: bij een ingrijpende energetische renovatie mogen bestaande zonnepanelen 

meegerekend worden. 

Bron: https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-

plichtig-toepassing-en-eisen/e-peil-s-peil-hernieuwbare-energie-en-andere-

eisen/aandeel-hernieuwbare-energie/overzicht-van-de-eisen?language=en 

  

https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/e-peil-s-peil-hernieuwbare-energie-en-andere-eisen/aandeel-hernieuwbare-energie/overzicht-van-de-eisen?language=en
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/e-peil-s-peil-hernieuwbare-energie-en-andere-eisen/aandeel-hernieuwbare-energie/overzicht-van-de-eisen?language=en
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/e-peil-s-peil-hernieuwbare-energie-en-andere-eisen/aandeel-hernieuwbare-energie/overzicht-van-de-eisen?language=en
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Mod. 1. Onderwerp 8. EPB-eisen m.b.t. zonneboilers in Brussel 

In het Brussels hoofdstedelijk gewest geldt de eis voor de plaatsing van een 

energiemeter. 

 

Zonneboilerinstallaties  met  een  collector  van  meer  dan  10m² worden  uitgerust 

met een speciaal systeem om de geproduceerde thermische energie te kunnen 

meten. 

 

Bron: https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-

energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-werken/de 

Bijlage VIII, Beschrijving van de eisen voor de Technische Installaties 

1.5.5 Metingen in verband met thermische zonnepanelen  

 

Mod. 1. Onderwerp 9. EPB-eisen m.b.t. zonneboilers in Wallonië 

1.6.2 Eisen voor energiemeting 

De eisen van deze paragraaf zijn van toepassing bij het installeren, vervangen en 

moderniseren van ten minste één warmteproductieapparaat dat is aangesloten op 

het distributiecircuit. 

 

1.6.2.5 Warmteproductie met thermische zonnepanelen 

Wanneer de oppervlakte van de collectoren van een zonneboilerinstallatie groter is 

dan of gelijk is aan 10 m², wordt de totale calorische energie die aan het 

distributiecircuit wordt geleverd, ondubbelzinnig bepaald met behulp van een of 

meer energiemeters. 

 

1.6.1 Minimale kenmerken van meters 

De meters zijn uitgerust met een apparaat waarmee de gemeten grootheden ter 

plaatse of op afstand kunnen worden afgelezen. Ze voldoen aan de vereisten van 

het Koninklijk Besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten. 

 

1.6.1.2 Thermische energiemeters 

Thermische energiemeters hebben een elektronische meeteenheid die het gemeten 

koelvloeistofdebiet en het verschil tussen de aanvoer- en retourtemperaturen van 

het distributiecircuit integreert. De meter voldoet aan de eisen van klasse 2 van de 

norm NBN EN 1434 - Thermische energiemeters. 

 

Bron : Annexe C4 à l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 pourtant 

exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des 

bâtiments. 

 

 

 

  

https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-werken/de
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb/epb-werken/de
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Mod. 1. Onderwerp 10. Nodige EPB gegevens 

Het verschilt enigszins tussen enerzijds Vlaanderen (meer detail nodig) en anderzijds 

Wallonië en Brussel. 

 

Wallonië en Brussel: 

• Apertuuroppervlakte 

• Helling 

• Oriëntatie 

• Beschaduwing (ontstentenis of detail) 

 

Vlaanderen:  

Collectoren: 

• Type collector 

• Apertuuroppervlakte 

o Het rendement zonder warmteverlies naar de omgeving, ƞ0 (-); 

o De warmteverliescoëfficiënt (van het collectorcircuit) a1, (W/m²K); 

o De temperatuurafhankelijke warmteverliescoëfficiënt (van het 

collectorcircuit) a2, (W/m²K²); 

o De (transversale) hoekafhankelijkheidscoëfficiënt IAMj (-). 

• Helling 

• Oriëntatie 

• Beschaduwing 

 

Opslag:  

• Type van het opslagvat: 

o Monovalent systeem (met één warmtewisselaar) 

o Bivalent systeem (met 2 warmtewisselaars) 

• De plaats van het opslagvat (binnen, buiten of in AOR) 

• Het volume van het opslagvat Vas,stor (liter) 

• Warmteoverdrachtscoëfficiënt Has,stor. Dat is een maat voor het 

warmteverlies (en dus de isolatiegraad) van het opslagvat. Onderstaande 

tabel vat samen met welke waarde u moet rekenen. 

 

Volume opslagvat Ecodesign ? Rekenen met… 

< 2000 L Ja Werkelijke waarde uit de 

technische fiche 

< 2000 L Nee Waarde bij ontstentenis 

(in functie van het 

volume) 

> 2000 L Nee Forfaitaire waarde (in 

functie van het volume) 

 

 

Let op! Bij nieuwbouw wordt verondersteld dat het volume van het opslagvat 

Vas,stor steeds gekend is. Bij een ingrijpende energetische renovatie kan u ook voor 

de waarde bij onstentenis kiezen. Die is bepaald in functie van de 

apertuuroppervlakte van de collector. 

 

Het hulpenergieverbruik van het systeem moet u ook  inrekenen. Daarbij wordt enkel 

rekening gehouden met het verbruik van de collectorpomp. Voor de tijd dat de pomp 

draait, wordt forfaitair gerekend met 2000 uur per jaar. 
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Het verbruik van de collectorpomp kan u terugvinden in de Ecodesign-gegevens 

(vermogen bij 100% debiet). Indien dit niet beschikbaar is, kan u rekenen met een 

waarde bij ontstentenis, in functie van de apertuuroppervlakte van de collector. 

 

 

Mod. 1. Onderwerp 11. Daling in E-punten door zonneboiler  

Het toepassen van een zonneboiler blijkt een E-peil daling tot 5 of meer punten te 

kunnen opleveren.  Uiteraard is dit zeer afhankelijk van de situatie. 

 

Er zijn echter weinig heel concrete studies rond het effect van zonneboilers op het 

E-peil beschikbaar.  Zonneboilers zijn slechts in een klein deel van de 

nieuwbouwwoningen aanwezig, ondanks hun goede energetische prestatie.  

 

Zonneboilers blijken weinig te worden toegepast, zoals volgt uit bv. EPB-

aangiftegegevens van Vlaanderen.  De grafiek en tabel toont welk type installaties 

van groene energie voorkomen in de ingediende EPB-dossiers.  Woning met enkel 

een zonneboiler vertegenwoordigen dus maar 0.78% van de gevallen.  

 

 
 

Mod. 1. Onderwerp 12. Rescert certificatie 

Het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 

hebben een systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van 

betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs. De beoogde technologieën omvatten de 

volgende kleinschalige/residentiële energiesystemen: 

 

• Verwarmingsketels op biomassa; 

• Thermische zonne-energiesystemen voor de bereiding van sanitair warm 

water 

• Thermische zonne-energiesystemen – combisystemen  

• Fotovoltaïsche zonne-energiesystemen 

• Ondiepe geothermische systemen; 

• Warmtepompen. 
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De Tijdelijke Vereniging RESCert werd opgericht om de certificatieaanvragen van de 

installateurs in de drie Gewesten te beheren. De certificaten van bekwaamheid 

hebben veel voordelen en worden aan natuurlijke personen toegekend. 

 

Hoe kun je je certificaat bekomen ? 

 

Je moet aan alle volgende voorwaarden voldoen: 

 

• Je volgt een erkende opleiding, in een van de zes categorieën voor dewelke 

je een certificaat wenst te behalen. 

• Je slaagt in een erkend examen. 

• Je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. 

• Je dient je certificaataanvraag op de Rescert-website in 

o In Wallonië uiterlijk 12 maanden na de datum van het examen 

o In Vlaanderen uiterlijk 12 maanden na de datum van het examen 

o In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uiterlijk 6 maanden na de 

datum van het examen 

 

Een certificaat is geldig gedurende 

 

• 7 jaar in het Waalse Gewest 

• 7 jaar in het Vlaamse Gewest 

• 5 jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

De kost voor het indienen van een aanvraag tot certificatie bedraagt 250€ excl. BTW. 

 

Het certificaat als aspirant 

 

Sinds 01/01/2019 bestaat het certificaat als aspirant niet meer in Vlaanderen. Sinds 

21/09/2020 bestaat het certificaat als aspirant niet meer in Wallonië. Let er bij uw 

aanvraag op dat u onmiddellijk een certificaat van bekwaamheid aanvraagt. Als u 

dat niet doet, zal men u, na goedkeuring, vragen om zelf een upgrade te doen van 

uw certificaat. Dit kan kosteloos, maar is wel een bijkomende stap. 

 

Wat is het verschil tussen een certificaat van bekwaamheid en een certificaat van 

bekwaamheid als aspirant? 

 

• Een certificaat van bekwaamheid is bedoeld voor installateurs met minstens 

3 jaar ervaring die geslaagd zijn voor een examen. 

• Een certificaat van bekwaamheid als aspirant is bedoeld voor installateurs 

met minder dan 3 jaar ervaring die geslaagd zijn voor een examen. 

 

Opmerking: Het certificaat van bekwaamheid als aspirant kan niet gebruikt worden 

in het kader van premies, en de personen met een certificaat van bekwaamheid als 

aspirant verschijnen niet in de lijst van gecertificeerde installateurs op deze website. 

Een certificaat van bekwaamheid als aspirant kan gratis 'geüpgraded' worden naar 

een certificaat van bekwaamheid eens de installateur 3 jaar ervaring kan bewijzen. 

In Vlaanderen geldt dat in afwijking van artikel 8.5.1, § 3, eerste lid 3°, krijgen 

personen die op 1 januari 2019 reeds houder zijn van een certificaat van 

bekwaamheid als aspirant automatisch het overeenkomstige certificaat van 

bekwaamheid, vermeld in artikel 8.5.1. 

(https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inho

ud&AID=1168775 )  

 

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inhoud&AID=1168775
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755&param=inhoud&AID=1168775
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Opmerking voor warmtepompen: Met enkel een RESCert-certificaat is het niet 

toegelaten om bepaalde activiteiten aan warmtepompen met gefluoreerde 

broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren waarbij er een risico op 

emissies van deze koelmiddelen bestaat (installatie, reparatie, lekkagecontroles,…). 

Het bezit van een specifieke erkenning als koeltechnicus categorie I, II, III of IV en 

koeltechnisch bedrijf is verplicht. 

 

 

Mod. 1. Onderwerp 13. Solar Keymark 

De principes van het Solar Keymark zijn:  

 

• Het vrijwillige Europese label Solar Keymark bevestigt dat een in de fabriek 

vooraf gefabriceerde collector of systeem voldoet aan de Europese normen EN 12975 

of 12976.  

• De nationale labels bevestigen de conformiteit met de (aanvullende) 

vereisten van de lidstaten in het kader van investeringssteunregelingen (premie, 

belastingkrediet ...). 

 

Om het Solar Keymark-label te verkrijgen:  

• In de fabriek wordt een productmonster geselecteerd dat vervolgens wordt 

getest door een inspecteur die daartoe de opdracht heeft gekregen van een 

geaccrediteerd testinstituut. 

• De collector of het volledige systeem wordt in het laboratorium getest in 

overeenstemming met de norm EN12975 of EN12976. 

• Ook het kwaliteitsbeheersysteem van de fabrikant wordt aan een controle 

onderworpen.    

 

Om het Solar Keymark-label te  houden:  

• Jaarlijks vindt een inspectie van de fabricatiekwaliteit plaats.  

• Het kwaliteitsbeheersysteem moet door de fabrikant gedocumenteerd 

worden. 

• Om de 2 jaar kiest een door het testinstituut gemandateerde inspecteur in de 

voorraad of op de productieplaats een monster van het Keymark-gecertificeerde 

product, dat aan een onderzoek wordt onderworpen. 

 

 

Mod. 1. Onderwerp 14. Voorwaarden voor een stedenbouwkundige 

vergunning voor zonnecollectoren in Wallonië 

De volledige tekst over stedenbouwkundige vergunningen is terug te vinden op de 

website van DGO4: 

• http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/juridique/cwatup  

• Pdf: 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/j

uridique/cwatup/CWATUP_20171229.pdf  

 

In grote lijnen zegt deze tekst het volgende over de plaatsing van zonnecollectoren: 

• Art. 35: In landbouwgebied worden “uitzonderlijk toegelaten voor zover ze 

de bestemming van het gebied niet onherroepelijk in vraag stellen” 

• Art. 67 van het decreet over de energieprestatie van gebouwen: Behalve 

uitzonderingen voor specifieke gebouwen, is er voor de installatie van 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/juridique/cwatup
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/cwatup/CWATUP_20171229.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/juridique/cwatup/CWATUP_20171229.pdf
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zonnecollectoren op een dak of in de buurt van een woongebouw vrijstelling van SV, 

ook al zou er striktere lokale reglementering bestaan. 

 

Met als doel de ontwikkeling van hernieuwbare energie te bevorderen, is de plaatsing 

van fotovoltaïsche of zonnewarmtepanelen niet langer onderworpen aan een 

vergunning (Art. 262, lid 2), op voorwaarde dat aan de volgende 3 voorwaarden is 

voldaan: 

 

1. De installatie is conform de bestemming van de zone (wijkt niet af van het 

gewestplan). 

2. De installatie levert energie voor alle gebouwen of constructies gelegen op 

hetzelfde onroerend goed (hetzelfde eigendom).  

3. De installatie beantwoordt aan een van de volgende situaties: 

- wanneer de collectoren bevestigd zijn op een hellend dak, is de projectie van 

het uitstekende deel op het verticale vlak kleiner dan of gelijk aan 30 cm en 

is het verschil tussen de hellingsgraad van de collector en de hellingsgraad 

van het dak kleiner dan of gelijk aan 15 °; 

- wanneer de collectoren bevestigd zijn op een plat dak, is het verticaal 

uitstekend deel maximaal 1,50 m en de hellingsgraad van de collector 

maximaal 35 °; 

- wanneer de collectoren bevestigd zijn aan een opgaande muur, bedraagt de 

projectie van het uitstekende deel op het horizontale vlak tussen 1,20 en 1,50 

m en ligt de hellingsgraad van de collector tussen 25 en 45 °. 

 

De vergunningsvrijstelling is enkel van toepassing als deze handelingen en werken 

van gering belang is: 

• geen voorbereidende handelingen en werken vereisen waarvoor wel een 

stedenbouwkundige vergunning verplicht is;  

• geen betrekking hebben op onroerende goederen die ingeschreven zijn op de 

beschermingslijst, beschermd zijn, gelegen zijn in een beschermingsgebied 

(Art. 187 §7°) of gelegen zijn in een gebied dat is opgenomen in de inventaris 

van archeologische sites (Art. 233), tenzij het gaat om elementen die deel 

uitmaken van het klein volkspatrimonium (Art. 187 §13°). 
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Als de installatie niet voldoet aan een van de 3 bovenstaande voorwaarden, is een 

stedenbouwkundige vergunning met beperkte impact vereist zonder een verplichte 

tussenkomst van een architect. 

 

Als de afstand tussen de installatie en de gemeenschappelijke grenzen minder 

bedraagt dan de totale hoogte van de installatie, is de tussenkomst van een architect 

vereist (Art. 265, 8°). 

 

Opmerking:  

- Er is geen vergunning nodig voor alle modules voor elektriciteit- of 

warmteproductie met een hernieuwbare energiebron. Deze vrijstelling van 

vergunning is niet langer beperkt tot de plaatsing van zonnecollectoren op een 

gebouw. 

- Wanneer een gebouw dat men via zonne-energie van energie wil voorzien en de 

desbetreffende collectoren gelegen zijn in een gebied dat niet conform is 

volgens het gewestplan (Art. 111 al. 1), of wanneer het gebouw wel gelegen 

is in een conform gebied, maar de collectoren in een aanpalend gebied dat niet 

conform is volgens het gewestplan (Art. 111 al. 3), is de plaatsing van 

zonnecollectoren toegestaan onder bepaalde voorwaarden. De installatie (die los 

van het onroerend goed gemonteerd kan zijn) moet: 

- energie leveren voor alle gebouwen, constructies of installaties gelegen op 

hetzelfde onroerend goed; 

- de krachtlijnen van het landschap naleven, structureren of herstellen; 

- opgenomen zijn in een stedenbouwkundige vergunning. 

- Het volledig invullen van een dakvlak met zonnecollectoren valt 

momenteel onder de stedenbouwkundige regels met betrekking tot 

dakmaterialen en niet onder de regels die de plaatsing van zonnecollectoren 

regelen. 

- Het CWATUP stelt dat in landbouwgebied modules voor elektriciteit- of 

warmteproductie die elke constructie, installatie of elk gebouw gelegen op 
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hetzelfde onroerend goed rechtstreeks van stroom voorzien en waarvan de 

energiebron uitsluitend zonne-energie is, uitzonderlijk worden toegelaten voor 

zover ze de bestemming van het gebied niet onherroepelijk in vraag stellen. 

 

 

 

Montage van collectoren op de grond 

De montage van zonnecollectoren op de grond is vrijgesteld 

van vergunning wanneer de projectie van het uitstekende 

deel van de collectoren op het horizontale vlak tussen 1,20 

en 1,50 m bedraagt en de helling van de collector tussen 25 

en 45 °. Voor alle andere gevallen van montage op de grond 

moet een vergunningsaanvraag worden ingediend, zonder 

dat echter het advies van de gemachtigde ambtenaar 

vereist is.  

Voor collectoren waarvan na plaatsing de afstand tot de gemeenschappelijke grens 

minder bedraagt dan hun totale hoogte, is de medewerking van een architect vereist.  

 

Bijzondere gevallen en uitzonderingen 

In overeenstemming met art. 265 §1, dat de bijzondere gevallen en uitzonderingen 

reglementeert, is een vergunningsaanvraag die het advies van de gemachtigde 

ambtenaar en de medewerking van een architect vereist verplicht, zelfs als de 

collectoren voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 264, 14°, maar: 

- geïnstalleerd worden in een beschermingsperimeter van beschermde oude 

sites; 

- geïnstalleerd worden in een gebied met een culturele, historische of 

esthetische waarde (beoogd in art. 40 §4° van het CWATUPE); 

- geïnstalleerd worden op een onroerend goed opgenomen in de inventaris van 

het erfgoed (beoogd in art. 192 van het CWATUPE). 

 

 

 

 

  

 
Figuur 3-4 
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Mod. 1. Onderwerp 15. Voorwaarden voor een stedenbouwkundige 

vergunning voor zonnecollectoren in Vlaanderen 

[https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/zonnepanelen] 

 

Let op: de website van de Vlaamse Overheid spreekt over zonnepanelen, maar 

daaronder worden ook de zonnecollectoren van zonneboilers verstaan. 

 

Het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste situaties vrijgesteld van vergunning 

voor stedenbouwkundige handelingen (geen vergunning en ook geen melding). 

 

Opgelet: Vrijstelling geldt slechts onder een aantal voorwaarden. De werken mogen 

niet strijdig zijn met bijvoorbeeld 

[https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Checklis

t Vrijstelling en Melding van stedenbouwkundige handelingen.pdf] 

 

• stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen 

• ruimtelijke uitvoeringsplannen 

• bijzondere plannen van aanleg 

• voorschriften van verkavelingsvergunningen 

• regelgeving over monumenten en landschappen 

• Niet strijdig met andere wetgeving, zoals: erfdienstbaarheden (wegen, 

waterwegen, spoorwegen), burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene 

muur, ...), natuurwetgeving 

 

Bovendien kunnen provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen 

voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen.  De gemeente waar de 

werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene 

regels die op Vlaams niveau gelden.  Het is immers de gemeente die de definitieve 

beslissing neemt.  Informeer dus steeds bij uw gemeente 

 

Op een plat dak kan de plaatsing van zonnepanelen/zonnecollectoren vrijgesteld zijn 

als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt. 

 

Op een hellend dak kan de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zijn zolang ze 

geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in 

het hellende dakvlak wordt verstaan :  

 

• ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar 

ertegen of enkele centimeters erboven  

• ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als 

dakbedekking fungerend 

 

Let op: alle andere plaatsingen van zonnepanelen of schotelantennes, zoals 

bijvoorbeeld in de voortuin of op de voorgevel, zijn vergunningsplichtig. 

 

Medewerking architect? 

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig 

is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. 

 

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich 

meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, is voor het aanbrengen 

van fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat 

dak de medewerking van een architect niet vereist. 
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Mod. 1. Onderwerp 16. Voorwaarden voor een stedenbouwkundige 

vergunning voor zonnecollectoren in Brussel 

NL: 

[https://stedenbouw.irisnet.be/] 

[https://stedenbouw.irisnet.be/vergunning/wanneer-is-een-stedenbouwkundige-

vergunning-nodig/vrijstellingen-van-vergunning-en-vereenvoudigde-

procedures/handelingen-en-werken-vrijgesteld-van-stedenbouwkundige-

vergunning-1] 

[https://stedenbouw.irisnet.be/pdf/zonne_of_fotovoltaische_panelen.pdf] 

 

FR: 

[https://urbanisme.irisnet.be/] 

[https://urbanisme.irisnet.be/lepermisdurbanisme/quand-faut-il-un-permis-

durbanisme/dispenses-de-permis-et-procedures-simplifiees/actes-et-travaux-

dispenses-de-permis-durbanisme-1] 

[https://urbanisme.irisnet.be/pdf/panneaux_capteurs_solaires_ou_photovoltaiques

.pdf]  

 

Voor de plaatsing van zonnecollectoren geldt een vrijstelling van stedenbouwkundige 

vergunning voor installaties waarvan: 

- de collectoren niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte  

of 

- waar ze wel zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte als de collectoren 

gemonteerd zijn op het dak en ingewerkt in het dakvlak of bevestigd zijn op 

het dak evenwijdig aan dit vlak en daarbij niet meer dan 30 cm uitsteken en 

de grenzen van het dak niet overschrijden. 

 

Deze tweede voorwaarde is, de facto, enkel van toepassing  op  hellende  daken,  

want  de  platte  daken  moeten aan de eerste voorwaarde beantwoorden. 

 

In beide gevallen is de vrijstelling van vergunning enkel mogelijk als de werken niet 

afwijken van de GSV of van een eventuele GemSV, BBP of verkavelingsvergunning. 

In gevallen waar wel een stedenbouwkundige vergunning nodig  is,  werd  de  

behandelingsprocedure  versoepeld door  de  vrijstelling  van  het  advies  van  de  

gemachtigde ambtenaar of van de gemeente in het kader van de administratieve 

vereenvoudiging. 

 

OPGELET: een vergunning is altijd nodig voor werken aan een goed dat beschermd 

is of dat op de bewaarlijst werd geplaatst. 

 

Is een architect vereist? Ja, als  de  werken  de  stabiliteit  of  de  dragende  structuur 

van het gebouw in gevaar brengen. 

 

 

Mod. 1. Onderwerp 17. Subsidies voor zonneboilers in Vlaanderen 

Particulieren die in energiebesparing investeren, worden beloond met heel wat 

premies, die meestal cumuleerbaar zijn.  

 

Huishoudens kunnen premies verwachten van: 

- de netbeheerder Fluvius 

- de Vlaamse overheid 
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- het gemeentebestuur 

- het provinciebestuur 

 

Er wordt voor deze opfrissingscursus verzocht om met de cursisten de 

desbetreffende websites grondig te consulteren: 

 

Algemeen:  

• https://www.vlaanderen.be/premies-voor-een-zonneboiler  

o Premie Fluvius 

o Totaalrenovatiebonus 

o Burenpremie voor collectief renovatieproject 

o Premies en steun door provincies en gemeenten 

Netbeheerder Fluvius: 

• Algemene regel: 550 euro/m² per apertuuroppervlakte en maximaal 40% 

van de factuurbedragen met een maximum van 2750 euro/wooneenheid als 

een aannemer plaatst 

• Installateur met certificaat van bekwaamheid! 

• https://www.vlaanderen.be/premie-voor-een-zonneboiler  

• Technische eisen: https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-

huishoudelijke-klanten/premie-zonneboiler  

• Onroerende voorheffing: https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-

onroerende-voorheffing-voor-energiezuinige-gebouwen#q-de-

stedenbouwkundige-vergunning-is-aangevraagd-vanaf-1-10-2016 

 

 

Mod. 1. Onderwerp 18. Subsidies voor zonneboilers in Brussel 

Er wordt voor deze opfrissingscursus verzocht om met de cursisten de 

desbetreffende websites grondig te consulteren.  

 

Premies: 

NL: 

• https://leefmilieu.brussels/  

• https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-

stimuli/energiepremies-2021/premies-c-warmte/zonneboiler  

• https://environnement.brussels/sites/default/files/primes-

premies/GIDS_C7_NL_2021.pdf  

 

FR: 

• https://environnement.brussels/  

• https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/primes-

et-incitants/les-primes-energie-2021/primes-c-chaleur/chauffe  

• https://environnement.brussels/sites/default/files/primes-

premies/GIDS_C7_FR_2021.pdf  

 

Groene lening: 

• https://homegrade.brussels/nl/samenwerkingen/brusselse-groene-lening/  

 

Premies voor scholen en collectiviteiten: 

• https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-

stimuli/energiepremies-2021/voor-scholen-en-collectiviteiten  

 

 

https://www.vlaanderen.be/premies-voor-een-zonneboiler
https://www.vlaanderen.be/premie-voor-een-zonneboiler
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonneboiler
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-huishoudelijke-klanten/premie-zonneboiler
https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-energiezuinige-gebouwen#q-de-stedenbouwkundige-vergunning-is-aangevraagd-vanaf-1-10-2016
https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-energiezuinige-gebouwen#q-de-stedenbouwkundige-vergunning-is-aangevraagd-vanaf-1-10-2016
https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-energiezuinige-gebouwen#q-de-stedenbouwkundige-vergunning-is-aangevraagd-vanaf-1-10-2016
https://leefmilieu.brussels/
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2021/premies-c-warmte/zonneboiler
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2021/premies-c-warmte/zonneboiler
https://environnement.brussels/sites/default/files/primes-premies/GIDS_C7_NL_2021.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/primes-premies/GIDS_C7_NL_2021.pdf
https://environnement.brussels/
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/primes-et-incitants/les-primes-energie-2021/primes-c-chaleur/chauffe
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/primes-et-incitants/les-primes-energie-2021/primes-c-chaleur/chauffe
https://environnement.brussels/sites/default/files/primes-premies/GIDS_C7_FR_2021.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/primes-premies/GIDS_C7_FR_2021.pdf
https://homegrade.brussels/nl/samenwerkingen/brusselse-groene-lening/
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2021/voor-scholen-en-collectiviteiten
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/premies-en-stimuli/energiepremies-2021/voor-scholen-en-collectiviteiten
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Mod. 1. Onderwerp 19. Subsidies voor zonneboilers in Wallonië 

Er wordt voor deze opfrissingscursus verzocht om met de cursisten de 

desbetreffende websites grondig te consulteren. 

 

• https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juin-

2019.html?IDC=9792  

• https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/55659.pdf?ID=55659  

• https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/58630.pdf?ID=58630 

 

Voor de plaatsing van een zonneboiler door een erkende installateur geeft het Waals 

gewest de volgende premie: 

 

 

Zonneboiler: basispremie  €750 

Inkomenscategorie R1 <= €23000 Basispremie x 6 

Inkomenscategorie R2 > €23000 en <= €32700 Basispremie x 4 

Inkomenscategorie R3 > €32700 en <= €43200 Basispremie x 3 

Inkomenscategorie R4 > €43200 en <= €97700 Basispremie x 2 

Inkomenscategorie R5 > €97700 Basispremie 

   

 

Technische voorwaarden met betrekking tot de zonneboiler: 

 

• Certificatie van de installateur: QualiWall 

• Certificatie van het installatiebedrijf: NRQUAL SOL 

 

Verder moet de installatie de onderstaande meetelementen omvatten: 

1. een gravimetrische of vortex-debietmeter en 2 thermometers met wijzers 

waarmee de werking van de installatie onmiddellijk visueel kan worden 

gecontroleerd;  

2. een kilowattuurmeter en de benodigde sondes voor de goede werking van deze 

meter: minimum temperatuursondes aan uitgang collectoren en uitgang boiler; 

aflezen van ogenblikkelijk vermogen en geaccumuleerde energie; aanpassing 

aan type antivries; volumetrische of vortex debietmeter 

3. een meter voor het sanitair water op het sanitaire circuit. Deze meter wordt 

geïnstalleerd op de ingang van de leiding die sanitair koud water naar de boiler 

voert, vóór de aansluiting op de mengkraan; de thermostatische mengkraan blijft 

echter verplicht. 

4. Een temperatuursonde onderaan de boiler in of zo dicht mogelijk bij het 

zonneboilercircuit. 

 

 

Groene leningen: 

• https://www.flw.be/renopacks-et-renoprets/  

• https://www.flw.be/wp-content/uploads/Liste-des-travaux-

r%C3%A9nopack-r%C3%A9nopr%C3%AAt.pdf  

 

Premie voor energetische renovatie van gebouwen voor publieke instanties 

https://energie.wallonie.be/fr/amelioration-de-la-performance-energetique-des-

batiments.html?IDC=8969&IDD=83066 

 

 

  

https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juin-2019.html?IDC=9792
https://energie.wallonie.be/fr/primes-habitation-a-partir-du-1er-juin-2019.html?IDC=9792
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/55659.pdf?ID=55659
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/58630.pdf?ID=58630
https://www.flw.be/renopacks-et-renoprets/
https://www.flw.be/wp-content/uploads/Liste-des-travaux-r%C3%A9nopack-r%C3%A9nopr%C3%AAt.pdf
https://www.flw.be/wp-content/uploads/Liste-des-travaux-r%C3%A9nopack-r%C3%A9nopr%C3%AAt.pdf
https://energie.wallonie.be/fr/amelioration-de-la-performance-energetique-des-batiments.html?IDC=8969&IDD=83066
https://energie.wallonie.be/fr/amelioration-de-la-performance-energetique-des-batiments.html?IDC=8969&IDD=83066
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2. Module 2: Technische aspecten  

Mod. 2. Onderwerp 1. Maximaal vermogen van de zon 

Het vermogen dat wordt opgevangen op een horizontale oppervlakte van 1 m2 in 

functie van de weersomstandigheden, is afhankelijk van de globale zonnestraling 

(diffuus + direct). 

 

 
 

De figuur hieronder illustreert de jaarlijkse verdeling van de diffuse en directe 

zonnestraling tijdens een typisch meteorologisch jaar in België.  

De diffuse straling vertegenwoordigt meer dan de helft van de energie die wordt 

opgevangen door een zonnecollector.  

➔ Een zonneboiler kan nuttige warmte produceren, zelfs wanneer het 

bewolkt is.  

 

 

 
 

 

Mod. 2. Onderwerp 2. Optimale hellingshoek en plaatsingsrichting 

Voor de oriëntatie en de helling van een collector moet rekening worden gehouden 

met de wisselende invalshoeken van de directe zonnestraling naargelang van de 

periode van het jaar. 

 

In de winter wordt het optimale rendement van een vlakkeplaatcollector bereikt bij: 

- een oriëntatie 0° zuid 

Heldere hemel Bewolkte hemel Sluierwolken Grijze hemel 

Globale straling 

Directe straling 

Diffuse straling 

Jan  Feb  Maa  Apr  Mei  Jun  Jul  Aug  Sept  Okt  Nov  Dec 
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- een helling van 56°   

 

In de zomer wordt het optimale rendement van een vlakkeplaatcollector bereikt bij: 

- een oriëntatie 0° zuid 

- een helling van 26°  

 

Iedere zonneboiler waarvan de collector tussen het zuidoosten en het zuidwesten 

georiënteerd is met een hellingsgraad tussen 20 en 55° ten opzichte van de 

horizontale lijn kan erg mooie energieresultaten opleveren. 

 

 
 

 

Mod. 2. Onderwerp 3. Opstellingen voor zonneboilers 

 
Zonneboilersysteem onder permanente 

druk en geïntegreerde naverwarming 

 
Zonneboiler met leegloopcircuit 
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Zonneboiler dubbel opslagvat (voor 

zonnecollectoren en voor 

naverwarming) 

 
Zonneboiler met thermosifon werking 

 
Zonneboiler met circulatieleiding  

Zonneboiler met externe 

naverwarming 

 
Zonneboiler met ‘verswater’ station  

Zonneboiler met externe 

warmtewisselaar 

 
Zonneboiler met combibuffer (CV en 

SWW) 

 
Zonnesysteem voor CV en SWW 

(combi) 
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Zonnecollectoren voor 

zwembadverwarming 
 

Zonnesysteem voor seizoensopslag 
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Mod. 2. Onderwerp 4. Permanente druk en leegloopsysteem 

 

  
 

Mod. 2. Onderwerp 5. Opslag van warmte 

Het aanbod aan zonne-energie en de vraag aan warmte voor warm water of 

verwarming, valt nooit op het zelfde moment.  Bij zonneboilers voor warm water is 

er typisch warmtevraag in de ochtend en/of de avond, terwijl zonne-energie overdag 

beschikbaar is. 

 

 
 

Daarom zal het altijd nodig zijn om een opslagvat met water of een andere vorm 

van opslag van warmte te voorzien.  Bovendien is er naverwarming (back-up) nodig 

voor momenten met weinig of geen zoninstraling. 
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Mod. 2. Onderwerp 6. Rendement verschillende types zonnecollectoren 

 
(1) Zwembadcollector 

(2) Vlakke plaat collector 

(3) inox niet-bedekte collector 

(4) Vacuümbuis collector 

 

 

We stellen vast dat bij een temperatuurverschil (collector - omgeving): 

- < 20°C (typisch voor de verwarming van buitenzwembaden): niet-beglaasde 

collectoren in kunststof of inox het meest performant zijn;  
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- tussen 20 en 45°C (typisch voor SWW-productie): vlakkeplaatcollectoren 

onder glas het meest performant zijn; 

- > 45°C (typisch voor verwarmingsondersteuning): vacuümbuiscollectoren 

globaal genomen het meest performant zijn.    

 

Er bestaat dus geen "beste collectortype", maar verschillende soorten collectoren 

met elk hun eigen toepassing; vandaar het belang om de technologie te kiezen die 

het best overeenkomt met de temperaturen waarbij het systeem moet werken.  

 

Mod. 2. Onderwerp 7. Opofferingsanode en een actieve anode 

 

Magnesium opofferingsanode Anode met opgelegde stroom 

Dit onderdeel (vaak in zink of 

magnesium) zorgt ervoor dat de 

elektrochemische potentiaal van de 

wanden van het opslagvat onder de 

potentiaal zakt waarbij er roestvorming 

kan ontstaan. U hoeft de anode enkel in 

het vat te schroeven tot ze in contact 

komt met het te beschermen 

onderdeel. De magnesiumanode 

corrodeert in plaats van het te 

beschermen onderdeel (de wanden van 

het opslagvat), zoals hieronder is 

weergegeven. Ze heeft dan ook een 

beperkte levensduur; de efficiëntie 

ervan moet om de twee jaar worden 

gecontroleerd, en ze moet periodiek 

vervangen worden.  

Deze anode, die ook actieve anode 

wordt genoemd, verzekert de 

kathodische bescherming door de 

potentiaal van het metaal te doen 

dalen met behulp van een externe 

stroombron, die een potentiaal 

(stroom) genereert tussen de wanden 

van het opslagvat en de externe 

anode die ter hoogte van het 

oppervlak wordt gepositioneerd, maar 

zonder rechtstreeks in contact te 

komen met het metaal. Dit soort 

anode is onverwoestbaar en raakt niet 

opgebruikt. Ze vereist geen 

onderhoud en hoeft niet vervangen te 

worden. Anderzijds moet ze wel 

permanent gevoed worden door een 

stroombron (verbruik  25 kWh/jaar) 

(foto's hieronder). 

 

Foto 1: Magnesiumanodes 

 

 
Foto 2: Anodes met opgelegde stroom 
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Mod. 2. Onderwerp 8. Legionella-bacterie 

 

Temperatuur van het 

water 

Duur tot vernietiging 

< 20°C 

20-46°C 

50℃ 

55℃ 

60℃ 

66℃ 

70℃ 

Lethargische staat 

Groei 

Groei gestopt, maar overleeft  

Meerdere uren 

32 min 

2 min 

1 min 

 

Wat betreft de watertemperatuur: 

• zolang deze onder de 20°C blijft, is er vrijwel geen vermenigvuldiging 

merkbaar 

• tussen de 20°C en de 45°C treedt er een gestage kiemgroei op, met een piek 

rond de lichaamstemperatuur (35°C tot 40°C) 

• boven de 50°C beginnen de kiemen af te sterven. Dit gebeurt sneller 

naarmate de temperatuur hoger is 

• om elk risico op legionellaontwikkeling uit te sluiten, moet de 

watertemperatuur hoger zijn dan 55°C. 

 

 

Mod. 2. Onderwerp 9. Maatregelen om legionella te vermijden 

• een vlotte doorstroming van het water in het hele distributienet verzekeren 

en een correcte dimensionering van het opslagvat om stagnatie van het SWW 

te vermijden;  

• verkalking en corrosie bestrijden via een aangepaste waterbehandeling en 

een doordachte materiaalkeuze; 

• het SWW zo dicht mogelijk bij het (de) afnamepunt(en) mengen;  

• bij aanwezigheid van een circulatiecircuit voor SWW, de T° van het water in 

het hele net op meer dan 50 °C houden bij terugloop.  

 

Bovenop het preventieve technische beheer is ook het thermisch ontsmetten van het 

opslagvat een efficiënte preventiemaatregel, die wordt aangeraden bij installaties 

waar niet regelmatig sanitair water wordt afgenomen en dit water niet permanent 

op een temperatuur van 60 °C wordt gehouden. In de praktijk is een dagelijkse 

(wekelijks voor huishoudelijke installaties) opwarming van het volume SWW tot 

meer dan 60 °C vereist (temperatuur aan de uitgang van het vat > 55 °C). 

 

In inrichtingen met een hoog risico (bv. instellingen waar gevoelige personen 

verblijven zoals ziekenhuizen, homes, …) waarbij de zonneboiler uitgerust is met een 

bijverwarming in het voorraadvat of met een ogenblikkelijke bijverwarming, dient 

men de temperatuur van de volledige zonneboiler dagelijks gedurende minstens één 

uur op te drijven tot minimum 60 °C. Indien de bijverwarming er geschiedt in een 

afzonderlijk voorraadvat, waarin het water langer dan 15 minuten kan stagneren, 

dan moet de zonneboiler slechts één keer per week opgewarmd worden. 

 

Ook in inrichtingen met een matig risico (bv. instellingen met collectieve sanitair-

warmwaterproductie) is het – ongeacht het type bijverwarming – aanbevolen de 
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temperatuur één keer per week gedurende minimum één uur op te drijven tot 

minstens 60 °C. 

 

Mod. 2. Onderwerp 10. Componenten van het primaire zonneboilercircuit 

 
 

Mod. 2. Onderwerp 11. Materialen van het primaire circuit 

De gebruikte materialen (inclusief de isolatie van de zonneleidingen) tussen de 

afvoer van de collector en de ingang van de zonnewarmtewisselaar moeten bestand 

zijn tegen een momentane temperatuur van 120°C. 

 

De gebruikte materialen tussen de uitgang van de zonnewarmtewisselaar en de 

retour van de collector moeten bestand zijn tegen een temperatuur van 110°C. 

 

Mod. 2. Onderwerp 12. Buitenisolatie van het primaire circuit 

• bestand zijn tegen de hoge temperaturen (120°C) 

• bestand zijn tegen vocht (onbederfelijk materiaal), tegen slechte 

weersomstandigheden 

• bestand tegen knaagdieren en vogels 

• bestand zijn tegen het schadelijke effect van ultraviolette zonnestraling of er 

correct tegen beschermd zijn (bijvoorbeeld met een aluminiumschaal …) 

• ondoordringbaar zijn voor water (of ertegen beschermd zijn) en lucht 
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Mod. 2. Onderwerp 13. Energielabel van een warm water opslagvat 

Net zoals bij andere huishoudtoestellen, heeft een opslagvat ook een energielabel.  

Op basis van dit energielabel kan je gemakkelijk inschatten hoeveel warmte een 

opslagvat op jaarbasis zal verliezen. 

 
 

Hoeveel kWh zal via dit vat per jaar verloren gaan? 

 

Berekend: 

Energieverlies per dag [kWh]: Stilstandsverlies S×24u/1000 

Energieverlies per jaar [kWh]: Stilstandsverlies S×8760u/1000 

 

57 x 8760 / 1000 = 499kWh per jaar 

 

Of afgelezen van de grafiek hieronder. 
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Mod. 2. Onderwerp 14. Aan- en afschakelen van de zonnecirculatiepomp 

Typische instelwaarden voor het aan- en afschakelen van de zonnecirculatiepomp 
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∆Ton ligt doorgaans tussen 4 en 15 graden, > ∆Toff +2°C 

 

∆Toff is doorgaans ingesteld tussen 2 en 5 graden 

 

Mod. 2. Onderwerp 15. Beveiliging tegen te hoge temperaturen 

De temperatuur van het sanitair water aan de uitgang van het opslagvat ligt soms 

ruim hoger dan de maximumtemperatuur van 60 °C die is toegestaan voor sanitair 

warm water. Om het risico op brandwonden aan de afnamepunten te vermijden, 

moet een mengkraan warm water/koud water of een thermostatische mengkraan 

worden geplaatst op de SWW-distributieleiding aan de uitgang van de boiler. 

 

• Korter dan 2 minuten blootstellen aan 51ºC geeft een eerstegraads 

brandwond. 

• Langer dan 2 minuten blootstellen aan 51ºC geeft een tweedegraads 

brandwond. 

• Langer dan 4,2 minuten blootstellen aan 51ºC geeft een derdegraads 

brandwond. 

 

De driewegkraan is vaak ingesteld op max. 50°C, tenzij legionella moet vermeden 

worden, want dan is 60°C nodig. 
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3. Module 3: Aspecten van ontwerp voor een optimale werking  

Mod. 3. Onderwerp 1. Terugverdientijd bij de plaatsing van een 

zonneboiler 

Het materiaal voor een zonneboiler voor drie tot vier personen bedraagt gemiddeld 

4.250 euro (incl. 6 % btw voor een woning ouder dan 5 jaar). De installatiekosten 

bedragen gemiddeld 800 euro. Daartegenover staat dat de jaarlijkse kosten voor het 

verwarmen van sanitair water nog maar de helft van vroeger zijn. 

 

Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het 

REG-luik, inclusief btw. 

 

Activiteit:  Installatie van een zonneboiler 

Aantal personen 4 

Boilervolume 200 liter 

Vlakke plaatcollector 45°, zuid-gericht 

Oppervlakte van de panelen:  4.7 m2 

Jaarlijkse energie voor warm water  2800 kWh 

Jaarlijkse energiebesparing door zonneboiler 

[http://opbrengstberekening.belsolar-zonneboiler.be/] (60%) 1670 kWh 

Kostprijs:  5.300 € (incl. btw) 

Subsidies: afhankelijk van het gewest! 

Voor Vlaanderen: (550 * 4.7)  = 2.585 €; (50 % * 5.300 = 2.650)   

Netto-investering:  5.300 - 2.585 = 2.715 € 

Investering per m² 578 €/m² incl. btw 

Jaarlijkse besparing:  

o Naverwarmen op gas: €93 (ketelrendement 90% en 5 c€/kWh gas) 

o Elektrisch naverwarmen (enkel toegelaten bij reeds bestaande elektrische 

boiler als naverwarming): €418 (25 c€/kWh elektriciteit)  

 

Terugverdientijd:  

o Naverwarmen op gas: 29 jaar 

o Elektrisch naverwarmen: 6.5 jaar 
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Mod. 3. Onderwerp 2. Dimensionering van een zonneboiler 

 
 

 

Mod. 3. Onderwerp 3. Globale dimensionering van een zonneboiler 

De RESCert-opleiding zonneboilers geeft de volgende richtlijnen: 

 

Aanname: 

• 50 l/pers @ 40°C per dag 

• 1,25 m² collector per persoon (vlakke plaat) 

• 50-80 liter opslagvolume per m² collector 

 

De STS zonne-thermische systemen vermeldt: 

• Het opslagvolume dient minimaal 40 l/m² apertuuroppervlakte te zijn bij 

vlakke plaat collectoren en 55 l/m² bij vacuümbuizen 

• Voor systemen onder permanente druk is het aangeraden om minimaal 

50l/m² te plaatsen (voor VPC), respectievelijk 70 l/m² (voor VB). 
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Mod. 3. Onderwerp 4. Dekkingsgraad van een zonneboiler 

 
Dekkingsgraad  
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Mod. 3. Onderwerp 5. Dakmontage in een pannendak 

 
 

(1) Gording (niet zichtbaar op tekening) 

(2) Binnenafwerking/dampscherm (niet zichtbaar op tekening) 

(3) Keper/spant 

(4) Isolatie (niet zichtbaar op tekening) 

(5) Onderdak 

(6) Tengellat  

(7) Panlat 

(7’) Bevestigingslat 

(8) Dakpan 

(9) Beugel 

(10) Draagrail 

(11) Zonnecollector 
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Mod. 3. Onderwerp 6. Dakmontage in een leiendak 

 
(1) Panlatten 

(2) Tengellatten 

(3) Onderdak 

(4) Kepers  

(5) Isolatie 

(6) Dampscherm 

(7) Latwerk binnenafwerking 

(8) Afwerking 

 

  

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

(6) 
(7) 
(8) 
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Mod. 3. Onderwerp 7. Afstand tussen 2 (rijen) collectoren 
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Mod. 3. Onderwerp 8. Tichelmann-aansluiting 

Door de Tichelmann aansluiting zal elke collector een gelijke drukval en dus ook een 

gelijk debiet hebben. 

 

De afgelegde weg van elk vloeistofdeeltje is even lang, welke collector ook 

gepasseerd wordt. 

 

 
 

 
 

 

 

  

Drukverlies afvoerleiding 

Drukverlies toevoerleiding 
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Mod. 3. Onderwerp 9. Serieschakeling van collectoren 

Bij een serieschakeling zal: 

• De temperatuurstijging per passage groot zijn 

• Het rendement niet gelijk zijn in alle collectoren, de laatste collector is 

warmer en zal dus een lager rendement hebben. 

• De drukval zal groter zijn. 

 

 

 
 

 
 

Mod. 3. Onderwerp 10. Koppeling van zonnecollectoren 

Verschillende serie- of parallel geschakelde collectoren worden aan elkaar verbonden 

aan de hand van bijgeleverde koppelstukken.   
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Bij plaatsing wordt de eerste collector gemonteerd, vervolgens de koppeling 

gemonteerd en daarna de tweede collector verbonden met de eerste.  Welke 

aansluitingen verbonden worden en welke een eindstop krijgen is functie van de 

gewenste collectorkoppeling (serie of parallel). 

 

  

 
 

  

[Heliotherm] 

 

Zorg steeds voor een voldoende invetting van de koppeling. 

 

Plaats eindstoppen en moffen voor verbinding met het primair circuit op de juiste 

plaats (in functie van inwendige opbouw van de collector en serie- of 

parallelschakeling) 

 

Bij grote collectorvelden moet er aandacht besteed worden aan de thermische 

uitzetting van collectoren en verbindingsstukken. 
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[Heliotherm] 

 

 

 

Mod. 3. Onderwerp 11. Verbindingstechnieken voor leidingen 

• Hardsolderen als stagnatietemperatuur > 200°C  

• Zachtsolderen als stagnatietemperatuur < 200°C 

• Geperste koppelingen als EPDM dichting bestand is tegen 200°C 

• Klemkoppelingen  

• Geschroefde koppelingen met hennep en pasta (type > 130°C) 

• Teflon mag niet gebruikt worden: kan geen uitzettingen opvangen en is niet 

bestand tegen glycol. 

 

 

 

Mod. 3. Onderwerp 12. Leidingen bij een leegloopsysteem 

 

 
 

Bij een leegloopsysteem mag er buiten geen stilstaande collectorvloeistof 

achterblijven als de pomp uit staat. 

 

Richtwaarde: helling van 2cm per m leiding 

1 

2 

3 

4 

5 

1 m 
2 cm 
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Mod. 3. Onderwerp 13. Plaatsing expansievat 

 

 
 

De leiding tussen pomp en expansievat mag niet geïsoleerd zijn om te vermijden dat 

te hoge temperaturen het expansievat bereiken. 

 

Wat ontbreekt op de bovenstaande tekening is het kapventiel, waarmee het 

expansievat moet afgesloten kunnen worden. 
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Mod. 3. Onderwerp 14. Meettoestellen in het zonneboilercircuit 

De STS Zonthermische systemen eist: 

• Visuele debietmeter (net vóór de pomp) 

• Temperatuurvoeler in aanvoer en retour 

• Manometer 

 

Ogenblikkelijk vermogen: 

Stap 1: welke antivries is er in het circuit? 

• Water: c = 1.16 Wh/liter/°C 

• Water + 20% antivries (-7°C): c = 1.12 Wh/liter/°C 

• Water + 35% antivries (-16°C): c = 1.08 Wh/liter/°C 

• Water + 50% antivries (-32°C): c = 1.02 Wh/liter/°C 

Stap 2: bepaal het vermogen P aan de hand van  

• P = debiet [liter/uur] x c x (T_aanvoer – T_retour) 

 

(opm: waarden voor propylene glycol berekend met CoolProp, www.coolprop.org) 

 

Mod. 3. Onderwerp 15. Meest voorkomende fouten 

Op basis van een onderzoek met een steekproef op 50 zonneboiler, bleek: 

 

1. 26% De druk in het zonnecircuit is zeer laag / nul of lek in circuit 

2. 24% Temperatuursonde slecht geplaatst/niet vastgezet 

3. 18% Aantal draaiuren zonneboiler is extreem laag 

4. 16% Conceptfouten (cv niet mogelijk met zonne-energie, dimensionering volume 

opslagvat, oppervlakte zonnecollectoren) 

5. 12% Beschadigde en/of niet gepaste componenten (zonnecollectoren, pomp, 

expansievat…) 

6. 8% Mengkraan ontbreekt 

7. 8% Bescherming dakbedekking ontbreekt (plat dak) 

8. 6% Meting temperatuur sterk verschillend van regeling op zonnecircuit 

9. 4% Isolatie leidingen niet bestand tegen hoge temperaturen 

 

 

Mod. 3. Onderwerp 16. Bliksembeveiliging 

 

De STS Zonthermische systemen vermeldt: “De aanwezigheid van zonnecollectoren 

verhoogt het risico op blikseminslag niet.” 

 

Als het gebouw op zich een verhoogd risico vertoont of voorzien is van een 

bliksembeveiliging, is het ook nodig om de installatie te beschermen, zowel op vlak 

van directe blikseminslag als op vlak van overspanningen 

 

 

Mod. 3. Onderwerp 17. Terugslagklep in het primaire circuit 

Om ‘thermosifon’ effect te vermijden (stroming die in het primaire circuit ontstaat 

bij uitgeschakelde pomp omdat het opslagvat warm is). 
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De STS Zonthermische systemen eist dit. 

 

De kleppen moeten manueel kunnen worden geopend om het systeem indien nodig 

volledig te laten leegstromen. 

 

 

Mod. 3. Onderwerp 18. Ontluchters in het primaire circuit 

Als het om automatische vlotterontluchters gaat, dan moeten deze afsluitbaar zijn, 

bestand tegen hoge temperaturen en de chemische samenstelling van de 

warmtetransportvloeistof 

 

De ontluchter(s) die in de buurt van de collectoren wordt(worden) gemonteerd, 

moet(en) een manuele bediening hebben en mogen geen kunststoffen bevatten, om 

elk lek van de warmtegeleidende vloeistof in dampfase van het werkende systeem 

te vermijden. De ontluchter(s) moet(en) gesloten worden na gebruik en 

indienststelling. 

 

 
 

Mod. 3. Onderwerp 19. Zijdelingse aansluitingen aan het opslagvat 

De STS Zonthermische systemen eist dat: 

 

De aftakkingen voor de leidingen in de bovenste helft van het opslagvat moeten 

convectiewerend zijn uitgevoerd, door de leiding over een vijftiental centimeter naar 

beneden te laten gaan (+- 10 keer de diameter van de leiding), waarna de leiding 

opnieuw omhooggaat in de vorm van een sifon. 
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Deze voorziening, die een thermosifon voorkomt, vermijdt dat er een 

convectiestroming in de leiding ontstaat, die tot warmteverliezen en een te groot 

verbruik van de naverwarming zou leiden. 

 

   
 

 

 

Mod. 3. Onderwerp 20. Bekabeling van de temperatuursensoren 

De STS Zonthermische systemen eist dat: 

 

De elektrische kabels die de sensoren met de regeling verbinden, moeten (met een 

mantel) beschermd worden tegen elk contact met warme leidingen. 

 

Als de originele kabels niet lang genoeg zijn, moeten ze worden verlengd met kabels 

van minimaal 0,75 mm² (te checken bij de leverancier), waarbij de diameter in 

verhouding tot de lengte van de kabels staat. 

 

De kabels van de sensoren mogen niet in een gemeenschappelijke mantel met kabels 

voor 220/380V worden aangebracht; de hierdoor veroorzaakte elektromagnetische 

velden zouden de metingen immers kunnen verstoren. 
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4. Module 4: Veilig werken 

Mod. 4. Onderwerp 1. Veiligheidsmaatregelen voor het plaatsen van de 

zonnecollectoren 

Zonnecollectoren worden in de meeste gevallen op het dak geïnstalleerd. De risico's 

die horen bij dakwerken zijn uiteraard goed gekend bij dakdekkers, maar duidelijk 

heel wat minder bij verwarmingstechnici. 

Wanneer niet-gekwalificeerd personeel ingezet wordt voor dakwerken, kan dat 

dramatische gevolgen hebben voor de integriteit van het dak en voor de veiligheid 

van de werf. Idealiter moet een dakbedekking gelegd worden door een 

gespecialiseerde dakdekker die op de hoogte is van alle details over de dakstructuur, 

en niet door een verwarmingstechnicus of een niet-gespecialiseerde onderaannemer. 

 

Wat betreft de veiligheid, gaat men er bij dakwerken van uit dat de nodige 

beschermingsmiddelen worden ingezet ter bescherming van het personeel, alsook 

van andere personen die zich in de buurt bevinden. Vanaf een hoogte van 5 meter 

spreekt men van een verhoogd risico. 

 

Veiligheid waarborgen volgt een strikte volgorde: 

1. Eerst het risico trachten weg te nemen. Hoe meer handelingen op voorhand 

in het atelier kunnen uitgevoerd worden, in plaats van op het dak, des te 

meer wordt het valrisico beperkt. 

2. Vervolgens wordt een collectieve bescherming voorzien. Dit is een 

bescherming die van toepassing is voor alle werknemers die het werk 

uitvoeren. Een gekende collectieve bescherming is een stelling die als 

valbeveiliging rond het dak wordt geplaatst, voor het voorkomen van een val. 

Een andere collectieve bescherming is een valnet, voor het opvangen van een 

val. 

3. Daarna volgen persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is een bescherming 

voor één werknemer. 
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Steigers 

 
Ladders voor werken van korte duur 

   
Hangstelling 

 

 

       

Als veiligheidsmateriaal dat gebruikelijk wordt ingezet bij dit soort werkzaamheden 

kunnen we hekwerken vermelden (Figuur 1), het plaatsen van geschikte 

verankeringspunten, (Error! Reference source not found.), persoonlijke 

harnassen, ladders en stoelen … 
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[SolarDachFibel] 

 

 

 

 
[divhal.nl] 

 

     
Veiligheidsschoenen, helm en 

handschoenen 

 

  



Opleiding Installateurs: Opfrissingscursus verlenging certificaat van bekwaamheid 

Systemen voor de productie van hernieuwbare energie - Zonthermische installaties voor 

sanitair warm water 

Handboek warm water + combi 

 

 
64 

Mod. 4. Onderwerp 2. Hijsmethodes 

Collectoren zijn doorgaans elementen van ongeveer 2 à 2,5 m2 groot (typische 

afmetingen 1,1 x 2,2 m) met een totaal gewicht van 40 à 50 kilo.  Gecombineerde 

collectoren kunnen tot 300 kg zwaar zijn. 

 

Thermische zonnecollectoren zijn groter en zwaarder dan PV-panelen en vereisen 

dus aangepaste hijs- en montagetechnieken! 

 

Om dergelijke elementen te kunnen verwerken zijn twee personen vereist. 

 

Afhankelijk van de te bereiken hoogte worden de collectoren als volgt op het dak 

gehesen: 

- met behulp van een goederenlift met hellend vlak 

- met behulp van een kraan; 

- met behulp van een bouwlift 

 

 
[schwarz-windsbach.de] 

 
[schwimmbadbauer.de] 

 
[solaranlage.eu] 

 
[k-wh.at] 
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NIET TOEGESTANE METHODE ! 

 
[meine-heizung.de] 

 
[walz_betzweiler.de] 
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Mod. 4. Onderwerp 3. Veilig werken op hoogte 

Constructive: https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/5558 

Hoofdstuk 6: Werken op daken. 

 

Bekijk samen met de cursisten het hoofdstuk 6 van deze Constructive-handleiding. 

 

  
 

 

Mod. 4. Onderwerp 4. Europese CE-markering 

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet 

aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de 

Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat 

hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming 

met de Europese regelgeving. Bijzonder is op te merken dat deze term nergens in 

een Europese richtlijn terug te vinden is. 

 

 
 

De CE-markering is geen keurmerk. De procedures voor het aanbrengen van de CE-

markering zijn gebaseerd op het EU-besluit 93/465/EEG[1]. De aanleiding tot dit 

besluit vormt "Europa 1992" waarbij het vrij verkeer van personen 

https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/5558
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(Schengenakkoorden) en goederen wordt nagestreefd. De verschillende nationale 

eisen die tot dat moment van kracht waren, vormden een de facto handelsbarrière. 

 

Het doel van de CE-markering is dus tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de 

vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het 

gebruik van de producten wordt verhoogd. 

 

De CE-markering is onder andere een wettelijk verplichte aanduiding op producten 

die onder een van de "Nieuwe Aanpak"-richtlijnen vallen. Dat zijn bijvoorbeeld 

elektrische apparaten, machines, gastoestellen, speelgoed, liften, meetinstrumenten 

(water-, gas- en elektriciteitsmeters, weegschalen enz.),persoonlijke 

beschermingsmiddelen (veiligheidshelmen, signalisatiekleding en dergelijke) en 

medische hulpmiddelen.[2] 

 

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde 

aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat 

de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Bovendien moet hij 

in de meeste gevallen voor het betreffende product een conformiteitverklaring 

hebben opgesteld. In deze conformiteitverklaring is de producent of importeur 

verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde 

Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht 

aansprakelijkheid te accepteren voor zijn product. 

 

Elk PBM moet de toegezegde bescherming daadwerkelijk bieden. Verder dienen alle 

PBM betrouwbaar te zijn en moeten ze vooraf getest zijn. Elk PBM moet CE-

markering dragen, dit teken waarborgt dat het PBM beantwoordt aan de eisen 

gesteld in de Europese Richtlijn (doeltreffende bescherming, ergonomisch 

verantwoord, goede gebruiksaanwijzing). CE impliceert dat de bijgevoegde 

gebruiksaanwijzing minimaal moet vertaald zijn in alle talen van de Europese Unie 

en dat het ergonomisch is.  

 

Hier wordt ook gewezen op het minieme verschil tussen het CE-merk van Europese 

conformiteit en het CE-merk van Chinese export. Een product van Chinese export 

voldoet niet perse aan de Europese conformiteit.  

 

 
 

Bronnen : https://nl.wikipedia.org/wiki/CE-markering, vrt.be 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/CE-markering


Opleiding Installateurs: Opfrissingscursus verlenging certificaat van bekwaamheid 

Systemen voor de productie van hernieuwbare energie - Zonthermische installaties voor 

sanitair warm water 

Handboek warm water + combi 
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Mod. 4. Onderwerp 5. Veiligheidshelm 

De volgende gegevens moeten volgens de Europese Richtlijn op een veiligheidshelm 

te zien zijn : 

• CE-markering, naam van fabrikant, fabricagedatum, maatbereik, verwijzing 

naar norm EN397 

 

Vervanging dient in ieder geval plaats te vinden bij scheuren of kleine barstjes in de 

helmschaal, wanneer de vervaldatum is bereikt en na mechanische belasting, zoals 

dit het geval is bijvoorbeeld bij een val, stoot of het opvangen van een voorwerp. 

 

Bij normaal gebruik (gebruik onder daglicht bij een temperatuur van -5°C tot 30°C) 

zal de sterkte van het materiaal na ongeveer drie tot vijf jaar zijn afgenomen. Dat 

tast de beschermfunctie van de veiligheidshelm wezenlijk aan. In het algemeen is 

het daarom van belang om een veiligheidshelm vervaardigd van polyethyleen (PE) 

uiterlijk drie jaar na de fabricagedatum te vervangen. Helmen van polycarbonaat 

(PC), ABS-polymeriaat (ABS) en polyamide (PA) moet u uiterlijk vijf jaar na de 

fabricagedatum vervangen. Tenzij de gebruiksaanwijzing van de fabrikant een 

andere gebruiksduur aangeeft. Sommige helmen hebben een UV- of 

levensduurindicator. De verkleuring van de indicator reageert op UV-straling en geeft 

de veroudering van de helm aan. 

 

Bronnen:  

• Cursus VCA VOL 2019 

• https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-

beschermingsmiddelen/nieuws/2018/02/de-levensduur-van-een-

veiligheidshelm-10173?_ga=2.160158206.2133231754.1614077412-

1960088910.1614077412 (09/12/2020) 

 

Mod. 4. Onderwerp 6. Veiligheidsschoeisel 

Veiligheidsschoeisel (S-reeks) heeft een veiligheidsneus die een impact van 200 

joule kan weerstaan. Een impact van 200 joule staat gelijk aan een gewicht van 

20kg dat vanaf een hoogte van 1m naar beneden valt. In de S-reeks zijn er zes 

types(SB, S1, S2, S3, S4, S5), waarbij een hoger nummer duidt op meer 

bescherming.  

 

Beschermingsschoeisel (P-reeks) heft een veiligheidsneus die een impact van 100 

joule kan weerstaan. Een impact van 100 joule staat gelijk aan een gewicht van 

10kg dat vanaf een hoogte van 1m naar beneden valt. In de P-reeks zijn er zes 

types (PB, P1, P2, P3, P4, P5), waarbij een hoger nummer duidt om meer 

bescherming.  

 

Werkschoeisel (O-reeks)  is schoeisel voor professioneel gebruik zonder 

beschermneus, eventueel wel met een ondoordringbare tussenzool. In de O-reeks 

zijn er vijf types (O1, O2, O3, O4, O5), waarbij een hoger nummer duidt om meer 

bescherming.  
 

Bronnen: 

• https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-

beschermingsmiddelen/voetbescherming/algemeen 
 

https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/nieuws/2018/02/de-levensduur-van-een-veiligheidshelm-10173?_ga=2.160158206.2133231754.1614077412-1960088910.1614077412
https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/nieuws/2018/02/de-levensduur-van-een-veiligheidshelm-10173?_ga=2.160158206.2133231754.1614077412-1960088910.1614077412
https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/nieuws/2018/02/de-levensduur-van-een-veiligheidshelm-10173?_ga=2.160158206.2133231754.1614077412-1960088910.1614077412
https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/nieuws/2018/02/de-levensduur-van-een-veiligheidshelm-10173?_ga=2.160158206.2133231754.1614077412-1960088910.1614077412
https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/voetbescherming/algemeen
https://www.arbo-online.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen/voetbescherming/algemeen

