Het laatste nieuws van Sterkin

Online versie

Nieuwe erkenningsregeling gastoestellen REGT
(ontwerp)
Te vaak gebeuren er ongelukken door het vrijkomen van koolmonoxide. Dit voor mensen onmerkbare
gas leidt jaarlijks tot enkele doden en daarnaast vele mensen die langdurig last houden van
gezondheidsklachten. Dat moet anders, vindt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Net als Sterkin.
Daarom komen wij met een aanvullende erkenningsregeling waarin het onderhoud centraal staat van
gastoestellen, zoals CV-ketels, geisers en gaskachels. Veel aandacht wordt besteed aan het controleren
van de veiligheid van toestellen en installaties, (bij-) scholing en persoonserkenning. Nieuw ten opzichte
van de bestaande erkenningsregeling gasinstallaties zijn:
• persoonserkenning;
• specifiek gericht op onderhoud;
• de mogelijkheid tot verplichte bij- en nascholing;
• het geven van aanwijzingen hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
• inspectie op onderhoudswerkzaamheden en waar van toepassing op plaatsing van toestellen.
De nieuwe REGT 2016 is een uitbreiding en aanvulling op de REG 2008. Een erkenning voor REG 2008
is niet automatisch ook een erkenning voor REGT 2016 en vice versa. Daar deze twee
erkenningsregelingen echter wel nauw verwant zijn en Sterkin een NON-profit organisatie is, krijgen
bedrijven die op erkend zijn in beide erkenningsregelingen een substantiële korting op de jaarbijdrage
van de REG 2008.

Voor meer informatie over de nieuwe erkenningsregeling bezoekt u onze
website: https://www.sterkin.nl/erkenningsregelingen/regt-2016

Installateursavonden gas & water
Blijf op de hoogte en bezoek een van onze regionale installateursavonden. In twee uur tijd nemen we u in
vogelvlucht langs de hoofdlijnen van de NEN 1006 en de NEN 1078 en krijgt u praktische informatie over
het aanleggen van gas- en water installaties in een woning. Na de pauze gaan wij in een workshop actief
aan de slag met moderne meetmiddelen. U kunt uw eigen meetinstrument meenemen ter beoordeling.
Bezoek onze site voor meer informatie: https://www.sterkin.nl/nieuws/installateursdag-.

Schorsingen
Regelmatig benadrukken wij het nut en de noodzaak van de controle van het werk van onze erkende
installateurs. Alleen zo kunnen wij aantonen dat onze erkenning ook echt staat voor kwaliteitswerk.
Helaas zien niet alle installateurs dit in: sommigen weigeren een werk op te geven of de inspecteur te
laten langskomen (bijvoorbeeld tijdens een onderhoud). Daarom zagen wij ons genoodzaakt enkele
schorsingen door te voeren en op onze website te plaatsen. Een vervelende taak, maar van groot belang
om de waarde van uw erkenning te handhaven.

Sterkin werkt samen met Kenteq door onze vakbladen app gratis aan te
bieden aan studenten op onze werkgebieden op MBO opleidingen. Zo
dragen wij bij aan scholing en informatie aan studenten. En wie weet
worden deze studenten ooit erkende installateurs.

