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Sterkin pleit voor wettelijke erkenningsregeling
gastoestellen
U weet ongetwijfeld dat de Rijksoverheid bezig is met een wettelijke kwaliteitsregeling voor gastechnisch
installateurs. Het is in de ogen van Sterkin een goede zaak dat niet zomaar elke beunhaas aan
installaties mag werken.
Het plan dat door de overheid hiervoor is gepresenteerd, betreft een certificatieregeling onder
accreditatie. Het proces van certificering is, zoals u ongetwijfeld weet, arbeidsintensief en duur. Te duur,
in de ogen van Sterkin, voor de kleinere installatiebedrijven. Die zullen het moeilijk krijgen als er alleen
een certificatieregeling komt.
Sterkin heeft daarom gereageerd richting overheid en is over de regeling met de overheid in gesprek. De
kosten en administratieve lasten van een certificatieregeling zouden kunnen leiden tot het verdwijnen van
kleine installatiebedrijven uit deze markt, tot een nog groter tekort aan vakmensen en dus tot
prijsopdrijving voor consumenten. Deze mening van Sterkin wordt door vele belangrijke marktpartijen
gedeeld.
Ons nieuwsbericht leest u hier en onze volledige reactie kunt u hier vinden. is

IBER en de verzekeraars
Sterkin maakt zich hard bij verzekeraars over de acceptatie van de inspecties van IBER-erkende
inspectiebedrijven. Mocht u als IBER-erkend inspectiebedrijf echter tegen een assuradeur aanlopen die
dat niet op voorhand accepteert, meldt u dat dan alstublieft bij ons. Wij leggen dan contact om tot een
oplossing te komen.

Installateursavonden water & gas

In 2018 vinden weer nieuwe series van onze informatieve installateursavonden plaats.
Gas
Bij gas staat ditmaal geluid centraal. Bij de goede werking van een installatie behoort ook een maximaal

toegestaan geluidsniveau. Vooral in woningen is dit van groot belang, omdat bewoners geneigd zijn
apparatuur die te veel 'herrie' maakt, uit te schakelen. De andere onderwerpen zijn de gewijzigde normen
NEN 1078 en NEN 8078 en de gewijzigde delen van de NPR 3378.
Water
Bij water is het thema nieuwe norm in bestaand pand. Hoe pas je nieuwe installaties, zoals
zonneboilers, toe bij een renovatie? En welke gevolgen heeft dit voor de tapinstallaties en
Legionellapreventie? Daarnaast komen de nieuwe Waterwerkbladen aan bod.
Bij uw vakblad (nr. 2, 2018) vindt u een aanmeldformulier dat u kunt e-mailen aan info@sterkin.nl. U kunt
ook aanmelden door in te loggen met uw erkenningsnummer op sterkin.nl .
U ontvangt deze nieuwsbrief als onderdeel van de informatievoorziening van Sterkin aan de erkende
installateurs. In de erkenningsregeling is opgenomen dat Sterkin zich inspant om de erkende installateurs
van relevante informatie te voorzien.

Stichting Sterkin - Postbus 20127, 7302 HC Apeldoorn - E-mail - Website
Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden.

