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Certificering van werkzaamheden aan
gasverbrandingstoestellen
Het wetsvoorstel tot wijziging van de woningwet met als doel om de kwaliteit van werkzaamheden aan
gasverbrandingstoestellen te verbeteren, is half september naar de Tweede kamer gestuurd. Zoals uit
informele contacten al bleek, zijn er in het wetsvoorstel inderdaad bepalingen opgenomen die ertoe
kunnen leiden dat in de toekomst werkzaamheden alleen uitgevoerd zullen mogen worden door bedrijven
die gecertificeerd zijn.
Sterkin en KvINL spannen zich in om de vaste Kamercommissie die het wetsvoorstel behandelt op
andere gedachten te brengen. Wij hebben diverse argumenten die ons sterken in de overtuiging dat een
beslissing tot verplichte certificatie zal leiden tot een capaciteitstekort en daardoor juist niet tot de
noodzakelijke verbetering van de veiligheid. Daarom pleiten Sterkin en KvINL voor een aanpassing van
het wettelijk kader, dat installatiebedrijven de ruimte laat te kiezen tussen certificatie of erkenning. Over
het succes van deze gesprekken, houden we u op de hoogte.

AVG / Inloggen Mijn Sterkin
In de nieuwsbrief van juli informeerden wij u over de gevolgen van de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG) voor onze website. Op dit moment zijn er nog steeds veel bedrijven die aan
Sterkin geen toestemming hebben verleend om de bedrijfsgegevens te gebruiken. Deze toestemming
hebben wij wel nodig en daarom verzoeken wij u, nu u dit leest, om direct naar onze website
www.sterkin.nl te gaan. Op de eerste pagina ziet u het beveiligde Mijn Sterkin gedeelte waar u kunt
inloggen. Gebruikt u daarvoor uw klantnummer dat vermeld staat op uw jaarfactuur uit december.
Controleert u even of de gegevens van uw bedrijf in onze zoekmachine of op het erkenningsbewijs nog
kloppen. Is er iets veranderd? Dan kunt u dat gemakkelijk zelf aanpassen. Tevens kunt u ons
toestemming verlenen om uw gegevens te gebruiken. Voor ons een wettelijke verplichting en voor u
commercieel belangrijk!

Tarieven 2019
Begin december zullen wij de bijdragen voor 2019 factureren. U ontvangt deze facturen in principe per
e-mail. De tarieven voor 2019 zijn verhoogd ten opzichte van 2018 met landelijke index en bedragen:
• REI, REG, REW, REDE: €89,- p/st
• REGT: € 104,- inclusief de eerste technisch beheerder; € 52,- voor iedere aanvullende technisch
beheerder of monteur.
• IBER: € 104,- inclusief de eerste inspecteur en € 52,- voor iedere aanvullende persoon.
De staffelkortingen blijent ook dit jaar gehandhaafd. Indien u een combinatie heeft van de volgende
erkenningen, ontvangt u de volgende kortingen:
• REGT + REG = € 64,- korting op de REG
• REI + REDE = € 64,- korting op de REDE
Aan een reeds erkend bedrijf dat een extra erkenning neemt, worden geen eerste controlekosten
berekend.
Abonnementen

Ook voor abonnementen op onze vakbladen hanteren wij per 2019 een staffelkorting. Deze kortingen
gelden voor abonnementen op hetzelfde vakblad. De volgende staffel is van toepassing op de vakbladen
Stroomlijn, Gaswijs of Waterdruk in 2019:
•
•
•
•

1e abonnement: € 37,2e t/m 10e abonnement: € 28,11e t/m 25ste abonnement: € 20,50
26 abonnementen of meer: € 15,50

Installateursdagen: u kunt er nog heen!
Dit jaar zijn er nog een aantal installateursavonden voor gas- en watertechnisch installateurs. Ook start in
oktober een nieuwe serie installateursmiddagen voor E-installateurs. Check onze website voor
programma's, data en locaties!

Website Sterkin

WET VET: geen gas meer voor nieuwbouwwoningen
Sinds 1 juli 2018 geldt de wet VET. Kort gezegd houdt de wet in dat er voor nieuwbouwwoningen geen
gasaansluiting mag worden aangelegd. Alleen bij zwaarwegende argumenten mogen gemeenten hier
van afwijken. Nieuwbouwwoningen waarvoor de vergunning vóór 1 juli is aangevraagd kunnen nog wel
een aansluiting krijgen.
In Gaswijs 4, die komende week verschijnt, en Gaswijs 1 van 2019 leest u meer over de voortgang en de
uitwerking van deze wet. Wij informeren u zo goed mogelijk over de gevolgen van deze wet voor de
installateur.

Fusie KvINL en Sterkin begin 2019
De fusiebesprekingen tussen KvINL en Sterkin verlopen nu zeer voorspoedig. Partijen zijn het in principe
eens geworden over een fusie begin 2019. Het exacte moment waarop deze fusie effectief wordt is
afhankelijk van allerlei praktische zaken die op dit moment worden uitgewerkt. U moet daarbij denken
aan zaken als automatisering, naamgeving, overgangsregelingen en huisvesting. We vertrouwen erop
hierover half november volledig uitsluitsel te kunnen geven.
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.
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