Opinie

GEEN ERKEND INSTALLATEUR?

“Blijf dan met je fikken v
Het lijkt haast niet uit te bannen: koolmonoxidevergiftiging als gevolg

woordig mag iedereen een gasleiding
aanleggen…”

van ‘verkeerd’ gemonteerde of slecht onderhouden ketels. In het
Sticker
artikel ‘Cv-ketels en CO-gevaar’, dat we in januari publiceerden, vroegen we ons af wat u daar nu van vindt. Wat zou er volgens u moeten
gebeuren om het tij te keren? Installateur Frans van Och was een van
de lezers die reageerden. De kleurrijke vakman uit Eindhoven greep
de telefoon en schudde eens flink aan de boom: “Als je geen erkend
installateur bent, moet je met je fikken van de ketel afblijven!”
“Het gaat me aan het hart, wat er
gebeurt”, zegt Van Och. “De moderne
cv-toestellen, die zijn niet meer gevaarlijk. Als die goed aangesloten zijn en ze
krijgen om de twee, drie jaar een grote
onderhoudsbeurt, dan kan er weinig
misgaan.” Maar ja, vakkennis blijft
wel noodzakelijk. “Laatst was ik bij de
groothandel. Zie ik een stukadoor die
een ketel kwam halen. Om bij een klant
op te hangen! Gaat de groenteboer nu
ook schilderen? Nou ja, dat kan tenminste geen kwaad.”

Diverse opleidingen
Van Och, formeel met pensioen, maar
nog dagelijks ‘on the road’, doorliep
diverse opleidingen voor hij zich landelijk erkend installateur mocht noemen:

“Je moest eerst je Tweede Monteur
halen, dan je Eerste Monteur en dan
Installateur. Installateur gas, water en
centrale verwarming, wel te verstaan.
Alle drie apart. Als je dat had, ging je
voor je middenstandsdiploma. En dan
pas kon je je inschrijven bij de Kamer
van Koophandel. Na drie maanden of
een half jaar moest je bij het hoofd van
de Inspectie komen. Je diende dertig
adressen op te geven waar je gewerkt
had. En ze gingen kijken hoor! Als alles
goed was, kwam de keurmeester bij je
thuis om te zien of je je spullen voor
elkaar had: meters, bochten, boormachines, noem maar op. Had je je zaakjes
op orde, dan mocht je je landelijk
erkend installateur noemen. En anders
moest je nog even buffelen. Tegen-

Beunhaaspraktijken gestimuleerd

Zelfstandig installateur Henk Ondersteijn uit Boxmeer constateert dat niet-vaklieden cv-ketels zelfs onder de groothandelprijzen zelf kunnen inkopen. Verkooporganisaties leveren, ongeacht de wijze van montage, fabrieksgarantie op de verkochte toestellen. Beunhaaspraktijken worden zo gestimuleerd, zonder controle
door overheidsinspectiediensten. Van branchevereniging Uneto-VNI verwacht hij
weinig soelaas: “Zij zijn bij uitstek de organisatie om op te treden ten behoeve
van hun leden, maar ik zie het niet.” Kleine installateurs worden onvoldoende
beschermd in marktwerking, ze moeten als ze werk willen houden, hun offertes
afstemmen op bovengenoemde praktijken.
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Wat vindt Van Och dat er moet gebeuren in de branche? “Iedereen die geen
erkend installateur is, moet met zijn
fikken van de ketel afblijven”, bromt hij.
“Niet installeren en ook geen onderhoud plegen. Niks! Dat moet verboden
worden. Zelf ga ik regelmatig op cursus
om bij te blijven. Want de techniek
wacht niet op jou. Wil je blijvend kwaliteit leveren, dan zul je daarin moeten
investeren.”
Naar aanleiding van de recente incidenten met cv-ketels en koolmonoxide kijkt
minister Blok van Wonen of er harde
kwaliteitseisen aan installateurs gesteld
moeten worden. De bewindsman laat
nader onderzoek doen en wil eerst de
resultaten afwachten. “Wat is dat nou
weer voor onzin!”, reageert Van Och fel.
“Ze moeten gewoon al die lulhannesen,
dat klootjesvolk en die beunhazen en
klusbedrijven aanpakken. Allemaal! En
niet zeggen van ‘We kunnen er niks
tegen beginnen’, want dat is grote flauwekul. Na elke onderhoudsbeurt komt
er een sticker van de erkende installateur op de ketel. En heb je die niet, dan
gaat het feest niet door.”

Afbraak
“Het is allemaal een slapjanussenbedoening”, vervolgt Van Och, die op
stoom komt. “Onder Balkenende is de
afbraak begonnen. “En nu moeten ze
alles weer opnieuw opbouwen. Daar
zijn ze dan wel een beetje laat mee.
Kennelijk moeten er eerst ongelukken
gebeuren.” De Eindhovense vakman
herinnert zich een spraakmakend
incident van zo’n tien jaar geleden. “Er
was een levensgevaarlijke situatie met
koolmonoxide. Ik sloot alles af en belde
het hoofd van de Inspectie. Die had
geen zin om te komen kijken. ‘Geen
tijd’, zei hij, ‘we zitten met te weinig
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n van die ketel af!”
mensen en ik heb het erg druk’. “Goed
jongen, zei ik, dan kom je maar niet.”
Toen ben ik op mijn tractor gesprongen
en linea recta naar burgemeester Welschen gereden. De burgemeester heeft
toen de inspecteur opdracht gegeven
meteen contact op te nemen met mij.
Er is een monteur gekomen van het
Nutsbedrijf en een juriste van het BITEteam, het Bestuurlijk Interventie Team
Eindhoven.” Het BITE-team bestaat
uit ambtenaren van de gemeente die
samen met politie en brandweer snel in
actie kunnen komen. Dat gebeurt om
onveilige situaties aan te pakken, zoals
bijvoorbeeld koolmonoxidegevaar.

Meten
Volgens Van Och is het gevaar van
vrijkomende koolmonoxide nauwelijks
te overschatten. “Als je CO wilt meten
van een cv-toestel of een geiser en je
vertrouwt het niet, dan moet je de slang
onder de deur doorschuiven en dan
gaan meten. Zo gevaarlijk is het.” In dat
verband wijst hij op een ‘foute’ afbeelding in ons artikel in de IZ van januari.
“Je ziet daar een man metingen verrichten met een testo 317-3; die heb ik
ook, daarom ken ik hem goed. Dat apparaatje is bedoeld om aan je overall te
klikken als je ergens gaat werken waar
CO-gevaar bestaat, bijvoorbeeld in een
ketelhuis. Het is een alarmtoestel. Als
‘ie begint te piepen, moet je maken dat
je wegkomt. Maar als je gaat meten,
heb je een rookgasanalysemeter nodig.
Dat is dit niet.” Naast de testo heeft
Van Och ook een rookgasanalysemeter.
“Daar moet je toch al gauw duizend
euro voor neertellen”, zegt hij. “En je
moet er ook een meetsonde bij hebben, een filter en een vochtafscheider.
Elk jaar moet de meter gekalibreerd
worden. De laatste keer kostte me dat
441 euro. Dat zijn flinke bedragen. Zou
een klus-installateur die niet over de
juiste papieren beschikt, dat er allemaal
voor over hebben? Ik denk het niet.” •
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Frans van Och

Veel prutswerk gezien

Philip van Rijkhuizen uit Rijswijk is een ‘ouderwetse derde-generatie-installateur’.
Hij heeft heel wat prutswerk gezien in zijn loopbaan. Enkele suggesties van deze
vakman: Geen diploma’s betekent: geen inschrijving K.v.K. en dus ook geen
mogelijkheid je aan te sluiten bij de brancheorganisatie. Herinvoeren van de
inspecties op gas- en waterinstallaties (na uitvoer van werkzaamheden of bij wisseling van eigenaar). Invoeren verplichte keuring gasverbruikstoestellen. Geen
uitkering door verzekeringsmaatschappijen als de eigenaar niet kan aantonen
dat de werkzaamheden door een erkend bedrijf zijn uitgevoerd.
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