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Persbericht 
Kortenberg, 04/09/2019 
 
 

Techlink trekt aan alarmbel na gasontploffing in Wilrijk 
 
 
Brussel, 4 September 2019 – Naar aanleiding van de gasontploffing in Wilrijk waarbij 3 panden werden 
verwoest en een persoon om het leven kwam, trekt Techlink opnieuw aan de alarmbel. De federatie van 
verwarmingsinstallateurs en elektrotechnici pleit voor een betere opvolging van de overheid en de 
invoer van een verplicht keuringsverslag bij vastgoedtransacties via de notaris. Dat zou situaties zoals 
in Wilrijk kunnen vermijden.  
 
Tot voor kort was de brandweer op zoek naar de laatste vermiste persoon, maar het mocht niet baten. Een 87-
jarige vrouw werd dood teruggevonden onder het puin als gevolg van de zware gasexplosie in Wilrijk, het op 
twee na grootste district van Antwerpen. Tot op heden is nog niet gekend wat de gasexplosie heeft veroorzaakt.  
 
Verplicht onderhoud is er, maar controlemechanisme wordt (bijna) niet toegepast.  
In Vlaanderen bestaat er reeds een verplicht periodiek onderhoud op verwarmingsinstallaties. Om de twee jaar 
word je verplicht om je gasinstallatie te laten onderhouden door een erkend technicus, waarvan men een attest 
krijgt. “Helaas wordt er door de overheid bijna niet op toegezien dat de gebruiker dit verplicht onderhoud ook 
effectief laat uitvoeren,” aldus Kris Van Dingenen, algemeen directeur bij Techlink. “We staan er niet van te 
kijken dat heel wat mensen het onderhoud niet laten doen, want er is bijna geen controle op door de bevoegde 
instanties.”  
 
Wat kunnen we hieruit leren?  
Kris Van Dingenen benadrukt de noodzaak van een betere opvolging door de overheid: “Het is van essentieel 
belang dat de overheid deze verplichting beter opvolgt zodat gebruikers herinnerd worden aan hun plicht om 
hun verwarminginstallaties te laten onderhouden. Op die manier kunnen problemen vroegtijdig opgespoord 
worden en catastrofale situaties als in Wilrijk vermeden worden. Het is eenvoudig om richtlijnen op te stellen, 
maar opvolging is cruciaal.”  
 
Anderzijds ijvert Techlink voor de invoer van een keuringsverslag van verwarminginstallaties bij het opstellen 
van de notariële akte en als onderdeel van het postinterventiedossier – zowel bij huizen als appartementen. 
Wanneer een woning verkocht wordt, is dit het uitgelezen moment om de verwarminginstallatie te laten 
controleren. “De invoering van een keuringsattest zal de bewoner gerust stellen over de veiligheid van de 
verwarmingsinstallatie”, vertelt Kris Van Dingenen. “Naast veiligheid brengt dit keuringsverslag nog andere 
voordelen met zich mee. Zo krijgen potentiële kopers een sterkere onderhandelingspositie omdat ze met die 
correcte info over de staat van de installatie nauwkeuriger de kost van een renovatie kunnen schatten.”  
 
De meest voorkomende oorzaken van gaslekken en ontploffingen 
“Incidenten zijn in hoofdzaak te wijten aan een niet-professioneel uitgevoerde installatie.”, aldus Kris Van 
Dingenen. “Mensen kiezen er enerzijds nog vaak voor om hun installatie zonder de nodige kennis zelf uit te 
voeren om kosten te besparen of anderzijds om de werken niet uit te laten voeren door een erkend technicus. 
Veiligheid primeert, het is tijd voor maatregelen. Het is van cruciaal belang dergelijke ongelukken in de 
toekomst te vermijden.”  
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+++ Einde persbericht +++ 
Over Techlink  
Techlink is de eerste én enige beroepsfederatie die alle technieken en installatiebedrijven (zoals elektro & 
HVACS) verbindt, versterkt en vertegenwoordigt. Techlink helpt haar meer dan 3000 leden een sterke plaats te 
behouden in een sector in transitie. Door services en belangenbehartiging op economisch, sociaal, 
maatschappelijk en juridisch gebied, cao onderhandelingen en lobbying, is Techlink met haar passie en 
ervaring, dé vertegenwoordiger van de Belgische installatiemarkt. 

De werking berust op een sterke nationale structuur, 10 provinciale afdelingen, Sectorraden, Sectorcomités en 
een geïntegreerde samenwerking met de koepelorganisatie Confederatie Bouw (nationaal, regionaal en lokaal). 
Techlink wordt erkend als nationale beroepsfederatie door de Minister van Economie, KMO, Middenstand en 
Energie. Hierdoor heeft Techlink ook twee mandaten binnen de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, 
meer bepaald in Commissie 4 - "Bouw"’.  

Voor meer informatie, contacteer 
Sofie Lapière, Techlink  
Sofie.lapiere@techlink.be  
+32 486 49 88 09


