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Deze eerste editie van 2022 van Verwarmingsinfo start 
in mineur. De huidige energieprijzen wegen immers 

niet alleen op onze eigen portefeuille, maar ook op de 
sector. Een onevenwicht tussen vraag en aanbod op de 
energiemarkt, grote geopolitieke veranderingen (denk 
aan het conflict in Oekraïne) en de hoge dollarkoers dra-
gen bij tot deze torenhoge prijzen. Helaas hebben wij 
maar weinig invloed op deze factoren. Enkel de tijd zal 
ons leren hoe de prijzen zich verder zullen ontwikkelen.

Bovendien worden er van de consument nog extra in-
spanningen gevraagd, want intussen blijft de trein van de 
energietransitie voort denderen. Te traag voor sommi-
gen, te snel voor anderen. In dit snel veranderende land-
schap zijn alle spelers binnen de energiemarkt zich aan 
het heroriënteren, op zoek naar duurzame en toekomst-
gerichte oplossingen voor het verwarmen van onze ge-
bouwen. Ook de sector van de vloeibare brandstoffen 
heeft oplossingen die op termijn een rol kunnen spelen.

In Duitsland ontwikkelden onze collega’s van en2x, een 
sectorvereniging voor brandstof en energie, het ‘Green 
Fuels Ready’-label voor verwarmingsketels, brandstof-
tanks en onderdelen van verwarmingssystemen. Dit 
nieuwe label geeft aan dat ze compatibel zijn met de 
koolstofarme vloeibare brandstoffen van de toekomst. 
Het is het resultaat van een intense samenwerking met 
fabrikanten en technici, met tal van labo- en terrein-
testen. Het is dan ook een sterk signaal aan de consument, 
die op die manier gerustgesteld is in zijn keuze van ver-
warmingssysteem.

Ook op politiek vlak verandert er veel. Terwijl Vlaande-
ren heeft beslist de installatie van stookolieketels aan 
 banden te leggen per 1 januari, hebben onze Franse 
buren een heel andere weg ingeslagen. Het decreet van 
6 januari 2022 dat de installatie van thermische toestel-
len regelt, laat duidelijk ruimte voor koolstofarme vloei-
bare brandstoffen. Frankrijk heeft immers gekozen 
voor een beperking van CO2-uitstoot en niet voor 
een verbod op bepaalde energiebronnen. Dit be-
wijst dat onze sector een rol te vervullen heeft in de 
energietransitie.

Dit is ook de conclusie van onze Britse collega’s 
die volop inzetten op HVO en hiervoor al over 
meer dan 200 demonstratiesites beschikken. 
Hun doel? Aan politici bewijzen dat dit een 
perfect geschikte oplossing is, niet alleen voor 
het koolstofvrij maken van de sector, maar 
ook voor het grote tekort aan competenties 
op het gebied van nieuwe energie.

Ik blijf dus meer dan ooit geloven dat de exper-
tise en inspanningen rond nieuwe koolstofarme 
vloeibare brandstoffen van Informazout en haar 
partnerverenigingen vruchten zullen afwerpen.

Ik wens u alvast veel leesplezier!

Willem Voets
General Manager

De transitietrein dendert voort

“Alle spelers binnen de energiemarkt 
heroriënteren zich, op zoek naar 
duurzame oplossingen voor het 

verwarmen van onze gebouwen.” 
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FAQ voor onderhoud en plaatsing 
van stookolietanks in Brussels 
Gewest 

Bent u reservoirtechnicus en 
voert u keuringen of plaatsin-
gen uit in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, dan hebt u 
ongetwijfeld al gehoord over 
de specifieke reglementering van 2018 voor de opslag van 
stookolie in Brussel. Leefmilieu Brussel heeft onlangs een do-
cument gepubliceerd met de meest gestelde vragen over deze 
opslaginstallaties. 

U vindt dit document hier:
https://leefmilieu.brussels/sites/ 
default/files/user_files/ 
env-129_20210324_faq_experts_nl.pdf

ACTUA

Frans transitiedecreet laat ruimte 
voor vloeibare biobrandstoffen 

Het decreet dat de installatie van nieuwe verwarmings-
installaties in nieuwe en bestaande gebouwen (residentieel 
en tertiair) regelt, was aangekondigd voor juli 2020. Uitein-
delijk verscheen het op 6 januari dit jaar. Het bevat concre-
te maatregelen om de transitie van fossiele stookolie naar 
koolstofarme vloeibare brandstof op gang te brengen. Dit 
zijn de belangrijkste punten:

• Nieuwe ketels op vloeibare brandstoffen die vanaf 1 juli 
2022 worden geïnstalleerd, moeten vloeibare biobrand-
stof gebruiken met een uitstoot die volgens de levens-
cyclusanalyse (LCA) lager ligt dan het maximaal emissie-
plafond van 300 g CO2eq per kWh (Hi) warmte.

• Bestaande ketels of ketels die vóór 1 juli 2022 zijn geïn-
stalleerd, kunnen conventionele stookolie blijven gebrui-
ken, kunnen worden hersteld of omgeschakeld op de 
koolstofarme vloeibare brandstof F30. Het F30-mengsel 
bestaat uit een bijmenging van 30% methylester van kool-
zaad.

• Nieuwe hybride installaties die vanaf 1 juli 2022 worden 
geïnstalleerd en een warmtepomp met een stookolie-
ketel combineren, kunnen zowel conventionele stookolie 
als F30 gebruiken.

De FF3C (Fédération Française des Combustibles, Carbu-
rants et Chauffage) is tevreden met dit wettelijk kader. Zo 
kan men vrij kiezen uit verschillende verwarmingsopties op 
basis van de karakteristieken  van de woning. Zeker voor 
woningeigenaren in de Franse voorsteden en op het platte-
land is dat belangrijk.

Webinar Eurofuel: Informazout deelt 
ervaring met koolstofarme vloeibare 
brandstoffen 

Op 18 januari 2022 organiseerde Eurofuel een technische webinar 
over de vloeibare verwarmingsbrandstoffen van de toekomst. Onder 
de titel “Future fuels: the future is happening now” wisselden verschil-
lende Europese landen hun ervaringen met koolstofarme vloeibare 
brandstoffen uit. Producenten stelden hun laatste ontwikkelingen 
voor en ketelfabrikanten legden uit hoe ze hun producten  
compatibel maken met koolstofarme vloeibare brandstoffen.
Informazout bleef niet achter en deed zijn demonstratiecampagne 
met R33 uit de doeken. De toekomst wacht!

U kan een verslag van de webinar vinden op de website van Eurofuel: 
https://www.eurofuel.eu/about-eurofuel/news-events/item/486-future-fuels-the-future-is-hapenning-now

Promaz gaat van start

Op 28/02/2022 werd het erkenningsbesluit van het Fonds gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat eigenaars of eind-
gebruikers die een vermoeden hebben dat de bodem is verontreinigd 
door een lekkende mazouttank of -leiding, of die in het verleden al een 
bodemsanering hebben uitgevoerd, aanspraak kunnen maken op de 
financiële tussenkomst van het Fonds of op de uitvoering van de sane-
ringswerken door het Fonds. De aanmeldingsperiode voor het indie-
nen van een dossier bedraagt 
3 jaar, te rekenen vanaf de datum 
van publicatie van het erkennings-
besluit in het Belgisch Staatsblad.
Meer info op www.promaz.be
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INNOVATIE

KOOLSTOFARME VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

ER BEWEEGT WAT IN 
ONZE BUURLANDEN! (2/2)

Koolstofarme vloeibare brandstoffen kunnen ons helpen de Europese klimaatdoelen te halen. 
In Europa organiseren onze zusterverenigingen zich, net als Informazout, om dit te bewijzen 
en de overheid te sensibiliseren. In de vorige uitgave van Verwarmingsinfo waren we gestopt 
in Frankrijk. Deze keer is het de beurt aan het Verenigd Koninkrijk.

De situatie is enigszins anders in het VK, want de Britten verwarmen 
niet met stookolie maar met kerosine (British Standard BS2869). Los 
daarvan staat het land voor dezelfde klimaatuitdagingen als de rest van 
Europa.

Weinig politieke wil
De Britse regering stelde in oktober 2021 haar strategie voor om het 
verwarmen van gebouwen koolstofvrij te maken, als onderdeel van de 
netto-nul-doelstellingen tegen 2050. In de publicatie gaf de regering 
toe dat een aanzienlijk deel van de woningen die off-grid zijn niet ge-
schikt zal zijn voor warmtepompen. Vanaf 2026 zullen die woningen 
dus een alternatief nodig hebben. Maar wat is het meest plausibele al-
ternatief ?

Paul Rose, Chief Executive van OFTEC, betreurt het gebrek aan concre-
te maatregelen: “OFTEC werkt al zo’n 15 jaar met zijn industriële part-
ners aan de commercialisering van koolstofarme brandstoffen. Tussen 
2008 en 2010 hebben wij succesvolle tests uitgevoerd met mengsels 
van 30% en 50% FAME en kerosine. Ondanks die goede resultaten toen 
weigerde de Britse regering om de consumenten financieel te steunen 
voor de extra kostprijs.”

OFTEC kiest voor HVO 
HVO kwam naar voren als de enige vloeibare brandstof met het poten-
tieel om op termijn kerosine te vervangen. “HVO wordt momenteel ech-
ter zwaarder fiscaal belast, zodat de eindfactuur voor de consument 
aanzienlijk hoger zal uitvallen.” Momenteel kost HVO immers drie keer 
zoveel als kerosine: “Wij zijn momenteel in gesprek met de regering 
over de manier waarop deze technologie financieel kan worden onder-
steund, net als gedaan wordt voor andere verwarmingstechnologieën.” 

Paul Rose en OFTEC zijn ervan overtuigd dat met de juiste beleids-
signalen ook de nodige investeringen en oplossingen zullen volgen.

Meer dan 200 demonstratiesites
“We zijn van plan om 200 demonstratiesites op 100% HVO te laten 
draaien”, zegt Rose. “De eerste 100 sites zijn al operationeel, sommige 
al sinds november 2020. Zij omvatten huishoudelijke en commerciële 
ketels en kookvoorzieningen. Het hoofddoel is aan te tonen dat HVO in 
alle types verwarmingsketels kan worden gebruikt, zonder extra inter-
venties.” Daar komen wel wat technische uitdagingen bij kijken: “Voor 
de demonstratiecampagne hebben we de nog aanwezige kerosine en 
eventuele residuen uit de bestaande tanks gehaald. We hebben ook de 
slangen, filterelementen en dichtingen vervangen door biocompatibele 

Verenigd Koninkrijk

Wij zijn momenteel in gesprek 
met de regering over de manier 
waarop deze technologie financieel 
kan worden ondersteund, net 
als gedaan wordt voor andere 
verwarmingstechnologieën.
Paul Rose, Chief Executive van OFTEC
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exemplaren. De branders werden afgesteld met gekalibreerde sproei-
ers die geschikt zijn voor HVO en we hebben de pompdruk gecontro-
leerd om hetzelfde thermische rendement te bereiken.”

HVO op de markt in 2022? 
“We willen de politiek ervan overtuigen om het gebruik van HVO voor 
verwarming fiscaal aantrekkelijk te maken en om het zo snel mogelijk 
op de markt te kunnen brengen”, zegt Paul Rose. Waarnemers voor-
spellen een zesvoudige toename van de wereldwijde productie van 
HVO tegen 2025. Die verhoging is nodig, want momenteel verbruikt het 
Verenigd Koninkrijk 3 miljoen ton vloeibare brandstof per jaar voor ver-
warming. “Onze modellen suggereren dat als we in 2022 beginnen met 
de omschakeling op HVO, we pas begin of midden de jaren 2030 aan 
1 miljoen ton zullen zitten”, beklemtoont Paul Rose.

Het gebrek aan competenties aanpakken
In afwachting van de wetgevende macht heeft OFTEC alvast het voor-
touw genomen. Ze ontwikkelden een handleiding voor technici met 
technische details, de verschillen tussen HVO en kerosine, en tips om 
de omschakeling in goede banen te leiden: “De handleiding zal verder 
worden bijgewerkt naarmate we leren uit de demonstratiesites, en ze 
vormt een goede basis voor de opleiding en evaluatie van technici.” Het 
VK kampt met een enorm gebrek aan competenties op het gebied van 
hernieuwbare energie. “Vooral op het vlak van warmtepompen, waar-
van er momenteel slechts 30.000 per jaar worden geïnstalleerd. De 
Britse premier heeft verklaard dat er tegen 2028 jaarlijks 600.000 
warmtepompen zullen worden geïnstalleerd. Dat is dus een hele uitda-
ging! Het gebruik van koolstofarme brandstoffen kan een belangrijk 
middel zijn om de CO2-uitstoot te verminderen: HVO is beschikbaar, het 

distributienetwerk en de arbeidskrachten zijn reeds aanwezig. Technici 
hebben zeer weinig extra opleiding nodig om de toestellen te kunnen 
aanpassen. Voor ons is HVO is de beste oplossing”, besluit Rose.

NIEUWE WEBSITE “FUTURE READY FUEL”
Voor de meer dan 760.000 gezinnen die off-grid zijn, zal het volgens ramingen van de regering tussen € 26.000 en € 33.000 
kosten om hun woning te isoleren en een warmtepomp te installeren. En dan spreken we nog niet over de beperkte elektrische 
infrastructuur op afgelegen plaatsen. Bovendien kost het veel tijd om gebouwen te renoveren en te isoleren. Om de consumenten 
te helpen, heeft OFTEC een website opgezet. Paul Rose: “De website is bedoeld als een informatieplatform waar gebruikers van 
vloeibare brandstoffen zich kunnen registreren om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van 
HVO. Particulieren vinden er ook nuttige informatie om het onderwerp aan te kaarten bij hun lokale beleidsmakers.”

➜  De nieuwe website ontdek je hier: https://www.futurereadyfuel.info/

OFTEC ontwikkelde een handleiding 
voor technici met technische details, 
de verschillen tussen HVO en 
kerosine, en tips om de omschakeling 
in goede banen te leiden.
Paul Rose, Chief Executive van OFTEC

https://www.futurereadyfuel.info/
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Perspectieven voor de sector

NIEUW LABEL 
‘GREEN FUELS READY’
BDH, de Duitse vereniging van de verwarmingsindustrie, lanceert het label ‘Green Fuels 
Ready’ in samenwerking met en2x, de tegenhanger van Informazout in Duitsland. Het label 
geeft aan of verwarmingsketels, opslagtanks en componenten compatibel zijn met nieuwe 
koolstofarme vloeibare brandstoffen. Dr. Ernst-Moritz Bellingen, directeur van en2x en 
voorzitter van Eurofuel, geeft ons meer uitleg.

Waar staat dit nieuwe label voor?
Ernst-Moritz Bellingen: “Elke fabrikant kan het ‘Green Fuels Ready’- 
label gebruiken op zijn verwarmingsketels, opslagtanks en andere 
 onderdelen van een verwarmingsinstallatie om aan te geven dat deze 
technisch geschikt zijn voor het gebruik van koolstofarme vloeibare 
brandstoffen. Dit kan gaan over het gebruik ervan met die brandstoffen 
in zuivere vorm of in een mengsel met conventionele stookolie. Voor 
het gebruik van het label is geen voorafgaandelijke goedkeuring door  
een controleorgaan vereist, maar de fabrikant zelf is verantwoordelijk 
voor zijn product en het kan worden nagegaan aan de hand van de in-
formatie in het erkenningsdocument of in de gebruiksaanwijzing van 
het product. Dat betekent dat in Duitsland verwarmingsuitrusting met 
het label ‘Green Fuels Ready’ voldoet aan de DIN 51603-08 norm 
(deel 1, 6 of 8), die nu ook geldt voor paraffinische brandstoffen zoals 
HVO en voor brandstoffen ontstaan door transesterificatie zoals FAME.”

Waarom een nieuw label?
“We zijn ons ervan bewust dat de markt voor fossiele brandstoffen 

 onder druk staat in het licht van de klimaatdoelstellingen. Dit label 
toont aan dat we al over de technologie beschikken om de CO2-uitstoot 
van onze verwarming sterk terug te dringen. In Duitsland zijn 

“Alleen met een  multi-energie scenario 
kunnen we  klimaatneutraal worden”
Dr Ernst-Moritz Bellingen, directeur van en2x

In het kort 
Het ‘Green Fuels Ready’-label

● Voor verwarmingsketels, opslagtanks en andere onderdelen
● Bewijst dat deze technisch geschikt zijn om te werken met koolstofarme 

vloeibare brandstoffen, al dan niet gemengd met stookolie
● Voldoet aan de Duitse norm voor paraffinische brandstoffen (HVO of FAME) 

(DIN 51603-08)
● Een sterk signaal dat consumenten geruststelt over de toekomst van hun 

 verwarmingsinstallatie

Dr. Ernst-Moritz Bellingen

GREEN FUELS READY LABEL
For heaters, tanks & accessories.

DOSSIER

www.en2x.de8

GREEN FUELS READY LABEL
FOR HEATERS, TANKS & ACCESSORIES.

 Shows technical suitability for 
greenhouse gas neutral liquid fuels
and any mixtures with fossil liquid fuels.

 Facilitates the selection of future-proof products.

Green Fuels Ready Label. For heaters, tanks & accessories.
Source: BDH-Infoblatt 50, October 2021, chapter 4.6
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www.en2x.de5

WHY LIQUID FUELS?

 Reliability
 Easy transport and storage
 Suitability for all building types

 Flexibility
 No need for grids – can be supplied everywhere
 Combines well with renewable energies 

(photovoltaic, solar thermal, biomass)
 Boilers are ready to operate with low-carbon liquid fuels

 Affordability
 Modernization of the heating system requires 

less (or no) modification of the building

 Efficiency
 Highly efficient condensing boilers are on the market

www.en2x.de6

CHOOSING FUTURE-PROOF PRODUCTS

 Future-proofing plays an important role, especially when it comes to long-term 
investments.

 besprekingen aan de gang om het aandeel groene energie in elk 
verwarmingssysteem te verhogen tot 65%. Wanneer je bedenkt dat 
slechts 10% van de 2.514  TWh die Duitsland jaarlijks aan energie 
verbruikt, hernieuwbaar is, wordt duidelijk dat we alleen met een 
 multi-energie scenario  klimaatneutraal kunnen worden – doelstelling 
die de regering onlangs vervroegd heeft naar 2045.”

Klimaatneutraliteit vereist dus ook het gebruik van 
Green Fuels? 
“Bij en2x zijn we daarvan overtuigd. Terwijl verwarmingssystemen tot 
nu toe vooral op hun efficiëntie werden beoordeeld, worden nu ook de 
emissies onder de loep genomen. De nieuwe condensatieketels zijn al 
zeer efficiënt en kunnen worden gecombineerd met hernieuwbare 
 energie. Nu is het een kwestie van de brandstof te veranderen. Green 
Fuels bieden heel wat voordelen: het is niet nodig om de hele installatie 
te vervangen, ze zijn makkelijk op te slaan, omschakelen kan in één 
enkele levering, en er bestaat al een distributienetwerk. Bovendien 
 werken ze onafhankelijk van een infrastructuur die vaak duur is in 
 onderhoud en niet het hele land bedient.”

Hoe kwam het label tot stand?
“We hebben eerst en vooral veel gepraat met onze leden. Zo konden 
we in kaart brengen wat zij nodig hadden om uitrusting te ontwikkelen 
die compatibel is met koolstofarme vloeibare brandstoffen. Die 
brandstoffen werden vervolgens uitvoerig getest in het laboratorium 
en op het terrein, zowel gemengd met traditionele stookolie als in hun 
pure vorm. Met de nieuwe norm voor verwarming met paraffinische 
vloeibare brandstoffen is er nu ook een kader voor het gebruik ervan. 
Door dit alles kunnen we producten aanbieden die gegarandeerd wer-
ken met de nieuwe vloeibare brandstoffen. Sommige bedrijven bieden 
zelfs kits aan om bestaande verwarmingssystemen aan te passen voor 
het gebruik van koolstofarme vloeibare brandstoffen. Ik denk hierbij 

vooral aan de aanpassing van de vlamdetectie om ervoor te zorgen dat 
de transparantere vlam bij gebruik van Green Fuels waargenomen 
wordt.”

Kan het label ook buiten Duitsland gebruikt worden?
“Natuurlijk. Het label voldoet momenteel aan de Duitse normen, maar 
kan worden aangepast aan de normen van een ander land. Nog niet alle 
landen hebben echter specifieke normen voor paraffinische brandstof-
fen. Maar dat lijkt ons geen groot probleem, aangezien de Duitse normen 
vaak standaard zijn voor fabrikanten. Een Duitse ketelfabrikant heeft 
trouwens zopas een model voor de Franse markt voorgesteld waarbij het 
toestel vanaf 1 juli zal moeten werken op een mengsel met 30% FAME.”

Is het label ook een sterk signaal naar de consument 
toe?
“Absoluut. Een (nieuw) verwarmingssysteem is een grote investering 
voor een gezin. Met het ‘Green Fuels Ready’-label verzekeren wij de 
consument dat de apparatuur klaar is voor de toekomst en werkt op 
koolstofarme vloeibare brandstoffen. Ik vergelijk dit vaak met HD-tele-
visies. Die waren al verkrijgbaar voordat de meeste programma’s in HD 
werden opgenomen. We tonen de consument dat we klaar zijn voor de 
toekomst.”

www.en2x.de6

CHOOSING FUTURE-PROOF PRODUCTS

 Future-proofing plays an important role, especially when it comes to long-term 
investments.

www.en2x.de6

CHOOSING FUTURE-PROOF PRODUCTS

 Future-proofing plays an important role, especially when it comes to long-term 
investments.

“Met het ‘Green Fuels Ready’-label 
verzekeren wij de consument dat de 
apparatuur klaar is voor de toekomst”
Dr Ernst-Moritz Bellingen, directeur van en2x



PRAKTISCHE GIDS: VENTILATIE 
EEN OVERZICHT VAN DE GELDENDE NORMEN EN REGLEMENTERING 

Een stooklokaal moet geventileerd worden om een goede kwaliteit van de binnenlucht 
te verzekeren en oververhitting in het lokaal te beperken. Ventilatie is dus een cruciaal 
aandachtspunt bij de oplevering of controle van een verwarmingsinstallatie. Maar door de 
overlapping tussen de Belgische normen en de gewestelijke reglementeringen kan het voor 
de vakman verwarrend worden. 

Deze praktische gids is ontworpen om u te helpen bij 
uw dagelijkse taken. Het volstaat de minimale venti-
latie te berekenen op basis van het vermogen van 
de geïnstalleerde verbrandingstoestellen, hun type 
en hun brandstof.

Wil je meer weten? Raadpleeg de NBN-normen en 
de gewestelijke reglementeringen voor verwarmings-
installaties.

BRUXELLES/
BRUSSEL

< 70 kW ≥ 70 kW

Type B  
Verbrandingslucht 
uit de ruimte

Norm: NBN/DTD B 61-002:2021 Norm: NBN/DTD B 61-001:2021

1.  Gas (B1y), pellets of steenkool     
LV ≥ 6 cm² / kW   

2.  Gas of mazout  (B2y)    
LV ≥ 3 cm² / kW    
 
 
 

Met als minimum:    
LV & HV min. 50 cm² elk    
HV ≥ 1/3 LV    
Enkel aardgas: Verluchtingskier onder deur: LV min 150 cm² & hoogte 
min 2,5 cm (NBN D 51-003)

1. Schoorsteen 6 m of minder hoog, HV ≥ 1/3 LV 
 Pn ≤ 1.200 kW   LV ≥ Pn / 17,5 * 150 cm²  
 1.200 kW < Pn < 12.000 kW LV ≥ √ Pn * 300 cm²
2. Schoorsteen meer dan 6 m hoog, HV ≥ 1/3 LV
 Pn ≤ 1.200 kW  LV ≥ Pn / 17,5 * 100 cm²
 1.200 kW < Pn < 12.000 kW  LV ≥ √ Pn * 200 cm²

Met als minimum:
LV & HV min. 200 cm² elk

Type C  
Verbrandingslucht 
van buiten

1. Pn / V ≤ 35  
LV & HV ≥ 0 

2. Pn / V > 35  
LV & HV ≥ 1 cm² / kW elk en min. 50 cm² elk 

Pn = nominaal geïnstalleerd vermogen in kW  
V= volume van de opstellingsruimte/stookplaats in m³

Aangeraden: LV & HV ≥ 1 cm² / kW elk en min. 200 cm² elk.

Nieuwe opstellingsruimte of stookplaats

LV = lage verluchting naar binnen
HV = hoge verluchting naar buiten
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< 70 kW ≥ 70 kW

Type B 
Verbrandingslucht 
uit de ruimte

1.  Nieuwe installatie of stooktoestel geplaatst sinds 19/05/2008 
NBN/DTD B 61-002 / NBN D 51-003 / NBN D 51-006

2.  Bestaande installatie 
Mazout: 3 cm² / kW 
Aardgas: zie tabel NBN D 51-003  
LPG: zie tabel NBN 51-006

1.  Nieuwe installatie of stooktoestel geplaatst sinds 9/01/1987 
NBN/DTD B 61-001 / NBN D 51-003 / NBN D 51-006

2.  Bestaande installatie 
Mazout : 150 cm² / 17,5 kW 
Aardgas: zie tabel NBN D 51-003 
LPG: zie tabel NBN 51-006

Type C  
Verbrandingslucht 
van buiten

• Controleer de dichtheid van het rookgasafvoerkanaal. 
• Verluchting van de stookruimte volgens de code van goede praktijk (norm).

Bestaande opstellingsruimte of stookplaats 

 

Tabel gasvormige brandstoffen

Type 
toestel

NBN D 51-003 (aardgas) en NBN D 51-006 (LPG)

Bestaand gebouw Nieuw of vernieuwd gebouw

Luchttoevoeropening direct 
van / naar buiten 

Luchttoevoeropening en één 
doorstroomopening (twee in 
totaal)

Alleen aardgas: luchttoevoer-
opening en twee door stroom-
openingen (drie in totaal)

Alleen aardgas: luchttoevoer-
opening direct van / naar 
buiten

B1X 6 cm² / kW 8 cm² / kW 10 cm² / kW 6 cm² / kW

B2X 3 cm² / kW 4 cm² / kW 5 cm² / kW 3 cm² / kW

1. Stookplaats vóór 29/05/2009: voorschriften / code van goede praktijk volgen
2.  Stookplaats vanaf 29/05/2009: Belgische normen NBN/DTD B 61-001, NBN/DTD B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006 volgen

BRUXELLES/
BRUSSEL

Vlaanderen: Onderhoud en oplevering van centrale stooktoestellen

Brussel: Periodieke controle en oplevering van centrale stooktoestellen en 
waterverwarmingstoestellen

Wallonië: Periodieke controle en oplevering van centrale stooktoestellen

Minimum criteria voor alle verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen die hun verbrandingslucht 
uit de ruimte onttrekken (type A* en B) (= geplaatst vóór 1/1/2019):
1.  Elk lokaal met een verwarmingsketel type B of waterverwarmingstoestel type A* of B is uitgerust met een inrichting dat luchtverversing met buiten-

lucht mogelijk maakt, rechtstreeks of via doorgangsopeningen.
2.  In alle gevallen een vrije vaste netto doorgang van minstens: 

- 150 cm² bij een A-toestel 
- 50 cm² in de andere gevallen

* Verbrandingslucht aangezogen uit het lokaal en zonder aansluiting op een afvoerkanaal. 

Nieuwe plaatsing of vervanging van een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel (= geplaatst na 1/1/2019):
Moeten aan de toepasselijke normen voldoen bij oplevering verwarmingsketel of 1ste periodieke controle waterverwarmingstoestel: 
NBN/DTD B 61-001, NBN/DTD B 61-002, NBN D 51-003, NBN D 51-004, NBN D 51-006 

Dit document bevat de normen en voorschriften die op 16/03/2022 van kracht zijn. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt binnen dit 
document. Informazout geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie verstrekt in dit document. Ondanks onze inspanningen, is het mogelijk dat de 
inhoud van dit document onvolledig of verouderd is. Informazout kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie uit dit document.
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Dirk Robaey, zaakvoerder van Tank-Service gaat verder: “Toen we 
de tank periodiek keurden, ontdekten we een ondichtheid 

onder de vloeistoflijn. Gelukkig stond er niet veel brandstof meer in, 
een 30-tal cm. We zorgden snel voor een oplossing in de vorm van 
een tijdelijke tank en pompten alle brandstof over. Daarna werd de 
tank onmiddellijk buiten gebruik gesteld in afwachting van een 
nieuwe dubbelwandige opslagtank.”

Het merendeel van de klanten kiest voor een 
bovengrondse tank
Tank-Service gaf advies bij de keuze en de plaatsing van de tank. 
Stephan Cardon, vertegenwoordiger bij Tank-Service legde het eer-
ste contact met Roger en Elza. “80 procent van onze klanten kiest 
voor een bovengrondse tank. Een bovengrondse tank kan je vaak 

Tijdens een periodieke keuring bleek de ondergrondse tank in de voortuin van Roger Galle 
en Elza Declerck niet dicht. “Onze tank zat al 50 jaar in de grond. In september dachten 
we eraan om onze tank te vervangen voor de winter eraan kwam. We gingen de keuring 
afwachten en raad vragen aan de tankcontroleur. Toen bleek dat ze niet dicht was, 
namen we snel een beslissing", zegt Roger Galle.

mooi plaatsen in de tuin of aan een zij- of achtergevel en de klant 
heeft er ook meer controle over. Bovendien zijn de werken voor 
een bovengrondse tank ook goedkoper dan een ondergrondse 
omdat er geen graafwerk aan te pas komt. En tenslotte is er voor 
particuliere opslagtanks in het Vlaams Gewest, na de plaatsingskeu-
ring, geen periodieke keuring meer vereist. Alleen maar voordelen 
dus.”

“Zo’n grote ondergrondse tank, wou ik niet meer”, zegt Roger. “Ik 
had vroeger het gevoel dat ik totaal geen controle had over mijn 
verbruik. Bovendien zat mijn tank in de grond en ook visueel was er 
geen controle mogelijk. Nu voel ik me geruster. Ik ben ook blij dat 
we voor een kleiner model hebben gekozen. Vroeger hadden we 
een tank van 5.000 liter en nu een van 2.400 liter”, legt Roger uit.

“Een bovengrondse tank kan je vaak mooi plaatsen in de tuin 
of aan een zij- of achtergevel en de klant heeft er ook meer 
controle over.”  
Stephan Cardon, vertegenwoordiger bij Tank-Service

CASE

Oude ondergrondse mazouttank 
maakt plaats voor dubbelwandig 
bovengronds exemplaar
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Visuele afwerking
Voor veel klanten is de visuele afwerking ook belangrijk. Hier werd ze 
achter een schutting van de voortuin geplaatst, waar ze volledig uit het 
straatzicht is. “Klanten kiezen ook minder vaak voor een tank van 5.000 
liter omdat de woningen steeds beter geïsoleerd zijn en de moderne 
stookolieketels veel energiezuiniger zijn dan 30 of 40 jaar geleden toen 
de meeste stookolietanks werden geplaatst. De meest gekozen opslag-
tanks zijn 2.400 liter of soms 3.000 liter, omdat er dan bijna altijd per 
2.000 liter kan bijgetankt worden.”  Zaakvoerder Dirk Robaey vult nog 
aan: “Ik adviseer vaak een tank van 3.000 liter. De klant heeft dan iets 
meer speling om zijn/haar stookolievoorraad in te kopen wanneer hij/
zij wenst. Hier werd gekozen voor een dubbelwandig stalen exemplaar 
van Desplentere-Lannoy.” 

Tanktoebehoren maakt de opslaginstallatie compleet
De opslagtank is voorzien van alle veiligheidsuitrustingen. Ze heeft ook 
een overvulbeveiliging en is dubbelwandig met een lekdetectiesysteem, 
dat zowel visueel als auditief is. 

Stephan van Tank-Service toont ons het lekdetectiesysteem: “Als je 
goed kijkt, zie je een sensor met een batterij. Als er een lek is in de bin-
nenwand dan zal de sensor dat detecteren in de buitenwand. Op dat 
moment gaat het alarm af. Bovendien is er geen netstroom voor nodig 
omdat het met een batterij werkt. Je kan het vergelijken met brandde-
tectoren in een woning. Naast een sterk geluidssignaal zie je ook een 
knipperlicht als er een lek is.”

Nut van een mangat 
Op aanraden van Tank-Service koos de klant hier voor een parallellepi-
pedisch model met mangat. Dit betekent dat de tank nog altijd langs 
boven open kan om ze te inspecteren of eventueel te reinigen. Niet veel 
tankinstallateurs adviseren deze optie maar volgens Tank-Service kan 
het zijn nut bewijzen. “Op die manier kan je een tank snel reinigen 
mocht dit een vereiste zijn als overgeschakeld wordt op vloeibare 
brandstoffen van biogene oorsprong. Mijn gezond verstand zegt dat dit 
vooruitziend is. Bovendien is de meerprijs klein en het voordeel groot. 
Waarom zou je het dan niet doen?”

TECHNISCHE FICHE

Installatie
- Dubbelwandige stalen tank van 2.400 liter
- Parallellepipedisch (prisma) 2,5m (L) x 0,72m (B) x 

1,5m (H) 

Lekdetectiesysteem: Hytek Bund Alarm – visueel 
en auditief 

Overvulbeveiliging: Fluitsignaal

Meetsysteem: Mechanische peilmeter met 
drijvende vlotter

Installateur: Tank-Service, Menen

Tip van Informazout
“Werk voor de toevoer van stookolie 
naar de ketel met een éénpijpssysteem 
met een lucht/gas afscheider in de 
aanvoerleiding, zowel bij bovengrondse 
als ondergrondse tanks.”

Tip van de installateur
 “Adviseer klanten om een tank van 
boven de 2.000 liter te laten plaatsen, 
want vanaf deze hoeveelheid is er een 
betere prijs voor stookolie”



Dirk Maes

Dag mr. De Smet, ik ben klant van uw 
 verwarmings bedrijf en ik heb een vraag voor u.

Dirk Maes

We willen onze mazoutketel combineren met
een zonneboiler.

Piet De Smet

Hoe kan ik u helpen?

Piet De Smet

Ik bespreek het graag met jullie. Wanneer 
past het?

U COMBINEERT
OOK SERVICE
EN  EXPERTISE?

MAANDAG 14:53

Een garantie voor kwaliteit
• Uw vakkennis is uw trots
• U engageert zich om de beste service te bieden

Een gratis label
• Uw ervaring en deskundigheid worden in de verf gezet
• Een erkenning van uw uitmuntende klantenservice 

Een betere visibiliteit
• Imago versterkend
• Klanten vinden gemakkelijk de weg naar u dankzij

de adressengids op www.informazout.be

Het MazoutExpert-label, dat is…
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MAZOUTEXPERT-
LABEL AAN

https://pro.informazout.be/nl/mazoutexpert
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