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Het wordt stilaan kouder en we kunnen helaas 
niet om de uitzonderlijk hoge energieprijzen 

heen. Handenvol geld kost het om onze woningen en 
gebouwen te verwarmen. Die inflatie is te wijten aan de 
geopolitieke toestand waardoor onze energiebevoorra-
ding onzekerder is dan ooit. En die enorme instabiliteit 
op de energiemarkt voelt de consument natuurlijk ook 
in zijn portefeuille.

We zouden er bijna de energietransitie door uit het oog 
verliezen. Die stoomt echter onophoudelijk voort, met 
deadlines die zich aandienen. Om die aan te kunnen, 
pleit Informazout al jaren voor een driefasige aanpak. De 
eerste stap daarin is een betere energie-efficiëntie. Beter 
geïsoleerde gebouwen in combinatie met een hoogren-
dementsverwarmingssysteem doen het energieverbruik 
gevoelig dalen. De oorspronkelijke bedoeling daarvan 
was eerder ecologisch van aard, maar uiteraard heeft 
een lager verbruik vandaag ook meer dan ooit onmis-
kenbare financiële voordelen. De huidige energiecrisis 
blijft het keer op keer aantonen: in een onzekere bevoor-
radingscontext is de beste energiebesparing de energie 
die we niet verbruiken.

Ons energieverbruik verlagen betekent ook dat onze 
broeikasgasemissies dalen en dat onze sector decar-
boniseert. Wie zijn koolstofvoetafdruk nog meer wil 
verkleinen kan in tweede instantie verschillende ener-
giebronnen combineren, fossiele en hernieuwbare. 
Dergelijke hybride installaties bieden het beste van twee 
werelden: ze hebben de ecologische voordelen van de 

hernieuwbare energieën (denk aan een zonneboiler) 
maar de betrouwbaarheid van de traditionele energieën 
(zoals vloeibare brandstoffen). Beide energieën werken 
harmonieus samen voor een comfortabele en milieube-
wuste verwarming. 

Met koolstofneutraliteit als uiteindelijke doelstelling 
zullen de fossiele energieën op termijn verdwijnen. 
De derde stap is dus het verbeteren van vloei-
bare brandstoffen door het introduceren van 
koolstofarme vloeibare brandstoffen. Eerst in 
een mengsel met fossiele vloeibare brandstof-
fen, daarna in steeds grotere verhoudingen. 
Op die manier kunnen ook vloeibare brand-
stoffen bijdragen aan het halen van de kli-
maatdoelstellingen. Maar wat belangrijker 
is: ze doen dat dan op een verantwoorde 
én betaalbare manier.

Al die thema’s komen aan bod in uw 
nieuwe editie van Verwarmingsinfo. 
Yves Vanpoucke, commercieel directeur 
van Remeha, vertelt ons hoe hij de ver-
warmingsmarkt in België en de plaats van 
de hybride installaties ziet evolueren. Op 
pagina 10 schotelen we u een boeiende 
case voor met een nieuwe verwarmings-
ketel op stookolie in combinatie met een 
zonneboiler. En in het midden van deze edi-
tie vertellen we u meer over de resultaten 
van onze reeks praktijktests met R33, een  
mengsel van traditionele stookolie en kool-
stofarme brandstoffen. Ik kan u nu al ver-
klappen dat geen enkel technisch obstakel 
de lancering van R33 op de Belgische 
markt in de weg staat.
Veel leesplezier!

Willem Voets
General Manager

“Informazout stelt een driefasige 
aanpak voor, met als eerste stap een 

betere energie-efficiëntie. 
Een lager verbruik heeft vandaag 
meer dan ooit ook onmiskenbare 

financiële voordelen.” 

De beste energiebesparing is 
de energie die we niet verbruiken 
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ACTUA

Eerste resultaten van onze enquête 
over energiebeheer

“Hoe ga jij vandaag om met energie?” Dat is de vraag die we in de 
maand mei aan stookoliegebruikers stelde via onze nieuwsbrief, de 
MazoutMail. Met die enquête wilden we te weten komen hoe de 
consument momenteel omgaat met energie. Die informatie is zeer 
waardevol om hem de juiste besparingstips en duurzame  adviezen 
te geven waar hij op korte en lange termijn iets aan heeft. 1.955 
mensen vulden de enquête in (63% Nederlandstaligen en 37% 
Franstaligen).

Enkele trends 
• 80% van de respondenten paste zijn gedrag aan of leverde 

inspanningen om zijn energieverbruik te optimaliseren.
• Thuiswerk zet extra druk op het energieverbruik.
• Er is een groter dagelijks bewustzijn aanwezig rond zuinig en 

duurzaam energieverbruik in het zuiden van het land.
• Isoleren en hybride installaties worden vaak genoemd in de 

maatregelen die worden overwogen op langere termijn.
• We zien een verschuiving van zonneboilers naar warmtepompen 

bij hybride installaties.
• Financiële beperkingen blijven wel een struikelblok, zeker in het 

zuidelijke landsgedeelte.

Op  www.informazout.be/nl/blog werden alvast nieuwe 
artikelen geplaatst op basis van de nieuwe inzichten. We 
zullen de bevindingen en tendensen ook delen via andere 
kanalen, zoals partnerships, pers, enz.

Bodemvervuiling door een 
mazoutlek? Met de gratis Promaz-
toolkit informeert u correct

Sinds 1 april van dit jaar komt de vzw Promaz financieel en/
of operationeel tussen bij de sanering van bodemverontrei-
nigingen door een lekkende stookolietank of -leiding. Stel uw 
klanten nu gerust! 

  Bestel uw gratis folders en/of affiches via 
www.promaz.be/toolkit.

Frankrijk: biofioul F30 op de markt

In Frankrijk moeten nieuwe 
 verwarmingsketels sinds 1 juli 
een lagere uitstoot hebben dan 
300 g CO2eq/kWh (Hi) volgens de 
levens cyclusanalyse (LCA). Om 
aan die norm te kunnen voldoen, 
zullen deze gebruik moeten ma-
ken van biofioul F30 (30% FAME). 
De kenmerken van die biobrand-
stof werden vastgelegd in een 
Franse AFNOR-norm die op 
11 mei 2022 werd gepubliceerd. 

F30 zal beschikbaar zijn op de markt zodra het ministrieel besluit is 
 verschenen dat de verkoop van het product toestaat. Op de website  
www.biofioul.info zal je ook een lijst vinden van de eerste 200 verdelers 
die het product F30 aanbieden. De sector bereidt zich daar nu volop op 
voor, zoals bijvoorbeeld ook het Franse bedrijf SUNTEC  INDUSTRIES, dat 
stookoliepompen en toebehoren produceert. SUNTEC  INDUSTRIES brengt 
pompen op de markt die compatibel zijn met de  nieuwe biobrandstoffen.

Mazoutcheque van € 225, de 
voorwaarden op een rijtje 

Wie komt in aanmerking?
Iedereen die gedomicilieerd is in een eengezinswoning 
of appartement dat verwarmd wordt met stookolie en 
tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 min-
stens één keer een bestelling in bulk plaatste. De pre-
mie is niet bestemd voor rechtspersonen (juridische 
entiteit) of tweede verblijven.

Hoe de premie aanvragen?
• via de website van de FOD Economie: 

https://stookoliecheque.economie.fgov.be
• via de post: download het formulier op de website 

van de FOD Economie of op onze website (ook 
bij stookolieverdelers te verkrijgen) en stuur het 
 aangetekend op. 

 

Zitten uw klanten met vragen? Meer informatie 
en alle formulieren over de stookoliecheque 
vindt u hier terug:

http://www.informazout.be/nl/blog
http://www.promaz.be/toolkit
https://stookoliecheque.economie.fgov.be
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INNOVATIE

HYBRIDE VERWARMINGS TOESTELLEN 
ALS EFFICIËNTE TUSSENOPLOSSING

Verwarming verduurzamen kan op diverse manieren en is vaak afhankelijk van de 
aanwezige installatie. Naast het vervangen van verouderde toestellen is een hybride 
verwarmingssysteem een efficiënte tussenoplossing. Remeha voorziet producten 
aangedreven door zowel traditionele brandstoffen als hernieuwbare energie. Yves 
Vanpoucke, commercieel directeur bij Remeha, vertelt meer over de werking en voordelen 
van een hybride verwarmingssysteem.  

Hoe zie je de verwarmingsmarkt in België evolueren?
Yves Vanpoucke: “De markt bestaat uit vier kwadranten: nieuwbouw, 
renovatie, residentiële en commerciële toepassingen. Elk kwadrant zal 
evolueren naar specifieke toepassingen. De residentiële nieuwbouw 
wordt volgens mij full electric. Bij commerciële toepassingen binnen de 
nieuwbouw zal de individuele ketel verdwijnen en zijn hybride 
 oplossingen haast een evidentie. In België doven fossiele brandstoffen 
langzaam uit, maar ze gaan niet van de ene dag op de andere 
 verdwijnen. Want het blijft een uitdaging om bij residentiële renovatie-
projecten tot een oplossing te komen die zowel praktisch haalbaar als 
betaalbaar is.”

Zetten fabrikanten daarom in op hybride 
verwarmingssystemen voor de vervangingsmarkt?
“Zeker, want volledig op groene energie draaien is niet vanzelfspre-
kend. Een hybride systeem maakt gebruik van zowel fossiele brandstof 
als groene energie. Met een combinatie van een condensatieketel en 
een elektrische warmtepomp kan je bijvoorbeeld 80 à 85% van je be-
hoeftes met hernieuwbare energie aandrijven. De overige vang je op 
met een fossiele oplossing. Die wisselwerking tussen beide wordt auto-
matisch aangestuurd. Bij gematigde buitentemperatuur volstaat enkel 

Met een combinatie van 
een condensatieketel en

een elektrische warmtepomp 
kan je 80 à 85% van je behoeftes 

met hernieuwbare energie 
aandrijven.

Yves Vanpoucke, 
commercieel directeur bij Remeha

Remeha België produceert verwarmingsoplossingen 
voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Sinds 2014 
vormen ze samen met Brötje, Chappée, Oertli één 
organisatie met een geïntegreerd productgamma. 
Hun catalogus focust op productinnovaties en 
bevat naast klassieke verwarmingssystemen ook 
zonneboilers, warmtepompen en hybride systemen. 
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een warmtepomp om de nodige energie te leveren. Pas als het kouder 
wordt of bij de productie van sanitair warm water zal het systeem over-
schakelen op de cv-ketel. De CO2-uitstoot ligt ook lager. Exacte cijfers 
zijn momenteel niet voorhanden. Om een indruk te geven: een installa-
tie met warmtepomp stoot ongeveer 35% minder CO2 uit dan een ge-
wone ketel. Daarbij is het ook financieel voordeliger omdat het toestel 
steeds de energiebron met de kleinste energiekost aanspreekt.”

Kan je van een bestaande cv-ketel ook een hybride 
systeem met warmtepomp maken?
“Ja, in dat geval spreken we van een add-on systeem waarbij we een 
warmtepomp plaatsen naast de aanwezige cv-ketel. De prestaties van de 
bijgeplaatste warmtepomp blijven gelijk. Het spreekt voor zich dat het 
rendement van een oudere ketel lager ligt dan dat van een nieuwere, 
condenserende ketel. De voorwaarden voor een optimale werking zijn 
 beperkt. De warmtepomp is compact en communiceert naast 
 Remeha-toestellen nagenoeg met elke ketel. Er komt wel een koel-
technische ingreep aan te pas, maar de aanwezige installatie blijft bewaard. 
Je hoeft dus geen onnodige kosten te maken voor extra installatiewerk.” 

Is er een boodschap die u wil meegeven aan 
installateurs?
“Klassieke modellen zijn misschien goedkoper, maar op termijn zal je ze 
toch moeten vervangen door een duurzamer systeem. In dat opzicht 

moet je een hybride systeem tegenwoordig altijd in overweging nemen. 
Zowel de klant als de installateur zijn doorgaans minder vertrouwd met 
deze nieuwe toestellen en dat brengt uitdagingen met zich mee. Niet 
enkel wat betreft de installatie, maar evenzeer de verkoop ervan. 
 Daarom hebben we een Hybrid Heroes community waar we installa-
teurs extra opleiden. Ze leren er de systemen installeren en vergaren 
de kennis om de klant correct te informeren. Bijgevolg kunnen ze beter 
inschatten wat de mogelijkheden zijn bij elk project. Ik wil echter 
 niemand afschrikken, want de hydraulische aansluiting is zeer makke-
lijk. Enkel het koeltechnische deel vraagt om specifieke kennis, aan-
gezien het om een split-systeem gaat.”

Wat is de terugverdientijd of het rendement op de 
investering van een hybride verwarmingssysteem?
“Veel hangt af van hoe de gebruiker omspringt met de installatie en dat 
hebben we niet in de hand. Concrete cijfers voorleggen over het rende-
ment wordt dus moeilijk. Toch heeft zo’n systeem altijd een gunstige 
invloed op de EPC-waarde van de woning. De instapmodellen schom-
melen rond de 4.000 à 4.500 euro. Daarvoor koop je niet enkel een 
 hybride installatie, maar ook tijd. Je neemt als het ware een optie op 
toekomstige, duurzame producten. Stel dat je ooit wil overstappen 
naar een ketel met koolstofarme brandstof, dan fungeert het hybride 
 systeem als transitiekit en is de wissel snel gemaakt. Wat nogmaals 
 bewijst dat je verschillende wegen kan volgen in de energietransitie.”  
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DOSSIER

ONZE GROOTSCHALIGE PRAKTIJKTESTS MET SUCCES AFGEROND

GEEN TECHNISCHE OBSTAKELS 
VOOR DE INVOERING VAN R33 
OP DE BELGISCHE MARKT

Een jaar lang werd R33 gebruikt in 15 verwarmingsinstallaties in woningen. De resultaten 
van de uitgevoerde controles hierop zijn unaniem positief: het mengsel van stookolie 
10ppm, HVO en FAME is perfect bruikbaar in verwarmingsinstallaties van minder dan 
20 jaar oud. De volgende stap? De voorbereiding van een juridisch en fiscaal kader om 
het te introduceren op de Belgische markt.

Uitgebreid onderzoek
In 2021 gingen ruim 1.500 eigenaars van een stookolieketel in 
op de uitnodiging om het product R33 te gebruiken. Uiteinde-
lijk werden er 15 gekozen om deel te nemen aan de tests. De 
keuze viel op laagtemperatuur- en condensatieketels van ver-
schillende merken die werden geplaatst tussen 2006 en 2021. 
In de zomer van 2021 werd gestart met de leveringen van R33. 
Nog even herhalen dat het R33-mengsel, dat werd getest in 
een onafhankelijk labo, bestaat uit 67% gasolie-diesel 10ppm 
(NBN EN 590) en 33% koolstofarme brandstof, namelijk 26% 
HVO (NBN EN 15940) en 7% FAME (NBN EN 14514).

Uitstekende meetresultaten 
In het voorjaar en de zomer van 2022 werden alle installaties 
gecontroleerd om te kunnen nagaan hoe ze werken met R33 
in vergelijking met klassieke stookolie. Daarbij ging bijzondere 
aandacht naar de staat van de installatie en de verbrandings-
waarden. Tijdens het stookseizoen 2021-2022 werd geen en-
kele bedrijfspanne vastgesteld die te maken had met de 
brandstof, evenmin als technische problemen met de leidin-
gen, pompen, filters of afvoerkanalen voor de verbrandings-
gassen. De verbrandingswaarden van de toestellen bleven 
ook conform met de overeenkomstige gewestelijke milieu-
reglementering.

Verbrandingswaarden
- Temperatuur van de verbrandingsgassen: gemiddeld 

49 °C voor condensatieketels en 168 °C voor 
laagtemperatuurketels

- Roetindex (Bacharach): 0-1 max.
- O2: alle installaties tussen 3,1 en 5,9% O2

- CO2: alle installaties tussen 10,9 en 12,9% CO2

- CO: alle installaties tussen 0 en 126 mg/kWh CO
- Verbrandingsrendement: alle installaties tussen 90,8 en 

99,5% (Hi)

Brander
- Stookolieleidingen: geen doorsijpelen of zweten van 

leidingen
- Geluid van de pomp: normaal of onbestaand voor alle 

systemen
- Werking van de pomp: geen enkele geblokkeerde pomp
- Vacuüm (onderdruk van de pomp): alle installaties 

tussen 0 en -0,4 bar
187 g CO2eq/kWh(Hi)

30% minder CO2-uitstoot met R33

267 g CO2eq/kWh(Hi)

R33

Klassieke stookolie

Het R33-mengsel bestaat uit 
67% stookolie 10ppm (NBN EN 590), 
26% HVO (NBN EN 15940) 
en 7% FAME (NBN EN 14514).
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Het gebruikte R33-mengsel werd ook getest in een labo, waar-
uit blijkt dat het product voldoet aan de norm voor verwar-
mingsgasolie NBN T 52-716 type B & A, met een calorische 
waarde van 45,98 MJ/kg en een filtreerbaarheidsgrens van 
–24 °C.

Lagere CO2-uitstoot met R33
Klassieke stookolie stoot 267 g CO2eq/kWh(Hi) uit. De in deze 
tests gebruikte R33 stoot 187 CO2eq/kWh(Hi) uit. Het verlaagt 
dus de CO2-uitstoot met een derde in vergelijking met klassie-
ke stookolie in eenzelfde cv-ketel. Als we de berekening door-
trekken naar een jaarverbruik van 2.000 liter R33 zal deze 
emissie 3,74 ton CO2-equivalent bedragen, ten opzichte van 
5,34 voor fossiele stookolie. Met de 15 testinstallaties bespaar-
den we dus al 24 ton CO2-equivalent. Als in België ca. 1,5 mil-
joen huishoudens, met een jaarverbruik van 2.000   liter, R33 
gebruiken, gaat het dan potentieel om een aanzienlijke daling 
van 2,4 miljoen ton CO2-equivalent per jaar. 

Alle lichten op groen
R33 is een koolstofarme vloeibare brandstof die stookolie kan 
vervangen in verwarmingsketels van minder dan 20 jaar oud. 
De tank hoeft vooraf niet eerst gereinigd te worden en de ke-
tels moeten buiten hun gewone jaarlijkse onderhoud niet nog 
eens extra afgeregeld te worden door een technicus. 

Naar de invoering van R33 op de markt
Nu Informazout de goede werking van R33 heeft aangetoond 
in bestaande verwarmingsketels, is de volgende stap het uit-
werken van een wettelijk en fiscaal kader voor de introductie 
van het product op de markt.  Wat betreft de brandstof normen 
kan R33 mogelijks worden geïntegreerd in de bestaande norm 
voor verwarmingsbrandstoffen NBN T 52-716, naar het voor-
beeld van het Zwitserse B30, dat werd opgenomen in de 
 Zwitserse norm SN 181160. Voor de markintroductie moet er 
een transparant en solide wettelijk en fiscaal kader komen. 
Een lijst met door de ketelfabrikanten goedgekeurde verwar-
mingsketels voor het gebruik van R33 is ook noodzakelijk, of 
zelfs een goedkeuring voor gebruik in alle stookolieketels. 
En om de decarbonisatie van stookolieverwarming te versnel-
len, zijn fiscale aanmoedigingsmaatregelen nodig. Koolstof-
arme brand stoffen zijn de toekomst van de sector. 

Uitmuntende resultaten
• Geen enkele bedrijfspanne
• Conforme verbrandingswaarden
• Lagere CO2-uitstoot met R33
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15 Belgische 
mazoutgebruikers testten 

het R33-mengsel.

Ontdek hun getuigenissen!

Christophe Dehaene

Gert Coteur

Nadine Haers

Johan Haghedooren

Brigitte Scheffers

Philippe Van de Wiele



REGLEMENTERING STOOKOLIETANKS 
IN HET BRUSSELS GEWEST
JULLIE MEEST GESTELDE VRAGEN (DEEL 1/2)

Sinds 2018 is er een specifieke reglementering voor de opslag van 
mazout in het Brussels Gewest. Deze reglementering wijkt af van 
de andere gewesten. Bent u een tanktechnicus die opslagtanks in 
Brussel controleert? Dan vindt u hier het antwoord op een aantal 
veelgestelde vragen en de aandachtspunten waarmee u rekening 
moet houden bij een tankcontrole. 

1 Op welke houders en ontvlambare vloeistoffen is 
de Brusselse reglementering van toepassing?

Op de opslag van mazout die als brandstof voor cv-ketels wordt 
 gebruikt in vaste houders met een individuele inhoud < 50.000 liter (l). 
Het betreft ingedeelde inrichtingen: 
- ≤  10.000 l ingegraven, ≥ 3.000 l en ≤ 10.000 l niet-ingegraven 

(klasse 3)
- >  10.000 l en ≤ 50.000 l (klasse 2)
- >  50.000 l (klasse 1)

De reglementering is niet van toepassing op niet-ingedeelde 
 inrichtingen, zoals niet-ingegraven mazoutopslag < 3.000 l, noch op 
voorraadtanks of dagtanks van nood- of stroomaggregaten, noch op 
inrichtingen voor brandstofverdeling of op tijdelijke inrichtingen. 

2 Sinds wanneer is deze reglementering van 
toepassing? Wat is een bestaande installatie en 
wat is een nieuwe? 

Deze reglementering is van toepassing sinds 27/08/2018. Een bestaan-
de inrichting/opslagplaats werd al uitgebaat op 27/08/2018. Een nieuwe 
inrichting is na 27/08/2018 in gebruik genomen.

3 Kan een erkend technicus opslagtanks in 
Vlaanderen of een expert opslaginstallaties in 
Wallonië mazouttanks en opslaginstallaties in 
het Brussels Gewest controleren?

Ja, de reglementering vermeldt gelijkwaardigheid van de experten uit 
de andere gewesten:
- Stookolietechnici erkend door het Vlaams Gewest 
- Experten erkend door het Waals Gewest voor de dichtheidscontrole 

op stookolietanks met ultrasoon of onderdruk of experten 
 opslag installaties

4 Welk type overvulbeveiliging is conform 
en tegen wanneer?

De opslagtank moet uitgerust zijn met een mechanische of elektroni-
sche voorziening die de brandstoftoevoer automatisch afsluit wanneer 
maximaal 98% van de nominale capaciteit van de opslag installatie be-
reikt wordt. Er is geen afwijking voor een alarmfluit.
- Bestaande niet-ingegraven opslagtanks ≥ 3.000 l: 

uiterlijk op 27/08/2023 
- Bestaande ingegraven opslagtanks > 10.000 l: 

vanaf 27/02/2022
- Bestaande ingegraven opslagtanks ≤ 10.000 l: 

uiterlijk op 27/08/2023 
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5 Waar moet de ontluchtingsleiding uitkomen?
De opslagtank moet voorzien zijn van een ontluchtingsleiding die in de 
openlucht uitkomt. Bij ingegraven tanks is een ontluchtingsleiding die 
uitkomt in het mangat niet conform. 
- Bestaande niet-ingegraven tanks ≥ 3.000 l: 

uiterlijk op 27/08/2023 
- Bestaande ingegraven opslagtanks > 10.000 l: 

vanaf 27/02/2022. Wel buiten de verticale projectie van een gebouw 
en op minstens 3 meter van elke opening van eender welk gebouw.

- Bestaande ingegraven opslagtanks ≤ 10.000 l: 
uiterlijk op 27/08/2023 

6 Hoe past u de inkuiping en/of dubbele wand met 
lekdetectie toe bij niet-ingegraven opslagtanks?

Alle niet-ingegraven opslagtanks moeten ofwel enkelwandig zijn met 
inkuiping of een dubbele wand hebben uiterlijk op 27/08/2023.

- Bestaande enkelwandige niet-ingegraven tanks ≥ 3.000 l:
• Voor de inkuiping moet er ten minste 50 cm ruimte zijn tussen de 

opslagtank en het plafond, 20 cm tussen de opslagtank en de bo-
dem en 50 cm tussen de opslagtank en de wanden van de inkui-
ping of andere opslagtanks.

• Indien de inkuiping niet aan deze voorwaarden voldoet of niet alle 
wanden van de tank toegankelijk zijn, wordt de opslagtank als 

Meer info nodig?
Het tweede deel van deze meest gestelde vragen vindt u in de volgende editie van Verwarmingsinfo (N° 200). Ook op de website 
van Leefmilieu Brussel vindt u verschillende rubrieken terug die meer uitleg geven over de reglementering van ingegraven en 
niet-ingegraven tanks.

niet-toegankelijk beschouwd en dient de dichtheid van de tank om 
de 3 jaar te worden gecontroleerd. Als er geen dichtheidscontrole 
kan worden gedaan (bv. parallellepipedische tank), moet de 
 opslagtank binnen de 6 maand na de eerste vaststelling worden 
vervangen.   

- Bestaande dubbelwandige niet-ingegraven tanks ≥ 3.000 l: 
• De opslagtank moet uitgerust zijn met een permanent lekdetectie-

systeem tussen de twee wanden. Bijvoorbeeld een  circulerende 
vloeistof. Indien het peil of de druk van de vloeistof varieert, of als 
er stookolie mee vermengd raakt, moet er een hoorbaar en/of 
zichtbaar alarm afgaan. 

7 Dubbele wand en lekdetectie bij ingegraven 
opslagtanks: hoe toepassen?

Bestaande ingegraven enkelwandige tanks moeten uitgerust worden 
met een dubbele wand en een permanent lekdetectiesysteem. Dat kan 
door de bestaande tank te vervangen door een dubbelwandige of door 
de bestaande wand te verdubbelen door er een extra soepele wand in 
te plaatsen. Voor opslagtanks > 10.000 l moest dat al sinds 27/02/2022 
en voor tanks ≤ 10.000 l tegen 27/08/2023 volgens de regelgeving. 
 Bestaande tanks ≤ 10.000 l die deze dubbele wand niet hebben na 
27/08/2023 mogen toch in gebruik blijven als ze na 27/08/2023 jaarlijks 
worden gecontroleerd.

Ingegraven 
stookolie 
 opslagtanks

Niet-ingegraven 
stookolie 
opslagtanks
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Het was niet de eerste keer dat eigenaar Christophe Dehaene een 
beroep deed op Kurt Jacob. “Iets meer dan tien jaar geleden wilde 

hij zijn mazoutverbruik verlagen”, vertelt Kurt. “We plaatsten toen een 
WOLF-zonneboiler, waarmee hij tot wel acht maanden per jaar zijn 
sanitair water kon verwarmen. Van een rendement gesproken! Er staan 
geen bomen of andere gebouwen naast het huis, waardoor de zon dus 
het grootste deel van de dag op de thermische zonnepanelen valt.” 
De zonneboiler was echter niet aangesloten op de verwarmingsketel. In 
2021 nam Christophe Dehaene opnieuw contact op met de installa-
teur. “De ketel zat tegen de grenzen van zijn kunnen aan. Het was al een 
ouder model, meer dan 20 jaar, en hij stond onder de trap naar de 
slaapkamers. Ik had de ruimte al beter geïsoleerd, maar het lawaai 
bleef storend”, vertelt Christophe Dehaene. Kurt Jacob vult aan: “Boven-
dien was de brander overgedimensioneerd. Het was zeer moeilijk om 
het wettelijk minimumrendement te halen.” 

De eigenaar van dit huis in Heuvelland wilde zijn oude verwarmingsketel vervangen. 
Waarom? Hij wilde energie besparen, een stillere installatie en die kunnen combineren 
met zijn zonneboiler. Kurt Jacob, installateur bij Jacob Kurt & vader, legt de keuze van 
zijn klant uit.

Bij mazout blijven?
Kurt Jacob plaatste een WOLF-condensatieketel model COB-2 van 
20  kW. “Op mazout, ja! Een aardgasaansluiting was geen optie. We 
hebben even propaan overwogen, maar aangezien de installatie in de 
kelder ligt en propaan, dat zwaarder is dan lucht, dus neerdaalt, was 
de veiligheid niet optimaal. Een verwarmingsketel op mazout die we 
konden combineren met de zonneboiler leek ons dan ook de beste 
oplossing.” 
“Door te kiezen voor een ketel van hetzelfde merk als de zonneboiler, 
verliep de aansluiting vlotter”, aldus Kurt Jacob. De zonneboiler is nu 
ook zichtbaar op het besturingssysteem van de ketel. Om de ketel te 
vervangen, moesten er ook werken aan de schoorsteen worden uitge-
voerd. “Die hebben we gereinigd, er een buis in geplaatst en een eind-
stuk toegevoegd aan de inox buitenschouw, die al geïsoleerd was.” 

“De 20 jaar oude ketel stond onder de trap naar de 
slaapkamers. Ik had de ruimte al beter geïsoleerd, 
maar het lawaai bleef storend.”
Christophe Dehaene, eigenaar

CASE

Een zuinige en stille 
hybride installatie
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TECHNISCHE FICHE

Installatie
- Condenserende mazoutketel
- WOLF COB-2 van 20 kW met een  tweetrapsbrander 
- WOLF SEM1 300 zonneboiler met 4m² thermische 

zonnecollectoren

Mazoutopslag
- Bovengrondse tank van 2.000 liter

Installateur
Jacob Kurt & Vader (BV), Reningelst (Poperinge)

De raad van de installateur
“Wanneer ik een ketel plaats, spoel ik altijd 
het hele centrale verwarmingssysteem. 
Zo zorg ik ervoor dat alles werkt, 
zonder vuilresten. Daarna plaats ik een 
permanente magnetische filter die het 
vuil verzamelt. Dat is voor mij ook een 
prima manier om het hele systeem 
te controleren. Vooral als je weet dat 
bepaalde onderdelen gevoelig zijn 
voor vuil.” 

“Ik neem altijd de tijd om de vertrek- en retourtemperatuur fijn 
af te stellen op de behoeften van de installatie en van de klant. 
Dat kan het verbruik aanzienlijk verlagen.” 
Kurt Jacob, installateur

Stil
De installatie is nu stil genoeg voor de klant. “Het is een verschil van dag 
en nacht. We horen de ketel niet meer”, zegt Christophe Dehaene. “Met 
dit model moet ik er soms expliciet bij zeggen: “Jaja, ze werkt, 
hoor!” (lacht) Het is een gesloten model, en dus automatisch stiller. En 
voorzien van een volledige geluidsisolatie.” Nog een bijzonder kenmerk: 
de ketel draait zonder voorverwarming, maar met een druksysteem. 
“Dat levert de klant een besparing op van zo’n zestig euro per jaar op 
zijn elektriciteitsfactuur.” 
 “Het is een tweetrapsbrander. Voor deze nieuwe generatie bieden de 
fabrieksinstellingen al een pompdruk voor beide trappen. De installa-
teur moet dus de CO2 door middel van de snelheid van de ventilator 
instellen. Uiteraard moet alles dan gecontroleerd en indien nodig bij-
gestuurd worden!”  

Onderhoudsgemak
Kurt Jacob is ook zeer te spreken over het onderhoudsgemak van de 
nieuwe verwarmingsketel. “Het is een model met verticale verbranding. 
Ik doe de ketel dus langs de bovenkant open, verwijder de sifon en 
plaats er een emmer onder. Dan kan ik de ketel reinigen met water. Een 
borstel zit er al bij. Bovendien gebeurt de vlamdetectie niet met een 
fotoweerstand maar door ionisatie. Voor mij is dat een voordeel, want 
het komt vaker voor dat ik opgebeld word voor een panne op een 
 brander met een fotoweerstand en dat ik dan enkel de sensor moet 
reinigen.” 

De vertrek- en retourtemperatuur optimaliseren
“Bij sommige van mijn klanten daalde het verbruik met 50% nadat ze 
hun ketel hadden vervangen”, vertelt Kurt Jacob opgetogen. “Ik neem 
altijd de tijd om de vertrek- en retourtemperatuur fijn af te stellen. De 
fabrieksinstellingen zijn immers ingesteld voor Duitsland, waar de tem-
peratuur tot -16 °C kan dalen. Voor mijn regio volstaat een instelling tot 
-8 °C.” De installateur begint bij een lage vertrek- en retourtemperatuur 
en verhoogt die beetje bij beetje. “In veel woningen zijn de radiators 
overgedimensioneerd. Dan kunnen de woonruimtes soms verwarmd 
worden met een watertemperatuur van 40 of 45 °C!   De klant geniet 
van hetzelfde comfort, maar met minder vermogen.” 



1% heeft ook 
geen probleem. 

99% van uw klanten
heeft geen probleem 
van bodemverontreiniging 
door een mazoutlek. 

geen probleem. 
Want Promaz helpt! 

De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het 
Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, 
b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie en tot het beloop van de 
beschikbare financiële middelen van Promaz (art 16 van het Samenwerkingsakkoord). 

Wat een opluchting

Goed nieuws voor het milieu én voor uw klanten. Als ze vermoeden dat ze een lek hebben
in hun mazouttank, kunnen ze vanaf nu beroep doen op Promaz, het fonds dat hen helpt
en financieel tussenkomt bij de bodemsanering. Wat een opluchting!  

We rekenen ook op u om uw klanten dit goede nieuws te brengen: 
ga naar promaz.be/toolkit, om gratis affiches en folders te bestellen
in de hoeveelheden die u nodig heeft. Samen kunnen we bijdragen aan de sanering van de bodem. 
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