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Voorwoord 
 

 

 

Onderhavige teksten werden beëindigd in april 2017 en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd door Cedicol vzw; zij zullen binnen de maand aangepast worden op hun website. 

De toepasselijke kanalen zullen gebruikt worden om deze te verspreiden. 

 

In geen enkel geval is de uitgever verantwoordelijk voor de inhoud van dit document dat louter 

opgemaakt is ter informatie; de toepasselijke wetgevingen, normen en/of code van goede praktijken 

moeten altijd nageleefd worden. 

 

Elke verwijzing en gebruik van de informatie van deze publicatie als dusdanig gebeurt onder de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker. Overnamen en verdere verwerking zijn toegestaan mits 

bronvermelding. 



 



9 

 

I. INLEIDING & ALGEMEENHEDEN 

I .1.  INLEIDING  

De inschrijver dient zich te houden aan de basiscriteria en de installatieprincipes die zijn beschreven 

in dit bestek. Hij mag echter in variante een andere oplossing voorstellen, op voorwaarde dat hij de 

vragen en eisen van het bestek opvolgt en het akkoord heeft van de bouwheer met de goedkeuring 

van de architect voor de uitvoering. 

 

De installaties moeten voldoen aan alle van kracht zijnde reglementen en besluiten alsook aan de 

betreffende normen (o.a. NBN B 61-001 en NBN B 61-002), TV, STS’sen en andere geldende 

technische bescheiden. Een overzicht van interessante documenten is in de bibliografie 

opgenomen. 

 

De volledige lijst van de TV, dossiers en infofiches is te raadplegen op www.wtcb.be; rubriek 

'‘Publicaties en normen'’. Tevens verwijzen wij naar de handboeken1 van Cedicol, namelijk 

“Brandertechniek vloeibare brandstoffen” en “Installatie en nazicht van opslagtanks voor vloeibare 

brandstoffen”. 

 

De elektrische aansluiting die nodig is voor de verwarmingsinstallatie, moet conform de van kracht 

zijnde reglementen worden uitgevoerd. 

 

De oplevering van de installatie moet geschieden zodra deze bedrijfsklaar is of op een ander tijdstip 

overeen te komen in het contract, met respect voor de opgelegde termijn door de verschillende 

wetgevingen. 

I .2.  OMVANG VAN DE AANNEMING & 

ALGEMEENHEDEN 

De berekening van de installatie valt ten laste en onder de verantwoordelijkheid van de installateur 

en/of studiebureau. Hij moet rekening houden met alle nodige en niet vermelde elementen van deze 

aanneming om een optimaal rendement te bekomen. Indien de architect een rookgasafvoer voor een 

al of niet gesloten toestel, een koker of een technische schacht voor het later installeren van een 

rookgasafvoer (aansluiting type B of C) in zijn plan voorziet, dan moet deze rookgasafvoer, koker of 

schacht aangepast zijn aan de toekomstige verwarmingsinstallatie. 

                                                
1  Het is mogelijk om deze syllabi te bestellen door contact te nemen met Cedicol, via 02/558.52.20 
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De prijsofferte van de installateur moet duidelijk, volledig en nauwkeurig zijn en moet tenminste de 

volgende kenmerken vermelden: 

–  het ondernemingsnummer van de installateur en attest dat verklaart of er al dan niet een 

verplichting is om inhoudingen toe te passen op de facturen2; 

–  de levering en het plaatsen van de volledige installatie; 

–  het merk en type van het voorgestelde geheel ketel-brander (met of zonder aanmaak van 

sanitair warm water of SWW) met energie-efficiëntie label (zie ook 

www.Cedicol.be/nl/publicaties - Gids energie-etikettering) en met vermelding van het 

seizoensrendement (volgens de Europese Verordeningen 811/2013 en 812/2013, t.o.v. de  

bovenste verbrandingswaarde, Hs); 

–  de beschrijving van de geplande installatie voor de aanmaak van sanitair warm water, met 

vermelding van de karakteristieken; 

–  het merk, type en werkingsbeschrijving van het voorgestelde regelsysteem; 

–  de beschrijving van de geplande rookgasafvoer; 

–  het merk, aantal en kenmerken van de voorziene verwarmingslichamen; 

–  het merk en type van het kraanwerk en van de accessoires van de verwarmingslichamen 

alsook, indien opportuun, de nodige kamerthermostaten; 

–  het type van isolerend materiaal gebruikt voor de warmte-isolatie van de warmwaterleidingen; 

–  de opgave van de kenmerken van de belangrijkste veiligheidsaccessoires: 

–  de inhoud en wijze van opslag van de brandstof en leidingtype 

–  de gewaarborgde temperaturen in de verschillende lokalen bij minimale buitentemperatuur en 

gekozen ketelregime; 

–  de beschrijving van de elektrische installatie van de verwarmingsuitrusting; 

–  alle elementen die niet specifiek zijn vermeld hierboven, maar die als noodzakelijk worden 

erkend voor de oplevering van een installatie die volgens de code van goede praktijk is 

uitgevoerd; 

–  het in bedrijf stellen en het instellen, nodig voor een optimale werking, en het afleveren van 

alle nodige documenten conform aan de verschillende wetgevingen; 

–  de waarborgen voor het gebruikte materiaal; 

–  de betalingsvoorwaarden die finaal heropgenomen zullen worden in de alleen geldende 

aannemingsovereenkomst; 

–  de uitvoeringstermijn; 

–  de voorgestelde varianten en hun voordelen; 

–  de adressenlijst met referenties van enkele uitgevoerde installaties. 

 

De installatie begint na de nutsvoorzieningen met inbegrip van de vulgroep, de zekeringkast met 

schakelaar voor de elektrische uitrusting, de toe- en afvoerleidingen vanaf het stookoliereservoir en 

het overdrukventiel te koppelen aan de voorziene afvoer ter plaatse, aangeduid op de plannen. 

In overleg met de architect moeten de volgende plaatsen worden bepaald: 

–  de toevoer van water in de stookruimte; 

–  de toevoer van elektrische stroom, aantal en doorsnede van de geleiders, het type zekeringen; 

–  equipotentiaalverbindingen; 

–  plaats en karakteristieken van de condensafvoer en afvoer overdrukventielen. 

 

                                                
2  Voor meer info rond de inhoudsplicht volgens artikel 30bis (wetten van 8 december 2013, 27 april 2007 en 21 december 

2007 en koninklijk besluit van 27 december 2007): zie www.socialsecurity.belgium.be 

 

http://www.cedicol.be/nl/publicaties
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Naast de levering, plaatsing en indienstelling van het geheel van de installatie zijn tevens 

inbegrepen: de keuring vóór de ingebruikname en de regelmatige controle en het onderhoud van de 

installatie volgens de voorschriften en de wettelijke bepaling die nodig zijn gedurende de periode 

van de waarborg van twee jaar of vanaf de datum waarop de installatie in bedrijf wordt gesteld. 

 

Voorafgaand het geschreven akkoord voor de uitvoering van de genoemde installatie, moet de 

installateur een plan voorleggen dat het volgende omvat: 

–  de aangenomen plaatsen voor de ketel, de rookgasafvoer en de verwarmingslichamen; 

–  de algemene inplanting, het tracé en de doorvoer van de leidingen. 

 

Deze opstelling moet het akkoord van de eigenaar dragen alsook een gunstig advies krijgen van de 

architect. 

De installateur moet alle nodige schikkingen treffen zodat hij in overeenstemming is met de van 

kracht zijnde reglementen en hij moet de uitvoering verzekeren in overeenstemming met de code 

van de goede praktijk. Tevens zal bij de indienststelling een ‘‘as-built’’ dossier afgegeven worden 

dat minstens het uitvoeringsplan, de handleidingen en de fiches van de gebruikte materialen bevat 

en de verschillende delen opgenomen in de wetgeving van het Waalse gewest (‘dossier chauffage’) 

of deze van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (logboek). De regelgeving, binnen het Vlaams 

Gewest, over het as-builtattest is nog niet in werking en er is huidig nog geen timing bekend gemaakt. 

Er kunnen dus nu nog geen as-builtattesten worden aangevraagd of bekomen. 
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II. ALGEMENE UITRUSTING VAN DE 

VERWARMINGSINSTALLATIE 

Om een hoog rendement en een milieuvriendelijke werking te verzekeren, moeten de 

verwarmingsketel en de brander één geheel vormen dat CE-gekeurd is en het desbetreffende 

energie-efficiëntie label dragen. 

Bijzondere aandacht gaat hier naar de norm NBN EN 12828 en de TV van het WTCB nr. 150 en 235 

alsook het WTCB-rapport nr. 14 van 2013. 

I I .1.  BESCHRIJVING VAN DE 

VERWARMINGSINSTALLATIE  

De centrale verwarmingsinstallatie kan volgende elementen bevatten : 

1.  Type: warm water met versnelde circulatie 

2.  Verwarmingsketel 

a.  Lage temperatuur of condensatie 

b.  Met een ‘open’ of een ‘gesloten’ verbrandingskring 

c.  Vloer- of wandmodel 

3.  Verwarmingsketel met aanmaak van sanitair warm water 

a.  Geïntegreerde boiler 

b.  Losstaande boiler (niet geïntegreerd). 

4.  Vermogen van de ketel 

5.  Regelsysteem 

a.  Regeling met kamerthermostaat 

b.  Regeling met buitenvoeler of weersafhankelijke regeling 

c.  Regeling met buitenvoeler en binnenvoeler 

d.  Domotica 
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I I .2.  BASIS VOOR DE BEREKENING VAN DE 

WARMTEVERLIEZEN EN HET VERMOGEN 

VAN DE VERWARMINGSKETEL  

Hiervoor zijn o.a. te raadplegen: de volgende TV (technische voorlichtingen) van het WTCB, nr. 174 

en 155. 

De installateur moet de warmteverliezen van het gebouw berekenen in overeenstemming met de 

norm NBN EN 12831 en rekening houdend met de laatste EPB-eisen. Bijkomende gegevens vindt 

u op www.bbri.be/antenne_norm. 

De temperaturen die in de lokalen moeten behaald kunnen worden bedragen respectievelijk, tenzij 

andere specificaties op de plannen: 

–  inkom, gangen, trappenhuizen, wc: 18° C 

–  badkamer, douche: 24° C 

–  slaapkamers, keuken: 20° C 

–  eetkamer, woonkamer, kantoor: 22° C 

Bijzondere aandacht dient besteed aan mogelijke uitbreiding van de installatie zonder 

overdimensionering uit het oog te verliezen; dit dient voorafgaandelijk besproken te worden tussen 

de partijen met de architect. 

I I .3.  TYPES VERWARMINGSKETELS  

Om een hoog rendement en een milieuvriendelijke werking te verzekeren, moeten de 

verwarmingsketel en de brander één geheel vormen dat CE-gekeurd is en het desbetreffende 

energie-efficiëntie label dragen. 
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Het vroegere Optimaz-elite label staat voor condenserende ketels, d.w.z. ketels met het hoogste 

rendement door de terugwinning van de latente warmte van de waterdamp aanwezig in de 

rookgassen (verbrandingsrendement hoger dan 97,5% op Hi of 91,2% op Hs). 

 

Het vroegere Optimaz label staat voor lage temperatuurketels, d.w.z. ketels met hoog rendement 

(verbrandingsrendement hoger dan 93% op Hi of 87% op Hs) die op lage temperatuursystemen zoals 

bv. vloerverwarming mogen aangesloten zijn. 

 

Er wordt ook een voorkeur gegeven aan vergassingsbranders tov Low NOx brander (lagere emissies 

en een beter jaarrendement van de verwarmingsinstallatie), en voor de condenserende ketels aan 

2 trapsbranders (beter terugwinning van de latente warmte van de waterdamp wanneer de brander 

op het kleinste vermogen functioneert). 

Afhankelijk van de beschikbare plaats van de opstellingsruimte kan men ook kiezen tussen een 

wand- of vloerketel, en afhankelijk van de verluchting3 voor een ‘open’ (type B aansluiting) of 

‘gesloten’ (type C aansluiting) ketel. 

De installateur zorgt bij de indienststelling dat de opaciteit (de rookindex) van de 

verbrandingsgassen, gemeten bij de uitgang van de stookketel, niet hoger dan 1 op de 

Bacharachschaal ligt en dat het gehalte aan koolstofdioxide (CO2) in de verbrandingsgassen 

minimaal 12% bedraagt. 

Meer uitleg hierover vindt men in het Cedicol handboek “Brandertechniek vloeibare brandstoffen”. 

  

                                                
3  Zie hoofdstuk III voor meer uitleg. 
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I I .4.  REGELSYSTEEM 

Het automatische regelsysteem moet zo worden ingesteld, dat een glijdende watertemperatuur 

wordt bekomen bij voorkeur in functie van de buitentemperatuur (ook WAR of weersafhankelijk 

regeling genoemd) en de inertie van het gebouw. 

Voor een moderne regeling gelden een aantal minimale eisen: 

 

–  de regeling is digitaal 

–  de regeling bevat een ingebouwde jaarklok met minimaal een weekprogramma en 4 

schakelmomenten per dag en met vakantiemodus, een automatische zomer/winter schakeling 

en een gangreserve van enkel uren voor datum en tijd. Bij voorkeur blijven het klokprogramma 

en de andere instellingen eindeloos bewaard 

–  indien ook sanitair warm water aangemaakt wordt is er tevens een sanitair warm water 

voorrangschakeling en een anti-legionella-schakeling voor warm water 

–  indien meerdere kringen toegepast worden dient de regeling geschikt te zijn voor een extra 

zone regeling m.b.v. gestuurde servoklep 

–  eventueel kan ook een anti-blokkeersysteem voor pompen in de regeling zitten. 

Een aantal mogelijkheden kunnen gekozen worden: 

I I .4.1.  Regel ing met kamerthermostaat  

Deze regeling zal in functie van het temperatuursverschil tussen de gemeten binnentemperatuur en 

de gevraagde binnentemperatuur de ketel aansturen. 

Voor een lage temperatuursketel is de buitenvoeler aanbevolen, maar een regelsysteem met 

kamerthermostaat met klok die de ketel aanstuurt (en niet de circulatiepomp) is eveneens geschikt. 

Voor een condensatieketel is een regelsysteem met kamerthermostaat af te raden. 

De thermostaat wordt bij voorkeur geplaatst in een referentieruimte, zoals de woonkamer op 1,5 m 

boven de vloer op een binnenmuur waar de lucht vrij kan circuleren. De thermostaat mag niet 

gemonteerd worden boven een warmtebron zoals een TV of radiator. 

I I .4.2.  Regel ing met bui tenvoeler of  weersafhankel i jke regeling  

De weersafhankelijke regeling stuurt de vertrekwatertemperatuur van de ketel, die omgekeerd 

evenredig is met het ingangssignaal dat de buitentemperatuur vertegenwoordigt. Het verband 

tussen beide is lineair en instelbaar en wordt de stooklijn genoemd. Voor maximaal rendement 

kunnen ook meerdere stooklijnen worden voorzien, bijvoorbeeld voor dag-, nacht- en versneld 

temperatuursregime. 

In combinatie met een condensatieketel verhoogt deze regeling het rendement omdat de 

retourtemperatuur van het CV-water zo laag mogelijk gehouden wordt. 

De buitenvoeler moet worden geïnstalleerd op de gevel die noordoost ligt, op een plaats die 

representatief is voor het buitenklimaat en op een hoogte van ± 3 m boven de grond. 
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I I .4.3.  Regel ing met bui tenvoeler en binnenvoeler  

Bij dit type regeling wordt de ketel weersafhankelijk gestuurd, maar in functie van de gemeten 

binnentemperatuur zal de regeling indien nodig het door de stooklijn bepaalde regime aanpassen 

indien de gevraagde comforttemperatuur niet gehaald wordt of overschreden wordt. 

I I .4.4.  Domotica 

De domotica kan ook dienst doen als regeling volgens bovenstaande principes en gekoppeld worden 

aan de aanwezigheid van mensen in de woning. 

Om de kamertemperatuur van elk lokaal apart te kunnen bijsturen, is het sterk aangeraden om 

thermostatische kranen te monteren op elk verwarmingslichaam. 

Men kan ook gebruik maken van programmeerbare thermostatische kranen zodat de temperatuur 

tijdsgebonden afstelbaar is per lokaal. 
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III. OPSTELLINGSRUIMTE VAN DE KETEL 

OF STOOKRUIMTE 

Afhankelijk van het vermogen van de installatie moet de opstellingsruimte of de stookruimte van de 

ketel beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN B 61-0024 (tot 70 kW) of NBN B 61-0015 

(vanaf 70 kW) en de voorschriften van brandveiligheid (KB 12/07/20126). 

De verwarmingsketel mag uitsluitend gesloten werken in een ruimte die eventueel verontreinigd is 

of kan zijn met halogeenkoolwaterstoffen (deze bevinden zich bv. in sprays, verven, oplosmiddelen 

en reinigingsproducten), buitengewone stofneerslag of vochtigheid. 

De stookruimte of de opstellingsruimte moet vorstvrij zijn. 

I I I .1.  EISEN VOOR DE OPSTELL INGSRUIMTE  

Alle centrale verwarmingsketels, ongeacht hun vermogen, moeten voldoen aan het maximale 

geluidniveau vermeld in de norm NBN S 01-401. Het verwarmingstoestel moet opgesteld worden 

zodat er voldoende ruimte rondom overblijft om ze gemakkelijk te kunnen onderhouden. 

I I I .1.1.  Nominaal vermogen ≤  30 kW 

Centrale verwarmingsketels met een gesloten verbrandingskring zijn overal toegelaten. Centrale 

verwarmingsketels met een open verbrandingskring worden overal toegelaten met uitzondering van 

slaap- en badkamers (bad/stortbad). 

I I I .1.2.  30 kW < nominaal vermogen < 70 kW  

Centrale verwarmingsketels met een open of gesloten verbrandingskring moeten opgesteld worden 

in een technische ruimte uitgerust met branddeur met EI30. 

Dit is niet van toepassing voor de industriegebouwen, de gebouwen bestaande uit maximaal twee 

bouwlagen en met een totale oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 100 m² en de eengezinswoningen 

(KB 12/07/20126).  

I I I .1.3.  Totaal geïnsta l leerd nom. vermogen ≥  70 kW 

Centrale verwarmingsketels met een open of gesloten verbrandingskring moeten opgesteld worden 

in een stookplaats. De branddeur moet hier EI60 en zelfsluitend zijn. 

                                                
4  Deze norm dateert van 2006 (+ AC: 2008). Deze norm zal geactualiseerd worden. Wees alert dat een nieuwe versie 

van deze norm binnenkort zal verschijnen 

 
5  Deze norm dateert van 1986 (A1: 1996). Op dit ogenblik wordt deze norm geactualiseerd. Wees alert dat een nieuwe 

versie van deze norm binnenkort zal verschijnen. 

 
6  Eerdere uitgaven KB 07/07/1994, KB 04/04/1996, KB 19/12/1997, KB 04/04/2003, KB 13/06/07 en KB 01/03/2009 
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I I I .2.  EISEN VAN VENTILATIE EN 

VERLUCHTING  

In een stookruimte of opstellingsruimte dient verse lucht aangevoerd te worden en gebruikte lucht 

afgevoerd te worden. Enerzijds zijn er de gassen die via de ketel en de rookgasafvoer geëvacueerd 

wordt, anderzijds zijn er de eventuele giftige gassen en de vrijgegeven warmte van de ketel die 

moeten afgevoerd worden. 

Hier moet men een verschil maken tussen centrale verwarmingsketels met een ‘open’ of een 

‘gesloten’ verbrandingskring. 

Voor centrale verwarmingsketels met een ‘open’ verbrandingskring (synoniem ‘open’ ketel) is het 

belangrijk om voldoende verbrandingslucht beschikbaar te hebben om de correcte verbranding van 

de stookolie te verzekeren. Daarom moet het lokaal waar de verwarmingsketel wordt geplaatst van 

een verse luchttoevoer of lage ventilatie voorzien zijn. De ventilatie mag niet afsluitbaar zijn. 

Voor centrale verwarmingsketels met een ‘gesloten’ verbrandingskring (synoniem ‘gesloten’ ketel) 

hoeft men geen specifieke ventilatie voor verbrandingslucht te voorzien, in de veronderstelling dat 

de ketel de verbrandingslucht rechtstreeks van buiten gaat halen. 

De verluchting van de stookruimte of opstellingsruimte moet dus voorzien zijn voor centrale 

verwarmingsketels met een open verbrandingskring, en voor centrale verwarmingsketels met een 

‘gesloten’ verbrandingskring die geplaatst zijn in kleine ruimtes zoals bijvoorbeeld plaatsing in een 

kast. Zie ook terzake de norm NBN B 61-002, Hoofdstuk 5. 

I I I .2.1.  Totaal geïnsta l leerd  nominaal  vermogen 

< 70 kW 

Er moet een verse luchttoevoer of lage ventilatie worden voorzien voor centrale verwarmingsketels 

met een ‘open’ verbrandingskring die rechtstreeks van buiten komt met een vrije netto doorsnede 

van 3 cm²/kW, en met een minimum van 50 cm², eventueel te verhogen met het nodige volume voor 

de ventilatie van de opstellingsruimte. 

De verluchting of luchtafvoer moet een minimaal ventilatiedebiet van 0,2 l/s per kW hebben, of een 

minimum van 7 l/s (25,2 m³/h). De hoge ventilatie dient een vrije netto doorsnede van 1/3 van de 

lage ventilatie opening te hebben met een minimum van 50 cm². Vermits de EPB-regelgeving via de 

ventilatienorm NBN D 50-001 minstens dit debiet voor elke bewoonde ruimte oplegt, dienen geen 

specifieke maatregelen genomen te worden in geval van mechanische ventilatie (type B, type C en 

type D). Indien dit niet zo is, of indien de ventilatie volledig natuurlijk gebeurt (type A), dient de norm 

NBN B 61-002 gevolgd te worden. 
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I I I .2.2.  Totaal geïnsta l leerd nominaal vermogen 

≥  70 kW 

Er moet een van buiten rechtstreeks en verse luchttoevoer of lage7 ventilatie worden voorzien voor 

de centrale verwarmingsketels (nominaal nuttig warmtevermogen < 1.2 MW in de stookruimte) met 

een open verbrandingskring met 

•  een minimale oppervlakte S van 1 dm²/17,5 kW als de schoorsteen een nuttige hoogte heeft van 

meer dan 6 m. 

•  een minimale doorgangsoppervlakte S’ van 1,5 dm²/17,5 kW als de schoorsteen een nuttige 

hoogte heeft van minder dan of gelijk aan 6 m. 

 

De hoge ventilatie of verluchting moet een vrije doorlaat hebben van tenminste 1/3 van de totale 

doorsnede van de lage ventilatie met een minimum van 2 dm².  

Andere alternatieven bestaan om de luchtaanvoer en luchtafvoer uit te voeren8. 

I I I .3.  CONDENSAFVOER 

Het is belangrijk om een condensafvoer te voorzien in de stookruimte of opstellingsruimte voor de 

condensatieketels, maar ook voor de lage temperatuurketel (om het condenswater van de 

rookgasafvoer af te voeren). 

Elk rookgasafvoerkanaal waarin zich condensaat kan vormen is op zijn laagste punt verbonden met 

het afvoersysteem voor afvalwater van het gebouw. Dit afvoersysteem is gemakkelijk te inspecteren 

en te reinigen. 

Wanneer de opstellingsruimte zich onder het rioolniveau bevindt of een natuurlijk verval niet mogelijk 

is, kan het nodig zijn om een specifieke en automatische condensaatopvoermodule met een 

voldoende opvoerhoogte te voorzien. 

Het condensatiewater wordt naar de riolering geleid mits tussenschakeling van een reukafsluiter 

(sifon). De pH-waarde van het condenswater hangt af van het type stookolie. Het condenswater van 

klassieke gasolie verwarming (met een max. zwavelgehalte van 50 ppm, sinds 1/1/2016) zal zuurder 

zijn dan het condenswater van gasolie verwarming extra (met een max. zwavelgehalte van 10 ppm). 

Toch wordt in beide gevallen bij voorkeur het condenswater voorgemengd met het huishoudelijke 

afvalwater vooraleer het in de riolering te lozen. 

Indien het vermogen van de ketel groter is dan 70 kW of indien de ketel voor een langdurige periode 

wordt gebruikt dan dient men bij voorkeur een neutralisering voor te schrijven, die zorgt voor een 

verschuiving van de pH-waarde naar een waarde tussen 6,5 en 7. 

De materialen die in contact komen met het condensatiewater van de verbrandingsgassen moeten 

corrosiebestendig zijn (uitgesloten zijn koper, gegalvaniseerd staal, sommige kunststoffen, …). 

Wanneer de aard van de materialen van de afvoer niet gekend is, dan is het ook aangeraden om de 

neutralisatie van het condenswater te voorzien.  

                                                
7  De bovenrand van de luchttoevoermond ligt ten hoogste op ¼ van de hoogte van het vertrek, gemeten vanaf de vloer. 

 
8  Zie NBN B 61-001 voor meer details. 
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IV. DE SCHOORSTEEN – DE 

ROOKGASAFVOER 

IV.1.  ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

Er dient een verschil te worden gemaakt tussen een schoorsteen en een rookgasafvoer. 

Een schoorsteen is een gebouwelement bestaande uit wanden die het verticaal gedeelte van één of 

meerdere rookgasafvoerkanalen omsluiten, werkend in onderdruk voor de evacuatie van de 

verbrandingsgassen van de verwarmingsinstallatie (‘open’ toestellen).  

Een rookgasafvoer is een kanaal (al dan niet vertikaal) werkend in onderdruk of overdruk voor de 

evacuatie van de verbrandingsgassen van de verwarmingsinstallatie (‘open’ en ‘gesloten’ 

toestellen). 

Voor iedere verwarmingsketel bestaat een aangepaste doorsnede voor de rookgasafvoer. Deze 

doorsnede is onder andere afhankelijk van het type ketel, het vermogen van de ketel, het tracé van 

de rookgasafvoer, …. Voor de afmetingen (diameter of oppervlakte) doet men best een beroep op 

selectiediagrammen of selectiesoftware ontworpen door de fabrikanten van rookgasafvoersystemen 

of op de normen. 

Mogelijke materialen zijn: roestvast staal AISI 316 (enkel voor niet condenserende ketels), 316L, 

316Ti (type 50) of AISI 904L (type 70), schoorsteenpotten uit keramisch materiaal, of licht beton. 

Klassiek gemetste schoorstenen worden bij voorkeur niet meer toegepast omdat de kans bestaat 

dat het condenswater het materiaal binnen- of doordringt en de voegen beschadigt. Afvoerkanalen 

in kunststof (PP) zijn enkel toegelaten voor een condensatieketel en indien het rookgasafvoerkanaal 

behoort tot de klasse T120, de maximaal rookgastemperatuur op 80 °C begrensd is, en indien het 

kanaal door een brandwerend omhulsel beschermd is. 

Alle kanalen dienen CE-gekeurd te zijn. 

Bijzonder aandacht dient besteed te worden aan de bestendigheid van de dichtingringen van de 

schouwelementen. De uitmonding van het rookgasafvoerkanaal voor type C aangesloten toestellen 

moet op voldoende afstand gelegen zijn van iedere opening die lucht toelaat in het gebouw (ramen, 

deuren, …). Deze afstand moet zo bepaald worden dat de verdunningsfactor binnen de opgelegde 

limieten van de norm blijft. Voor specifieke voorschriften terzake zie de norm NBN B 61-002, bijlage 

G. 

Specifieke aandacht moet ook besteed worden aan mogelijke geluidshinder wanneer de 

rookgasafvoer slaap- of woonkamers doorkruist, of mogelijk interacties met een andere schoorsteen 

(bv. van de open haard) of diverse openingen (zie norm NBN S 01-401). 

Hier moet er ook rekening gehouden worden met de voorschriften opgenomen in de norm NBN B 

61-002 (tot 70 kW) of NBN B 61-001 (vanaf 70 kW). 
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IV.2.  BESCHRIJVING VAN DE SCHOORSTEEN 

- DE ROOKGASAFVOER  

De schoorsteen of rookgasafvoer kan volgende criteria bevatten : 

1.  Type werk: 

a.  Renovatie in bestaande schoorsteen 

b.  Renovatie mits tubering 

c.  Nieuwbouw 

2.  Type rookgasafvoer voor: 

a.  Niet-condenserende ‘open’ centrale verwarmingsketels 

b.  Niet-condenserende ‘gesloten’ centrale verwarmingsketels 

c.  Condenserende ‘open’ centrale verwarmingsketels 

d.  Condenserende ‘gesloten’ centrale verwarmingsketels 

3.  Materiaal: 

a.  Gemetste schoorsteen 

b.  Geïsoleerde potten 

c.  Roestvast stalen rookgasafvoer (AISI 316, 316L, 316Ti of 904L) 

d.  Kunststoffen rookgasafvoer 

4.  Diameter van de rookgasafvoer 

5.  Enkel voor type B aangesloten toestel 

a.  Met of zonder trekregelaar 

b. Aansluiting type B23 

c. Aansluiting type B33 

d. Uitmonding in zone I of II 

6.  Enkel voor type C aangesloten toestel 

a.  Aansluiting type C13 

b. Aansluiting type C33 

c.  Aansluiting type C33s (C93) 

d.  Aansluiting type C43 

e.  Aansluiting type C53 

f.  Aansluiting type C83 

7.  Toebehoren 

a.  Meetopeningen 

•  Verbrandingsgassen 

•  Verbrandingslucht 

b. Reinigingsluik(en) 

c.  Dakuitgang, eindstuk 

d.  Regenkap 

e.  Statische trekverbeteraar 

f.  Condensafvoer en condensaatopvoermodule 

g.  Geluiddemper 
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IV.3.  BESCHOUWINGEN VOOR DE ROOK-

GASAFVOER VAN EEN ‘OPEN’  TOESTEL 

Omwille van de specifieke ventilatieëisen van de opstellingsruimte van de ketel en omwille van 

mogelijke onderdruk of interacties met de rest van het gebouw dienen de voorschriften van NBN B 

61-002 strikt opgevolgd te worden voor ketels tot 70 kW. Om die reden is het aan te raden voor 

kleinere en nieuwe installaties ‘gesloten’ toestellen voor te schrijven. 

Voor alle vermogens moeten de volgende schikkingen worden getroffen: 

–  de doorsnede van de rookgasafvoer wordt bepaald in functie van het nominale vermogen van de 

verwarmingsketel en van de hoogte van de schoorsteen of rookgasafvoer (zie bijlage XIII.2.2); 

–  de schoorsteen moet recht zijn, en indien niet mogelijk mogen er maximum 2 verschuivingen van 

maximum 15° gebruikt worden; 

–  de schoorsteen of rookgasafvoer moet perfect dicht zijn en degelijk geïsoleerd om tegelijkertijd 

condensvorming (enkel bij niet condenserende ketel) en geluidshinder in de aangrenzende 

lokalen te voorkomen; 

–  de uitmonding van de schoorsteen of rookgasafvoer moet conform zijn aan de norm NBN B 61-

002 of NBN B 61-001 (gesitueerd in zone I of II voor ‘open’ toestellen) (zie bijlage XIII.2.1); 

–  het is aangeraden om de schoorsteen of rookgasafvoer met een trekregelaar uit te rusten (voor 

‘open’ toestellen); 

–  de verbinding van de stookketel met de schoorsteen of het aansluitkanaal moet bestaan uit 

roestvast staal met minstens één afsluitbare meetopening van ongeveer 10 mm diameter om de 

controle van de verbranding mogelijk te maken; 

–  de doorsnede van het aansluitkanaal mag nooit kleiner zijn dan de doorsnede van de uitlaatstomp 

van de generator; 

–  het aansluitkanaal moet zo worden uitgevoerd dat ze in overeenstemming is met de regel van het 

laagst mogelijke weerstandsverlies en thermische inertie; 

–  het aansluitkanaal is zo kort mogelijk, en mag nooit in dalende lijn geplaatst zijn; er mogen 

maximum 2 bochten van maximum 45° gebruikt worden 

–  er moet onderaan, bovenaan en bij elke bocht een controle- en onderhoudsluik worden voorzien 

(aanbevolen kleur: rood); 

–  de nodige voorzieningen voor afvoer van condensatie dienen desgevallend ook in acht genomen 

worden. 

Indien de installateur twijfelt aan de isolatieprestaties en/of afvoerprestaties van de bestaande 

schoorsteen zal hij een nieuwe rookgasafvoer of een inwendige tubering voorzien met een degelijke 

condensafvoer in samenspraak met de bouwheer en mits akkoord van de architect (een schriftelijke 

overeenkomst met kostprijs is ten zeerste aanbevolen). 
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IV.4.  BESCHOUWINGEN VOOR DE ROOK-

GASAFVOER VAN EEN ‘GESLOTEN’  

TOESTEL 

Alle mogelijke aansluitingen van ‘gesloten’ toestellen toegelaten in Belgie zijn opgenomen in de norm 

NBN B 61-002 Bijlage B, B. 

Voor alle vermogens moeten de volgende schikkingen worden getroffen: 

–  de rookgasafvoer en toebehoren dienen gebruikt te worden zoals voorgeschreven door de 

fabrikant van de verwarmingsketel; 

–  de lengte van rookgasafvoer mag nooit groter zijn dan de maximale lengte gedefinieerd door de 

fabrikant van de verwarmingsketel (rekening houden met de bochten); 

–  de afvoer van de verbrandingsgassen gebeurt door een rechtstreekse dak- (aangeraden) of 

muurdoorvoer (zie bijlage XIII-2.3.). 

–  de uitmonding van de schoorsteen of rookgasafvoer moet conform zijn aan de norm NBN B 61-

002 (verdunningsfactor controleren) of NBN B 61-001; 

–  de schoorsteen of rookgasafvoer moet perfect dicht zijn (drukklasse P) en degelijk geïsoleerd om 

tegelijkertijd condensvorming (enkel bij niet condenserende ketel) en geluidshinder in de 

aangrenzende lokalen te voorkomen; 

–  minstens één afsluitbare meetopening van ongeveer 10 mm diameter te voorzien om de controle 

van de rookgassen mogelijk te maken; 

–  minstens één afsluitbare meetopening van ongeveer 10 mm diameter te voorzien om de controle 

van de aanvoer van de verse lucht9 mogelijk te maken; 

–  De nodige voorzieningen voor afvoer van condensatie dienen desgevallend ook in acht te worden 

genomen. 

                                                
9  Bij een ‘gesloten’ toestel kan de verse lucht een andere temperatuur hebben dan de omgevingslucht in de stookruimte 

of opstellingsruimte, daarom is het belangrijk voor een correcte berekening van de verbrandingsrendement deze 

temperatuur te kennen. 
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V. DE AANMAAK VAN  

SANITAIR WARM WATER (SWW) 

V.1.  ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

De bouwheer bepaalt zelf of de aanmaak van sanitair warm water (SWW) geïntegreerd mag zijn in 

de verwarmingsketel (geïntegreerde boiler) of ermee verbonden zijn (niet-geïntegreerde boiler). 

Zonne-energie kan ook overwogen worden voor de aanmaak van sanitair warm water (SWW). 

Daarvoor verwijzen wij naar het hoofdstuk VIII. 

De bouwheer dient de comfortverwachtingen te geven voor het gebruik van SWW, zoals aantal 

personen, tijdstip van afname, aantal tappunten, gewenste watertemperatuur per tappunt, minimum 

debiet per tappunt. 

De temperatuur van het sanitair warm water moet onafhankelijk van de temperatuur van de 

verwarmingsketel kunnen worden geregeld. 

In het geval van een niet-geïntegreerde boiler moet de isolatie van de leidingen, die de boiler en de 

verwarmingsketel verbinden, bijzonder efficiënt worden uitgevoerd. 

In elk geval moet een geschikt veiligheidsventiel of -groep met verbinding naar de riolering worden 

geïnstalleerd op de aanvoerleiding van het koud water van de boiler. De afvoer via het 

veiligheidsventiel moet zichtbaar zijn. Er mag zich geen enkele afsluitklep bevinden tussen het 

veiligheidsventiel of -groep en de boiler. Het is trouwens aanbevolen de veiligheidsklep hoger dan 

de bovenkant van de boiler te monteren. Hierdoor wordt de klep beschermd tegen verontreiniging, 

verkalking en te hoge temperatuur. En bij werkzaamheden aan de veiligheidsklep hoeft de 

warmwaterboiler bovendien niet te worden afgetapt. 

De plaatsing van een sanitair expansievat wordt aanbevolen. (Zie bijlage XIII-1.3) 

Bij hoge waterdruk dient een drukreduceerventiel voorzien te worden in functie van de maximaal 

toegestane druk van de boiler en het waterleidingssysteem. Als vuistregel kan men aannemen dat 

drukken hoger dan 6 bar steeds moeten gereduceerd worden. 

Tevens dienen de werken te gebeuren conform de voorschriften van de leverende 

watermaatschappij, SVW (Technisch reglement voor water), BELGAQUA (Repertorium conforme 

apparaten en goedgekeurde beveiligingen + Technische voorschriften binneninstallaties), NBN EN 

15316-3 -  verwarmingssystemen in gebouwen, huishoudelijke warmwatersystemen - en het AREI 

(elektriciteit). 
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V.2.  ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE 

AANMAAK VAN SANITAIR WARM WATER  

De installatie voor de aanmaak van SWW moet aan volgende criteria beantwoorden: 

1.  Gekeurde verwarmingsketel met productie van SWW en met energie-efficiëntie label. 

2.  Type van aanmaak van sanitair warm water 

a.  geïntegreerde boiler 

b. losstaande boiler (niet-geïntegreerd). 

3.  De warmtewisselaar bestaat uit een verwarmingsspiraal onderaan het vat of een dubbele wand. 

Deze is conform aan NBN EN 60335-2-21/A1 – Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke 

elektrische toestellen – veiligheid – Deel 2-21 : Bijzondere eisen voor boilers (05/2006) of NBN 

EN 60335-2-21/A2 – Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – 

veiligheid – Deel 2-21 : Bijzondere eisen voor boilers (2009) 

4.  Inhoud van de boiler, piekdebiet gedurende 10 minuten (bij 45°C), uurdebiet en gewenste 

temperatuur. 

5.  Keuze van materialen: roestvast staal, koper of geëmailleerd staal met vervangbare magnesium 

opofferingsanode of elektronische anode. 

6.  Indien nodig een omloopskring SWW voorzien. 

7.  Veiligheidventiel SWW. 

8.  Sanitair expansievat (indien geplaatst). 

V.3.  LEIDINGEN VOOR DE SANITAIRE 

INSTALLATIE EN WATERONTHARDER  

De sanitaire leidingen zijn van gegalvaniseerd staal, koper, synthetisch materiaal of andere 

materialen met ATG-keuring en zeer goed geïsoleerd. Om contactcorrosie te vermijden, is het 

belangrijk om een koperen boiler niet rechtstreeks te combineren met gegalvaniseerde stalen 

sanitair warmwaterleidingen of een geëmaileerde stalen boiler niet met koperen sanitair 

warmwaterleidingen. Indien dit toch het geval is dienen er isolatiekoppelingen te worden voorzien 

tussen de boiler en de bewuste leidingen. 

De installateur moet rekening houden met het nodige debiet voor de berekening van de leidingen 

voor de verdeling van warm water. 

Indien de afstand tussen de boiler en de tappunt groter is dan 10 meter10 moet overwogen worden 

om een omloopskring SWW te voorzien. Kringen met natuurlijke circulatie moeten worden 

vermeden. De omlooppomp dient volgens de drinkwatervoorschriften gekeurd te zijn, is voorzien 

van een tijdschakelaar, een domoticasysteem en/of een temperatuurcontrole en wordt zo zuinig 

                                                
10  Dit is een richtwaarde en zeer afhankelijk van de toepassing. 
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mogelijk gekozen, bij voorkeur met energielabel A. Een klep moet elke natuurlijke circulatie 

verhinderen wanneer de pomp is uitgeschakeld. (Zie bijlage XIII-1.3) 

Om de sanitaire installatie, en in het bijzonder de leidingen in goede staat te houden, is het aan te 

raden een waterontharder te plaatsen. Richtwaarde voor plaatsing waterontharding: vanaf 20 °D of 

35 °F indien dit water wordt verwarmd tot meer dan 55 °C. 

Het is ook aangeraden om een tapwaterfilter te voorzien voor de installaties zodat geen vuil in de 

tapwaterinstallatie kan komen en om putcorrosie te voorkomen. 

Om de vorming van legionellabacteriën tegen te gaan, beschouwt de 

«Gezondheidswereldorganisatie» een temperatuur van 60 °C als de minimum opslagtemperatuur 

van SWW (zie bijlage XIII-8: Over voldoende warm water beschikken). 
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VI. WARMTEAFGIFTE 

VI.1.  ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

Ongeacht het type verwarmingslichaam moet het systeem worden uitgerust met afsluitkranen, zodat 

er aan de installatie kan gewerkt worden zonder lediging van de installatie. 

Het vermogen van de verwarmingslichamen moet overeenstemmen met de warmteverliezen 

berekent volgens de norm NBN EN 12831. 

Om de comforttemperatuur te bereiken in een lokaal, moeten bovendien een aantal regels worden 

nageleefd, in functie van het gekozen type verwarmingslichaam. 

Indien in de installatie verschillende type verwarmingslichamen worden gecombineerd, dan worden 

de verwarmingslichamen door afzonderlijke hydraulische kringen11 gevoed. 

VI.2.  BESCHRIJVING VAN HET 

WARMTEAFGIFTESYSTEEM 

De wijze van de warmteafgifte van de centrale verwarmingsinstallatie kan als volgt: 

1.  Enkelvoudige of gemengde installatie 

2.  Type van afgifte: 

a.  radiatoren 

b. convectoren 

c.  stralingsverwarming 

•  vloer 

•  wand 

•  plafond 

                                                
11  Het is belangrijk dat de verschillende kringen in evenwicht zijn, voor meer uitleg zie hoofdstuk VII, “Hydraulisch circuit”. 
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VI.3.  RADIATOREN 

Wat volgt heeft zowel betrekking op plaatstaalradiatoren en elementenradiatoren als op decoratieve 

radiatoren. 

–  de gekozen installatieplaats mag het convectie- of stralingseffect niet hinderen; 

–  er moet rekening worden gehouden met de decoratieve bekleding bij het berekenen van het 

vermogen (tabletten, nissen, schermen,...); 

–  de radiator nooit voor beglazing plaatsen (zelfs niet met dubbele of hoogrendementsbeglazing); 

–  elke radiator is uitgerust met ontluchter, afsluitkranen en een thermostatische kraanlichaam; 

–  Het gebruik van thermostatische kranen vereist eveneens de plaatsing van een regelbare 

differentieelklep of bypass tussen vertrek en terugvoer of een modulerende elektronische 

circulatiepomp 

–  de aansluiting dient te gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant; 

–  de radiatoren hebben een minimum bedrijfsdruk van 3 bar en minimum proefdruk van 6 bar. 

VI.4.  CONVECTOREN 

Het voordeel van convectoren is dat ze door hun kleine waterinhoud sneller de warmte van de CV-

installatie aan de omgeving doorgeven. Convectoren kunnen ook met een condenserende ketel 

werken, doch wordt het gebruik van ventiloconvectoren sterk aangeraden om hoge 

retourtemperaturen, welke het rendement verlagen, te vermijden. Aandachtspunten zijn hier: 

–  de gekozen installatieplaats mag het convectie-effect niet hinderen; 

–  er moet een voldoende vrije opening worden voorzien onder de convector (schoorsteeneffect); 

–  het beschermingsrooster aan de uitgang van de convectorkast of -put moet minstens 75% van 

de doorsnede vrij laten. Indien de plaatsing van gordijnen loodrecht boven een convector (onder 

een venster) is voorzien, moet het rooster voorzien zijn van deflectorribben; 

–  de buitenwand van de nis van een ingebouwde convector moet geïsoleerd zijn; het is aangeraden 

hiervoor prefabelementen te gebruiken. Tevens dient nauwlettend worden toegezien op de 

waterdichtheid van het systeem; 

–  bij de bepaling van de afmetingen van de convectorput(ten) dienen nauwkeurig de gegevens van 

de constructeur van het verwarmingselement en van de prefabput in acht genomen te worden 

(Zie bijlage XIII-3); 

–  elke convector is uitgerust met ontluchter, afsluitkranen en thermostatische kraan; 

–  de aanvoer moet altijd aan de bovenzijde zijn; 

–  de convectoren hebben een minimum bedrijfsdruk van 3 bar en minimum proefdruk van 6 bar. 
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VI.5.  STRALINGSVERWARMING 

Bij de installatie van verwarming door straling (vloer, wand en/of plafond) moet de installatie aan de 

volgende regels voldoen: 

1.  Er worden aanvoer- en retourcollectoren voorzien waarop iedere verwarmingskring wordt 

aangesloten. Op iedere kring dient er een afsluitkraan en een debietregelkraan te worden 

voorzien. Tevens dienen de nodige automatische ontluchters te worden voorzien. 

2.  De verwarmingslussen moeten vervaardigd zijn uit buizen van vernet polyethyleen (PE-X.. of 

PE-X/ALU/PE-X) of polypropyleen (PPC) met een diameter tussen 16 en 20 mm. De leverancier 

van de buizen zal voor het uitvoeren van de verwarmingslussen een geschreven waarborg 

moeten geven voor dichtheid tegen zuurstofdiffusie. 

3.  De voorbereiding van het warmtestralingsoppervlak gebeurt in overeenstemming met de 

voorschriften van de TV 179 van WTCB. 

4.  Het gekozen systeem biedt best na de plaatsing een minimale garantie van 10 jaar op de goede 

kwaliteit, werking en berekening van het systeem, gedekt met een verzekering tegen eventuele 

schadegevolgen. 

5.  Het regelen van de temperatuur van het water van de verwarmingskring moet geschieden door 

middel van een regelsysteem dat gestuurd wordt in functie van de buitentemperatuur en de door 

de fabrikant van stralingsverwarming berekende aanvoertemperatuur. 

Een gemotoriseerd drieweg mengventiel is onontbeerlijk. Het is noodzakelijk een bescherming te 

voorzien tegen toevallige oververhitting in het geval van een verwarmingsketel die op hoge 

temperatuur moet werken of in het geval van een gemengde installatie. 

Deze bescherming kan op twee manieren worden uitgevoerd: 

a.  Hydraulische bescherming: Door een by-pass regelventiel, dat zodanig wordt ingesteld, dat 

de grenstemperatuur van het water overeenstemt met de maximum temperatuur van het 

water of met die van het mengventiel in volledig geopende stand; 

b. Elektrische bescherming: Door een veiligheidsthermostaat die aan het begin moet worden 

geplaatst van de kring van de verwarming door straling en net achter de circulatiepomp van 

de verwarming. Dit toestel onderbreekt de werking van de circulatiepomp ingeval van 

oververhitting. 

Nota: de bouwheer of de architect zal de installateur aangeven welke oppervlaktebekleding wordt 

voorzien, zodat hij zijn berekeningen in functie daarvan kan aanpassen. (Zie bijlage XIII-4). 
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VII. HYDRAULISCH CIRCUIT 

VI I .1.  ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

Het hydraulisch circuit wordt door de installateur of het studiebureau berekend. 

Het tracé van de leidingen wordt ter goedkeuring aan de architect voorgelegd. 

De installateur moet alle maatregelen treffen om geluid van uitzetting en wrijving in en van de 

leidingen en hun bevestiging tegen de bouwelementen te voorkomen. 

Tevens zullen alle algemene toevoer- en afvoerleidingen met karakteristieke herkenbare kleuren 

geverfd worden. 

De vulling met leidingwater moet overeenstemmen met de van kracht zijnde reglementering12. 

De aansluiting van alle toestellen moet zodanig worden uitgevoerd dat ze op eenvoudige wijze 

kunnen worden losgekoppeld. En de nodige voorzieningen dienen ook getroffen om alle schade 

veroorzaakt door elektrolytische koppels te vermijden. 

De installateur moet de gaten blijvend dichten en de delen die door zijn werken zijn beschadigd, in 

perfecte staat herstellen. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het doorboren en herstellen van 

isolatie bij opstijgend vocht alsook, in geval van kelders, het degelijk afdichten van de gemaakte 

openingen. Het is noodzakelijk hierover voorafgaandelijk overleg te plegen met de bouwheer en de 

architect. 

VI I .2.  HYDRAULISCH EVENWICHT 

De verschillende kringen moeten zodanig bestudeerd worden dat het vermogen van de pompen en 

circulatiepompen beperkt wordt. Dat betekent dat leidingverliezen beperkt moeten worden door zo 

kort mogelijke, rechtlijnige kringen die het fluïdum met een lage snelheid vervoeren (max. 0,4 m/s 

t.e.m DN20, max. 1 m/s tot DN100). 

De dimensionering moet tevens een goed evenwicht tussen de verschillende takken van de kringen 

garanderen, dat wil zeggen dat de debiethoeveelheden in de betreffende circuits correct moeten 

zijn, want foutieve debiethoeveelheden leiden tot verhoogd energieverbruik, verlies aan comfort, 

geluiden in de installatie, … 

Het toepassen van inregelventielen, drukverschilregelaars, debietregelaar of gewoon aansluitingen 

volgens Tichelmann in de betreffende leidingsgroepen kunnen een uitkomst bieden. 

Indien een condensatieketel aanwezig is, moeten de hydraulische kringen en de keuze van de 

temperatuurstelsels van de warmteverbruikers zodanig bestudeerd worden dat een zo laag 

mogelijke retourwatertemperatuur bereikt wordt. 

                                                
12  Zie www.belgaqua.be voor meer informatie 
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VI I .3.  EVENWICHTSFLESSEN 

De evenwichtsfles is een vat met verschillende ingangs- en uitgangspoorten, met een 

ontluchtingskamer en met een slibkamer dat de verbruikers (secundair) van de cv-ketels (primair) 

ontkoppelt en zorgt voor een gecontroleerde kortsluiting tussen de twee. Bij een installatie met 

meerdere kringen kan de evenwichtsfles het evenwicht behouden tussen elkaar tegenwerkende 

pompen, grote weerstanden en lage watertemperaturen. Vermits de noodzaak van een 

evenwichtsfles afhankelijk is van de constructie van de ketel is het belangrijk hier de voorschriften 

van de ketelfabrikant te volgen. Hierbij wordt de praktijkregel toegepast die stelt dat bij ontwerp het 

totale nominale waterdebiet van niet condenserende ketel(s) aan de primaire kant van de 

evenwichtsfles, ongeveer 10% groter moet zijn dan de som van de secundaire waterdebieten. Bij 

condenserende ketels geldt de omgekeerde regel die stelt dat het totaal secundair waterdebiet 

ongeveer 10% hoger moet zijn dan het primair waterdebiet. 

VI I .4.  COLLECTOR, LEIDINGEN EN 

CORROSIEBESCHERMING 

Het bestek omschrijft het gebruikte systeem – éénpijp- of tweepijpsysteem – alsook de verdeling van 

het water voor de verwarming (Zie bijlage XIII-5). 

Er moet een ontluchter (spuier) worden voorzien bij elk hoog punt van de installatie en een 

aftapkraan bij elk laag punt van de installatie. 

De afsluitkranen moeten aan het begin en aan de retourleiding van alle toestellen worden voorzien, 

zoals b.v. de circulatiepomp, … met uitzondering van het expansievat, welke bij voorkeur voorzien 

wordt van een automatische afsluiter (kapventiel). 

De leidingen mogen van staal, koper, RVS, multiskin of geschikt synthetisch materiaal zijn en 

hebben een ATG –keuring. De leidingen moeten effectief de watertemperatuur aankunnen, en indien 

nodig (b.v. maximum toegelaten temperatuur van 70 °C) moeten deze beschermd worden. 

Verbindingen in de afwerklagen (muurplaster, pleister, chape, ...) zijn ten zeerste af te raden. 

VI I .5.  BEVESTIGING VAN DE LE IDINGEN 

Om hinder door de thermische uitzetting van de leidingen te voorkomen, moet de installateur er voor 

zorgen dat: 

1.  De leidingen vrij kunnen bewegen in hun drager of bevestigingen; 

2.  De doorvoering door muren en plafonds moet worden gerealiseerd doorheen kunststof hulzen; 

de diameter van de hulzen moet 1 cm groter zijn dan die van de leidingen en de tussenruimte 

tussen huls en leiding moet worden opgevuld met een samendrukbaar en niet brandbaar 

isolatiemateriaal. Deze pijpen moeten minimaal 1 cm uitsteken buiten de afgewerkte muren en 

plafonds en 2 cm boven de afgewerkte vloeren. 

3.  Voor de rechte delen die langer zijn dan 6 m moeten maatregelen genomen worden om 

uitzetting toe te laten. 
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Voor kunststofbuissystemen verwijzen we naar TV 207 van WTCB ‘Kunststofbuissystemen voor de 

distributie van warm en koud water onder druk in gebouwen’. 

VI I .6.  THERMISCHE ISOLATIE  

In het lokaal waar de ketel is geïnstalleerd en in de niet-verwarmde lokalen moeten alle opbouw 

verwarmingsleidingen worden geïsoleerd met een materiaal met lage thermische geleiding, dat goed 

bestand is tegen warmte en vocht. Zo moeten ook de leidingen voor de verdeling van het sanitair 

warm water worden geïsoleerd om de warmteverliezen te beperken en een ongewenste opwarming 

van bepaalde lokalen in de zomer te vermijden (vooral in het geval van de circulatiekring). 

De isolatie van de T-vormige hoekstukken, de bochtstukken en verbindingsstukken moet bijzonder 

nauwkeurig worden uitgevoerd. 

De circulatiepompen en afsluiters dienen voorzien te worden van een isolerende mantel welke 

overeenstemmen met deze toebehoren. 

De installateur vermeldt het type en de dikte van de isolatie in zijn prijsofferte en duidt aan of deze 

al dan niet inbegrepen is bij de andere posten. 
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VIII. COMBINATIE VAN STOOKOLIE MET 

HERNIEUWBARE ENERGIE 

A.  ZONNETHERMISCHE INSTALLATIES 

VI I I .1.  ALGEMENE BESCHOUWINGEN
 

Zonne-energie is levensnoodzakelijk en staat gratis ter beschikking van iedereen.13 

Premies in de vorm van belastingsvermindering, premie van de netbeheerder en soms 

gemeentelijke en/of provinciale subsidies worden door de overheden aangeboden aan bouwheren 

die investeren in zonne-energievoorzieningen met het doel energie te besparen14. 

Deze voorzieningen moeten oordeelkundig worden gekozen, teneinde een optimaal rendement te 

bekomen binnen een realistische terugverdientijd zonder verlies aan comfort. 

Meer en meer worden de systemen gecertificeerd, dit onder het label ‘Belsolar’ (zie gelijknamige 

website). In de drie gewesten is het belangrijk dat de installateur ook ‘RESCert’ erkend is, anders 

kan de bouwheer geen beroep doen op mogelijke premies binnen deze gewesten. 

VI I I .2.  ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE 

ZONNE-INSTALLATIE  

De zonne-installatie kan volgende criteria bevatten : 

1.  Type: productie sanitair warm water en/of ondersteuning centrale verwarming 

2.  Collectoren 

a.  Vlakke collector of vacuümbuizen 

b. Opbouw of inbouw 

c.  Oriëntatie 

d.  Oppervlakte (m2) 

3.  Warmteopslag 

a.  Roestvast staal / geëmailleerd plaatstaal 

b. Volume (l) 

c.  Stratificatie (ja/nee) 

                                                
13  Meer info i.v.m. zonne-energie: zie www.ode.be  

 
14  Voor Vlaanderen: www.energiesparen.be 

 Voor Brussel: www.ibgebim.be 

 Voor Wallonië: http://energie.wallonie.be/ 

 

http://www.energiesparen.be/
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4.  Hydraulisch circuit 

a.  Elektronische circulator (ja/nee) 

b. Expansievat (volume/voordruk/vuldruk/werkingsdruk) 

c.  Veiligheidsventiel 

d.  Isolatie van de leidingen bestand tegen hoge temperaturen 

e.  Leegloopkranen en opvangreservoir 

f.  Temperatuurvoelers 

5.  Regeling 

VI I I .3.  ZONNECOLLECTOR 

Voor de opvang van zonnewarmte voor sanitair warm water wordt een zonnecollector op water of 

water met niet-giftige antivries (bv. propyleenglycol) gebruikt. Met een collector op water dient de 

collector bij vorstgevaar te worden geledigd (leegloopsysteem), wat corrosie van de collector en 

vervuiling van het water kan veroorzaken. 

Een collector op water met niet-giftige antivries dient niet geledigd te worden. 

De vloeistofcollector, werkend als een warmtewisselaar, is opgebouwd uit: 

–  een geïsoleerde kast (plaat- of lamellencollector) of buis (buiscollector); 

–  een collectorleiding met het medium (water of water met antivries); 

–  metalen zonne-enerige absorberende lamellen of één paneel, vast verbonden met de 

collectorleiding voor een optimale warmtetransmissie; 

–  de nodige thermische isolatie; 

–  aan- en afvoerkoppelingen, de nodige ontluchting en ontwatering. 

De opvang van de zonne-energie geschiedt optimaal door: 

–  een collector met een hoge absorptiewaarde en een lage emissiewaarde 

(rendementskarakteristieken dienen te worden opgegeven); 

–  een optimale isolatie van de collector; 

–  een ideale inplanting en oriëntatie van de collector op daken en zo dicht mogelijk bij de 

voorraadboiler, dus loodrecht op de meest gunstige en langdurige zonnestand; afhankelijk voor 

winter- en/of zomertoepassing (Zie terzake de geldende voorschiften en de richtlijnen van de 

producenten). 

De buiscollectoren of vacuümcollectoren15 hebben het beste rendement vooral bij diffuus licht, doch 

zijn ze duurder in aankoop maar niet noodzakelijk bij de installatie. 

De keuze wordt bepaald door de bouwheer en de architect. 

                                                
15  Vaccuümcollectoren zijn dus eerder geschikt indien de orientatie niet ideaal is of wanneer de zonneboiler ook gebruikt 

wordt als ondersteuning van de centrale verwarming. Ze hebben een betere rendement bij grote temperatuurverschillen 

met de buitenlucht dan vlakke zonnecollectoren. Dus ook als het in de winter vriest, wordt er voldoende warmte 

opgenomen als er een beetje zonlicht is. Tot slot zijn ze minder gevoelig aan stilstand en oververhitting. 
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Het totaal oppervlak van de collectoroppervlakte is afhankelijk van de benodigde zonne-energie en 

de buffercapaciteit van de boiler; te bepalen door de aannemer, de architect of het studiebureau in 

samenspraak met de bouwheer. 

Bij de opbouw van de collectoren dient men rekening te houden met de extra belasting op de 

dakstructuur. 

VI I I .4.  WARMTE-OPSLAG 

Voor de productie van sanitair warm water of de ondersteuning van de centrale verwarming is de 

inbouw van een warmtewisselaar steeds aangewezen. 

De warmte-energie van de zonnecollectoren wordt via de warmtewisselaar overgedragen aan het 

water in de boiler of buffer, dit zolang de temperatuur van het water in de boiler lager is dan de 

temperatuur van de wisselaar. 

De capaciteit van de boiler of buffer wordt bepaald door het benodigd warm watervolume van de 

gehele installatie of de warmtebehoefte. Dit benodigd watervolume of de warmtebehoefte bepaalt 

derhalve het aantal te plaatsen m2 zonnecollectoren. 

Bij voorkeur plaatst men een boiler of buffer met stratificatieinrichting die ervoor zorgt dat het door 

de zon opgewarmde water maximaal kan gebruikt worden alvorens de bijverwarming inschakelt. 

VI I I .5.  BIJVERWARMING 

Gezien de zoninbreng niet 100 % kan gegarandeerd worden, moet een bijverwarming, minstens 

voor de wintermaanden, worden voorzien via het stookolie-verwarmingssysteem. 

De bijverwarming wordt dan verzekerd door de inbouw van een tweede warmtewisselaar in de 

zonneboiler. Men spreekt hier van een duo-boiler. 

VI I I .6.  REGELSYSTEEM 

Het in te bouwen regelsysteem zorgt ervoor dat: 

–  Er steeds voldoende warm sanitair water beschikbaar is; 

–  De watertemperatuur van de boiler steeds wordt gewaarborgd (liefst min. 60 °C); 

–  De zonnecollectoren tegen oververhitting worden beveiligd; 

–  Het rendement van de zonnecollectoren optimaal wordt benut; 

–  Een centrale menggroep aan de uitgang van het sanitair warm water die de watertemperatuur in 

de waterleidingen beperkt. 
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B.  WARMTEPOMP INSTALLAT IES 

VI I I .7.  ALGEMENE BESCHOUWINGEN
 

Het kan interessant zijn om een ketel te combineren met een warmtepomp, ook wel een bivalent 

systeem genoemd (Zie bijlage XIII-1.5). Mogelijke redenen om voor een bivalent systeem te kiezen, 

kunnen zijn: redundantie en betrouwbaarheid van het verwarmingsysteem en nog grotere 

energiebesparing. 

Indien gekozen wordt voor de combinatie van beide systemen, moet wel rekening gehouden worden 

met de specifieke werkingsvoorwaarden van beide systemen en dient men doordacht te bepalen bij 

welke buitentemperaturen en verwarmingsituaties welke warmte-opwekker het efficiëntst is.  

VI I I .8.  VEREISTEN
 

De eisen voor de stookruimte of opstellingsruimte, opslag en rookgasafvoer zijn dezelfde als voor 

een stookruimte of opstellingsruimte waar enkel een ketel staat. Er dient wel nagegaan te worden of 

aan de supplementaire randvoorwaarden voor de bijplaatsing van een warmtepomp voldaan is: 

–  bij voorkeur aanwezigheid 3-fasen elektrische aansluiting en tweevoudig elektriciteitstarief; 

–  voldoende draagkrachtige vloer (voor gewicht warmtepomp en buffervat); 

–  voldoende plaats; 

–  geschikte regeling in geval van bivalente installatie; 

–  voldoende geïsoleerde woning; 

–  bij voorkeur ZLTV (zeer lage temperatuur verwarming – aanvoertemperatuur max. 45°C) op basis 

van oppervlakteverwarming of bij na-isolatie van een bestaande woning waardoor de bestaande 

radiatoren overgedimensioneerd worden. 

VI I I .9.  DIMENSIONERING
 

Meestal wordt de voorkeur gegeven om beide toestellen gelijktijdig warmte te laten leveren. Dit heeft 

als voordeel dat de warmtepomp kleiner kan gedimensioneerd worden, wat de investeringskost doet 

dalen terwijl het rendement van de warmtepomp nauwelijks daalt en dat bij defect van de 

warmtepomp de ketel automatisch kan overnemen. Daarnaast is het meestal energetisch 

interessanter om bij een bivalent systeem het sanitair warm water te laten verwarmen op hogere 

temperatuur door de ketel eerder dan door de warmtepomp. Op die manier is er een grotere 

hoeveelheid sanitair warm water aanwezig, is er warmer water ter beschikking voor bijvoorbeeld 

keukentoepassingen en is er minder gevaar voor legionellabesmetting van de boiler of buffer. 
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Als leidraad voor de dimensionering van de warmtepomp kan gebruik gemaakt worden van de “Code 

van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw16”. Bij een 

bivalent systeem is het interessant om de bèta-factor (verhouding tussen het vermogen van de 

warmtepomp en het totale vermogen nodig voor de ruimteverwarming van het gebouw) niet te groot 

te nemen. Een bèta-factor17 van 0,3 is aan te raden als goede energie/investering verhouding. Dit 

betekent dat de warmtepomp ongeveer de helft zo groot wordt als bij een mono-energetisch systeem 

(bijvoorbeeld elektrische warmtepompen met elektrische bijstook) en meer dan 3 keer kleiner dan 

bij een monovalent systeem (bijvoorbeeld elektrische warmtepompen zonder bijstook). 

VI I I .10.  BIVALENT-PARALLEL versus B IVALENT -

ALTERNATIEF
 

Bivalent - parallel : Indien nodig zal de stookolieketel als ondersteuning van de WP aan de 

warmtebehoefte voldoen. 

Te verkiezen bij de geothermische warmtepomp die haar warmte uit de grond haalt (type 

grond/water of water/water). 

Voorbeeld: bij renovatie met na-isolatie en oppervlakteverwarming kiest men om een grond/water 

warmtepomp bij te plaatsen met 30 % van het totale vermogen. Indien de warmtepomp het te leveren 

vermogen niet meer kan leveren springt de (bestaande) ketel bij. 

 

Bivalent – alternatief : Indien economisch interessanter neemt de stookolieketel volledig de 

warmtebehoefte over. 

Te verkiezen wanneer de stookolieketel vanaf een bepaalde buitentemperatuur een hoger 

rendement haalt dan de warmtepomp. Het punt waarop de omschakeling best gebeurt, is afhankelijk 

van het efficiëntieniveau (COP) van de warmtepomp, het rendement van de ketel en de stooklijn van 

de verwarming. 

Voorbeeld: bij renovatie met na-isolatie en behoud van de verwarmingsinstallatie 

(overgedimensioneerde radiatoren door na-isolatie) zal de ketel een hogere efficiëntie halen dan 

een gemiddelde lucht/water warmtepomp): 

- vanaf ca. 5 °C buitentemperatuur (lage temperatuursketel) 

 

Combinatie parallel – alternatief : Indien nodig zal de stookolieketel samen met de WP aan de 

warmtebehoefte voldoen en wanneer economisch interessanter neemt de stookolieketel volledig de 

warmtebehoefte over. 

Te verkiezen wanneer de stookolieketel vanaf een bepaalde buitentemperatuur een hoger 

rendement haalt dan de warmtepomp. De ketel werkt ook wanneer de warmtepomp een te klein 

vermogen dient te leveren voor een efficient functionneren van de warmtepomp.  

                                                
16  De “Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw” kan gedownload 

worden op de website het Vlaams Energie Agendschap: www.energiesparen.be. 
17   In de “Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw” is de bijdrage van 

warmtepomp bij een bèta-factor van 0,3 bepaald op 88 % van de totaal nodige warmte. 
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Voorbeeld: bij renovatie met na-isolatie en behoud van de verwarmingsinstallatie 

(overgedimensioneerde radiatoren door na-isolatie) zal de ketel bijspringen (vanaf ca. 5 °C) en 

volledig overnemen als hij een hogere efficiëntie haalt dan de lucht/water warmtepomp: 

Het bivalentiepunt is : 

- ca 0 °C voor een oudere ketel met 80 % rendement 

- ca -4 °C voor een oudere ketel met 70 % rendement 

 

(Zie bijlage XIII-1.6) 

VI I I .11.  HYDRAULISCHE KOPPELING
 

Een warmtepomp vereist specifieke randvoorwaarden, het hydraulisch systeem is een van de 

belangrijkste voorwaarden waarmee rekening dient gehouden te worden. Concreet moet in het 

ontwerp rekening gehouden worden met de minimale doorstroomsnelheid en het minimale 

watervolume van de installatie. Om aan deze voorwaarden te voldoen dient bijna altijd een buffervat 

in de installatie geïmplementeerd te worden. Door de klassieke ketelinstallatie ook aan dit buffervat 

te koppelen kan men beide circuits hydraulisch scheiden.  
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IX. VEILIGHEIDSTOESTELLEN  

EN -ACCESSOIRES 

Een betrouwbare waterkwaliteit in verwarmingssystemen is bevorderlijk voor een storingsvrije 

werking. Effecten zoals stromingsgeluid, borrelende geluiden in verwarmingselementen, verminderd 

verwarmingsvermogen, zelfs lekkages in het systeem, kunnen worden voorkomen. Daarom moeten 

de levering en het plaatsen van de volgende accessoires in de offerte van de installateur begrepen 

zijn : 

IX.1.  EXPANSIEVAT 

Een CV-expansievat van het gesloten type met membraan of balg onder druk van een inert gas dient 

geplaatst te worden. Voor de goede werking van de installatie is het belangrijk dat de volledig 

gesloten constructie toegang van zuurstof verhindert. En zoals vermeld in hoofdstuk V is het aan te 

raden om een SWW-expansievat te voorzien. 

Het vat is conform de drukapparatenrichtlijn PED/DEP 2014/68/EU en CE-gemarkeerd. 

De installateur zal niet enkel en alleen het mogelijk ingebouwde expansievat van de ketel gebruiken. 

Hij moet voor elke installatie de kenmerken van het expansievat bepalen (inhoud, voordruk, vuldruk 

en werkdruk). Vandaar dat een tweede expansievat misschien wel nodig is. 

Het expansievat wordt op de algemene retourleiding van de installatie en aan de zuigzijde van de 

circulatiepomp geïnstalleerd. 

Vóór het vat wordt een beveiligde afsluiting met aftap (kapventiel) gemonteerd en wordt er een 

drukmeter op de verwarmingsketel of nabij het expansievat geïnstalleerd. 

IX.2.  VEIL IGHEIDSVENTIEL  

De installateur bepaalt de kenmerken van de veiligheids- en controle-onderdelen. 

Er moet minimum een veiligheidsventiel direct op de ketel worden geplaatst, ook op het circuit SWW. 

De aftap van de ventielen moet worden verbonden met de riolering, met een vrije aansluiting. Het is 

aanbevolen om deze lozing mits sifon met het afvoerwater van de wasmachine of vaatwasmachine 

en de afvoer van het condenswater van de ketel te combineren in een toegewezen sifon om te 

vermijden dat de sifon leeg kan komen te staan. 

Er mag geen enkele afsluitklep of afsluitelement worden geplaatst tussen de verwarmingsketel en 

het veiligheidsventiel (Zie bijlage XIII-6). 
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IX.3.  CIRCULATIEPOMP 

Het is sterk aangeraden om een elektronisch toerentalgeregelde hoogrendementspomp te voorzien 

om de bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden18 (een pomp met A-label levert een 

energiebesparing tot 80 % t.o.v. standaardpompen). Vanaf 01/01/2013 dienen de niet-geïntegreerde 

pompen te voldoen aan een EEI (Energy Efficiency Index) < 0.27, vanaf 01/01/2015 dienen alle 

pompen te voldoen aan een EEI < 0.23. 

De circulatiepomp of -pompen moeten bij voorkeur worden geïnstalleerd bij het begin van de 

installatie of bij het begin van de verschillende verwarmingskringen; 

Er moeten afsluitkleppen worden geplaatst om de pomp af te sluiten en om ze gemakkelijk te kunnen 

demonteren (Zie bijlage XIII-6). 

Het is ook aangeraden om een automatische deblokkeerfunctie te voorzien, voor een verzekerde 

aanloop na lange pompstilstand. 

Sommige circulatiepompen kunnen direct op het domoticasysteem worden aangesloten. 

IX.4.  LUCHTAFSCHEIDER 

Om corrosieproblemen en geluidshinder te voorkomen, moet een luchtafscheider met de geschikte 

diameter worden geplaatst in de vertrekleiding van de installatie (Zie bijlage XIII-6). 

Snelontluchters of vlotterontluchters moeten op alle hoge punten van de installatie zijn aangebracht. 

Deze voeren de luchtbellen automatisch af wanneer de installatie op de juiste wijze met water wordt 

gevuld en bij het aftappen wordt de installatie door de snelontluchters belucht, zodat het water kan 

wegstromen. 

Door opwarming van het water worden microluchtbellen gevormd die niet door de snelontluchters 

uit de installatie verwijderd worden. Daarom moet er vlak na de ketel (dus op de vertrekleiding) een 

microbellenafscheider aangebracht worden19. 

IX.5.  VUILAFSCHEIDER 

Op de plaats waar water, kalk, staal en lucht samenkomen, ontstaat corrosie (roest) en uiteindelijk 

ook de vorming van vuildeeltjes. Bepaalde vuildeeltjes zetten zich snel af, andere komen door de 

stroming in de installatie terecht. De vuilafscheider vangt deze deeltjes op en verwijdert deze uit het 

watercircuit. 

De opgevangen vuildeeltjes moeten periodiek handmatig weggespoeld worden. Optioneel zorgen 

krachtige magneten in een dompelhuls voor extra afscheidingscapaciteit met betrekking tot 

magnetiet (Zie bijlage XIII-6). 

                                                
18  De circulatiepomp draait heel veel, daarom is het belangrijk om zijn verbruik zeer laag te houden. 

 
19  De werking van de microbellenafscheider hangt af van de temperatuur van het water en de hoogte van de waterkolom. 

Bij vuistregel en voor weersafhankelijke regeling bedraagt de maximale hoogte 7 meter waterkolom, en 15 meter voor 

een regeling met binnenvoeler of kamerthermostaat. 
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IX.6.  VULSET 

Elk hydraulisch gescheiden circuit wordt met de waterleiding verbonden door middel van (in de 

stromingsrichting) : 

–  een eerste bolafsluiter; 

–  een controlekraan (leeglaatkraantje ter controle van de werking van de terugslagklep); 

–  een terugslagklep type EA of EC voor vermogens < 45 kW en type CA voor ketelvermogen > 45 

kW, conform aan NBN EN 1717; 

–  een leeglaatkraan; 

–  een tweede bolafsluiter; 

–  een soepele verbinding, mechanisch afgeschermd door een niet roestend metaalgaas; 

–  een manometer (bij voorkeur); 

–  een waterteller (bij voorkeur, voornamelijk bij grotere installaties). 

De vulset dient bestand te zijn tegen drukken van 6 bar en temperaturen van -40 °C tot +120 °C. 

De aansluiting dient te voldoen aan de eisen van de plaatselijke waterverdelende maatschappij. 

IX.7.  VULLING VAN HET 

VERWARMINGSCIRCUIT  

De ideale hardheid van het water waarmee de installatie gevuld wordt is 6 °D – 10 °D 

(10,71 °F -17,85 °F). 

Indien de hardheid van het drinkwater hoger is dan deze waarden en er (nog) geen waterontharder 

aanwezig is, is het aangeraden dat de eerste vulling van de verwarmingsinstallatie gebeurt met een 

mobiele waterontharder conform de voorschriften van VDI 2035 of van de fabrikant van de ketel. 



42 

 

X. OPSLAG VAN STOOKOLIE 

X.1.  INLEIDING 

Een van de specifieke kenmerken van mazoutverwarming is de mogelijkheid om een eigen 

energievoorraad op te slaan. Daardoor kan de consument beslissen wanneer en hoeveel hij bestelt 

tegen een prijs die hij op voorhand kent. Hij beschermt zich daarmee ook tegen een mogelijke 

onderbreking van de energiebevoorrading en prijsstijgingen. 

De opbouw van het reservoir moet conform de Belgische of Europees normen zijn of een 

gelijkaardige code van goede praktijk. 

Ongeacht de plaats van installatie van het stookoliereservoir, moet de uitrusting voldoen aan de van 

kracht zijnde gewestelijke of nationale reglementering, en ook aan de geldige normen (bv. Vlarem-

reglementering voor Vlaanderen; Voor meer informatie zie de website www.informazout.be). 

Het kwaliteitslabel Optitank wordt enkel toegekend aan stookoliereservoirs die gefabriceerd worden 

volgens strikt opgelegde standards, welke vervolgens geplaatst en onderhouden dienen te worden 

door een Optitank-Erkend Vakman20. Dus door Optitank voor te schrijven heeft u de garantie van 

een veilige en milieubewuste opslag. 

X.2.  ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE 

OPSLAG VAN STOOKOLIE  

De installatie voor de opslag van stookolie kan volgende criteria bevatten: 

1.  Type opslag 

a.  Bovengronds of toegankelijk 

b. Ondergronds of niet toegankelijk 

2.  Type reservoir 

a.  Dubbele bescherming 

b. Dubbelwandig 

c.  In batterij of niet 

3.  Volume 

4.  Type materiaal 

a.  Staal 

b. Thermoplastisch (Polyethyleen) 

c.  Thermohardend (Polyester) 

d.  Prefab-beton 

5.  Vorm 

a.  Cilindrisch 

b. Parallellepipedisch (Rechthoekig, hexagonaal,...) 

                                                
20 Voor meer informatie zie www.optitank.be 
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c.  Ovaal 

6.  Leidingen 

a.  Vulleiding 

b. Verluchting 

c.  Toevoer- (en retour-) leiding 

7.  Toebehoren 

a.  Overvulbeveiliging 

b. Lekdetectiesysteem 

c.  Peilmetingsysteem 

d.  Kathodische bescherming 

8.  Het reservoir dient prototypegekeurd te zijn en beantwoorden aan de voorschriften van Optitank 

9.  Gebruik van een dagtank 

X.3.  STOOKOLIERESERVOIRS  

Indien het reservoir wordt ingegraven, moet het altijd een dubbele wand hebben met 

lekdetectiesysteem (zelfs indien dit niet verplicht wordt door de regionale wetgeving). 

Niet-ingegraven enkelwandige reservoirs moeten worden ingekuipt, zodat de opvang van de 

volledige inhoud mogelijk is. Dubbelwandige reservoirs voorzien van een permanent 

lekdetectiesysteem moeten niet ingekuipt worden. 

De maximale opslagcapaciteit van het reservoir indien hij in de opstellingsruimte van de 

verwarmingsketel geplaatst is, bedraagt 3.000 liter (ref. NBN B 61-002 hfdst 4). 

De nodige controleruimte moet worden voorzien in de omgeving rond het (mangat van het) reservoir. 

De vulleiding heeft een doorsnede van 2’’ (DN 50), mag in het mangat of in de buitenlucht uitmonden 

en wordt afgesloten met een afdichtingsdop die kan vergrendeld worden met een hangslot. 

De ontluchtingsleiding heeft minstens een doorsnede van 5/4’’ (DN 32), eindigt in een kapje dat 

voorzien is van een zeef en moet in de buitenlucht uitmonden. 

In gebieden met overstromingsgevaar moet de ontluchtingsleiding op een dergelijke hoogte worden 

geplaatst, dat het water niet in het reservoir kan dringen via het verluchtingskapje en dient er een 

ballast voorzien te worden om te vermijden dat het reservoir kan gaan drijven. 

X.4.  TOEVOER VAN STOOKOLIE  

De nodige leidingen voor het aanzuigen van de brandstof en eventueel de retourleiding worden 

voorzien. Bij een lek in de retourleiding kan heel wat stookolie verloren gaan. Het is dus aangeraden 

deze retourleiding weg te laten en met een één-pijpssysteem te werken. Best wordt er dan ook een 

lucht/gas afscheider in de aanzuigleiding geplaatst. 

De aanzuigleiding is van metaal (koper, …) of kunststof (PE-X/ALU/PE-X, …). De kunststof die 

gebruikt wordt moet over voldoende mechanische eigenschappen beschikken en bestand zijn tegen 

koolwaterstoffen. 
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De doorsnede van deze leidingen wordt bepaald door de installateur; ze moeten in zijn prijsofferte 

vermeld worden. 

Nabij de brander wordt een afsluitsklep voorzien en aan het begin wordt een stookoliefilter geplaatst. 

De aanzuigleidingen worden uitgerust met een terugslagklep (Zie bijlage XIII-7.4). 

Als het reservoir zich hoger bevindt dan het niveau van de brander bestaat er bij een lek in de 

aanzuigleiding het gevaar voor leegloop. In dit geval is het raadzaam om in het hoogste punt van de 

zuigleiding een membraanafsluiter of elektroventiel te plaatsen, welke bij stilstand van de brander 

automatisch dichtgaat. 

Wanneer de voedingsleidingen van de brander door de grond lopen, moeten ze in een technische 

schacht of buis worden geplaatst. Deze ‘wachtbuis’ kan geplaatst worden door de 

ruwbouwaannemer op aanduiding van de installateur. De kortst mogelijke en rechte weg dient hierbij 

in acht genomen. Deze wachtbuis dient vloeistofdicht te zijn en geplaatst afhellend naar de 

stookruimte of opstellingsruimte. 

Indien het hoogteverschil tussen de ketel en reservoir zeer groot is dan wordt een brandstofdagtank 

voorzien met de nodige ontluchtingspijp, vulpijp, zuig- en terugvoerleidingen en peilglas. Deze 

dagtank wordt dan in functie van het verbruik automatisch bijgevuld vanuit de hoofdtank. 

X.5.  TOEBEHOREN 

IX .5.1.  Overvulbevei l iging 

Het gebruik van de ‘fluit’ wordt niet aangeraden omdat ze een vernauwing binnen de 

ontluchtingsleiding veroorzaakt. 

De elektronische sonde wordt in het reservoir geïnstalleerd zodat het vulvolume maximaal 98 % 

bedraagt. Voor een cilindervormig reservoir komt dat overeen met maximaal 95 % van de diameter, 

of voor een rechthoekig reservoir met 98 % van de hoogte. 

De sonde-aansluiting wordt vlakbij het vulpunt van het reservoir geïnstalleerd. 

X.5.2.  Lekdetect iesysteem 

De installateur plaatst het lekdetectiesysteem conform de installatievoorschriften die bij het 

lekdetectiesysteem zitten. 

Het is absoluut noodzakelijk dat de detectiemodule die het visuele en/of auditieve alarm geeft zo 

wordt geplaatst zodat elk alarm snel kan worden gedetecteerd. 

X.5.3.  Pei lmet ing 

De installateur plaatst het peilmetingsysteem conform de installatievoorschriften die bij dat systeem 

geleverd zijn. 
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X.5.4.  Kathodische bescherming 

Buiten de bekleding worden stalen ondergrondse reservoirs steeds geaard en indien nodig 

kathodisch beschermd. Deze aarding of kathodische bescherming zal het staal onder de bekleding 

vrijwaren van corrosie. Bij kathodische bescherming wordt de potentiaal van het reservoir naar een 

meer negatieve waarde gedwongen zodat het hele oppervlak negatief geladen wordt (kathode). Hier 

kan men kiezen voor opofferingsanodes of stroomopdrukking. 

X.6.  OPTITANK 

Het kwaliteitslabel Optitank is een som van extra garanties: 

–  integrale toepassing van het principe van de dubbele bescherming (dubbele wand of tank in tank 

‘af fabriek’); 

–  naleving van strikte productienormen; 

–  aanbod van een totaalpakket met garantie: reservoir en accessoires met overvulbeveiliging, 

permanent lekdetectiesysteem, en peilmeting 

–  validering van het productieproces van de reservoir door een onafhankelijk controleorganisme; 

–  vakkundige plaatsing door een Optitank-Erkend Vakman21. 

De extra voordelen van het Optitank-label, tot 30 jaar lang: 

–  Naast bovenvernoemde extra’s, biedt de fabrikant een gewaarborgde garantie van 10 jaar op 

fabricagefouten aan het reservoir (vervanging of herstelling) en op de mogelijke gevolgschade in 

geval van defect. 

–  Het Optitank-label wordt aanbevolen door een aantal verzekeringsmaatschappijen die een extra 

dekking tot 30 jaar aanbieden. 

                                                
21 Voor meer informatie zie www.optitank.be 
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XI. OPLEVERING 

De voltooide installatie moet aan verschillende dichtheids- en werkingstests worden onderworpen, 

evenals aan een controle van de rookgassen. 

Het ‘as-built’ dossier (= logboek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of ‘dossier chauffage’ voor 

het Waals gewest) dient minimaal te bevatten: 

1. De dimensioneringsnota van de installatie 

2. het attest van de koude dichtheidsproef: de installatie moet onder een druk worden gezet die 

1,5 bar hoger is dan de werkingsdruk; 

3. het keuringsrapport opgesteld door een erkend technicus vloeibare brandstoffen conform de 

regionale wetgeving; 

4. het inregelrapport van alle regelkranen van de verwarmingscircuits; 

5. de instelpunten van de stooklijn voor de regeling; 

6. alle noodzakelijke testen ingevolge de reglementering op de veiligheid; 

7. de technische fiches van de gebruikte materialen; 

8. het uitvoeringsplan ‘as-built’; 

9. de gebruikersaanwijzingen en handleidingen; 

10. de nodige attesten voor de premie-aanvragen bij de verschillende instanties. 
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XII. ONDERHOUD 

Het Europese Parlement besliste reeds in zijn richtlijn 2002/91/EU22 (vervangen door de richtlijn 

2010/31/EU), dat de lidstaten een regelmatig onderhoud/keuring van verwarmingsketels door 

gekwalificeerd personeel dienen op te stellen, met het oog op de vermindering van het 

energieverbruik en de beperking van koolstofdioxide-emissies. 

Deze richtlijn werd door de 3 gewesten omgezet in regionale wetgeving: 

–  De Vlaamse Regering zette deze Europese richtlijn om, die na goedkeuring op 8 december 2006 

reeds van toepassing is sinds 1 juni 2007. 

–  Door de Waalse Regering werd deze omzetting van de richtlijn goedgekeurd op 29 januari 2009, 

en is van toepassing sinds 29 mei 2009. 

–  De Brusselse Hoofdstedelijke Regering tenslotte keurde op 3 juni 2010 de omzetting van deze 

richtlijn goed, welke sinds 1 januari 2011 van toepassing is. 

De belangrijke wijzigingen voor het Vlaams, Waals en Brussels Hoodstedelijk Gewest zijn terug te 

vinden in de desbetreffende technische fiche van Informazout. 

In ieder geval is het belangrijk dat de exploitant van de stookinstallatie beschikt over de nodige 

attesten (keuringsrapport, reinigings- en verbrandingsattest). Zie voorbeeld in bijlage XIII-9.1 en 9.2. 

                                                
22 2002/91/EU van 16 december 2002, artikel 8 – betreffende de energieprestatie van gebouwen 
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BIJLAGE XIII-1.1.1 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE MET 

VOORRANG VOOR DE AANMAAK VAN SANITAIR WARM WATER, 

REGELING DOOR BUITENVOELER (REGELING DOOR GLIJDENDE 

WATERTEMPERATUUR) 

 
1.TEMPERATUURVOELER (BOILER) 

2. ANTI-THERMOSIFONKLEP 

3. LAADPOMP (BOILER) 

4. CIRCULATIEPOMP (VERWARMINGSKRING) 

5. GEMOTORISEERDE MENGKLEP VAN DE VERWARMINGSKRING 

6. BOILER VAN DE INSTALLATIE 

7. VERWARMINGSKRING 

8. LUCHTAFSCHEIDER 

9. LAGETEMPERATUURSTOOKKETEL MET BRANDER 

10. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 

11a. EXPANSIEVAT 11b. KAPVENTIEL 

 

12. VEILIGHEIDSVENTIEL 

13. AFTAPKRAAN 

14. THERMOSTATISCHE KRAAN 

15. DRUKMETER 

16. AUTOMATISCH WERKEND REGELSYSTEEM 

17. BUITENTEMPERATUURVOELER 

18. UITGANGSTEMPERATUURVOELER 

19. KETELTHERMOSTAAT 

20. VUILAFSCHEIDER 

21. DIFFERENTIEELKLEP 
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BIJLAGE XIII-1.1.2 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE MET 

VOORRANG VOOR DE AANMAAK VAN SANITAIR WARM WATER 

(REGELING DOOR PROGRAMMEERBARE KAMERTHERMOSTAAT) 

 

 
1. LAGE TEMPERATUURSTOOKKETEL MET BRANDER 

2. BOILER VAN DE INSTALLATIE 

3. AUTOMATISCH WERKEND REGELSYSTEEM 

4. VERWARMINGSKRING 

5. LAADPOMP (BOILER) 

6. CIRCULATIEPOMP (VERWARMINGSKRING) 

7a. EXPANSIEVAT 7b. KAPVENTIEL 

8. VEILIGHEIDSVENTIEL 

 

9. ANTI-THERMOSIFONKLEP 

10. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 

11. BUITENTEMPERATUURVOELER 

12. LUCHTAFSCHEIDER 

13. VUILAFSCHEIDER 

14. TEMPERATUURVOELER 

15. THERMOSTATISCHE KRAAN 

16. DIFFERENTIEELKLEP 
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BIJLAGE XIII-1.2.1 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE MET 

VERWARMINGSKETELS IN CASCADE 

  

1. LAGE TEMPERATUURSTOOKKETEL MET BRANDER 

2. AUTOMATISCH WERKEND REGELSYSTEEM 

3. BUITENTEMPERATUURVOELER 

4. UITGANGSTEMPERATUURVOELER 

5. TEMPERATUURVOELER 

6. GEMOTORISEERDE TWEEWEGKLEP BEDIEND DOOR HET REGELSYSTEEM 

7. GEMOTORISEERDE MENGKLEP VAN DE VERWARMINGSKRING 

8. LAADPOMP 

 

9. ANTI-THERMOSIFONKLEP 

10a. EXPANSIEVAT 10b. KAPVENTIEL 

11. DRUKMETER 

12. VEILIGHEIDSVENTIEL 

13. LUCHTAFSCHEIDER 

14. VUILAFSCHEIDER 

15. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 
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BIJLAGE XIII-1.2.2 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE MET 

VERWARMINGSKETELS IN CASCADE (VARIANTE) 

  

1. LAGE TEMPERATUURSTOOKKETEL MET BRANDER 

2. AUTOMATISCH WERKEND REGELSYSTEEM 

3. BUITENTEMPERATUURVOELER 

4. UITGANGSTEMPERATUURVOELER 

5. TEMPERATUURVOELER 

6. GEMOTORISEERDE TWEEWEGKLEP BEDIEND DOOR HET REGELSYSTEEM 

7. GEMOTORISEERDE MENGKLEP VAN DE VERWARMINGSKRING 

8a. EXPANSIEVAT 8b. KAPVENTIEL 

 

9. DRUKMETER 

10. VEILIGHEIDSVENTIEL 

11. LUCHTAFSCHEIDER 

12. VUILAFSCHEIDER 

13. BOILER VAN DE INSTALLATIE 

14. LAADPOMP (BOILER) 

15. ANTI-THERMOSIFONKLEP 

16. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 
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BIJLAGE XIII-1.2.3 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE MET 

VERWARMINGSKETELS IN CASCADE EN EVENWICHTSFLES 
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BIJLAGE XIII-1.3 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN INSTALLATIE VAN EEN BOILER VOOR 

SANITAIR WARM WATER MET PROGRAMMAREGELING 

 

1. BEREIDER/ACCUMULATOR SANITAIR WARM WATER 

2. REGEL-EN BEDIENINGSPANEEL 

3. LAADPOMP (BOILER) 

4. AFTAPPUNT MET VERBRUIKSTELLER (FACULTATIEF) 

5. DISTRIBUTIEKRING SANITAIR WARM WATER 

6. REGELSYSTEEM SANITAIR WARM WATER 

7. AFSLUITER 

8. DRUKREDUCEERVENTIEL KOUDWATER (EVENTUEEL) 

9. WATERFILTER 

10. AFTAPKRAAN 

11. VOEDING KOUDWATER 

12. TERUGSLAGKLEP 

13. DRUKMETER 

14. VEILIGHEIDSVENTIEL 

15. EXPANSIEVAT (TYPE DOORSTROOM) 

16. TOEVOER STADSWATER 

17. TEMPERATUURVOELER 

18. CIRCULATIEPOMP 

19. ANTI-THERMOSIFONKLEP 

 



54 

 

BIJLAGE XIII-1.4.1 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN INSTALLATIE MET KETEL EN ZONNEBOILER 

 
1.TEMPERATUURVOELER (BOILER MIDDEN) 

2. ANTI-THERMOSIFONKLEP 

3. LAADPOMP (BOILER) 

4. CIRCULATIEPOMP (VERWARMINGSKRING) 

5. GEMOTORISEERDE MENGKLEP VAN DE VERWARMINGSKRING 

6. ZONNEBOILER 

7. VERWARMINGSKRING 

8. LUCHTAFSCHEIDER 

9. LAGETEMPERATUURSTOOKKETEL MET BRANDER 

10. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 

11a. EXPANSIEVAT 11b. KAPVENTIEL 

12. VEILIGHEIDSVENTIEL 

 

 

13. AFTAPKRAAN 

14. THERMOSTATISCHE KRAAN 

15. DRUKMETER 

16. AUTOMATISCH WERKEND REGELSYSTEEM 

17. BUITENTEMPERATUURVOELER 

18. UITGANGSTEMPERATUURVOELER 

19. KETELTHERMOSTAAT 

20. VUILAFSCHEIDER 

21. DIFFERENTIEELKLEP 

22. TEMPERATUURVOELER (BOILER ONDERAAN) 

23. TEMPERATUURVOELER COLLECTOR 

24. LAADPOMP (ZONNECIRCUIT) 
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BIJLAGE XIII-1.4.2 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN INSTALLATIE MET KETEL EN 

ZONNEBOILER, MET VERWARMINGSONDERSTEUNING 

 

 
1. THERMISCH ZONNEPANEEL 

2. REGEL-EN BEDIENINGSPANEEL 

3. BUITENTEMPERATUURVOELER 

4. LAADPOMP 

5. CIRCULATIEPOMP VERWARMINGSKRING 

6. LAGETEMPERATUURSTOOKKETEL MET BRANDER 

7. BOILER 

8. VERWARMINGSWATERBUFFER (ONGEREGELD) 

9. LAADPOMP (BOILER) 

10. GEMOTORISEERDE MENGKLEP VAN DE VERWARMINGSKRING 

11. TEMPERATUURSENSOR VERWARMINGSWATERBUFFER 

12. DIRECT VERWARMINGSCIRCUIT 

13. KLEMSENSOR VOOR HET VERWARMINGSCIRCUIT MET MENGKLEP 

“STOOKKETEL” 

 

 

14. VEILIGHEIDSVENTIEL 

15. TEMPERATUURVOELER 

16a. EXPANSIEVAT 16b. KAPVENTIEL 

17. VERWARMINGSCIRCUIT MET MENGKLEP (VLOERVERWARMING) 

18. THERMOSTAAT ALS MAX. TEMPERATUURBEGRENZING VOOR 

VLOERVERWARMING MET VERWARMINGSCIRCUIT IN SERIE 

SCHAKELEN 

19. KLEMSENSOR VOOR AANVOERTEMPERATUURSENSOR VAN HET 

VERWARMINGSCIRCUIT MET MENGKLEP 

20. LUCHTAFSCHEIDER 

21. ANTI-THERMOSIFONKLEP 

22. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 

23. TEMPERATUURVOELER COLLECTOR 
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BIJLAGE XIII-1.5 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN INSTALLATIE MET KETEL EN 

WARMTEPOMP 

 

1. WARMTEPOMP 

2. REGEL-EN BEDIENINGSPANEEL 

3. BUITENTEMPERATUURVOELER 

4. LAADPOMP (WARMTEPOMP) 

5. CIRCULATIEPOMP VERWARMINGSKRING 

6. LAGETEMPERATUURSTOOKKETEL MET BRANDER 

7. BOILER 

8. VERWARMINGSWATERBUFFER (ONGEREGELD) 

9. VEILIGHEIDSTEMPERATUURSBEGRENZER 

10. GEMOTORISEERDE MENGKLEP VAN DE VERWARMINGSKRING 

11. TEMPERATUURSENSOR VERWARMINGSWATERBUFFER 

12. DIRECT VERWARMINGSCIRCUIT 

13. KLEMSENSOR VOOR HET VERWARMINGSCIRCUIT MET MENGKLEP 

“STOOKKETEL” 

 

 

14. VEILIGHEIDSVENTIEL 

15. TEMPERATUURVOELER 

16a. EXPANSIEVAT 16b. KAPVENTIEL 

17. VERWARMINGSCIRCUIT MET MENGKLEP (VLOERVERWARMING) 

18. THERMOSTAAT ALS MAX. TEMPERATUURBEGRENZING VOOR 

VLOERVERWARMING MET VERWARMINGSCIRCUIT IN SERIE 

SCHAKELEN 

19. KLEMSENSOR VOOR AANVOERTEMPERATUURSENSOR VAN HET 

VERWARMINGSCIRCUIT MET MENGKLEP 

20. LUCHTAFSCHEIDER 

21. ANTI-THERMOSIFONKLEP 

22. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER 
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BIJLAGE XIII-1.6 

BIVALENT SYSTEEM KETEL-WARMTEPOMP: WERKINGSGEBIED 

1/ BIVALENT PARALLEL 

 

 

2/ BIVALENT ALTERNATIEF 

 

  

Warmtevraag 

Warmte te leveren door ketel 

 

Warmte te leveren door warmtepomp 

 

Reserve vermogen warmtepomp 

Aandeel elektrisch 

 

Aandeel warmte onttrokken aan buitenlucht 

Luchttemperatuur °C 
 

Gecorrigeerd volgens aantal uren per jaar 

Gebruikt bij grond/water en water/water warmtepompen 

Warmte te leveren door ketel 

 

Warmte te leveren door warmtepomp 

 

Reserve vermogen warmtepomp 

Aandeel elektrisch 

 

Aandeel warmte onttrokken aan buitenlucht 

Luchttemperatuur °C 
 

Gecorrigeerd volgens aantal uren per jaar 

Warmtevraag 

Gebruikt in combinatie bij verwarmingssystemen met een hoge aanvoer-en retourtemperatuur, 

of indien de warmtestroom uit de bron slechts tot een bepaalde temperatuur toereikend is. 
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3/ COMBINATIE PARALLEL-ALTERNATIEF 

 

 

 

 

4/ WARMTEBEHOEFTE IN FUNCTIE VAN BUITENTEMPERATUUR 

Bivalentiepunt 

Warmtevraag woning 

Warmte te leveren door ketel 

 

Warmte te leveren door warmtepomp 

 

Reserve vermogen warmtepomp 

Luchttemperatuur °C 
 

Gecorrigeerd volgens aantal uren per jaar 

Warmtevraag 

Vermogenscurve 

warmtepomp lucht/water 

Warmtevraag 

Warmte te leveren door ketel 

 

Warmte te leveren door warmtepomp 

 

Reserve vermogen warmtepomp 

Aandeel elektrisch 

 

Aandeel warmte onttrokken aan buitenlucht 

Luchttemperatuur °C 
 

Gecorrigeerd volgens aantal uren per jaar 

Gebruikt wanneer warmtebron lucht is, 

of in combinatie bij verwarmingssystemen met een hoge retourtemperatuur. 
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BIJLAGE XIII-2.1 

PLAATS VAN DE UITMONDING VAN EEN SCHOORSTEEN OF 

AFVOERKANAAL ‘TYPE B’ 

 Volgens NBN B 61-002 (<70 kW) 

 
 

 Uitmonding boven hellend dak 

 

 

  

  

 Uitmonding boven plat dak 

 

 

De uitmonding mag zich in Zone I bevinden of zelfs in Zone II, mits valwindafleider (bv. statische 

afvoerkap). 

Uitmonden in Zone III is verboden. 
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BEPALING VAN EEN HINDERNIS 

 

 

 

Een elevatiehoek van 10° komt overeen met een elevatie van 0,176 m per lopende meter in het horizontaal 

vlak van de uitmonding van de schoorsteen of afvoerkanaal. Een hoek van 15° in het horizontaal vlak van de 

uitmonding van de schoorsteen of afvoerkanaal komt overeen met een horizontale lengte van 2,68 m op 10 

m van de uitmonding.  
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INVLOED VAN EEN HINDERNIS OP EEN NAASTLIGGEND GEBOUW 
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 Volgens NBN B 61-001 (≥70 kW en < 1000 kW) 

 
 

 Uitmonding boven hellend dak 

 

 

  

  

 Uitmonding boven plat dak 

 

 

De uitmonding mag zich in Zone I bevinden of zelfs in Zone II, mits valwindafleider (bv. statische 

afvoerkap). 

Uitmonden in Zone III is verboden. 
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BEPALING VAN EEN HINDERNIS  

Gesteld dat 2, 3 en 4 hoger komen dan de schoorsteenmond 1 

 

1= schoorsteen 

2= hindernis (hoek > 23° en afstand < 30 m) 

3≠ hindernis (afstand > 30 m) 

4≠ hindernis (hoek > 23°) 
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INVLOED VAN EEN HINDERNIS OP NABURIGE GEBOUWEN 

 

Hinderzones van naburige gebouwen met hellend dak 

 

 

 

Hinderzones van naburige gebouwen met plat dak 

 

 

 

 

Opgesteld nominaal 

vermogen in de 

stookruimte 

Toegelaten zones voor schoorsteenuitmonding t.o.v. naburige gebouwen 

d < 100 m d ≥ 100 m 

< 600 kW Zone 0; 1 of 2 Zone 0; 1; 2; 3 of 4 (*) 

≥ 600 kW Zone 0 of 1 Zone 0; 1 of 2 (*) 

d = afstand gemeten in het horizontale vlak tussen de schoorsteenmond en ramen, deuren en 

verluchtingsopeningen in nabijgelegen gebouwen. 

(*) < 0.1 % zwavel 
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Bruikbare hoogte van de schoorsteen (m) 
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BIJLAGE XIII-2.2 

DIAGRAM VOOR DE BEPALING VAN DE DOORSNEDE VAN HET 

AFVOERKANAAL 

Ketel in onderdruk 

 

Ketel in overdruk 

 

Bruikbare hoogte van de schoorsteen (m) 
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BIJLAGE XIII-2.3 

OPSTELLING VAN DE ROOKGASAFVOER 
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BIJLAGE XIII-3 

PRINCIPESCHEMA VAN DE INSTALLATIE VAN CONVECTOREN 

NAARGELANG DE VERDELING VAN DE WARMTEVERLIEZEN 
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BIJLAGE XIII-4 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN STRALINGSVERWARMINGSINSTALLATIE 

(VLOER) 
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BIJLAGE XIII-5 

LEIDINGEN : PRINCIPESCHEMA VAN EEN 

VERWARMINGSINSTALLATIE VOLGENS HET ÉÉNPIJPSSYSTEEM 

WAARBIJ DE VERWARMINGSLUSSEN GEVOED WORDEN VANAF EEN 

CENTRALE COLLECTOR (KLEINE INSTALLATIES) 

 

Collector 

Verwarmingslus 

éénpijps 

PRINCIPESCHEMA VAN EEN TWEEPIJPSSYSTEEM 
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BIJLAGE XIII-6 

VEILIGHEIDSTOESTELLEN EN ACCESSOIRES 
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BIJLAGE XIII-7.1 

PRINCIPESCHEMA VAN OPSLAG IN EEN ENKELWANDIG RESERVOIR 

 

 

 

BIJLAGE XIII-7.2 

PRINCIPESCHEMA VAN OPSLAG IN EEN DUBBELWANDIG 

RESERVOIR MET LEKDETECTIESYSTEEM 

 

 

1. Reservoir 

2. Peilmeter 

3. Vulleiding 

4. Ontluchtingsdop 

5. Ontluchtingsleiding 

6. Fluitsignaal (of 7) 

7. Elektronische peilsonde (facultatief) 

8. Terugslagklep 

9. Aansluitingen 

10. Aanzuigleiding 

11. Retourleiding (eventueel) 

12. Aansluitingen en dichting van het 

mangatdeksel 

13. Deksel 

14. Controleruimte 

16. Reserve-aansluiting (peilcontrole) 

 

1. Reservoir 

2. Peilmeter 

3. Vulleiding 

4. Ontluchtingsdop 

5. Ontluchtingsleiding 

6. Fluitsignaal (of 7) 

7. Elektronische peilsonde (facultatief) 

8. Terugslagklep 

9. Aansluitingen 

10. Aanzuigleiding 

11. Retourleiding (eventueel) 

12. Aansluitingen en dichting van het 

mangatdeksel 

13. Deksel 

14. Controleruimte 

15. Detectiesysteem voor lekken met controle 

van het vloeistofniveau 

16. Reserve-aansluiting (peilcontrole) 
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BIJLAGE XIII-7.3 

VOORBEELD VAN BOVENGRONDSE IN BATTERIJ OPGESTELDE 

RESERVOIRS  

 

 

 

 

 

BIJLAGE XIII-7.4 

PRINCIPESCHEMA VAN DE OLIELEIDINGEN EN ACCESSOIRES 

 

  

Brandstofaftap lager dan de pomp Brandstofaftap hoger dan de pomp 

A: Voetklep  

B: Stookoliefilter 

C: Ontluchtingsmechanisme 
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BIJLAGE XIII-8 

OVER VOLDOENDE WARM WATER BESCHIKKEN 

Wanneer men het vermogen bepaalt dat nodig is om te voldoen aan de warmtebehoeften (warm-

teverliezen), moet men zich baseren op minimale buitentemperaturen, quasi uiterste temperaturen. 

Dit is de enige manier om een optimaal comfort te verzekeren gedurende het ganse jaar. 

Hetzelfde geldt voor het sanitair warm water. Het is niet ondenkbaar dat een gezin van vier personen, 

op het einde van de dag, een douche of een bad zou nemen. Indien er twee badkamers zijn, zullen 

deze beide tegelijkertijd, en tweemaal na elkaar worden gebruikt. De volgende berekeningsmethode 

is gebaseerd op reeds geïnstalleerde of voorziene sanitaire installaties en op een tussentijd van 20 

minuten tussen twee warmwaterafnames. 

Men zal dus de hoeveelheid water kennen die nodig is voor het vullen van het (of de) bad(en), wat 

gewoonlijk geen problemen schept, en de hoeveelheid water die wordt verbruikt door de douche(s), 

want men kent het debiet van de douche en de gemiddelde gebruiksduur wordt geschat op 5 

minuten. 

De andere punten waar water wordt afgenomen worden niet in aanmerking genomen, want deze 

verbruiken slechts weinig water in vergelijking met de baden en douches.  

Het piekdebiet in 10 minuten (bij 45°C) dat wordt opgegeven door de fabrikant van de boiler of van 

de ketel voor het aanmaken van warm water, zal dus minstens gelijk moeten zijn aan de som van 

het verbruik van de geïnstalleerde baden en douches. Indien men dit resultaat neemt, en het met 

0,12 vermenigvuldigt, bekomt men het vermogen (uitgedrukt in kW) dat nodig is voor de aanmaak 

van warm water (0,12 is een proefondervindelijke coëfficiënt). 

Voorbeeld:  

1 bad van 120 liter en een douche die 10 liter per minuut verbruikt. Men moet dus een minimaal 

piekdebiet leveren van 170 liter [(120 + (5 x 10)] en het beschikbare vermogen voor de aanmaak 

van warm water moet 20,4 kW zijn (170 x 0,12). 

Opmerking:  

Deze berekeningsmethode is slechts geldig voor eengezinswoningen. In het geval van 

appartementsgebouwen doet men er best aan de constructeur van de toestellen voor de aanmaak 

van sanitair warm water te raadplegen. 
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BIJLAGE XIII-9.1 

OPLEVERINGSATTEST STOOKTOESTELLEN 
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BIJLAGE XIII-9.2 

ONDERHOUDS/CONTROLEATTEST STOOKTOESTELLEN 

 

 

 

 

 

  



77 

 



78 

 

BIJLAGE XIII-10 

THERMISCHE EENHEDEN 
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BIJLAGE XIII-11 

OMZETTINGSTABELLEN 

a) De druk 

 Pa  mbar  bar  kg/cm
2
  mm H2O  mm Hg 

pascal  Pa  1  0,01  0,00001  0,0000102  0,102  0,0075 

millibar  mbar  100  1  0,001  0,00102  10,2  0,750 

bar  bar  100.000  1.000  1  1,02  10.200  750 

kilogram per cm
2
  kg/cm

2
  98.100  981  0,981  1  10.000  736 

millimeter waterkolom mm H2O  9,81  0,098  0,000098  0,0001  1  0,0736 

millimeter kwikkolom mm Hg  133,3  1,33  0,00133  0,001359  13,59  1 

b) De warmtehoeveelheid 

 J  Wh  kgm  kcal  ch/h 

joule  J  1  0.000278  0,102  0,000239  0,000000377 

wattuur Wh  3.600  1  367  0,860  0,00136 

kilogrammeter kgm  9,81  0.00272  1  0,00234  0,000003704 

kilocalorie  kcal  4.186,8  1,163  427  1  0,00158 

paardekrachtuur pk.h  2.647.000  736  270.000  632,4  1 

c) Het vermogen 

  W  kW  kgm/s  pk  kcal/h 

watt  W  1  0,001  0,102  0,00136  0,860 

kilowatt  kW  1.000  1  102  1,36  860 

kilogrammeter per seconde  kgm/s  9,81  0,00981  1  0,0133  8,43 

paardekracht pk  736  0,736  75  1  632,4 

kilocalorie per uur kcal/h  1,163  0,001163  0,119  0,00158  1 
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BIJLAGE XIII-12 

CALORISCH VERMOGEN VAN DE BRANDSTOFFEN 

 

Brandstof  

Verbrandingswarmte (Hs) 

per kg, liter of Nm3 

Stookwaarde (Hi) 

per kg, liter of Nm3 

kilocalorie kilojoule kilowattuur kilocalorie kilojoule kilowattuur 

Lamppetroleum 
11082 kcal/kg  46398 kJ/kg  12,888 kWh/kg  10332 kcal/kg  43260 kJ/kg  12,016 kWh/kg  

8900 kcal/l  37262 kJ/l  10,351 kWh/l  8295 kcal/l  34730 kJ/l  9,647 kWh/l  

Gasolie verwarming 
10900 kcal/kg  45636 kJ/kg  12,677 kWh/kg  10200 kcal/kg  42705 kJ/kg  11,863 kWh/kg  

9150 kcal/l  38309 kJ/l  10,641 kWh/l  8550 kcal/l  36000 kJ/l  9,945 kWh/l  

Gasolie verwarming 

extra 

10982 kcal/kg 45972 kJ/kg 12,770 kWh/kg 10303 kcal/kg 43128 kJ/kg 11,980 kWh/kg 

9157 kcal/l 38333 kJ/l 10,648 kWh/l 8591 kcal/l 35964 kJ/l 9,990 kWh/l 

Zware stookolie 
10350 kcal/kg  43333 kJ/kg  12,037 kWh/kg  9800 kcal/kg  41022 kJ/kg  11,397 kWh/kg  

9729 kcal/l  40733 kJ/l  11,315 kWh/l  9210 kcal/l  38561 kJ/l  10,711 kWh/l  

Extra zware stookolie 
10175 kcal/kg  42601 kJ/kg  11,833 kWh/kg  9700 kcal/kg  40604 kJ/kg  11,281 kWh/kg  

8852 kcal/l  37061 kJ/l  10,295 kWh/l  8439 kcal/l  35332 kJ/l  9,814 kWh/l  

Cokes 7100 kcal/kg  29726 kJ/kg  8,260 kWh/kg  6500 kcal/kg  27214 kJ/kg  7,560 kWh/kg  

Antraciet 7800 kcal/kg  32657 kJ/kg  9,071 kWh/kg  7500 kcal/kg  31401 kJ/kg  8,722 kWh/kg  

Propaan 
11900 kcal/kg  49823 kJ/kg  13,840 kWh/kg  11050 kcal/kg  46264 kJ/kg  12,851 kWh/kg  

6259 kcal/l  26205 kJ/l  7,279 kWh/l  5812 kcal/l  24336 kJ/l  6,760 kWh/l  

Butaan 
11800 kcal/kg  49404 kJ/kg  13,723 kWh/kg  10900 kcal/kg  45627 kJ/kg  12,677 kWh/kg  

6785 kcal/l  28407 kJ/l  7,891 kWh/l  6267 kcal/l  26239 kJ/l  7,288 kWh/l  

Elektriciteit  –  –  –  860 kcal/kWh  3600 kJ/kWh  1 kWh  

Aardgas (*) 

(Slochteren) 

8400 kcal/Nm3  35169 kJ/Nm3  9,769 kWh/Nm3  7577 kcal/Nm3  31722 kJ/Nm3  8,812 kWh/Nm3  

   

7400 kcal/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk  

30145 kJ/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk  

8,374 kWh/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk  

Aardgas (*)  

(Rijk gas - Noordzee 

Qatar) 

10270 kcal/Nm3  43000 kJ/Nm3  11,944 kWh/Nm3 9264 kcal/Nm3 38786 kJ/Nm3 10,77 kWh/Nm3 

 

 

 

9002 kcal/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk 

37689 kJ/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk 

10,47 kWh/m3  

bij ± 12°C en 

25 mbar druk  

 

 

(*) Voor aardgas dient men rekening te houden met de oorsprong, de druk en de leveringstemperatuur om het warmtevermogen te bepalen.  
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BIJLAGE XIII-13 

KARAKTERISTIEKEN VAN LEIDINGEN 
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