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Actualiteit

De informazout.be
homepage is vernieuwd

Nieuwe federale en regionale
premies in 2016

Tussen 2011 en 2015 is het aantal bezoekers op
www.informazout.be meer dan verdubbeld. Vorig jaar telden we
900.000 bezoeken. Momenteel komt ongeveer de helft van die
bezoekers vooral voor de pagina over de mazoutprijzen.

Zoals gebruikelijk bij het begin van het jaar, zijn er weer enkele
nieuwigheden waarvan u als installateur best op de hoogte bent.
Wat verandert er in 2016 op het vlak van premies en financiële
voordelen?
FEDERAAL (en dus in alle gewesten) is de leeftijdsvereiste van een
woning voor het verlaagd tarief van 6% voor renovatiewerken nu
een feit. Voortaan moet de woning van uw klant minstens tien
jaar oud zijn (vroeger maar vijf jaar) om nog van de btw-verlaging
te kunnen genieten.
In het VLAAMS GEWEST is het nu opnieuw mogelijk om de Vlaamse
renovatiepremie aan te vragen. Deze premie bedraagt maximaal
1.500 of 2.250 euro (20% of 30% van max. 7.500 euro, kosten excl.
btw) voor cv-werken aan woningen die ouder zijn dan 25 jaar. Ook
het plaatsen van een verwarmingsketel op stookolie met Europees energielabel B of A komt in aanmerking voor de premie.
In het WAALS GEWEST zijn er bij het begin van 2016 geen
wijzigingen. De premies voor een zonneboiler (min. 1.500 euro)
en het systeem van de ‘Eco-pack’-leningen (0%-leningen voor
energiebesparende werken) blijven wel behouden. Ook het
vervangen van een oude ketel door een condensatieketel op
stookolie, komt in aanmerking voor een Eco-packlening.

Een geactualiseerd overzicht van de voordelen met mazout in
2016 vindt u steeds op www.informazout.be, premies.
In de loop van die jaren hebben we heel wat online tools op onze
site ontwikkeld en verbeterd. Nu is ook de homepagina aan de
beurt. Bedoeling is de bezoeker ook vaker naar andere pagina’s
van de website te leiden, zodat hij of zij niet alleen snel even de
mazoutprijzen komt bekijken. De andere pagina’s van onze website bieden immers ook veel nuttige informatie, vooral simulatoren en zoekmotoren. Daarom kreeg de vernieuwde homepage
niet alleen een modernere vormgeving maar is ze ook interactiever gemaakt. Ze staat online sedert begin februari.
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Partner van de Renovatiedag
De Vlaamse Renovatiedag is een kans voor het grote publiek
om voorbeelden van gerealiseerde renovaties ter plaatse
te bezoeken. Het is dan ook een interessante afspraak voor
toekomstige verbouwers die zich willen laten inspireren en
informeren. Op die manier komen ze in contact met de partners
achter de renovatieprojecten. De Vlaamse Renovatiedag wordt
georganiseerd door NAV, de Vlaamse architectenvereniging. Vorig
jaar werd een honderdtal locaties opengesteld voor het publiek,
vooral woningen maar ook enkele kantoorcomplexen, ateliers en
winkelpanden en zelfs een voormalig klooster. Dit jaar vindt de
dag plaats op 29 mei.
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Informazout is dit jaar partner, zowel van de Vlaamse als van de
Franstalige Renovatiedag. Daardoor zullen ook de mogelijkheden
van moderne verwarmingsinstallaties in renovatieprojecten de
nodige aandacht krijgen.
Wie wil inschrijven kan dat op www.devlaamserenovatiedag.be.

Actualiteit
SAVE THE DATE:

infodag 29 mei

Voor onze jaarlijkse roadshow kozen we vorig jaar een
nieuwe formule: een familiedag in Walibi. Dat was een
groot succes, en dus gaan
Informazout en Cedicol dit jaar een tweede editie van deze combinatie info- en familiedag organiseren. Dit jaar zal die plaatsvinden
op zondag 29 mei in het mooie dierenpark van Planckendael bij
Mechelen.
Het centrale thema dat we daar voor de professionele deelnemers zullen behandelen is: dimensionering en inregeling van een
installatie. De dag wordt evenwichtig opgedeeld: na een formeel
programma van enkele uren houdt u de rest van de dag vrij om
met uw familie van het dierenpark te genieten.

2015 was een topjaar
voor de sector
De verkoopcijfers van het jaar 2015 zijn bekend. De jaarlijkse statistieken van de verkoop van verwarmingstoestellen op stookolie
laten een mooie groei zien, tot meer dan 20% in het afgelopen
jaar. Binnen die groeimarkt ging de verkoop van condensatieverwarmingsketels zelf met 55% vooruit, en die van de lagetemperatuurketels met 12%. Daarmee vertegenwoordigen de condensatietoestellen op mazout nu één op drie van de verkopen – in de
voorgaande jaren was dat nog maar één op vier.
Deze heropleving van de sector is ongetwijfeld te verklaren door
verschillende factoren, waaronder het in werking treden van de
Ecodesign-verordening en de energielabels. Maar ook de extreem
lage mazoutprijzen en de prijsbewustere consument zullen wel
een rol hebben gespeeld.

Uw uitnodiging valt binnenkort in de brievenbus. Laat ze niet
liggen en aarzel niet om meteen in te schrijven!

I

n het voorbije jaar zagen we een groei in de verkoop van stookolieketels. Bijna een kwart meer dan in 2014. Vooralsnog worden er meer lagetemperatuurketels verkocht dan condensatieketels, maar de toename van de verkoop van condensatieketels
met meer dan vijftig procent valt positief op.

Heeft dit te maken met de aantrekkelijke prijzen van stookolie, of
met de invoering van de energielabels in september vorig jaar?
Of ligt het aan de consument, die meer belang hecht aan een
energie-efficiënt verwarmingssysteem met een zo laag mogelijk
verbruik en een verbeterde CO2-uitstoot? Het is geen eenvoudige
analyse om te maken, maar in ieder geval is dit een opsteker voor
onze sector. Ook in het huidige werkjaar zullen wij als organisatie
er alles aan doen om deze trend verder te stimuleren. En dat er
nog heel wat werk te doen is, mag duidelijk zijn uit de volgende
vaststelling.
De gemiddelde ketel in België heeft vandaag een leeftijd tussen
20 en 25 jaar. Ondertussen is de technologie dusdanig verbeterd
dat het vergelijken van oudere ketels met de nieuwe laagtemperatuur- en condensatieketels qua verbruik, energie-efficiëntie en
milieu-impact leidt tot slechts één conclusie: vernieuw zo snel
mogelijk die oude stookolieketel door een nieuw toestel met hoog
rendement, een laag verbruik en een verbeterde impact op het
milieu. En daar kunnen de nieuwe energielabels zeker een positieve rol spelen. Want voor het eerst zal op de ketels duidelijk
zichtbaar zijn welk energieniveau ze hebben, en dat op een voor
de consument begrijpelijke en duidelijke wijze.

1000 ppm S en is men overgeschakeld naar 50 ppm S. Het belangrijkste verschil is dat deze laatste een zwavelgehalte heeft dat 20
keer lager is dan voorheen. We kunnen hier zeker spreken van een
“groene mazoutrevolutie”.

Editoriaal

Verwarmen met stookolie meer dan ooit aantrekkelijk

Die revolutie moet gezocht worden in de combinatie van de meer
milieuvriendelijke brandstof met de energie-efficiente verwarmingstoestellen met laag verbruik, dankzij een minimaal seizoensrendement van 86% (vastgelegd in de Ecodesign-verordening).
Dat leidt ontegensprekelijk tot een lagere uitstoot van broeikasgassen en een gunstige impact op de vorming van zure regen.
Wie nog een stap verder wil gaan kan opteren voor een combinatie met hernieuwbare energie, waardoor verbruik en milieuvriendelijkheid er alleen maar op verbeteren.
In feite zijn dit ruim voldoende argumenten om overtuigd te zijn
van de voordelen van verwarmen met stookolie. Daarbovenop
komt dan nog eens de huidige lage prijs. Die levert de consumenten die zich vandaag verwarmen met stookolie mooie besparingen op.
WILLEM VOETS
General Manager

Er zijn echter nog meer argumenten die pleiten voor verwarmen met stookolie, naast de sterk verbeterde technologie. Op
31 december 2015 eindigde de bevoorrading van de stookolie
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Innovatie

Berekening van de warmteverliezen:
NBN B 62-003 wordt NBN EN 12831

D

e norm NBN B 62-003, voor de berekening
van de warmteverliezen van gebouwen,
is vereist voor de dimensionering van
verwarmingsinstallaties. Na bijna dertig jaar
ruimt deze norm nu plaats voor de Europese
norm NBN EN 12831 (uit 2003) samen met
de bijhorende ‘Nationale Bijlage’. Wat zal er
daardoor veranderen?

Hoewel het principe voor berekening van de warmteverliezen
grotendeels onveranderd blijft, brengt de nieuwe norm toch
enkele belangrijke verschillen mee. Daarom heeft het WTCB
(Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)
een rekentool ontwikkeld om de toepassing van de nieuwe
methode te vergemakkelijken. Deze tool staat gratis ter
beschikking van bouwprofessionelen op www.wtcb.be, rubriek
‘Rekentools’.

Opwarmingsvermogen
Een van de belangrijkste wijzigingen in de norm NBN EN 12831
gaat over het opwarmingsvermogen. Dat is het vermogen dat
nodig is om snel opnieuw de nominale binnentemperatuur te
behalen na een periode van verlaagde werking van het verwarmingssysteem (zoals ’s nachts in een woning, of tijdens het weekend in een schoolgebouw).
Dit werd vroeger in de praktijk bijna nooit in rekening gebracht,
hoewel het wel degelijk in een weinig gekende bijlage van de NBN
B 62-003 stond. Maar de evaluatie van de energieprestatie van
gebouwen is intussen veel strenger geworden. Daarom moet men
voortaan bijzondere aandacht besteden aan het opwarmingsvermogen, en wint die factor aan belang ten opzichte van de warmteverliezen door transmissie en ventilatie. Dat is ook de reden
waarom het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) dit aspect
opnam in de genormaliseerde rekenmethode.
In bepaalde gevallen, voornamelijk wanneer het regelsysteem
tijdens de koudste dagen automatisch de verlaagde
werking kan uitzetten, is het niet per se nodig om bij de
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Het gebruik van tabelwaarden vergemakkelijkt
deze berekening.

dimensioneringsberekening van de verwarmingsinstallaties
rekening te houden met het opwarmingsvermogen. Maar het
WTCB beveelt wel aan om hierover duidelijke afspraken te maken
met de klant.

Ventilatieverliezen
Een tweede wijziging is de meer gedetailleerde berekening
van de ventilatieverliezen en het in rekening brengen van
de luchtdichtheid van de gebouwen. Men moet met andere
woorden beschikken over nauwkeurige informatie over de
ventilatiedebieten en de temperatuur van de toevoerlucht
bij mechanische toe- en afvoerventilatie. Bovendien kan het
vermogen van de verwarmingsinstallaties verlaagd worden door
meer luchtdichte gebouwen te ontwerpen en te bouwen.
Het gebruik van ‘ontstenteniswaarden’ laat toe om over te gaan
tot een berekening van de warmteverliezen zelfs bij gebrek aan
bepaalde gegevens. Bovendien kan onderdimensionering vermeden worden door de toepassing van te lage luchtdebieten. Hiertoe dient men echter wel de netto vloeroppervlakte en het binnenvolume van de verschillende ruimten te kennen.

Transmissieverliezen
De derde belangrijke wijziging van de NBN EN 12831 betreft
de berekening van de transmissieverliezen via de grond. Men
moet immers niet langer de warmteverliezen naar de grond

Innovatie
Ventilatieverliezen

toe berekenen, maar wel naar buiten toe doorheen de grond.
Dat impliceert dat men een correctie moet toepassen op de
warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van de vloeren en de
muren die in contact staan met de grond.
Hiertoe kan men een beroep doen op de tabellen en grafieken
die in de norm vermeld worden. De WTCB-rekentool voert
deze correctie automatisch uit. Daarvoor moet de bruto
vloeroppervlakte wel bekend zijn, alsook de blootgestelde
perimeter van de ruimten die in contact staan met de grond.
Bij bestaande gebouwen is het niet altijd vanzelfsprekend om
de U-waarde van de verschillende wanden te weten te komen.
In de praktijk zijn een grondige kennis van de wandsamenstelling
en een nauwkeurige berekening van hun U-waarde niet altijd
mogelijk. Om dit probleem te verhelpen werd de catalogus
van de indicatieve U-waarden van een aantal courante wanden

bijgewerkt. Ook die staat gratis ter beschikking op de WTCBwebsite.

Warmtebelasting
Voortaan kan men dus beter de term ‘warmtebelasting’ hanteren
in de plaats van ‘warmteverliezen’. Deze term omvat immers
zowel de warmteverliezen door transmissie en door ventilatie als
het opwarmingsvermogen.
Bron: “Berekening van de warmteverliezen: vervanging van de norm NBN
B 62-003 door de norm NBN EN 12831" uit 'WTCB-Contact' 2015/4 door ir.
C. Delmotte, laboratoriumhoofd, Laboratorium Prestatiemetingen technische installaties van het WTCB.
Dit artikel werd opgesteld in het kader van de activiteiten van de NormenAntenne ‘Energie en binnenklimaat’, gesubsidieerd door de FOD Economie.

Transmissieverliezen
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Dossier

Onze nieuwe consumententools op
het podium van Batibouw

D

e jaarlijkse afspraak met de consument en de installateur: Batibouw was ook dit jaar voor Informazout weer een belangrijk communicatieplatform. Er was ook heel wat te vertellen, want de Ecodesignverordening en de nieuwe zwavelnorm voor stookolie maken mazoutverwarming een stuk efficiënter en
milieuvriendelijker.

Niet voor niets was de slogan van de presentatie op de Heizel
dan ook “Het antwoord op alle energie-efficiëntie vragen”. Dat
antwoord wordt voornamelijk gegeven via een aantal nieuwe
handige tools, die gebundeld werden in een nieuwe brochure en
online te ontdekken zijn op www.informazout.be/nl/6-redenen.

De eigenzinnige consument

REDEN 2

REDEN 2

Volgens de meest recente berekeningen telt België 4,8 miljoen
gezinswoningen (appartementen inbegrepen) waarvan 1,6
miljoen of 34% worden verwarmd met stookolie. In 2014 werd
zo’n 4,3 miljard liter stookolie verbruikt.

NUTTIGE TOOLS OP

Omdat
NUTTIGE
TOOLS OPje

www.informazout.be/nl/6-redenen

www.informazout.be/nl/6-redenen

Volg de mazoutprijs

Volg de officiële maximumprijs van
stookolie op de voet.

Bereken je tankinhoud

Nog geen elektronische meter?
Bereken hoeveel liter stookolie nog
in je reservoir zit.

graag
Omdat
zelf beslist
je graag zelf beslist

De Ecodesign-verordening
De Mazoutstand van 2016 op Batibouw speelde in op energie-efficiëntie, want deze editie was de eerste sinds het in voege treden
van de Europese Ecodesign-verordening op 26 september 2015.
Met het oog op de klimaatdoelstellingen 2020 wil de Europese
Unie het rendement van verwarmingsinstallaties verbeteren en
het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen. Die actu-
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De nieuwe mazoutsimulator
Eén van de tools die op Batibouw werden uitgeprobeerd was de
vernieuwde ‘mazoutsimulator’. De vorige versie werkte nog met
de Optimaz- en Optimaz-elite-kwaliteitslabels, de nieuwe simulator werkt met de A- en B-labels, conform de Ecodesign-verordening van september 2015. Consumenten kunnen hiermee simuleren hoeveel ze zouden besparen door hun installatie te vervangen
door een nieuw verwarmingstoestel, en evalueren of de investering in een energiezuiniger toestel wel rendeert.
De mazoutsimulator berekent tot hoeveel je bespaart aan stookolieverbruik en CO2-uitstoot met een superzuinige stookolie-installatie. De tool is simpel: de gebruiker geeft enkele details in van
zijn huidige installatie en krijgt dan een vergelijking met een ketel
met een A- of een B-label en het bijhorende verbruik, besparing
(in liters en in euro’s) en de vermindering van de uitstoot. In twee
verdere stappen kan hij de terugverdientijd berekenen aan de
hand van de prijs en de gekozen economische afschrijvingstermijn
van de nieuwe installatie.

Wat je zelf beheert, beheer je beter. Laat
Wat
je je zelf beheert,
beheer je beter.
Laat je
Een transparante
factuur,
Een transparante factuur,
factuur niet bepalen door netwerkbeheerders
factuur niet zonder
bepalenverrassingen
door netwerkbeheerders
zonder verrassingen
en voorkom onaangename verrassingen.
en Met
voorkom onaangename verrassingen. Met
Op je factuur vind je enkel de kostprijs van
Op de
je factuur vind je enkel de kostprijs van de
mazout weet je perfect waar je aan toemazout
bent. weet je perfect waar je aan toe bent.
Volg de mazoutprijs
door jou aangekochte hoeveelheid stookolie
door jou aangekochte hoeveelheid stookolie
Je slaat je eigen voorraad stookolie op Je
en slaat
met je eigen voorraad stookolie op en met
Volg de officiële maximumprijs van
terug. Die is gebaseerd op de dagprijs zoals
terug. Die is gebaseerd op de dagprijs zoals
een slimme
meter weet je precies hoeveel
een je
slimme meter weet je precies hoeveel je
stookolie
op de voet.
je die met je leverancier hebt vastgelegd
je die
bij met je leverancier hebt vastgelegd bij
al hebt verbruikt. Zo weet je perfect waarvoor
al hebt verbruikt. Zo weet je perfect waarvoor
bestelling. Je betaalt dus niet voor aansluitings-,
bestelling. Je betaalt dus niet voor aansluitings-,
je betaalt.
je betaalt.
beheers- of meterkosten en je bent ookbeheersniet
of meterkosten en je bent ook niet
afhankelijk van een netwerk. Alles is duidelijk
afhankelijk van een netwerk. Alles is duidelijk
Volg de mazoutprijs op de voet Volg de mazoutprijs op de voet
en helder. Zo kom je dus nooit voor last-minute
en helder. Zo kom je dus nooit voor last-minute
Bereken
je tankinhoud
Bij mazout
ken je altijd de prijs op voorhand
Bij mazout
en
ken
je altijd deteprijs
op voorhand en
verrassingen
staan.
verrassingen te staan.
Nog geen
meter?
kanelektronische
je bestellen
wanneer het je het voordeligst
kan je bestellen wanneer het je het voordeligst
Bereken hoeveel liter stookolie nog
uitkomt.
De zit.
officiële maximumprijs én de
uitkomt.
vrije De officiële maximumprijs én de vrije
in je reservoir
markt beschermen je koopkracht.
markt beschermen je koopkracht.

Een consument die mazout kiest voor zijn verwarming heeft
doorgaans het profiel van ‘zelfstandig beslisser’. Hij kan immers
zelf beslissen over zijn leverancier, de gewenste hoeveelheid
energie die hij in voorraad wil nemen, en hij kan het tijdstip van
bestelling en levering bepalen.
Deze autonomie kan hij nog versterken door hernieuwbare energiebronnen te integreren, zoals thermische zonnecollectoren.
Daarnaast spelen nog andere argumenten in de energiekeuze van
de mazoutconsument: hij wil niet gebonden zijn aan een netwerk,
rekent op een hogere veiligheidsfactor, vraagt een transparante
verbruikskost en kiest voor een beperkte milieu-impact.
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aliteit bracht een extra argument aan. Want voortaan mogen
verwarmingstoestellen met een energie-efficiëntie onder een
bepaald niveau niet meer verkocht worden in de EU.
Sinds september zijn energiezuinige stookolieketels dus de norm.
In de praktijk zijn dat de meest performante lagetemperatuur- en
condensatietoestellen. Elk toestel wordt in een bepaalde klasse
ingedeeld, en dit wordt gevisualiseerd door een label. Het label
zal aangeven hoe efficiënt een nieuw verwarmingstoestel warmte
kan produceren. Hoe efficiënter, hoe hoger het rendement en hoe
lager het energieverbruik.

Innovatie
Dossier
Energielabels per merk
Vele consumenten zitten nog met vragen: welke producten, van
welke handelsmerken, beantwoorden aan de nieuwe Europese
normen? Ben ik nu ook verplicht om mijn oude toestel te
vervangen? …
Batibouw was het ideale platform voor Informazout om haar
gloednieuwe online modules te demonstreren die het antwoord
geven op deze vragen.
Op de gloednieuwe ‘energielabel-zoeker’ op de website van Informazout (www.informazout.be/nl/energielabel-zoeken) krijgt de
consument een handig overzicht. Hij kan er opzoeken welke merken installaties met de beste energie-efficiëntie aanbieden. Voor
alle duidelijkheid: het gaat telkens om het productlabel, dat wil
zeggen: het label voor het verwarmingstoestel gebaseerd op het
seizoensrendement en zonder extra accessoires. Per merk wordt
een handig overzicht gemaakt, zodat men een breed aanbod kan
ontdekken dat aan de nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn
voldoet.
Naast het productlabel bestaat ook nog een Europees pakketlabel, dat toegekend kan worden voor combinaties van producten.
Door combinaties van stookolie en hernieuwbare energie (bijvoorbeeld zonnethermie) kunnen immers nog betere resultaten
worden gehaald.

van een energieverslindende elektrische circulatiepomp door een
nieuw energiezuinig model.
Voor verwarmingsinstallaties die ouder zijn dan 20 à 25 jaar raadt
Informazout wel een volledige vervanging aan. Daarvoor is de
‘energielabel-zoeker’ de perfecte tool.

Combinatie met hernieuwbare energie
binnen handbereik
Een verwarmingssysteem hoeft niet beperkt te blijven tot een
hoogrendementsketel op stookolie alleen. Een mazoutinstallatie
kan perfect gecombineerd worden met hernieuwbare energie
zoals thermische zonnecollectoren. Zonne-energie kan gemakkelijk worden ingezet als alternatief voor de productie van sanitair
warm water. Wanneer er onvoldoende zonne-energie is en de
voorraad sanitair warm water opraakt, zorgt een verwarmingsinstallatie met mazout snel voor de bijverwarming. Op de website
kan je ook de impact van andere energiebesparende maatregelen
simuleren, zoals isolatie en hernieuwbare energie (www.informazout.be/nl/halveerjeverbruik).

Ook voor bestaande toestellen
Bestaande toestellen en systemen vallen niet
onder de nieuwe Europese verordeningen.
Vervangen is geen verplichting, maar het blijft
in bepaalde gevallen wel de beste oplossing,
vooral bij installaties van 20 tot 25 jaar oud.
Dat vraagt dan wel een hogere basisinvestering. Een goede reden om alles bij het oude
te laten? “Helemaal niet,” stelt Willem Voets,
general manager bij Informazout. “Er is nog
een alternatief tussen vervangen en niets
doen. Want ook bij bestaande installaties kan
het verbruik geoptimaliseerd worden, wat zowel voor het milieu
als voor de portefeuille voordelen oplevert.”
Te weinig mensen nemen echter de tijd om hun installatie eens
kritisch tegen het licht te houden. Om daar iets aan te verhelpen
lanceerde Informazout begin oktober de webtool ‘optimaliseer je
installatie’ (www.informazout.be/nl/optimaliseer-je-installatie).
Deze module toont schematisch uit welke onderdelen een verwarmingsinstallatie bestaat, en hoe verouderde componenten
voor behoorlijk wat energieverlies kunnen zorgen. Verwarmingstoestellen van 20 jaar en jonger zijn niet zo energie-efficiënt als
de nieuwste generatie hoogrendementsketels, maar ze kunnen
met enkele eenvoudige aanpassingen een stuk zuiniger gemaakt
worden voor minder geld dan een volledig nieuwe installatie zou
kosten. Daardoor is de investering ook sneller terugverdiend.
Wie in deze module invult hoe oud zijn verwarmingsinstallatie is,
krijgt meteen een pak handige tips. Bij elke generatie van installaties horen immers passende ingrepen. Bij een relatief recente
verwarmingsinstallatie op mazout gaat dat bijvoorbeeld over het
belang van het onderhoud en de correcte afregeling. Bij oudere
installaties kan gedacht worden aan het verbeteren van de isolatie van de circulatieleidingen, de vervanging van de brander of

Mazouttools
Voor de consument zijn er nu heel wat nieuwe simulatie- en
opzoekingstools beschikbaar op de website van Informazout:
• bereken hoeveel je bespaart door je oude mazoutinstallatie te vervangen door een nieuwe:
www.informazout.be/nl/mazoutsimulator
• vind een nieuwe installatie:
www.informazout.be/nl/energielabel-zoeken
• bereken de impact van energiebesparende maatregelen:
www.informazout.be/nl/halveerjeverbruik
• optimaliseer een bestaande installatie:
www.informazout.be/nl/optimaliseer-je-installatie
U vindt alles ook snel en interactief via www.informazout.be/
nl/6-redenen

Overschakelen naar laagzwavelige stookolie
Sinds 1 januari 2016 is er nog een andere groene maatregel van
kracht. Het zwavelgehalte van ‘mazout normaal’ daalde van 1.000
naar 50 deeltjes per miljoen. De consument profiteert hiermee
drie keer: hij vermindert zijn milieu-impact, krijgt een hoger rendement, en heeft minder last van roetafzetting waardoor het
onderhoud van de installatie vlotter verloopt.
Mazoutgebruikers hoeven zich over de overschakeling geen zorgen te maken: ze mogen hun voorraad opgebruiken of vermengen
met laagzwavelige mazout. Eventueel moet misschien de mazoutpomp opnieuw afgesteld worden.
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De praktijk

Mazout voor verwarming is nu
veel milieuvriendelijker
‘Stookolie 50 ppm S’ doet zijn intrede op de Belgische markt, en daarmee zal mazout veel minder
bijdragen aan de vervuilende zwavelemissies. Verwarmingsinstallateurs kunnen hun klanten nu duidelijk maken welke voordelen zij daar voortaan zullen uithalen.
Stookolie voor verwarming bevat een zekere hoeveelheid zwavel. Tot 31 december 2015 bedroeg dit zwavelgehalte 1.000 ppm
(“parts per million” of “deeltjes per miljoen”). Sinds 1 januari l.l.
werd het zwavelgehalte van de normale stookolie voor verwarmingsdoeleinden die op de Belgische markt wordt verkocht, teruggebracht naar 50 ppm (0,005%) of twintig keer minder zwavel.
Deze maatregel werd hoofdzakelijk ingevoerd uit milieu-over
wegingen, maar brengt daarnaast nog tal van andere voordelen
met zich mee.

Voordelen voor de consument
Dat al die verwarmingsinstallaties op mazout voortaan twintig
keer minder zwavel gaan uitstoten, is natuurlijk een geweldige
winst voor onze luchtkwaliteit. Maar ook de verbruiker zelf doet
er zijn voordeel mee. Hoezo?
Het lage zwavelgehalte van 0,005% brengt de uitstoot van zwaveldioxide (die ontstaat bij verbranding in de verwarmingsketel)
terug tot bijna niets. Dat vermindert meteen ook de roetvorming
tijdens de verbranding, waardoor deze nieuwe brandstof een veel
onderhoudsvriendelijker product is.
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De zeer lage tot geen afzetting van roet heeft bovendien een gunstig effect op de warmteoverdracht, en maakt de verbranding
schoner en efficiënter. Dit resulteert in een hoger rendement.
Tenslotte is er ook een positief effect bij de reiniging van de installatie: het gebruik van stookolie 50 ppm S drukt zo de onderhoudskosten van de verwarmingsinstallatie.

50 jaar zwavelreductie
In de loop van de laatste vijftig jaar heeft de oliesector een
enorme inspanning geleverd om de kwaliteit van stookolie voor
verwarmingsdoeleinden te verbeteren. Door continu te zoeken
naar verbeteringen in het productieproces, is men er in geslaagd
om het zwavelgehalte van stookolie drastisch te reduceren. Zo
bedroeg het zwavelgehalte in 1967 nog 7.500 ppm.

Wat is de impact op de ecologische voetafdruk?
In de 20ste eeuw zorgde de industriële uitbreiding voor ernstige vervuiling van lucht en bodem, wat erg schadelijk was voor
onze bossen, onder meer vanwege de uitstoot van zwavel. Deze
zwaveluitstoot lag mee aan de basis van het ontstaan van zure
regen.
De verlaging van het zwavelgehalte naar 0,005% is een beduidende verbetering op het vlak van de zwaveluitstoot. Deze wordt
nagenoeg tot niets herleid, waardoor men vandaag kan stellen
dat er zeker sprake is van een aanzienlijk positief effect voor het
milieu. Het spreekt vanzelf dat dit de luchtkwaliteit verbetert en
het vermijden van zure regen in de hand werkt.

De praktijk

Hoe haal je zwavel uit mazout?
Olieproducten - en dus ook stookolie voor verwarmingsdoeleinden - bevatten een zekere hoeveelheid zwavel, en die is
schadelijk voor het milieu. Daarom worden deze producten
na de raffinage ontzwaveld in verschillende installaties. Het
zwavelhoudende gas wordt in een terugwinningsinstallatie omgezet in zuivere zwavel, die weer wordt gebruikt als
grondstof in de rubber-, kunstmest-, chemische en farmaceutische industrie.
Ontzwavelen is het verwijderen van zwavel of zwavelverbindingen uit grondstoffen, tussenproducten of restproducten.
Meestal gebeurt dit vanwege de ongewenste eigenschappen
die de zwavel of zwavelhoudende verbindingen aan die stof
geven. In stookolie zorgt zwavel onder meer voor een snellere corrosie van leidingen, en in verbrandingsgassen vindt
men zwavel meestal in de vorm van zwaveloxiden, die onder
meer zure regen veroorzaken.
Ontzwaveling vindt vaak plaats in twee stappen: eerst wordt
in een hydro-ontzwavelingsproces (ook wel ‘hydrokraken’
genoemd) zwavel uit de koolwaterstoffen verwijderd onder
vorming van waterstofsulfide (H2S). Vervolgens kan men via
het Claus-proces elementaire zwavel terugwinnen uit de
waterstofsulfide.

Zwavelgehalte (mg/kg)

Maar er is een dubbel ecologisch voordeel. Omdat zwavelarme
stookolie een efficiëntere verbranding mogelijk maakt, helpt de
nieuwe 50 ppm S-standaard ook de CO2-uitstoot te verminderen
vanwege het lagere verbruik. De ‘nieuwe’ mazoutkwaliteit voor
verwarmingsinstallaties mag dan ook een stuk milieuvriendelijker
genoemd worden dan zijn voorgangers.

simultaan met de prijzen van de stookolie ‘1.000 ppm S’. Dat was
dus al een maand vóór de officiële lancering van het product op
de Belgische markt, dit om de transparantie te waarborgen.
Sinds 1 januari 2016 wordt de maximumprijs van stookolie
1.000 ppm S niet meer gepubliceerd, omdat dit product sinds die
datum ook niet meer verkrijgbaar is.

Wat moet je nu als consument doen?
Consumenten die zich verwarmen met normale stookolie hoeven
niets te ondernemen. De bestaande mazoutvoorraad kan worden
opgebruikt, en de nieuwe, zwavelarme stookolie kan zonder problemen in de voorraadtank worden vermengd met de nog voorradige stookolie 1.000 ppm S.
Er is vandaag dus geen stookolie 1.000 ppm S meer beschikbaar.
Sinds nieuwjaar genieten de consumenten van de meer milieuvriendelijke brandstof.
Alle soorten verwarmingsinstallaties op stookolie functioneren
eveneens met de nieuwe zwavelarme stookolie 50 ppm S. Het
kan eventueel nuttig zijn om bij een volgende onderhoudsbeurt
de stookoliepomp extra te laten nakijken. De verwarmingstechnicus kan hierover meer informatie verstrekken tijdens het jaarlijkse
verplicht onderhoud.
Voor installateurs is er overigens een technische fiche over stookolie 50 ppm S beschikbaar. Aanvragen kan gewoon per mail (info@
informazout.be).

Wat is stookolie 50 ppm S?
Brandstoffen, die voor verwarmingsdoeleinden worden
gebruikt en op de Belgische markt worden aangeboden,
moeten beantwoorden aan de Belgische NBN-normen, en
die zijn in principe de omzetting van de Europese productnormen wanneer deze bestaan.
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Voor stookolie bestaat er vandaag geen specifieke Europese
norm. Daarom heeft de Belgische federale overheid haar
eigen nationale norm ontwikkeld voor verwarmingsgasolie:
de ‘NBN T 52-716’. Hierin zijn alle criteria opgenomen waaraan het product moet voldoen.
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Prijzen?
De zogenaamde maximumprijs voor stookolie wordt in België
berekend en gepubliceerd door de ‘Directie Energie’ van de Federale Overheidsdienst Economie. Daarbij worden de regels gevolgd
die in de Programmaovereenkomst zijn opgenomen.
De Federale Overheidsdienst Economie publiceerde sinds 1 december 2015 de maximumprijs voor nieuwe stookolie ‘50 ppm S’

Deze norm werd op verzoek van de federale overheid enige
tijd geleden herzien om het zwavelgehalte van stookolie
andermaal naar beneden te stellen, en werd bekrachtigd bij
Koninklijk Besluit op 29 mei 2015.
50 ppm S is dus vanaf nu de algemene norm in België. Wie
nog milieuvriendelijker met stookolie wil verwarmen heeft
nog een alternatief: “verwarmingsgasolie extra” of “mazout
extra”. Dat is brandstof die voldoet aan het Koninklijk Besluit
van 3 oktober 2002 en de vernieuwde norm verwarmingsgasolie “Type A - NBN T 52-716”. Deze verwarmingsgasolie
heeft een zwavelgehalte van 0,001% (of 10 ppm) en bevat
dus vrijwel geen zwavel meer. De SO2-emissies tijdens de verbranding zijn quasi onbestaand.
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Cases

Brandertechniek in de bakkerij
“De kennis en de verantwoordelijkheden van
een erkend brandertechnicus worden vaak
onderschat. Momenteel zijn we op zoek naar
een extra brandertechnicus, maar dat profiel is
heel moeilijk te vinden.”

maatwerk, ook al zijn de constructietechnische verschillen (qua
warmteontwikkeling, hoogte van de verdiepingen…) relatief
klein. Deze ovens hebben een vermogen van 70 tot 220 kW; bij
rotatieovens gaat dat van 60 tot 140 kW. De levensduur van een
bakoven schommelt gemiddeld rond de 30 jaar, afhankelijk van de
gebruiksintensiteit.”

Nieuwe ringbuisovens: tot 40% minder energie

A
Foto: PDC

ldus zaakvoerder Wim Van der Mauten van VDM Systems in
Ternat. Dat bedrijf is al meer dan twintig jaar gespecialiseerd
in alles wat bakovens betreft. Productie, plaatsing en inbedrijfstelling, service, depannages: alles wordt door eigen mensen uitgevoerd.

Wim Van der Mauten: “Als machineproducent
zijn we vragende partij voor een reglementering van de
plaatsing en het onderhoud van bakovens, gezien de
veiligheidsrisico’s.”

Een tweetal jaren geleden optimaliseerde VDM Systems zijn
productieproces van de Fortuna-ovens. Van der Mauten:
“Hierbij wordt de stralingswarmte van robuuste, naadloze
ringbuizen gecombineerd met een gemetste vuring. Enkele
materiaaltechnische en technologische innovaties hebben ervoor
gezorgd dat het energieverbruik nu 40 tot 50 procent lager ligt
dan bij het oude model. Ovens van het nieuwe type verbruiken
zowat 600 liter stookolie per maand; bij de oude modellen was
dat nog om en bij de 1.200 liter. We hebben de manier waarop
de fundering wordt aangebracht bijgestuurd, en er worden
ook nieuwe brander- en isolatietechnieken toegepast. Vroeger
ging er in bakkerijen veel warmte verloren, vandaag is dat
beduidend minder. Compacte digitale systemen, die permanent
de warmte monitoren, worden op de schouw geïnstalleerd. Deze
technologische ontwikkelingen hebben de verkoop van nieuwe
ovens een boost gegeven.”
De werking van een ringbuisoven is gebaseerd op een thermosifon-systeem en drie gemetselde kanalen. Op drie verschillende
plaatsen wordt er warmte aan het water afgegeven. De buizen
lopen doorheen de vuurhaard. De werking van een rotatieoven is
meer vergelijkbaar met die van een verwarmingsketel.

Schematische werking van een ringbuisoven met gemetselde vuring:
❶
❸

❷

❺

Ringbuis- en rotatieovens
Een bakoven is een speciale toepassing van de brandertechniek.
VDM Systems brengt twee types ovens op de markt, legt Wim
Van der Mauten uit. “Er zijn de Fortuna-ringbuisovens die via een
systeem van natuurlijke circulatie werken, en er zijn rotatieovens
van de Deense fabrikant ‘Danbake’, een merk dat we exclusief in
België verdelen. Met ringbuisovens worden broden gebakken,
terwijl rotatieovens zich eerder lenen tot het bakken van
koeken, pistolets, stokbroden en dergelijke. Elke ringbuisoven is
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❹
❶
❷
❸
❹
❺

dampkap (in rvs)
naadloze ringbuizen
schouw
vuurvaste warmteopslag
ovenmond (rvs)

Illustratie: VDM Systems

Voor hij in 1992 zijn eigen zaak oprichtte was vader Paul Van der
Mauten meer dan 25 jaar actief bij een ovenfabrikant. Die ontwierp en produceerde de bekende “Fortuna”-bakovens, maar de
onderneming ging overkop. Door zijn ervaring en knowhow werd
Van der Mauten vaak gevraagd om herstellingen aan ovens uit te
voeren. Hij besliste om zelf als producent aan de slag te gaan, en
nam de merknaam Fortuna over. De naambekendheid in de kleine
bakkerswereld was uiteraard mooi meegenomen. Nu telt VDM
Systems, naast Paul en zoon Wim die in 1994 in het bedrijf kwam,
nog vier andere medewerkers onder wie een plaatbewerker, een
lasser en een brandertechnicus.

Bakovens worden gestookt met stookolie of gas. Zo’n 60 procent
van de bakovens werkt op basis van stookolie, al is de keuze voor
stookolie of gas vaak streekgebonden.

Foto: VDM Systems

Cases
heidsrelais) zijn aangebracht.
“We werken met een courant
merk van branders, maar we
onderhouden uiteraard ook
branders van andere merken.
Gezien de aanwezigheid van
bloem en stof in bakkerijen zijn
een regelmatig onderhoud en
veiligheid essentieel. Vandaar
ook het belang van onderhoudscontracten – naargelang de
vraag van de klant (half)jaarlijks
of zelfs om de vier maanden. Bij
elke onderhoudsbeurt wordt een
verbrandingsattest opgemaakt
waarop de verrichte metingen
worden vermeld. We zijn als
Deze bakkerij in Mechelen is uitgerust met rotatie-ovens (links) en Fortunaenige marktspeler zeven dagen
ringbuisovens (rechts).
per week, de klok rond, beschikbaar. Onze twee brandertechnici
hebben ook alle mogelijke ‘spare parts’ in hun bestelwagen.”
Het installeren van nieuwe ovens gebeurt meestal in de vakantieperiode. “Die maanden zijn meestal een jaar op voorhand
volgeboekt,” vertelt Wim. “De fabricage in het atelier neemt een
Automatische stookolielevering is aangewezen
drietal weken in beslag, het plaatsen ongeveer een week. Bij het
metsen van de fundering ben ik altijd zelf aanwezig, omdat dit
Ook in bakkerijen gebeurt het al eens dat men zonder stookolie
zeer omzichtig moet gebeuren. Een slechte uitvoering kan nefaste
valt. “Daarom raden we onze klanten een systeem van automagevolgen hebben voor de dichtheid van de oven, de juiste vertische levering aan, zodat ze zelf van die zorg verlost zijn. Er kan
branding en de bakhaard. Bij de nieuwe generatie branders komt
ook een mechanische component defect of vervuild zijn, zoals een
er ook heel wat elektriciteit en elektronica kijken.”
sproeier, een filter of een motor. Die wordt dan meteen vervangen. Persoonlijk ben ik geen voorstander van elektronische componenten bij het aansturen van bakovens, omwille van de grote
Service
warmteontwikkeling. Bij het installeren van een nieuwe oven proberen we er ook altijd voor te zorgen dat er voldoende toevoer
Voor de veiligheid van de brandertechnicus en anderen is het
van verse lucht van buitenaf is. Dat garandeert de veiligheid van
belangrijk dat de vuurhaard 100 procent dicht is, en dat er geen
onze medewerkers en de goede werking van de ovens,” besluit
scheurvorming optreedt. VDM Systems voert enkel service uit op
Van der Mauten.
branders waarop de nodige veiligheidsvoorzieningen (zoals veilig

Erkend brandertechnicus: een beroep met toekomst
Een buitenbeentje in de onderhoudswetgeving. Het onderhoud van dit soort ovens en branders voor bakkerijen is een
buitenbeentje in de wetgeving van de gewesten, omdat het
niet over de verwarming van gebouwen gaat maar om voedingsproductie door middel van warmteontwikkeling. “Er zijn
alleen installatievoorschriften van de fabrikant van de rookgasafvoeren, voor de plaatsing van die afvoeren,” zegt Wim Van
der Mauten. “Voor wat de verbranding van de stookolie of het
gas betreft, is er geen reglementering of controle van toepassing. Als machineproducent zijn we nochtans vragende partij
voor een reglementering terzake, gezien de veiligheidsrisico’s.
De kennis en de verantwoordelijkheid van een erkend brandertechnicus worden vaak onderschat.”
Moeilijk profiel. Momenteel is het bedrijf dringend op zoek
naar een extra brandertechnicus. “Dat profiel is zeer moeilijk
te vinden,” constateert de zaakvoerder. “Het beroep is niet te
onderschatten. Dat heeft niet enkel te maken met de quasi-permanente beschikbaarheid; er komen ook heel wat technische
aspecten bij kijken. En ook de betrokkenheid is belangrijk.”

Cedicol-opleidingen. “Elke technieker die zich bij VDM Systems aanbiedt moet een opleiding brandertechnicus bij Cedicol
volgen,” zegt Van der Mauten. “In deze tiendaagse opleiding
komen alle technische en administratieve zaken aan bod: hoe
moet je een brander optimaal regelen, hoe kan je eventuele
pannes detecteren...? Men leert er op alle soorten ketels werken. De erkenning is vijf jaar geldig en dient daarna hernieuwd
te worden. Wij melden onze klanten ook dat een erkend brandertechnicus hun installatie zal komen afstellen.”
Na zijn opleiding elektromechanica volgde Van der Mauten zelf
de opleiding brandertechnicus bij het Cedicol Trainingcenter,
en later ook nog de opleiding reservoirtechnicus. “Door een
samenloop van omstandigheden zijn we destijds ook met het
plaatsen van stookolietanks gestart. In de eindejaarsperiode en
bij feestdagen zien de bakkers ons uiteraard liever niet komen
voor onderhoudswerkzaamheden. Die periodes benutten we
dan voor het plaatsen en controleren van stookolietanks.”
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LES 5

Een hoogrendementsketel is hét voorbehoedsmiddel
tegen losbandige energiefacturen.
Kicken uw klanten op technologische hoogstandjes? Dan zouden ze zichzelf best eens goed
verwennen met een superzuinige hoogrendementsketel op mazout. Ideaal voor de kapoenen
die graag hun uitgaven stevig in de hand houden. Of denkt u dat ze het liever nog ietsje
gedurfder hebben? In dat geval kunnen ze zich laten verleiden tot een swingend energieensemble. Zo’n stoere ketel gaat namelijk vlotjes hand in hand met hun andere speeltjes,
bijvoorbeeld met hun thermische zonnecollectoren.

Meer tips en info op www.kamazoutra.be

Warm voor de toekomst

