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De Vlaamse regering overweegt om vanaf 2021 de in-
stallatie van mazoutketels in nieuwe gebouwen en bij 

grote energetische renovaties te verbieden. Een oude ma-
zoutketel zou daarnaast niet meer vervangen mogen wor-
den door een nieuwe als de straat waarin het gebouw zich 
bevindt is aangesloten op het aardgasnet.

Vooral dit laatste punt is een aberratie, aangezien het de 
energietransitie niet bevordert. In het dossier van dit 
nummer presenteren we een nieuwe studie waarin de 
broeikasgasemissies van stookolie en aardgas gedurende 
hun hele levenscyclus worden vergeleken. De conclusies 
bevestigen ons eerder onderzoek: voor het verwarmen 
van gebouwen leidt een verbod op stookolie ten gunste 
van gas niet tot een vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Volgens sommige scenario's zou het ver-
bod de uitstoot zelfs met 22,5% verhogen door het einde 
van de invoer van aardgas uit Nederland.

Een verbod op stookolie ten gunste  
van aardgas vermindert de uitstoot  

van broeikasgassen niet.

Bovendien brengt het verbod op mazoutketels onmisken-
bare kosten voor de consument met zich mee: de ont-
manteling van hun tank, de aankoop van een nieuwe 
installatie, de installatie van nieuwe leidingen, enz. De con-
sument zal dan geneigd zijn om zijn oude stookolieketel 
zo lang mogelijk te gebruiken, wat een logische maar 
vooral contraproductieve reactie is. De helft van de 
Vlaamse mazoutketels zijn namelijk meer dan twintig jaar 
oud en stoten 30 tot 40% meer CO2 uit dan de nieuwe 
hoogrendementsketels.

De consument zal dus weinig begrip tonen voor een 
maatregel die veel geld kost en niet bijdraagt aan een 
beter klimaat, terwijl mazoutketels nu al voor een betaal-
baar alternatief kunnen zorgen dankzij nieuwe, koolstof-
arme, vloeibare brandstoffen. Veldtesten in heel Europa 
tonen dit aan, zoals u kunt lezen in de Innovatie-rubriek 

van deze editie. In Duitsland maakt de combinatie van 
een hybride installatie en HVO, wat een koolstofarme 
brandstof is, het al mogelijk om aan de Europese kli-
maateisen van 2050 te voldoen. Onze Britse collega’s 
wensen HVO zelfs niet meer terug in te ruilen voor 
stookolie in hun testinstallaties.  Ze pleiten voor het 
invoeren van CO2-emissieplafonds om in de 
komende jaren geleidelijk de nieuwe vloeibare 
brandstoffen in te voeren om gebouwen te ver-
warmen. En in Oostenrijk wachten onze colle-
ga’s enkel op een stimulans van de overheid om 
HVO op grotere schaal uit te rollen. Over twee 
jaar zal zelfs de eerste Oostenrijkse power-to-
liquid productie-eenheid operationeel zijn.

Een ontmoeting met de Vlaamse overheid vond 
ondertussen plaats. We hebben het natuurlijk 
niet nagelaten al deze argumenten naar voren te 
brengen.

Ik wens u veel leesplezier!

Willem Voets
General Manager

Decarbonisatie op een sociaal 
aanvaardbare wijze

De consument zal dus weinig begrip 
tonen voor een maatregel die veel 

geld kost en niet bijdraagt aan 
een beter klimaat.
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ACTUA

Nieuwe campagne voor het 
MazoutExpert label

De komende weken kan u de nieuwe wervingscampagne voor 
 MazoutExpert ontdekken. Het kwaliteitslabel werd in 2006 door 
Informazout gelanceerd voor ervaren verwarmingstechnici die ge-
specialiseerd zijn in stookolie. Er bestaan twee soorten specialisa-
ties : MazoutExpert tanks en MazoutExpert ketel-brander. Het 
 label biedt professionals meer zichtbaarheid en vormt een refe-
rentie voor consumenten die op zoek zijn naar een betrouwbare 
technicus.
In de nieuwe campagne komen alle details en de voordelen van 
het programma aan bod. De wervingscampagne bestaat uit een 
postmailing en een advertentie die u nu al kan zien op de achter-
kant van dit magazine.

Meer info en inschrijven kan op:
https://pro.informazout.be/nl/
mazoutexpert

In gesprek met de Vlaamse overheid
Vlaanderen heeft aangekondigd dat er mogelijk een verbod komt 
vanaf 2021 om stookolieketels te plaatsen in nieuwe of grondig 
gerenoveerde woningen en om een stookolieketel te vervangen 
als de woning aangesloten kan worden op het aardgasnet. Met de 
steun van de Belgische Petroleum Federatie gingen Brafco en In-
formazout onlangs het gesprek aan met de Vlaamse overheid. 
Deze vragen legden we op tafel:
1. Een technologisch neutrale aanpak voortzetten en de kalender 

van het Interfederaal Energiepact van 2018 respecteren. Dat 
geeft de sector de tijd om mee te evolueren met de energie-
transitie en om oplossingen voor te stellen aan de consumen-
ten zonder hen financieel te benadelen.

2. De invoering van nieuwe condensatietechnologie met hoog 
rendement stimuleren bij het vervangen van stookolieketels. 
Deze maatregel zou een veel groter effect hebben op de 
CO2-uitstoot dan een verbod op stookolieketels of een overstap 
naar aardgas. Vlaanderen zou zo jaarlijks wel 1,3 miljoen ton 
CO2 kunnen besparen.

3. Het gebruik van multi-energiesystemen met hoog rendement 
aanmoedigen, die op termijn op hernieuwbare vloeibare brand-
stoffen kunnen draaien.

Doel van deze vragen: de verwarming van woningen koolstofarm 
maken op een sociaal aanvaardbare manier, gezien de huidige 
economische crisis. 

Eurofuel zet hernieuwbare vloeibare 
brandstoffen in de kijker

Van 22 tot 26 juni vond de EU Sustainable Energy Week plaats 
met als thema “Beyond the crisis: clean energy for green recovery 
and growth”. Eurofuel (European Heating Oil Association) maakte 
van dit internationale event gebruik om te pleiten voor het poten-
tieel van vloeibare brandstoffen om de doelstellingen van het 
Europese klimaat- en energiebeleid te 
bereiken. De aanpak van Informazout 
sluit dus perfect aan bij die van Eurofuel.

Ogen en oren open!

Hou de website van Informazout in het 
oog! Binnenkort vindt u er een nieuwe 
reeks video’s over uiteenlopende 
thema’s: hybride installatie met 
zonneboiler, renovatie van een tank en 
verwarmen met stookolie in een nieuw-
bouwwoning. U kan er ook de nieuwe 
studie raadplegen die de uitstoot van 
broeikasgassen van stookolie vergelijkt 
met die van aardgas over de volledige 
levenscyclus. In het dossier van deze 
editie leest u er alles over. In oktober 
start onze najaarscampagne op de 
radio én via addressable tv. Eind 
augustus kon u al kennismaken met de 
winterversie van de mazoutfolder 

volledig gewijd aan de nieuwe koolstofneutrale brandstoffen.
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6 goede redenen 
om trouw te blijven 

aan mazout

Met warme groeten van je mazoutverdeler
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1 SUPERZUINIG

Verbruik tot 30% minder met een stookolieketel van 

de nieuwste generatie.

2 TOEKOMSTGERICHT

Moderne stookolie-installaties kunnen perfect – en 

heel energie-effi ciënt – gecombineerd worden 

met hernieuwbare energie. Ze zijn zelfs klaar voor 

de koolstofneutrale brandstoffen die binnenkort 

beschikbaar zijn.

3 MILIEUBEWUST

Het zwavelgehalte van mazout is de laatste jaren 

spectaculair gedaald (tot 50 ppm en zelfs 10 ppm). 

Dit zorgt voor een belangrijke vermindering van de 

zwavelemissies bij verbranding.

4 AUTONOOM

Je beheert zelf je eigen energievoorraad: jij bepaalt 

bij wie, hoeveel en wanneer je bestelt.

5 VEILIG
Mazout ontploft niet en is niet ontvlambaar onder 

55°C. Het risico op CO*-vergiftiging is uiterst klein.

6 COMFORTABEL

Je geniet niet alleen van de compacte en 

geluidsarme installatie, maar ook van fi nancieel 

comfort dankzij de mogelijkheid om de betaling 

van je mazoutfactuur te spreiden. 3 stappen naar een duurzame 

oplossing voor je huidige 

mazoutverwarming
*CO = koolstofmonoxide

Verwarm je straks 

met koolstofneutrale 

brandstof in je huidige 

mazoutketel? 
Het kan!

brandstof in je huidige 

WIN 
1 JAAR 
GRATIS 

MAZOUT!

Meer informatie en tips op onze 

Facebook-pagina Informazout

www.Informazout.be

Ontdek meer over duurzame 

vloeibare brandstoffen

IM_folder_winter_am_3luik_2020_def_NL.indd   1-3

6/08/20   11:33

Klik hier voor de video’s en 
uiteenzettingen van EurofuelDe nieuwe mazoutfolder 

nog niet besteld? 
Meteen doen!

https://pro.informazout.be/nl/mazoutexpert
https://pro.informazout.be/nl/mazoutexpert
https://informazout.be/nl/bibliotheek/publicaties
https://www.eurofuel.eu/energy-transition
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INNOVATIE

KOOLSTOFNEUTRALE BRANDSTOFFEN

WAAR STAAN  
ONZE EUROPESE BUREN?
In de vorige edities van Verwarmingsinfo bespraken we de tests die Informazout momenteel 
organiseert op het terrein met de nieuwe koolstofarme of zelfs koolstofneutrale brandstoffen. 
Ook onze buurlanden zetten hier fors op in. We polsten bij onze Duitse collega’s naar de evolutie 
van dit duurzame alternatief in hun land.

DUITSLAND
Sinds 2017 realiseerde Duitsland al 42 praktijktesten. 
Daarmee is het het Europese land met de meeste ver-
warmingsinstallaties op nieuwe vloeibare brandstoffen 
met laag of zelfs zonder koolstofgehalte. Christian Hal-
per is actief als projectleider aan het Institut für Wärme 
und Oeltechnik (IWO) en sprak met ons over de Duitse 
initiatieven.

Welke rol kunnen de nieuwe koolstofarme / 
koolstofneutrale vloeibare brandstoffen 
spelen in de Duitse energietransitie ?
Christian Halper  : “Zoals in veel Europese landen worden de meeste 
woningen hier verwarmd met aardgas of stookolie. In het kader van de 
akkoorden van Parijs en de Europese Green Deal is het van essentieel 
belang om de CO2-uitstoot van de verwarming van gebouwen drastisch 
te verminderen. Dat kan echter niet zonder vloeibare brandstoffen, 
vooral in landelijke gebieden die niet aangesloten zijn op het aardgasnet 
en waar de elektriciteitstoevoer beperkt is. Daarom moeten we volgens 
ons woningen beter isoleren, verwarmingsketels efficiënter maken, 

 hybride systemen op zonne-energie invoeren en geleide-
lijk traditionele vloeibare brandstoffen vervangen door 
hernieuwbare alternatieven, namelijk nieuwe vloeibare 
brandstoffen met een laag of zonder koolstofgehalte.”

Welke tests voeren jullie momenteel uit op 
het terrein ?
Christian Halper: “In juli 2020 heeft IWO Duitsland twin-
tig nieuwe praktijktests gelanceerd. We hebben dus mo-
menteel twintig verwarmingsinstallaties die draaien op 
een mengeling van 33% HVO en 67% stookolie met een 
laag zwavelgehalte. In september zetten we nog 21 extra 
tests op, met de hulp van de Duitse Vereniging voor de 

Verwarmingsindustrie (BDH). Dan zullen we een mengeling testen van 
26% HVO, 7% FAME en 67% stookolie. Ons doel ? Resultaten behalen 
op lange termijn, in realistische omstandigheden. Alleen zo kunnen we 
de juiste conclusies trekken.”

Welke conclusies hebben jullie al kunnen trekken ?
Christian Halper: “Tot nu toe werken alle verwarmingssystemen even 
goed met een mengeling van 33% HVO en 67% stookolie als met 

Christian Halper, 
projectleider aan het Institut

für Wärme und Oeltechnik 
(IWO)

Het merendeel van de Duitse woongebouwen wordt verwarmd met aardgas 
of stookolie.

IWO Duitsland is in juli 2020 begonnen met 20 nieuwe veldproeven.
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 klassieke stookolie. Dat verbaast ons niet, aangezien ook vorige tests 
daar al op wezen. In 2017 had IWO in samenwerking met Stadtwerke 
Wolfshagen en een producent van energiesystemen al een huis uit 
1992 voorzien van een elektrische warmtepomp, zonnepanelen en een 
condensatieketel op een mengeling van 77% HVO en klassieke stook-
olie. Daardoor hadden we tussen september 2018 en september 2019 
de CO2-uitstoot met 88% teruggedrongen, het bewijs dat we met een 
technologisch neutrale aanpak een antwoord kunnen bieden op de kli-
maateisen. We kwamen tot dezelfde conclusies met een huis van 500 
m² uit 1902 in Mecklemburg. Door het huis te isoleren, een nieuwe 
stookoliecondensatieketel, een zonneboiler en zonnepanelen te plaat-
sen en door een mengeling van HVO en stookolie met een laag zwavel-
gehalte te gebruiken, konden we de CO2-uitstoot met 80% terugdringen. 
Na onze vorige tests hebben we een lijst met tips opgesteld voor wie 
werkt met een mengeling op basis van FAME. Een voorbeeld: ga na of 
de stookoliepomp compatibel is.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst ?
Christian Halper: “IWO Duitsland volgt een extern project voor de bouw 
van een kleine power-to-liquid-centrale in Duitsland die overtollige 

groene elektrische energie omzet in vloeibare brandstof. Zodra die 
centrale operationeel is, zullen we een praktijktest doen in verwar-
mingsinstallaties. Vanaf 2026 zal de “Gebäudeenergiegesetz” wetgeving 
het gebruik van een bepaalde verhouding hernieuwbare energie opleg-
gen  bij het plaatsen van een nieuwe verwarmingsketel in Duitsland. We 
hopen dat de nieuwe koolstofarme of zelfs koolstofneutrale vloeibare 
brandstoffen daartegen erkend zullen zijn als hernieuwbare energie. 
Dat zou een stevige duw in de rug betekenen voor deze nieuwe vloei-
bare brandstoffen in de komende jaren.”

In de volgende editie van Verwarmingsinfo praten we 
over nieuwe koolstofarme / koolstofneutrale vloeibare 
brandstoffen met onze Britse en Oostenrijkse collega’s.

Vanaf 2026 zal een deel hernieuwbare energie moeten worden gebruikt 
zodra een nieuwe ketel in Duitsland is geïnstalleerd.

Sinds juli test IWO een mengsel van 33% HVO en 67% stookolie en binnenkort 
zal het een mengsel van 26% HVO, 7% FAME en 67% stookolie testen.

Het huis in Wolfshagen kent een vermindering van 88% van de CO2-uitstoot. Tot nu toe werkten alle verwarmingssystemen net zo goed als met 
conventionele stookolie.
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Nieuwe vergelijkende studie van de uitstoot van broeikasgassen 
VAN stookolie en aardgas

OVERSTAP VAN MAZOUT NAAR 
AARDGASVERWARMING VERBETERT 
KLIMAAT NIET
De Vlaamse regering overweegt om vanaf 2021 de installatie van mazoutketels in nieuwe 
gebouwen en bij grote energetische renovaties te verbieden. Een oude mazoutketel zou 
daarnaast niet meer vervangen mogen worden door een nieuwe als de straat waarin het 
gebouw zich bevindt is aangesloten op het aardgasnet. 

Consumenten zouden dan nog altijd kunnen verwarmen met stook-
olie of hun ketel laten herstellen, maar stookolie zou zo geleidelijk 

vervangen worden door aardgas. 
Dat laatste is een aberratie volgens Informazout. Uit eerdere onderzoe-
ken poneren we al jaren dat een verbod op stookolie ten voordele van 
aardgas geen positief effect heeft op het klimaat. Een nieuwe studie die 
de uitstoot van broeikasgassen van stookolie en aardgas vergelijkt over 
hun volledige levenscyclus, bevestigt die hypothese. In dit dossier leest 
u er alles over.

Waarom een nieuwe studie? 
In juni 2004 onderzocht het onafhankelijk onderzoeksbureau RDC 
 Environment broeikasgasemissies van stookolie en aardgas gedurende
hun hele levenscyclus. En in 2012 kreeg de studie uit 2004 een update. 
Maar Nederland – dat meer dan een derde van het Belgische aardgas 
levert – is de aardgaswinning echter geleidelijk aan het afbouwen en zal 
tegen 2030 stoppen met het uitvoeren ervan. De bevoorradingsbron-
nen van aardgas in België zijn volop aan het veranderen, waardoor de 
studie uit 2012 niet meer actueel is.

Waarom een volledige levenscyclusanalyse?
Een analyse van de levenscyclus is de beste manier om het effect op 
het klimaat te meten. In plaats van ons te beperken tot de uitstoot van 
het gebruik van een product, beoordelen we zo de uitstoot van de pro-
ductie tot de eindverbranding. Dit betekent dat de analyse niet alleen 
rekening houdt met de winning van de grondstoffen, maar ook met de 
productie, het transport, de distributie en het gebruik van aardgas en 
stookolie voor de woningverwarming. De opwarming van de aarde als 
gevolg van broeikasgassen is geen lokaal, maar een globaal probleem, 
dus moeten we dat ook zo bekijken. Dit type analyse volgt trouwens de 
gestandaardiseerde ISO-normen en is als methodiek erkend door de 
Europese Commissie.

Welke methode wordt er gevolgd? 
De studie vergelijkt het aardopwarmingsvermogen (Global Warming 
Potential - GWP) (zie kader 2) over 20 en 100 jaar van stookolie en aard-

gas, van de winning tot en met de eindverbranding. Daarvoor baseert 
de studie zich op de bevoorradingsmix van stookolie en aardgas nu en 
in de  toekomst (2030) (zie kader 1). De studie concentreert zich ook op 
nieuwe condensatieketels met energieklasse A die momenteel en in de 
toekomst (2030) in België worden geïnstalleerd. Hun seizoensgebon-
den energie-efficiëntie voor verwarming ligt tussen 90 en 98%. We 
moeten natuurlijk ook rekening houden met technologische evoluties. 
Daarom voorzien we een verbeteringsmarge van 5% tussen de 
 momenteel verkochte ketels en de ketels die in 2030 op de markt 
 zullen zijn.
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Nieuwe bevoorradingsbronnen 
voor aardgas 

Volgens de cijfers van de FOD Financiën blijft de bevoorra-
dingsmix voor stookolie stabiel tot 2030. Voor aardgas is dat 
een heel ander verhaal. Er moesten dus twee bevoorradings-
scenario’s opgesteld worden voor 2030. Het eerste, de attribu-
tionele mix, lijkt op de huidige mix, met de huidige bevoorra-
dingsbronnen. Op lange termijn zullen die echter niet meer 
volstaan als Nederland stopt met het invoeren van aardgas en 
als de overstap van stookolie naar aardgas wordt gemaakt. Het 
tweede scenario, dat van de marginale mix, is dus het waar-
schijnlijkst: er moeten nieuwe bevoorradingsbronnen komen, 
hoofdzakelijk in Rusland, Noord-Amerika, het Midden-Oosten 
en Afrika. 

Wat zeggen de resultaten?
De maatregel om stookolieketels te vervangen door aardgasinstallaties 
is gebaseerd op de veronderstelling dat dit een positief effect op het 
klimaat zou hebben. De studie toont echter aan dat dit niet klopt als we 
rekening houden met de bevoorrading van beide energiebronnen. Met 
de stopzetting van de aardgasimport uit Nederland en een waarschijn-
lijke toename van de vraag naar aardgas als gevolg van de overstap van 
stookolie naar aardgas, zal de gasimport uit andere landen komen, 
voornamelijk uit Rusland, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika 
(zie kader 1).
Daarom verwachten we over een periode van 100 jaar een toename 
van 6,5% van de broeikasgasemissies door verwarming op aardgas in 
plaats van op mazout. Dit is te wijten aan hogere transmissieverliezen 
en hogere transportkosten.
Wanneer we het klimaateffect van olie en aardgas over 20 jaar vergelij-
ken, ligt de uitstoot van broeikasgassen 22,5% hoger bij aardgas dan bij 
stookolie (figuur 1).

Wat kunnen we hieruit besluiten?
Een verbod op het plaatsen van nieuwe stookolieketels draagt niet bij 
aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en aan het 
bereiken van de klimaatdoelstellingen. De oplossingen liggen elders. 
Een beleid dat het rendement van verwarmingssystemen helpt verbe-
teren en dus het vervangen van oude stookolieketels door condensa-
tiemodellen stimuleert, kan veel meer betekenen voor het terugdrin-
gen van de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zijn ze perfect 
inzetbaar in combinatie met hernieuwbare energie van zonneboilers of 
warmtepompen en zijn ze volledig klaar voor gebruik van nieuwe, kool-
stofneutrale vloeibare brandstoffen.

Figuur 1: vergelijking GWP 20 jaar en 
GWP 100 jaar van  stookolie en  aardgas 
met een marginale mix voor aardgas

Wat is het aardopwarmings
vermogen (GWP)? 

Met het klimaateffect kunnen we de invloed van verschillende 
broeikasgassen vergelijken met die van CO2. Het wordt vaak 
gebruikt om de relatieve impact van verschillende gassen te 
voorspellen op de opwarming van de aarde, aan de hand van 
hun stralingseigenschappen en hun levensduur. De waarde 
van de GWP van een gas is afhankelijk van de snelheid waar-
mee de concentratie van het gas vermindert. De GWP kan dus 
sterk variëren naargelang de gekozen duur.
Dat is het geval bij methaan, dat een hoger opwarmingsvermo-
gen heeft dan CO2, maar dat zich niet opstapelt in de atmo-
sfeer, in tegenstelling tot CO2. In kortetermijnscenario’s is de 
impact van methaan dus groter. Verwarmen op gas heeft 
meer effect bij berekeningen op korte termijn (GWP 20) dan op 
lange termijn (GWP 100), want bij de productie en het vervoer 
van aardgas komt meer methaan vrij dan bij de productie van 
stookolie.

Gemiddelde Belgische 
attributionele mix 

in 2030 (scenario a)

Marginale mix 
2030

●  Rusland     ●  Noorwegen
●  Verenigde Staten      ●  Qatar    
●  Azerbeidzjan     ●  Mozambique / Tanzania   
●  Verenigd Koninkrijk   

● Productie    ● Internationaal transport   ● Raffinage
● Distributie    ● Verbruik

MAZOUT

Stookolie

Stookolie

Aardgas

Aardgas

33.6%35%

10%
11.7%

63%

8%5%

24%

2%
3.3%

4.2%

GWP 100 j.

GWP 100 j.

GWP 20 j.

GWP 20 j.

2030

2030

2030

2030
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DE  
PRAKTIJK

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK  
VOOR MEETTOESTELLEN

Wat zijn goede praktijken voor het meten van verbrandingsgassen in 
afvoerkanalen? Wij zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.

De volgende goede praktijken vervangen niet de ISO-normen, de Eu-
ropese normen, de Belgische normen of de regionale wetten. Voor 

meer details over de norm voor verbrandingsmeetapparatuur verwij-
zen wij u naar NBN EN 50379.

STAP 1: Voorbereiding en nazicht van de 
meetapparatuur
Met uitzondering van het meten van de gasdruk en het roet, moeten de 
parameters die de juiste werking van een verbrandingstoestel bepalen, 
elektronisch worden gemeten. Vergeet niet dat elk meettoestel jaarlijks 
door de fabrikant of importeur moet worden gekalibreerd. Hij brengt 
een sticker aan op het apparaat (inclusief de termijn voor de volgende 
keuring) en geeft een attest van goede werking af dat de erkende tech-
nicus op verzoek van de bevoegde instanties moet kunnen voorleggen.

STAP 2: Roetpomp
Zorg ervoor dat de roetpomp schoon is voordat u ze gebruikt.

1. Sluit de meetopening van de pomp af (zonder filterpapier).
2. Sluit vervolgens (met de duim) de meetsonde vooraan af.
3. Trek de pompzuiger zo ver mogelijk uit de pomp. Het vacuüm dat zo 

ontstaat, zorgt ervoor dat de pompzuiger bij het loslaten volledig te-
rugkeert.

4. Installeer een nieuw blanco filterpapier in de meetopening van de roet-
pomp.

5. Voer 10 complete pompslagen uit. Het filterpapier mag geen sporen 
van vuil vertonen ter hoogte van de meetopening.

STAP 3:  
rookgasanalyser 
Check voor verbrandingsanalyse altijd 
de handleiding van de fabrikant van 
het meettoestel en volg de instructies 
nauwgezet.
Sluit de meetsondes aan op het  elek-
tronische rookgasanalysetoestel  voordat 
u het toestel inschakelt. Wij raden altijd 
aan om een dichtheidscontrole van de gasweg uit te voeren om er zeker 
van te zijn dat de verbrandingsgassen niet worden verdund door lekken 
in de meetsonde of door niet-gasdichte aansluitingen.

Sommige toestellen hebben een automatische dichtheidscontrole. Als 
dit niet het geval is, voer dan de volgende tests uit.

1. Sluit de meetsonde af met het meegeleverde kapje of met iets dat 
daarop lijkt.

2. Start de pomp van het apparaat. U zou een verschil in geluid moeten 
horen.

3. Schakel na enkele seconden de pomp van het toestel uit en wacht 10 
seconden.

4. Als de afdichting goed is, moet u bij het openen van het  condensop-
vangvat of het loskoppelen van de sonde even het geluid horen van de 
lucht die wordt aangezogen door de aanwezige onderdruk.

Denk ook aan het volgende:
• controleer de toestand van de leidingen, aansluitingen en  dichtingen;
• controleer of de filter goed bevestigd is aan de sonde;
• controleer of de sonde stevig aan het apparaat is bevestigd;
• leeg het condensopvangvat elke keer;
• sluit de collector goed af.
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CODE VAN GOEDE PRAKTIJK  
VOOR MEETTOESTELLEN

Kijk elke keer ook na of de filters schoon en droog zijn. Vervang ze in-
dien nodig.

STAP 4: Gemeten waarden
Standaard meten de toestellen 
het O2- en CO-gehalte met elek-
trochemische cellen. In het alge-
meen bevatten ze twee cellen. 
Extra cellen (NO enz.) zijn mogelijk 
op modellen die worden gebruikt 
voor grote vermogens of in de 
 industrie.
De elektrochemische cellen hebben een beperkte levensduur. De le-
vensduur van een O2-cel is beperkt in de tijd omdat ze altijd wordt 
blootgesteld aan zuurstof, ook wanneer ze niet wordt gebruikt. De 
 levensduur van de CO-cel is veelal afhankelijk van de belasting. Onder-
houd en kalibratie van het apparaat zijn essentieel om de toestand  van 
de cellen te controleren. Vergeet niet ze op tijd te vervangen.

STAP 5: Berekenen van het CO2gehalte 
in de verbrandingsgassen
In bijna alle gevallen meten de apparaten het O2-gehalte en berekenen 
ze het CO2-gehalte met behulp van de CO2 max. Houd er rekening mee 
dat de CO2 max brandstof specifiek is en wordt bepaald in de droge ver-
brandingsgassen. Voor de berekening in de rookgasanalyser wordt dit 
als volgt vastgelegd:

Gasolie 15,4 %

Aardgas, Hoogcalorisch 11,9 %

Aardgas, Laagcalorisch 11,7 %

Propaan 13,7 %

Hieruit blijkt dat de CO2 max een belangrijke waarde is: de keuze van de 
brandstof moet dus correct worden gemaakt.

Goed om te weten
De apparaten meten COppm en zetten deze waarde automatisch om in 
COmg/kWh voor de wettelijke attesten. Ook hier is de omzetting gekoppeld 
aan de brandstof. Vergeet daarom niet om die correct  te selecteren in 
de rookgasanalyser.
Hetzelfde geldt voor de berekening van het verbrandingsrendement: 
kies de juiste brandstof, want het rendement wordt berekend op de 
calorische waarde van de brandstof Hi.
Meettoestellen zetten ook automatisch de calorische waarde Hi om 
naar Hs.  Hou er echter rekening mee dat het verbrandingsrendement 
in het wettelijk attest altijd in Hi moet worden uitgedrukt.

STAP 6: Nazicht van de cellen van de 
rookgasanalyser
Elektronische meetinstrumenten hebben verschillende meetcellen om 
de verschillende parameters te bepalen. Doordat de cellen gevoelig zijn 
voor condensatie, wordt de uitgangsspanning gecontroleerd bij het in-
schakelen van het instrument. Als deze spanning  constant is, kunt u de 
meting voortzetten. Anders verschijnt er een foutmelding en moet u, 
afhankelijk van de oorzaak, het toestel laten drogen of de cellen vervan-
gen. Let op: zelfs met een foutmelding kunt u nog steeds een meting 
uitvoeren, maar de resultaten zullen in geen geval betrouwbaar zijn.

STAP 7: Nulling  van de meetcellen
Om de meetresultaten correct te kunnen interpreteren en analyseren, 
heeft elk toestel een referentie nodig, wat een nulmeting  vereist. Op 
deze manier vertelt u het instrument wat normale omgevingslucht (met 
21 % O2 en 0 mg/kWh CO) is en worden alle sensoren overeenkomstig 
ingesteld. Het is daarom zeer belangrijk dat de nulmeting wordt uitge-
voerd in een omgeving met frisse, schone lucht en niet in het stooklo-
kaal!

Dit artikel is geschreven op basis van 
de Code van goede praktijk van Cedi-
col voor meettoestellen. 
Het document kan u downloaden op 
www.cedicol.be/nl/publicaties.

In een volgende uitgave zullen we het hebben over de goede prak-
tijken voor de rookgasmetingen. 

https://www.cedicol.be/nl/publicaties
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Volgens de verwarmingsinstallateur kiezen de meeste eigenaars bij 
het preventief vervangen van een ondergrondse tank door een 

nieuwe tank meestal niet voor een ondergronds model, maar voor een 
bovengronds. De woning dateert van de jaren 70. Ook al werkt de ver-
warming van eind de jaren 90 nog perfect, toch wilden de erfgenamen 
vermijden dat de tank op termijn voor problemen kon zorgen. Om dat 
te voorkomen, beslisten ze de oude tank uit te graven en een nieuw 
exemplaar te plaatsen. 

Een van de eigenaars wou niet overstappen op aardgas uit schrik, maar 
maakte zich zorgen over de evolutie van de wetgeving inzake het 
renoveren van verwarmingsinstallaties. “Ik gebruik regelmatig het infor-
matiemateriaal van Informazout over de energietransitie om mijn klan-
ten te informeren en gerust te stellen over de toekomst van mazout”, 

Vervangen van  
een ondergrondse tank

Na een erfenis beslisten de nieuwe eigenaars om deze woning een opfrisbeurt te geven 
en nadien te verhuren. Ook de ondergrondse stookolietank werd vervangen. We spraken 
met Frank Scherens van de firma Bel Group, gespecialiseerd in verwarmingsinstallaties 
en stookolietanks.

vertelt Frank Scherens. “Vloeibare brandstoffen evolueren en blijven 
beschikbaar. Het probleem is dat consumenten overspoeld worden 
met informatie die niet altijd correct is en dat ze er soms moeilijk weg-
wijs uit geraken.”

Nadat de klanten gerustgesteld waren over het behouden van de 
stookolieketel, moesten ze kiezen welk soort tank ze wilden. Een boven-
grondse tank is makkelijk te installeren en kost minder doordat er geen 
grondwerken nodig zijn. Maar dat is niet het enige wat telt. De ligging 
van het gebouw maakte de situatie technisch erg complex. Voor een 
bovengronds model beneden in de tuin moest de aansluiting op de 
verwarmingsketel aangelegd worden dwars door een brede helling. 
Daarom beslisten de klanten om het bij een ondergronds model te 
houden op dezelfde plaats, wat bovendien esthetischer is. “We contro-

“Ik gebruik regelmatig het infomateriaal van Informazout  
over de energietransitie om mijn klanten te informeren  
en gerust te stellen over de toekomst van mazout.”
Frank Scherens, zaakvoerder van Bel Group

CASE
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leerden ook of de water- en gasleidingen voldoende ver uit elkaar lagen 
voor de plaatsing en of de omgeving van het terrein stabiel genoeg was 
om veilig te kunnen werken”, vult Frank aan.

Welke tankinhoud?
Het meest werd er overlegd over de inhoud van de tank. “Zoals meest-
al raadde ik een model van 2.500 liter aan. Dat is ideaal, want je kan in 
één keer meer dan 2.000 liter tanken en dat betekent een goedkoper 
tarief. Vorige lente is de prijs van stookolie sterk gedaald. Daarom op-
teerden de klanten voor een tank met een grotere tankinhoud, kwestie 
van een voorraad stookolie in te slaan aan een goede prijs.” Het prijs-
verschil tussen reservoirs van 2.500, 3.500 en 4.200 liter is relatief be-
perkt, dat speelde ook mee. De eigenaars kozen een stalen exemplaar 
met alle voorgeschreven apparatuur, zoals de lekdetectie en overvulbe-
veiliging. “Ik ben geen voorstander van ondergrondse modellen in 
kunststof”, vervolgt hij. “Ik ben er al veel problemen mee tegengeko-
men, vandaar.”

Eénpijpsysteem
Standaard vervangt de installateur altijd de leidingen van de tank. “Ik 
neem geen enkel risico met de leidingen, vooral niet met de aanzuiglei-
ding. Wat vuil in de aanzuigleiding kan al een panne veroorzaken. Wij 
kiezen altijd voor een éénpijpsysteem bij een opslaginstallatie. Met een 
tweepijpsysteem heb je geen lekmelding bij verlies op de retour. Daar-
om zijn we voorstander van een éénpijpsysteem”, legt Frank uit. 

Wetgeving
Frank werkt op de taalgrens en wordt dus regelmatig geconfronteerd 
met de verschillen in wetgeving. “Er zijn goede en slechte dingen aan 
beide kanten. In Wallonië ben ik bijvoorbeeld voorstander van de invoe-
ring van de periodieke keuring op stookolietanks van minder dan 
3.000  liter en van een vereenvoudiging van de tankkeuringen. Ik begrijp 
niet waarom een dichtheidsproef bij opslagtanks vanaf 3.000 liter in Wal-
lonië steeds verplicht is, ook als de lekdetectie bij controle correct werkt. 
Wij verliezen er tijd mee en de klant moet meer betalen.” Dat is duidelijk!

TECHNISCHE FICHE

Opslag van stookolie
-  Dubbelwandige stalen tank 4.200 liter
- Cilindervormig: 1,25 m Ø x 3,80 m L
-  Lekdetectiesysteem met vloeistof in 

de tussenruimte (Euro-Index)
-  Overloopbeveiligingssysteem
-  Pneumatisch meetsysteem

Installateur
Bel Group, Jodoigne/Holsbeek

Vervanging van een stookolietank bij een particulier.

Tip van Frank
Ik installeer de ontluchter hoger dan de 
pomp van de verwarmingsketel om er 
later makkelijk bij te kunnen.

Tip van Informazout
Een fluitsysteem als overvulbeveiliging 
is een waarschuwingssysteem, maar 
geen beveiligingssysteem. Voor een 
goede werking is een correcte installatie 
essentieel. Leg de werking van het 
fluitje uit aan je klanten en check bij elk 
onderhoud of alles in orde is met het 
fluitsysteem. Voorkomen is beter dan 
genezen.



Dirk Maes

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

Dirk Maes

We willen onze mazoutketel vervangen en zoeken 
een energiezuinige oplossing.

Piet De Smet

Hoe kan ik u helpen?

Piet De Smet

Ik bespreek het graag met jullie. Wanneer 
past het?

U COMBINEERT
OOK SERVICE
EN  EXPERTISE?

MAANDAG 14:53

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

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

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

de adressengids op www.informazout.be

Het MazoutExpert-label, dat is…

VRAAG
DAAROM HET

MAZOUTEXPERT-
LABEL AAN

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

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

