
 
 

 

Nieuwe Europese wetgeving voor cv-ketels. Een probleem? 
 
Per 26 september 2015 wordt een nieuwe Europese wetgeving van kracht die onder andere 
geldig is voor gasgestookte cv-ketels. 
In het streven om serieus werk te maken om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken 
is door de Europese Commissie besloten om de verkoop van ketels met een laag rendement 
niet meer toe te laten. Alleen condenserende cv-ketels met een energiezuinige pomp mogen 
nog door fabrikanten geleverd worden. Er is slechts voor één keteltype een uitzondering 
gemaakt. Meer hierover verderop. 
Daarnaast zullen ook alle ketels die vanaf 26 september 2015 verkocht worden, moeten zijn 
voorzien van een energielabel zoals we die ook kennen op bijvoorbeeld koelkasten. 
 

Consequenties voor Nederland 
Door de introductie in 1981 van de HR (hoog rendement) ketel in Nederland is de HR-ketel in 
Nederland gemeengoed geworden. Vrijwel alle ketels die in de afgelopen 15 jaar zijn verkocht, 
zijn van het HR type. In ruim 90% van alle woningen staat al een HR-ketel. Voor deze woningen is 
er dus helemaal niets aan de hand.  
 
Om te kijken naar de consequenties moeten we kijken naar de resterende 10% van de woningen. 
Hierin wordt nog altijd een VR (verbeterd rendement) ketel gebruikt. Het gebruik van een VR-
ketel duidt niet op een onwil van gebruikers om naar een HR-ketel over te gaan, maar wordt 
veroorzaakt door twee beperkingen van afvoersystemen waardoor aansluiting van een HR-ketel 
op deze afvoersystemen niet toelaatbaar is. Hierna een beschrijving van de twee afvoersystemen 
waarop geen HR-ketel mag worden aangesloten. 
 
Ketels die zijn aangesloten op een bouwkundig (gemetseld) afvoerkanaal. 
HR-ketels (met veel vocht in de verbrandingsgassen) mogen niet worden aangesloten op een 
bouwkundig (gemetseld) kanaal (ook wel schoorsteen genoemd), omdat er dan ernstige 
vochtdoorslagproblemen zullen ontstaan. Is er op de schoorsteen geen ander gastoestel 
aangesloten en de schoorsteen niet al te lang, dan kan er vrij eenvoudig een metalen of kunststof 
afvoerleiding in worden aangebracht. Hierop mag dan wel een HR-ketel worden aangesloten. Er 
zijn zelfs flexibele afvoermaterialen beschikbaar waarmee het ook mogelijk is om ze aan brengen 
in schoorstenen met een bocht. 
 
In de hogere gebouwen met meerdere woonetages zijn er vaak schoorstenen waarop meerdere 
gastoestellen zijn aangesloten. Het geschikt maken van deze schoorstenen om een HR-ketel te 
kunnen aansluiten is zo kostbaar dat de Europese commissie heeft besloten om voor deze 
toepassingen toch een VR-ketel toe te laten. De uitzondering geldt voor een VR-ketel in 
zogenaamde open uitvoering (dit is een uitvoering zonder ventilator) en met trekonderbreker. Ze 
mogen uitsluitend worden toegepast in de gestapelde woningbouw met gecombineerde 
afvoerkanalen. In Nederland staan deze kanalen bekend als zgn. “shunt” kanalen. 
 
Ketels die zijn aangesloten op een CLV systeem  
De afkorting CLV staat voor Combinatie van Luchttoevoer en combinatie van 
Verbrandingsgasafvoer. De lucht voor alle toestellen wordt hierbij gecombineerd toegevoerd. Ook 
de verbrandingsgassen worden gecombineerd afgevoerd. Deze CLV systemen zijn in Nederland 
veel toegepast in de gestapelde bouw vanaf drie woonlagen. Reden om dieper in te gaan op deze 
systemen. 



 
 

 

De CLV systemen zijn ontwikkeld voor de zogenaamde gesloten toestellen. Dit zijn toestellen 
waarbij het toestel met een ingebouwde ventilator lucht rechtstreeks van buiten aanzuigt en 
verbrandingsgassen afvoert. Het toestel is daardoor volledig afgesloten van de woning waardoor 
er minder kans is op de gevaarlijke situaties in de woning met vorming van koolmonoxide.   
 
Kenmerkend van het CLV systeem is dat het transport van lucht en verbrandingsgassen in de 
gecombineerde kanalen gegenereerd moet worden door de thermische trek van de 
verbrandingsgassen. Dit is het normale proces dat bij iedere schoorsteen zorgt voor het afvoeren 
van de verbrandingsgassen. Maar daarvoor moeten de verbrandingsgassen wel voldoende warm 
zijn. Is er onvoldoende warmte in de verbrandingsgassen (zoals bij een HR-ketel) dan is er 
onvoldoende trek om het transport te garanderen. Echter, zoals gezegd hebben de gesloten 
toestellen een ventilator aan boord. Is de thermische trek onvoldoende dan zullen de 
verbrandingsgassen toch door de ventilator in de afvoer geperst worden. En indien er dan geen 
voldoende transport is in het afvoerkanaal, dan zullen de verbrandingsgassen de meest 
makkelijke uitgang zoeken. En dit zijn er twee:  
 

1. aan de onderzijde van de kanalen is er een verbinding tussen het luchttoevoerkanaal en 
het verbrandingsgasafvoerkanaal. Deze opening is aangebracht om een teveel aan 
thermische trek te voorkomen. Bij een (te) hoge trek in de afvoer wordt vanuit het 
luchttoevoerkanaal de hoge trek druk opgeheven. Dit was voor VR toestellen (met veel 
thermische trek) een noodzakelijke voorziening om ervoor te zorgen dat de rendementen 
niet negatief worden beïnvloedt. 

2. Ieder toestel dat is aangesloten op het systeem heeft een afvoer en een toevoer. Indien 
een toestel uit staat, is er via het toestel een verbinding tussen het kanaal van de 
verbrandingsgasafvoer en het kanaal van de luchttoevoer.   

 
Terug nu naar het probleem: via de twee “makkelijke” verbindingen zullen er verbrandingsgassen 
van het afvoerkanaal naar het luchttoevoerkanaal kunnen stromen. En dan zal er in het 
luchttoevoerkanaal een mengsel ontstaan van verbrandingsgassen en verse lucht. In dit mengsel 
is er dan onvoldoende zuurstof beschikbaar om de toestellen veilig en doelmatig hun werk te 
laten doen.  
 
Voor een veilig kunnen functioneren van het CLV systeem moet er dus een garantie zijn op een 
voldoende thermische trek die alleen met een VR-ketel kan worden gerealiseerd. Het aansluiten 
van een HR-ketel op een systeem dat is ontworpen voor VR-toestellen is daarom onveilig en dan 
ook niet toegestaan. Alle toestellen dienen van het VR type te blijven. 
 
Maar hoe moet dat dan ná 26 september 2015? Er zijn dan geen VR-toestellen in 
gesloten uitvoering meer te koop.  
De consequenties zijn behoorlijk ingrijpend. Indien er één VR-ketel kapot gaat dan zijn er slechts 
twee mogelijkheden: het toestel vervangen door een tweedehands toestel of het CLV zodanig 
aanpassen dat er wel HR-toestellen op aangesloten mogen worden.  
De aanpassing bestaat uit het afsluiten van de verbinding tussen het luchttoevoerkanaal en het 
verbrandingsgasafvoerkanaal aan de onderzijde van de kanalen. Ook zal het CLV systeem 
geïnspecteerd moeten worden om te bepalen of het systeem bestand is tegen condens en of er 
een verlengde levensduur gegarandeerd kan worden voor opnieuw 15 jaar. Dit laatste zou 
trouwens ook nodig zijn geweest indien er nieuwe VR-toestellen zouden zijn geplaatst!  
Ook zullen alle VR-toestellen vervangen moeten worden door HR-toestellen die voorzien zijn of 
worden voorzien van een terugslagklepje waardoor terugstroming door het toestel wordt 



 
 

 

voorkomen en het in punt 2. aangegeven probleem wordt opgelost. Deze HR-toestellen hebben 
hiervoor een extra keuring ondergaan en zijn voorzien van een certificaat waaruit blijkt dat het 
toestel geschikt is voor aansluiting op een CLV systeem. Informatie hierover is bij alle 
ketelfabrikanten beschikbaar.  
 
Het zal duidelijk zijn dat een beslissing over het aanpassen van een CLV systeem niet door één 
gebruiker of eigenaar genomen kan worden. Dit is een taak van VVE’s en woningbouw-
verenigingen.  
 
In vrijwel alle gevallen zal een renovatie van het CLV systeem betaald kunnen worden uit de 
besparing op het aardgasverbruik door de overschakeling van een VR- naar een HR-ketel. De 
vervanging van de cv-ketel zelf (die vaak niet onder de VVE verantwoordelijkheid is aangebracht) 
zal dan de meeste discussies opleveren.  
Helaas is er voor VVE’s geen verplichting geweest om reserveringen te doen voor een 
noodzakelijk onderhoud aan CLV systemen. Bij de meeste VVE’s zal er dus een noodzaak zijn om 
óf de individuele eigenaars aan te spreken óf een beroep te doen op externe financiering via een 
lening. 
Er is op dit moment een fonds beschikbaar waarin tegen een gereduceerd rentetarief 
investeringen mogelijk zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Er is nog geen 
ministerieel besluit over genomen, maar de mogelijkheid bestaat dat dit fonds ook voor het 
specifieke CLV probleem een rol kan gaan spelen. Zodra wij informatie hebben, wordt dat op onze 
website vermeld. 
 
 
 
Al ruim veertig jaar zijn alle Nederlandse cv-ketelfabrikanten verenigd in de Vereniging van Nederlandse 
Fabrieken van Ketels voor Centrale Verwarming (VFK). Een sterk samenwerkingsverband dat actief is op vele 
terreinen. Dankzij deze samenwerking is Nederland in Europa koploper. De VFK streeft ernaar om deze koppositie 
te behouden dooroptimaal combineren van gastoestellen en duurzame technieken. De leden van de VFK zijn ATAG 
Verwarming Nederland B.V., AWB CV Ketels B.V., Bosch Thermotechniek B.V., Elco-Rendamax B.V., Ferroli 
Nederland B.V., IntergasVerwarming B.V., Itho Daalderop, Nefit B.V., Remeha B.V., Vaillant B.V. en Viessmann 
Nederland B.V. VFK is lid van EHI (Association of the European Heating Industry). 
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Zwanenburg, 29 januari 2016

Betreft: onderzoek VR ketels aangesloten op HR clv systeem

Geachte Heer Vlaar,

Na het lezen van de installatiehandleidingen en het bellen met de helpdesks 

van de ketelfabrikanten ontstaat voor elk merk min of meer hetzelfde beeld; 

een goede werking van een VR ketel op een HR CLV systeem wordt NIET 

gegarandeerd. 

Agpo/Ferroli:

Ventilator kan niet geregeld worden.

Condensafscheider plaatsen in rookgasafvoer.

Geen garantie op goede werking.

Bosch/Nefit:

Geen goede ervaringen met CLV systemen waar HR en VR op aangesloten zit.

VR gaat problemen krijgen.

Minimaal condensafscheider plaatsen in rookgasafvoer.

AWB:

Via parameter 2 toerental verhogen.

Er zit bij een aantal ketels al een condensafscheider, anders plaatsen.

Zou goed moeten gaan, geen garantie.

Vaillant:

Er is een keerklep leverbaar voor deze ketels, art nr was niet bekend, moet 

via project adviseur. Project adviseurs levert deze niet uit voor deze 

gevallen omdat ze niet mee willen werken aan een systeem dat niet aan de 

eisen voldoet:

“Het door elkaar plaatsen van oude en nieuwe CV toestellen is binnenkort wettelijk 
niet meer toegestaan. Oude toestellen zijn in ieder geval niet voorzien van een 

terugslagklep en kunnen dus terugstroming tot gevolg hebben. Hierdoor kan rookgas 

terugstromen door (via) de cv ketel. Slecht starten van de ketel kan tot gevolg 

hebben dat de rookgasafvoer los springt van de aansluiting op het toestel waardoor 

er rookgassen in de schacht terecht kunnen komen. Dit is/geeft een potentieel 

gevaarlijke situatie”.



Blad 2/2

Samenvattend:
Als het bestaande CLV systeem wordt aangepast voor HR en er vervolgens HR ketels op

aangesloten gaan worden kan er geen garantie op de goede werking van de VR ketels 

gegeven worden. Ook kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Wij kunnen geen 

service verlenen aan slecht functionerende VR ketels in dit geval.

Soms wordt door de VvE een coulanceregeling voorgesteld voor ketels jonger dan bv 

10 jaar, de hoogte van de vergoeding hangt af van de ouderdom van de ketel; iemand 

met een een jaar oude ketel krijgt meer dan iemand met een 10 jaar oude ketel. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft

ben ik te bereiken op ons algemene telefoonnummer: 020 4972164.

Met vriendelijke groeten,

Martijn Arendsen.

Delta Installatie b.v.
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Zwanenburg, 23 februari 2016 

 

 

Geachte heer Vlaar, 

 

Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u hierbij onze rapportage van de controle van de staat van het 

CLV systeem van de woningen gelegen aan de: 

 

Ardennenlaan 144 t/m 188 te Amsterdam 

 

 

 

Algemene informatie: 

 

Het onderzoek is uitgevoerd op 9 februari 2016. Het CLV systeem is visueel geïnspecteerd, tijdens de 

inspectie zijn foto’s genomen van de binnenzijde van de buizen met een inspectie camera. 

 

Doel van het onderzoek was om de staat van het CLV systeem te beoordelen, de verwachte levensduur in te 

schatten en of het is om te bouwen tot een systeem geschikt voor HR ketels. 

 

http://www.delta-installatie.nl/
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Wat is een clv systeem precies? 

 

Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsafvoer 

(CLV) systemen zijn systemen voor meerdere 

verdiepingen in de nieuwbouw, utiliteitsbouw of 

renovatie waar individuele cv ketels op toegepast 

kunnen worden. De individuele cv ketels worden 

zo collectief op een gemeenschappelijk kanaal 

aangesloten. Een systeem is berekend en 

ontworpen op een bepaald type ketel (VR of HR), 

het aantal ketels en het vermogen van de ketels. 

 

De binnenste, rode buis is de rookgasafvoer, de 

buitenste buis is de luchttoevoer. Meer ketels 

betekent een grotere diameter. Verschil tussen 

HR en VR zit hem vooral in het onderste gedeelte; 

bij HR is dit gesloten, bij VR is dit open. Het 

bovenste gedeelte, de uitmonding is vanwege 

mogelijke ijsvorming bij HR ketels ook anders. 

 

Bij VR is het onderste gedeelte open; vanwege de 

hoge temperatuur van de rookgassen stijgen deze 

vanzelf. Om voldoende ‘trek’ te creëren stroomt 

er onderaan lucht van de buitenste buis de 

binnenste in. Vanwege de lagere temperaturen 

van de rookgassen van HR ketels stijgen deze niet 

vanzelf maar worden deze door de ventilator van 

de ketel omhoog geblazen. Onder andere om te 

voorkomen dat rookgassen de luchttoevoer in 

geblazen worden zijn beide buizen van het CLV 

systeem van elkaar afgesloten. 

 

VR en HR ketels mogen niet op hetzelfde systeem 

worden aangesloten; dit kan klachten mbt de 

werking van ketels veroorzaken maar ook 

gevaarlijke situaties zoals koolmonoxide vorming. 

 

Op de volgende pagina’s volgen de foto’s van de 

inspectie. 
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Ondersectie 144 en 146. 

  

 

Ondersectie 144 en 146. 

Open VR gedeelte. 

  

 

Ondersectie 144 en 146. 

Vuil op de bodem. 

  

 

Ondersectie 144 en 146. 

Foto naar boven toe; siliconen- 

ring sluit niet goed af. 
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Ondersectie 144 en 146. 

Putcorrosie. 

  

 

Ondersectie 144 en 146. 

Idem zonder flits. 

  

 

Luchttoevoer 144. 

  

 

Vuil in rookgasafvoer 144. 
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Inspectie vanaf het dak. 

  

 

Aansluiting rookgasafvoer. 

  

 

Vervuilde aansluiting 

rookgasafvoer. 
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Vervuilde aansluiting 

rookgasafvoer. 

  

 

Rookgasafvoer door de 

collectieve rookgasafvoer. 

  

 

Rookgasafvoer door de 

collectieve rookgasafvoer. 
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Conclusie: 

De staat van de ondersectie is slecht. Op een van de foto’s is zeer duidelijk putcorrosie waar te nemen, 
zodra er (meer) HR ketels aangesloten gaan worden, VR ketels worden niet meer geproduceerd, zullen er 

daadwerkelijk lekkages op gaan treden. HR ketels produceren veel condenswater. Dit is vrij zuur en 

agressief.  

 

Het overige deel van de leidingen is redelijk staat. Wel moet worden opgemerkt dat de dichtheid van de 

silicone afdichtingen niet meer gegarandeerd kan worden vanwege de ouderdom.  

 

Omdat er geen VR ketels meer geproduceerd worden moet het systeem geschikt gemaakt worden voor HR 

ketels. De huidige VR ketels moeten vervangen worden voor HR ketels vanwege eerder genoemde redenen. 

 

Advies: 

Ondersectie geschikt maken voor HR (de uitmondig op het dak kan, technisch gezien gehandhaafd blijven), 

VR ketels vervangen voor HR, 

Vervangen of renoveren hele CLV systeem (muv ondersectie), binnen ongeveer 5 jaar. 

 

Het is mogelijk om te meten of er rookgassen in de luchttoevoer terechtkomen, op grond van deze 

metingen kan de volgorde van vervanging van de vier systemen bepaald worden, de vervanging worden 

vervroegd of uitgesteld. Deze meting vindt plaats op twee verdiepingen. De luchttoevoer boven de ketel 

wordt losgehaald en het CO2 percentage in de toevoer lucht gemeten.  

 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd, als er nog vragen zijn ben ik te bereiken via het 

algemene telefoonnummer van Delta Installatie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Martijn Arendsen 

Delta Installatie b.v. 

http://www.delta-installatie.nl/


Second Opinion Intures 
  
Ik heb het rapport van Delta samen met onze werktuigbouwkundige partner doorgenomen voor een 
second opinion. Ik kom tot de volgende conclusie: 
  
Putcorrosie: 
Op basis van wat ik op de foto’s zie moet ik ook concluderen dat het onderste deel er niet goed 
uitziet, het lijkt er inderdaad op dat er putcorrosie in combinatie met vuil aan het ontstaan is. Het 
huidige rookgaskanaal is oorspronkelijk bedoeld voor het gebruik van VR-ketels waarvan de 
rookgastemperaturen veel hoger liggen ten opzicht van HR ketels, dit geeft weliswaar 
energieverlies maar het rookgaskanaal blijft wel altijd droog.  Diverse bewoners hebben in de 
afgelopen tijd hun VR-ketel vervangen voor een energiezuiniger HR-ketel en deze op het bestaande 
centrale rookgaskanaal laten aansluiten. Rookgassen uit cv-ketels bevat altijd waterdamp en 
aangezien de rookgastemperatuur van HR-ketels al laag is als het de ketel verlaat, koelt deze in het 
rookgaskanaal nog verder af en gaat daar condenseren, dit condensaat is geen schoonwater maar 
bevat meerdere chemische elementen die corrosief zijn. Het rookgaskanaal blijft dus niet meer 
droog en het condensaat stroomt vervolgens langs de wand naar het laagste punt en mengt zich daar 
met het aanwezige vuil. Deze mix van vuil en condensaat levert een zwavelzuurverbinding en 
corrodeert het materiaal van het rookgaskanaal weg, om die reden worden rookgaskanalen van HR-
ketels altijd in RVS uitgevoerd. Uit het rapport kan ik niet opmaken van welk materiaal het huidige 
rookgaskanaal is gemaakt maar vanwege het oorspronkelijk gebruik met VR-ketels vermoed ik dat 
het plaatstaal is. 

Afdichting tussen de kanaalstukken. 
Vanaf de foto’s heb ik ook het vermoeden dat de verbindingen tussen de kanaalstukken niet goed 
meer afdichten maar of dat door ouderdom komt, zoals het rapport stelt waag ik te betwijfelen, maar 
goed is het zeker niet. In dit geval zou ik een meting laten uitvoeren om te weten of de rookgassen 
niet in het luchttoevoersysteem komen. 

Genoemd advies in het rapport van Delta 
Het vervangen van de ondersectie voor een versie geschikt voor HR (uitgevoerd in RVS) is een 
raadzame optie voor de korte termijn. In de komende jaren zullen steeds meer VR-ketels door HR-
ketels worden vervangen en dan is dit rookgaskanaal (plaatstaal) niet meer toereikend en moet deze 
uiteindelijk toch door een RVS versie worden vervangen. Wanneer dit moment zal gaan 
plaatsvinden, is afhankelijk van hoeveel HR-ketels er al zijn aangesloten en hoeveel bewoners 
binnenkort van plan zijn hun ketel te gaan vervangen. Een camera inspectie zal dan weer uitgevoerd 
moeten worden om de staat van onderhoud te blijven monitoren voor het bepalen van het jaar van 
vervanging. 
  
Ik hoop je hiermee geïnformeerd te hebben. 
  
Met vriendelijke groet, 
Remko Kraak 
Projectcoördinator 

   

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de 
geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dit bericht te 
vernietigen zonder van de inhoud kennis te nemen, de inhoud niet te 
gebruiken, niet te kopiëren en niet onder derden te verspreiden.


