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HOOFDSTUK 1. SITUERING 

De vrije ruimte boven de vloeistoffase in de benzine-autotank is opgevuld met benzinedampen. 
Tijdens het tanken worden de benzinedampen via de vulopening uit de autotank verdreven en in 
de omgevingslucht geëmitteerd.  
 
In richtlijn 2009/126/EG van 21 oktober 2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake fase 
II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations worden 
maatregelen vastgesteld die erop gericht zijn de tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in 
benzinestations in de atmosfeer uitgestoten hoeveelheid benzinedamp te verminderen. De richtlijn 
2009/126/EG werd in 2014 gewijzigd door de richtlijn 2014/99/EU.  
 
Met een dampterugwinningssysteem fase II worden de verdrongen dampen bij het vullen van de 
autotank niet meer rechtstreeks in de atmosfeer geloosd, maar direct aan het vulpistool 
opgevangen en afgevoerd naar de ondergrondse benzineopslagtank. 
 
Alle controles van het actief fase II-benzinedampterugwinningssysteem worden steeds door een 
milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, verder in deze  
code ook ‘erkende (milieu)deskundige’ genoemd of door een bevoegd deskundige uitgevoerd.  
Deze code van goede praktijk heeft betrekking op onderstaande controles van een 
damprecuperatiesysteem fase II in benzinestations: 

− Testen van de activiteit van de vacuümpomp volgens punt 6 van Vlarem II bijlage 5.6.3. 
− Meting van de damp-benzineverhouding 

 
Deze code van goede praktijk (CvGP) geeft de werkwijze die een milieudeskundige in de discipline 
houders voor gassen of gevaarlijke stoffen erkend voor domein E. uitvoeren van de controles en 
periodieke onderzoeken van damprecuperatiesystemen (hoofdstuk 5.6 van titel II van Vlarem) of 
een aanvaarde bevoegd deskundige dient te volgen bij de uitvoering van bovenstaande controles. 
 
De CvGP is via de volgende stappen tot stand gekomen: 
 

− Overzicht van de bestaande wetgeving rond damprecuperatie fase II; 
− Literatuurstudie die aangeeft hoe de metingen in de praktijk worden uitgevoerd, ook in de 

ons omringende landen (zie literatuurlijst pagina 19); 
− Overleg met een aantal erkende deskundigen;  
− In kaart brengen van de bestaande methodes voor het meten van de damp-

benzineverhouding + oplijsten van de prestatiekenmerken van de gebruikte apparatuur; 
− Opstellen van de CvGP; 
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De inhoud van deze code berust op volgende principes: 
− De wettelijke voorschriften in Vlarem II gelden als uitgangspunt; 
− De kwaliteit van de meetresultaten wordt verwacht van een gelijk niveau te zijn, 

onafhankelijk van wie de meting uitvoert, hetzij een erkende of bevoegd deskundige 
 
De code werd opgesteld na overlegvergaderingen met de erkende deskundigen en op basis van 
bezoeken tijdens metingen van de damp-benzineverhouding bij benzinestations. 
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HOOFDSTUK 2. WETGEVING 

2.1. RICHTLIJN 2009/126/EG FASE II-BENZINEDAMPTERUGWINNING TIJDENS HET BIJTANKEN VAN 
MOTORVOERTUIGEN IN BENZINESTATIONS 

In bijlage A is de volledige tekst van de richtlijn “Fase II-benzinedampterugwinning tijdens het 
bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations” opgenomen. 
 
Deze richtlijn werd in 2014 gewijzigd door de richtlijn 2014/99/EU (zie 2.2). 
 
 

2.1.1. ONDERWERP 

In richtlijn 2009/126/EG van 21 oktober 2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake fase 
II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations worden 
maatregelen vastgesteld die erop gericht zijn de tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in 
benzinestations in de atmosfeer uitgestoten hoeveelheid benzinedamp te verminderen. 
 
De lidstaten zorgen ervoor dat alle nieuwe benzinestations worden voorzien van een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem wanneer: 
a) het feitelijke of het voorziene benzinedebiet daarvan meer dan 500 m3/jaar bedraagt; of 
b) het feitelijke of het voorziene benzinedebiet daarvan meer dan 100 m3/jaar bedraagt en het 
gelegen is onder permanente woon- of werkruimten.  
 
De lidstaten zorgen ervoor dat alle bestaande benzinestations die uitgebreid worden gerenoveerd, 
bij die renovatie worden voorzien van een fase II-benzinedampterugwinningssysteem wanneer: 
a) het feitelijke of het voorziene benzinedebiet daarvan meer dan 500 m3/jaar bedraagt; of 
b) het feitelijke of het voorziene benzinedebiet daarvan meer dan 100 m3/jaar bedraagt en het 
gelegen is onder permanente woon- of werkruimten. 
 
De lidstaten zorgen ervoor dat alle bestaande benzinestations met een debiet van meer dan 3000 
m3/jaar uiterlijk op 31 december 2018 zijn voorzien van een fase II-
benzinedampterugwinningssysteem. 
 
Met het hierboven opgegeven (benzine)debiet wordt telkens de totale hoeveelheid benzine die uit 
mobiele tanks aan een benzinestation wordt geleverd, bedoeld. 
 
Bij wijze van uitzondering zijn bovenstaande paragrafen niet van toepassing op benzinestations die 
uitsluitend in verband met de vervaardiging en aflevering van nieuwe motorvoertuigen worden 
gebruikt. 
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2.1.2. ENKELE DEFINITIES 

“bestaand benzinestation”: een benzinestation dat is gebouwd of waarvoor een afzonderlijke 
bouw- of exploitatievergunning is afgegeven vóór 1 januari 2012; 
 
“nieuw benzinestation”: een benzinestation dat is gebouwd of waarvoor een afzonderlijke bouw- 
of exploitatievergunning is afgegeven op of na 1 januari 2012; 
 
“fase II-benzinedampterugwinningssysteem (dampterugwinning wordt eveneens damprecuperatie 
genoemd)”: apparatuur die bedoeld is om benzinedamp, die uit de brandstoftank van een 
motorvoertuig ontsnapt tijdens het tanken in een benzinestation, terug te winnen en waarmee die 
benzinedamp naar een opslagtank bij het benzinestation wordt gevoerd of terug naar de 
benzinepomp (mits condensatie) om te worden verkocht; 
 
“benzinedampafvangrendement”: de hoeveelheid benzinedamp die door het fase II-
benzinedampterugwinningssysteem is afgevangen, vergeleken met de hoeveelheid benzinedamp 
die in de atmosfeer zou zijn uitgestoten zonder een dergelijk systeem, uitgedrukt als percentage; 
 
“damp-benzineverhouding”: de verhouding tussen het volume bij atmosferische druk van 
benzinedamp die door een fase II-benzinedampterugwinningssysteem loopt en het volume van de 
geleverde benzine; 
 
“debiet”: de totale jaarlijkse hoeveelheid benzine die uit mobiele tanks aan een benzinestation 
wordt geleverd. 
 
“Een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen”: een 
milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, erkend voor de 
uitvoering van die beproevingen met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 
november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot 
het leefmilieu. 
 
“Bevoegd deskundige”: een aan een inrichting verbonden deskundige waarvan de bevoegdheid 
voor de bouw, beveiliging, onderhoud en controle van houders, leidingen en toebehoren 
overeenkomstig VLAREM II bijlage 5.17.8 (aanvraagformulier bevoegd deskundige) door de afdeling 
bevoegd voor erkenningen is aanvaard 

2.1.3. MINIMUM NIVEAU VAN BENZINEDAMPTERUGWINNING 

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat, vanaf de datum waarop fase II 
benzinedampterugwinningssystemen krachtens artikel 3 van richtlijn 2009/126/EG verplicht 
worden, het benzinedampafvangrendement van dergelijke systemen ten minste 85% bedraagt 
zoals door de producent is gecertificeerd in overeenstemming met de relevante Europese 
technische normen of typegoedkeuringsprocedures als bedoeld in artikel 8 van de richtlijn of, bij 
gebrek aan dergelijke normen of procedures, in overeenstemming met de relevante nationale 
norm. 
 
2.  Met ingang van de datum waarop fase II-benzinedampterugwinningssystemen 
overeenkomstig artikel 3 verplicht worden, bedraagt de damp-benzineverhouding voor dergelijke 
systemen waarbij de teruggewonnen benzinedamp naar een opslagtank bij het benzinestation 
wordt teruggevoerd, ten minste 0,95 en niet meer dan 1,05. 
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2.2. RICHTLIJN 2014/99/EU VAN DE COMMISSIE VAN 21 OKTOBER 2014 TOT WIJZIGING, MET HET OOG OP 
AANPASSING AAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG, VAN RICHTLIJN 2009/126/EG INZAKE FASE II-
BENZINEDAMPTERUGWINNING TIJDENS HET BIJTANKEN VAN MOTORVOERTUIGEN IN BENZINESTATIONS 

 

Richtlijn 2009/126/EG wordt alsvolgt gewijzigd door de richtlijn 2014/99/EU: 
 

1) In artikel 4 wordt lid 1 vervangen door: 
 

“1. De lidstaten zorgen ervoor dat, vanaf de datum waarop fase II-
benzinedampterugwinningssystemen krachtens artikel 3 verplicht worden, het 
benzinedampafvangrendement van dergelijke systemen ten minste 85% bedaagt zoals 
door de producent is gecertificeerd in overeenstemming met norm EN 16321-1:2013.” 
 

2) In artikel 5 wordt lid 1 vervangen door: 
 

“1.  De lidstaten zorgen ervoor dat het benzinedampafvangrendement tijdens het gebruik 
van fase II-benzinedampterugwinningssystemen ten minste eenmaal per jaar wordt getest 
in overeenstemming met norm EN 16321-2:2013.” 
 
 

2.3. OVERZICHT VAN DE VLAREM-BEPALINGEN OVER DAMPRECUPERATIE FASE II 

De bepalingen over damprecuperatie fase II zijn terug te vinden onder de sectorale 
milieuvoorwaarden voor ingedeelde richtingen in Vlarem II (deel 5) en in de bijlagen van VLAREM 
II: 
 

− VLAREM II Hoofdstuk 5.6. Brandstoffen en brandbare vloeistoffen 
 Subafdeling 5.6.2.3. Damprecuperatie fase II 
 

− VLAREM II – Bijlagen: 
• Bijlage 5.6.2. Emissiebeperkingen VOS – damprecuperatie fase II.  

Technische bijlage actief fase II-benzinedampterugwinningssysteem 
• Bijlage 5.6.3. Emissiebeperkingen VOS – damprecuperatie fase II.  

Procedure controle actief fase II-benzinedampterugwinningssysteem 
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HOOFDSTUK 3. ERKENDE MILIEUDESKUNDIGEN EN AANVAARDE BEVOEGD 
DESKUNDIGEN 

In VLAREM II subafdeling 5.6.2.3. Damprecuperatie fase II art. 5.6.2.3.6. § 1. wordt vermeld dat de 
initiële controle, de algemene en de beperkte onderzoeken, de metingen en de testen, vermeld in 
artikel 5.6.2.3.4., paragraaf 2 tot en met 5 en in artikel 5.6.2.3.5., worden uitgevoerd door een 
milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, of door een bevoegd 
deskundige. Onder §2.1.2 van deze code zijn de definities van een milieudeskundige in de discipline 
houders voor gassen of gevaarlijke stoffen en van een bevoegd deskundige volgens VLAREM II 
opgenomen. 
 
Een bevoegd deskundige voert deels dezelfde taken uit als een erkend milieudeskundige in de 
discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen maar dan binnen één inrichting. Een erkend 
milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen vermeld in artikel 6,1°, 
a) voldoet aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden vermeld in artikel 9 van het VLAREL: 
1°  een natuurlijke persoon zijn; 
2°  a) hetzij minstens de graad van bachelor uit een afstudeerrichting of opleiding, vermeld in 

bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd, of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben 
behaald, en minstens één jaar praktische ervaring in de discipline houders voor gassen of 
gevaarlijke stoffen hebben verworven binnen vijf jaar voorafgaand aan de 
erkenningsaanvraag; 

 b)  hetzij minstens de opleiding secundaire of secundaire technische leergangen hebben 
genoten of een gelijkwaardig getuigschrift of certificaat hebben behaald, en een praktische 
ervaring van minstens vijf jaar in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen 
hebben verworven binnen tien jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag. 

3° als de erkenning wordt aangevraagd voor het domein E, over een gunstige beoordeling van het 
referentielaboratorium van het Vlaamse Gewest beschikken die niet ouder is dan één jaar, 
gegeven op basis van de werkwijze en gebruikte meetapparatuur bij de meting van de 
dampbenzineverhouding door de aanvrager. 

 
Bij de aanvaarding van een bevoegd deskundige houdt de afdeling Milieuvergunningen rekening 
met deze criteria die gelden voor de erkende milieudeskundigen. 
 
De aanvraag om een erkenning als deskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke 
stoffen als vermeld in artikel 6, 1°, a), kan worden ingediend voor één of meer domeinen en 
deeldomeinen. De domeinen zijn vastgelegd in bijlage 4 van het VLAREL. Het domein E is het 
“uitvoeren van de controles en periodieke onderzoeken van damprecuperatiesystemen (hoofdstuk 
5.6 van titel II van het VLAREM)”.  
Volgens artikel 35 van het Vlaamse Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het 
leefmilieu  (VLAREL) beschikt de erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of 
gevaarlijke stoffen, vermeld in artikel 6, 1°, a) 
1° over het behoorlijk onderhouden materiaal dat voldoet aan alle reglementaire eisen en dat 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken waarvoor de erkenning werd verkregen; 
2° over de nodige vakliteratuur en technische gegevens over de uit te voeren taken met betrekking 
tot de erkenning. 
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HOOFDSTUK 4. BESTAANDE SYSTEMEN VOOR DAMPRECUPERATIE FASE II IN 
VLAANDEREN 

De bestaande systemen voor damprecuperatie fase II in Vlaanderen op het moment van het 
opstellen van de code werden in kaart gebracht aan de hand van een aantal bezoeken aan 
benzinestations tijdens metingen van de damp-benzineverhouding en tijdens een 
overlegvergadering met erkende deskundigen. 
 
In Vlaanderen zijn alle pompzuilen uitgerust met pompen voor damprecuperatie, venturi systemen 
worden niet toegepast. De damprecuperatie wordt geregeld via: 
 

− het vulpistool: het gasdebiet van het dampretoursysteem wordt geregeld door middel van 
een klep die verbonden is met de hendel die ook het vloeistofdebiet bepaald, hier wordt 
het gasretourdebiet functie van het vloeistofdebiet op een volledig mechanische manier. 
Indien de hendel meer ingeduwd wordt, wordt een groter brandstof-  en gasretourdebiet 
bekomen. 

− via een gestuurde klep in de pompzuil (bij de nieuwere pompen met microprocessor die 
ook het afgeleverde volume brandstof terug kunnen rekenen naar 15°C, wat vanaf 2015 
verplicht is. Op deze pompen kan het brandstofdebiet elektronisch gesimuleerd worden). 
Bij open loop systemen wordt een soort van ijkcurve opgesteld: er worden metingen van 
het gasretourdebiet bij verschillende brandstofdebieten uitgevoerd en in de processor 
ingegeven. De regelklep wordt dan proportioneel geopend door de processor zodat een 
gasdebiet verkregen wordt dat volgens die curve overeenstemt met het brandstofdebiet. 
Bij een closed loop systeem wordt het gasretourdebiet gemeten en wordt de klep 
bijgestuurd tot het overeenkomstig brandstofdebiet. Dit systeem wordt momenteel niet 
toegepast in Europa. 
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HOOFDSTUK 5. OVERZICHT BESTAANDE MEETMETHODES 

Een literatuurlijst met de referenties van normen en overige documentatie betreffende het meten 
van de benzinedamp-benzineverhouding van damprecuperatiesystemen fase II is achteraan deze 
code opgenomen. De Europese norm EN 16321-2 beschrijft drie testmethoden voor het meten van 
de benzinedamp-benzineverhouding, die hier kort toegelicht worden.  
Voor de bepaling van de verhouding tussen het afgezogen volume benzinedamp en het geleverde 
volume benzine, wordt een meetadapter over de aanzuigopening van de damprecuperatie in het 
pistool gemonteerd.  

5.1. DROGE TESTMETHODE MET GESIMULEERD BENZINEDEBIET 

 
Bij de droge testmethode wordt geen benzine van de benzinepomp afgenomen, maar wordt  het 
vloeistofdebiet (38,0 ± 1,0) l/min gesimuleerd met behulp van een post processing unit (PPU). 
Tijdens meting van het gesimuleerd benzinedebiet wordt lucht door de gasmeter en het 
damprecuperatiesysteem gezogen. Figuur 1 geeft een schematische weergave van de 
meetopstelling. Omwille van de verschillende eigenschappen van lucht (afgezogen tijdens de test) 
en een benzinedamp/luchtmengsel (afgezogen bij werkelijk tanken), moet een correctiefactor k 
toegepast worden. Deze correctiefactor wordt opgegeven in het certificaat van het 
damprecuperatiesysteem. De norm schrijft een meettijd van minimum 60 en maximum 90 
seconden voor met een onzekerheid van maximum 0,2 seconden op 60 seconden. 
 
Berekening van de verhouding benzinedamp/benzine gebeurt met onderstaande formules: 
 

K

a
V . k

V
R =  

 
Of 
 

K

a
Q . k

Q
R =  

 
Waarbij 
 
R is de benzinedamp/benzine verhouding 
Va is het gemeten volume lucht, in liter 
VK is het gesimuleerde volume benzine, in liter 
k is de correctiefactor (zoals gespecificeerd in het certificaat)  

aQ  is het berekende luchtdebiet tijdens de meting (gemiddelde waarde), in l/min 

 KQ  is het gesimuleerde  benzinedebiet, in l/min 
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Figuur 1: Schematische weergave van de meetopzet (droge testmethode conform EN 16321-2:2013) 
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5.2. NATTE TESTMETHODE A  MET REËEL BENZINEDEBIET 

Bij deze methode wordt het damprecuperatiesysteem met het pistool volledig open getest. Het 
benzinedebiet moet ononderbroken tussen 25 l/min en het maximum debiet zoals aangegeven in 
het certificaat liggen. Er wordt omgevingslucht door de gasmeter en het damprecuperatiesysteem 
gezogen en een correctiefactor k voor de verschillende eigenschappen van lucht en een 
benzinedamp/lucht mengsel wordt toegepast zoals onder 5.1. 
 
Bij deze methode schrijft de norm een minimale meettijd tussen 30 seconden en 90 seconden voor 
met een onzekerheid van maximaal 0,2 seconden op 30 seconden. Om aan de VLAREM-vereiste 
van minimum 20 liter te voldoen, zal een meettijd van 30 seconden echter meestal te kort zijn. 
 
Berekening van de verhouding benzinedamp/benzine gebeurt met onderstaande formules: 
 

K

a
V . k

V
R =  

 
Of 
 

K

a

K

a
Q . k

Q
60
t

.
V . k

Q
R ==  

 
Waarbij 
 
R is de benzinedamp/benzine verhouding 
Va is het gemeten volume lucht, in liter 
VK is het volume afgenomen benzine tijdens de meting, in liter 
k is de correctiefactor (zoals gespecificeerd in het certificaat)  

aQ  is het bepaalde luchtdebiet tijdens de meting (gemiddelde waarde), in l/min 

KQ  is het benzinedebiet, in l/min 
t is de meettijd in seconden  
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Figuur 2: Schematische weergave van de meetopzet (natte testmethode A met reëel benzinedebiet 
conform EN 16321-2:2013) 
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5.3. NATTE TESTMETHODE B MET REËEL BENZINEDEBIET 

Bij deze methode wordt het damprecuperatiesysteem met het pistool volledig open getest. Het 
benzinedebiet moet ononderbroken tussen 25 l/min en het maximum debiet zoals aangegeven in 
het certificaat liggen. Het damprecuperatiesysteem zuigt hier benzinedamp af die bij het vullen van 
de tank wordt verdrongen. Het volledige volume van de verzameltank moet bij aanvang van iedere 
test verzadigd zijn. Dit wordt verwezenlijkt door de tank voor 90% met benzine te vullen, leeg te 
laten en opnieuw voor ongeveer 10% met benzine te hervullen. 
 
Bij deze methode schrijft de norm een minimale meettijd tussen 30 seconden en 90 seconden voor 
met een onzekerheid van maximaal 0,2 seconden op 30 seconden. Om aan de VLAREM-vereiste 
van minimum 20 liter te voldoen, zal een meettijd van 30 seconden echter meestal te kort zijn. 
 
Berekening van de verhouding benzinedamp/benzine gebeurt met onderstaande formules: 
 

K

G
V
V

R =  

 
Of 
 

K

G

K

G
Q
Q

60
t

.
V
Q

R ==  

 
Waarbij 
 
R is de benzinedamp/benzine verhouding 
VG is het gemeten gasvolume, in liter 
VK is het volume afgenomen benzine tijdens de meting, in liter 

GQ  is het debiet benzinedamp/lucht tijdens de meting (gemiddelde waarde), in l/min 

KQ  is het benzinedebiet, in l/min 
t is de meettijd in seconden  
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Figuur 3: Schematische weergave van de meetopzet (natte testmethode B met reëel benzinedebiet 
conform EN 16321-2:2013) 

 
Tijdens overlegvergaderingen met de erkende deskundigen werden de in Vlaanderen toegepaste 
methoden geïnventariseerd. De droge testmethode met gesimuleerd benzinedebiet (5.1) en de 
natte testmethode A met reëel benzinedebiet met aanzuiging van omgevingslucht door de 
gasmeter (5.2) worden op het moment van het opstellen van de code toegepast. 
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HOOFDSTUK 6. DOCUMENTATIE EN RAPPORTERING 

De milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen erkend voor 
domein E. uitvoeren van de controles en periodieke onderzoeken van damprecuperatiesystemen 
(hoofdstuk 5.6 van titel II van VLAREM) of aanvaarde bevoegd deskundige dient op vraag van de 
bevoegde overheid steeds volgende documenten te kunnen voorleggen: 

− De procedure voor het meten van de damp-benzineverhouding (inclusief rapportering); 
− De procedure voor het testen van de activiteit van de vacuümpomp met een ring die over 

het vulpistool geschoven wordt – deze ring bevat een opening die een fluitsignaal geeft in 
geval van actieve afzuiging van de benzinedamp; 

− De procedures voor gebruik, onderhoud en kalibratie van de gebruikte apparatuur met 
inbegrip van de kalibratiefrequentie. 

− De lijst met beschikbare apparatuur en de meest recente kalibratiegegevens; 
− Een overzicht van alle pompentypes van de damprecuperatie en hun bijhorende TÜV 

certificaten; 
− Een lijst van de personen die bevoegd (opgeleid) zijn voor het uitvoeren van de meting van 

de damp-benzineverhouding en het testen van de activiteit van de vacuumpomp; 
− Procedure opleiding van personeel. In deze procedure moet aangegeven worden hoe een 

bevoegdheidsverklaring van personeel voor het uitvoeren van de metingen gebeurt 
bijvoorbeeld aan de hand van het volgen van lessen of uitvoeren van metingen onder 
begeleiding, .... Het aantonen van jarenlange ervaring kan in bepaalde gevallen wel een 
geldig bewijs van opleiding zijn, maar dit moet aantoonbaar zijn aan de hand van 
documenten. 

− Rapportering (zie verder); 
 
De methodes dienen overeen te komen met de gangbare normen en wetgeving. Vanuit de 
procedures moet duidelijk zijn welke methodes worden toegepast voor het meten van de damp-
benzineverhouding en welke apparatuur hiervoor wordt ingezet.  
 
Volgende gegevens moeten minimaal in het rapport van de metingen zijn opgenomen: 

− Naam, adres, affiliatie en erkenningsnummer van de erkende of bevoegd deskundige die 
de metingen uitgevoerd heeft; 

− Adres benzinestation; 
− Datum metingen; 
− Uiterste datum uitvoering volgende meting; 
− Certificaatnummers van de gecontroleerde damprecuperatiesystemen en 

correctiefactoren.  
− Omgevingstemperatuur per pistool; 
− De serienummers van de verdeelzuilen en pompnummers; 
− Serienummer van iedere vacuümpomp; indien dit nummer onleesbaar is, dient hiervan een 

melding in het verslag opgenomen; 
− Product (type benzine); 
− Volume mengsel benzinedamp/lucht of lucht (zo nauwkeurig mogelijk afgelezen); 
− Volume benzine (zo nauwkeurig mogelijk afgelezen); 
− % damp gerecupereerd; 
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− Identificatienummers van de gebruikte meetapparatuur voor keuring van het 
damprecuperatiesysteem (gasmeter, pulsuitleeseenheid, thermometer, …); bij iedere 
meting moet duidelijk zijn welke meetapparatuur voor de controle van de 
damprecuperatie gebruikt werd; 

− Besluit, verhouding benzinedamp/benzine moet tussen 0,95 en 1,05 liggen 
(damprecuperatiesysteem voldoet/voldoet niet); 

 
In geval van registratie van het debiet aan lucht of van het benzinedamp/lucht mengsel en het 
(gesimuleerde) vloeistofdebiet,  bijvoorbeeld bij de droge testmethode, moet in elk geval duidelijk 
zijn of aan de VLAREM-voorwaarde van de minimum afgegeven brandstofhoeveelheid van 20 liter 
voldaan wordt. De tijd dat brandstof afgenomen wordt, moet dan steeds geregistreerd worden. 
 
In bijlage C is een voorbeeld van een testrapport voor de verificatie van damprecuperatiesystemen 
volgens de EN 16321-2:2013 weergegeven, bijlage D geeft een voorbeeldrapport voor de natte 
testmethode volgens VDI 4205 Part 2 met de voornaamste te registereren gegevens. Op het 
rapport (zie minimaal op te nemen gegevens hierboven) moet ook steeds de uitvoerder, het 
certificaatnummer van het dampretoursysteem, de toegepaste meetmethode (droog/nat), 
identificatienummers van apparatuur, omgevingstemperatuur per pistool en het resultaat 
(voldoet/voldoet niet) worden vermeld. 
 
Bij iedere meting van de damp-benzineverhouding dienen onderstaande meetgegevens minimaal 
geregistreerd te worden: 

− Het gemeten volume lucht (of van het mengsel damp-lucht) in liter;  
− Het afgegeven of gesimuleerde volume brandstof (≥ 20 l); de  brandstofhoeveelheid wordt 

afgelezen op de benzinepomp of op de uitleeseenheid (PPU); 
− De omgevingstemperatuur. Deze dient (zoals in de EN 16321-2: 2013) binnen het bereik 

van +5-25°C te liggen. De omgevingstemperatuur zal in de nabijheid van ieder vulpistool 
gemeten worden met een thermometer met een accuraatheid van ± 1°C en steeds in het 
rapport opgenomen worden. Indien de temperatuur niet binnen het bereik +5-25°C ligt 
tijdens de controle van de damp-benzineverhouding, dan dient ook duidelijk in het rapport 
aangegeven te worden hoe de controle gebeurd is en een verantwoording voor de 
testmethode dient toegevoegd. 

 
De volumes lucht of van het mengsel damp/lucht moeten op de gasmeter zo nauwkeurig mogelijk 
afgelezen en geregistreerd worden. Indien bijvoorbeeld een G4 type gasmeter gebruikt wordt en 
het volume tot op 0,2 liter afleesbaar is, dient de meetwaarde ook tot op 0,2 liter geregistreerd te 
worden. Het afgegeven of gesimuleerde volume benzine dient eveneens zo nauwkeurig mogelijk 
afgelezen en geregistreerd. 
 
Indien het gasvolume of het volume (gesimuleerde) benzine niet rechtstreeks uitgelezen worden 
op resp. de gasmeter of meter van de benzinepomp maar op een uitleeseenheid (PPU), dan wordt 
minstens éénmalig gecontroleerd of de uitgelezen volumes (of debieten) correct zijn door: 

− Vergelijking van het gasvolume op de uitleeseenheid (PPU) met het gasvolume dat 
rechtstreeks wordt afgelezen op de gasmeter. Indien de gasmeter geen display heeft, dan 
dient aangetoond dat het juiste aantal pulsen/liter in de pulsuitleeseenheid werd 
ingegeven. 

− Vergelijking van het benzinevolume op de uitleeseenheid (PPU) met het volume afgelezen 
op de display/meter van de benzinepomp; 
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De controle van de damp-benzineverhouding gebeurt bij het maximaal benzinedebiet. Het debiet 
van de brandstofverdeler mag de maximale brandstoftoevoer vermeld in het certificaat niet 
overschrijden. 
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HOOFDSTUK 7. APPARATUUR 

Volgende algemene kwaliteitsprincipes uit de EN ISO/IEC 17025 gelden voor alle apparatuur die 
voor de metingen van de damp-benzineverhouding wordt toegepast: 
 

− De erkende milieudeskundige of aanvaarde bevoegd deskundige moet beschikken over 
meetapparatuur voor de correcte uitvoering van de metingen. 
(ISO 17025 §5.5.1: “The laboratory shall be furnished with all items of sampling, 
measurement and test equipment required for the correct performance of the tests and/or 
calibrations (including sampling, preparation of test and/or calibration items, processing 
and analysis of test and/or calibration data). In those cases where the laboratory needs to 
use equipment outside its permanent control, it shall ensure that the requirements of this 
International Standard are met.” 
 

− Alle apparatuur moet voorzien zijn van een uniek identificatienummer.  
(ISO 17025 §5.5.4: “Each item of equipment and its software used for testing and 
calibration and significant to the results shall, when practicable, be uniquely identified.” 
 

− De kalibratiestatus van de gebruikte apparatuur moet duidelijk aangegeven zijn. 
(ISO 17025 $5.5.8: “Whenever practicable, all equipment under the control of the 
laboratory and requiring calibration shall be labelled, coded or otherwise identified to 
indicate the status of calibration, including the date when last calibrated and the date or 
expiration criteria when recalibration is due”). 
 

De uitrusting en bijhorende software moet voldoende nauwkeurig zijn. De meetapparatuur voor de 
damprecuperatie voldoet aan de performantiecriteria die in Tabel 1 zijn opgenomen.  

Tabel 1: Performantie-criteria voor apparatuur voor het meten van de damp-benzineverhouding bij 
damprecuperatiesystemen fase II. 

Apparatuur Performantie-criterium 
  
Gasmeter  Meetbereik: 10-60 l/min 

Uitgebreide onzekerheid: maximum ± 2%  
Chronometer (tijdsmeting) Afhankelijk van de toegepaste methode: 

Droge testmethode: Onzekerheid max  0,2 s op 
60 s  
Natte testmethode: onzekerheid max 0,2 s op 
30 s 

Leiding tussen het opzetstuk aan het pistool en 
de gasmeter 

Inwendige diameter minimum 10 mm, intern 
glad, geen kronkels, lengte < 3 m  

Thermometer voor meting van de 
omgevingstemperatuur 

Meetbereik 0-40 °C 
Onzekerheid maximum ± 1°C 
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Voor alle relevante meetapparatuur (= apparatuur die een significant effect op de resultaten kan 
hebben) dienen procedures voor gebruik, onderhoud en kalibratie beschikbaar te zijn. Volgende 
aspecten moeten minimaal in deze procedures aan bod komen: 
 

− Onderhoud: in de procedure wordt opgenomen welk periodiek onderhoud vereist is en 
waar en onder welke vorm registraties van onderhoud worden bewaard. De 
onderhoudsfrequentie is eveneens eenduidig bepaald. 

− De kalibratie-frequentie van meetapparatuur alsook de plaats en vorm van de registraties 
(ISO 17025 §5.5.5) moeten vastgelegd zijn en voldoen aan de geldende vereisten en 
normen (zie Tabel 1). De meetapparatuur moet gekalibreerd worden door een hiervoor 
geaccrediteerde instelling.  

 
(ISO 17025 §5.5.2: Equipment and its software used for testing, calibration and sampling shall be 
capable of achieving the accuracy required and shall comply with specifications relevant to the tests 
and/or calibrations concerned. Calibration programmes shall be established for key quantities or 
values of the instruments where these properties have a significant effect on the results. Before 
being placed into service, equipment (including that used for sampling) shall be calibrated or 
checked to establish that it meets the laboratory's specification requirements and complies with the 
relevant standard specifications. It shall be checked and/or calibrated). 
 
Bij gebruik van een gasmeter met pulsuitgangeenheid en pulsuitleeseenheid, dient zowel de 
gasmeter als de pulsuitleeseenheid gekalibreerd te zijn. Typische kalibratiefrequenties zijn jaarlijks 
voor de gasmeter en 2-jaarlijks voor de pulsuitleeseenheid (ppu). Indien de pulsuitgangeenheid van 
de gasmeter kan afgescheiden worden en zo op verschillende gasmeters geplaatst kan worden, dan 
dient het geheel van gasmeter + pulsuitgangeenheid steeds gekalibreerd te zijn.  
 
Gasmeters zullen enkel voldoen aan de opgegeven nauwkeurigheid indien ze gebruikt worden 
binnen het temperatuursbereik opgegeven door de fabrikant of waarbinnen ze gekalibreerd 
worden.  
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