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e Europese Commissie vaardigt richtlijnen uit om het ener-

noemenswaardige aanpassingen aan de installatie ge-

giegebruik milieuvriendelijker en zuiniger te maken. Tot nu

bruikt kunnen worden in moderne verwarmingsketels

toe had de Europese Unie zich geëngageerd om tegen 2050 de

op stookolie. Deze nieuwe vloeibare brandstoffen of ‘synthe-

uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80 tot 95% ten

tische brandstoffen’ zijn quasi klimaatneutraal, en dat is net de

opzichte van 1990. Op 28 november stelde de Commissie haar

grote uitdaging voor 2050.

nieuw visiedocument voor en wil het nog een stap verder gaan:
tegen 2050 moet Europa volledig koolstofneutraal zijn. Maar

Er wordt tegenwoordig zeer veel onderzoek verricht naar

welke rol spelen stookolie-installaties daarin?

nieuwe vloeibare brandstoffen. Een van de problemen bij de
ontwikkeling van deze producten is de productieprijs. Die ligt

Een derde van de Belgische gezinnen kiest vandaag voor stookolie als
goedkope, veilige en betrouwbare energiebron.
Zonder stook
olie zouden
heel wat gezinnen waar-

“Verwarming van de
toekomst gebruikt
vloeibare brandstoffen”

vaak nog beduidend hoger
dan die van conventionele
vloeibare brandstoffen, wat
uiteraard een nadeel is voor
de consument. Maar dat is
naar onze mening slechts
een kwestie van tijd. Er be-

schijnlijk geen efficiënte en comfortabele verwarming kunnen

staan immers al enkele types vloeibare brandstoffen zoals HVO

aanschaffen. De alternatieven blijken vaak duurder, moeilijker te

(hydrotreated vegetable oil) met een productiekost die vergelijk-

installeren, minder efficiënt of niet altijd beschikbaar. Gezinnen

baar is met die van andere brandstoffen en die bij verbranding

hebben daarom behoefte aan efficiënte en betaalbare oplos-

haast 90% minder CO2 produceert dan klassieke stookolie.

singen die de uitstoot mee helpen te verlagen, zonder daarbij te
moeten overstappen op een andere energiebron.

Nieuw onderzoek, schaalvoordelen en de evolutie van de
energieprijzen zouden deze producten in de toekomst op

Vandaar ons pleidooi voor een technologieneutrale en

de kaart moeten zetten. Op middellange tot lange termijn

gefaseerde aanpak. Geen afbouwscenario’s voor de stook-

zullen ze een volwaardig alternatief zijn voor het verwarmen

olietechnologie, want ook zij biedt diverse oplossingen waar-

van gebouwen met stookolie, eerst in een mengverhouding met

mee consumenten gemakkelijk energie kunnen besparen. En

stookolie en later in zuivere vorm. Ze kunnen immers gebruikt

energie besparen is nu eenmaal de voornaamste en eerste stap

worden in dezelfde installaties. Opnieuw een bewijs dat stook-

naar een beter klimaat.

olie-installaties een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie en dat ze de stempel ‘slecht voor het milieu’ niet

Uiteraard begint alles met het verbeteren van de thermische

verdienen.

isolatie van het gebouw. Aansluitend kan de stookoliegebruiker
overschakelen naar hoogrendementstechnologie, en kiezen

Nieuwe vloeibare brandstoffen kunnen een oplossing zijn voor

voor de integratie van hernieuwbare energie. Beiden zijn duide-

gezinnen die willen blijven

lijke stappen in de goede richting en dragen bij tot een aanzien-

genieten van de voor-

lijke verlaging van het verbruik en van de uitstoot van broeikas-

delen van stookolie:

gassen. Om de uitstoot van broeikasgassen nog verder terug te

permanent beschik-

dringen tot het niveau zoals vooropgesteld door Europa zullen

baar, vrije keuze van

nog stappen moeten worden gezet. Hiervoor investeert de sec-

leverancier, gemak-

tor in de ontwikkeling van vloeibare brandstoffen die minder

kelijk

CO2 uitstoten bij de verbranding.

en veilig op te slaan.

te

vervoeren

U leest er meer over
Meer zelfs, de eerste nieuwe vloeibare brandstoffen, die de uit-

in het dossier van deze

stoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen, komen van-

editie. Veel leesplezier!

daag al geleidelijk op de markt. Op dit moment zijn ze vooral
bestemd voor de transportsector, maar ze zijn niettemin een
potentiële optie voor de verwarming van de toekomst. Testen

Willem Voets

tonen aan dat de nieuwe vloeibare brandstoffen zonder
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ACTUA

3600 bezoekers tijdens het
‘Maisons & Architectes’ weekend

Nieuwe berekening van de stookolieprijs

Op 6 en 7 oktober vond in

Afgelopen juli werd een addendum bij het

Brussel en Wallonië de 5e

Programmacontract ondertekend, dat de

editie van “Le Week-end
Maisons

&

manier wijzigde waarop de officiële maxi-

Architectes”

mumprijs voor stookolie wordt berekend.

plaats, op initiatief van het
tv-programma ‘Une brique
dans le ventre’ (RTBF). Bezoekers konden er kennismaken met 56 verschillende architecten en tientallen
nieuwbouw- en renovatieprojecten. Tonnen inspiratie dus voor iedereen met
bouw- of renovatieplannen. Als partner van dit jaarlijkse evenement
stond ook Informazout in de kijker via de verschillende media die
het initiatief ondersteunen.
www.maisonsetarchitectes.be

Vroeger werd de maximumprijs van stookolie berekend op basis
van een gemiddelde van 7 dagen. Volgens dat principe bepaalde
de beursnotering van de afgewerkte producten van de week voordien of de stookolieprijs stabiel bleef of niet.
Voortaan kan de officiële maximumprijs van stookolie dagelijks
wijzigen. De prijzen kunnen veranderen in functie van de internationale noteringen van de afgewerkte producten en van de evolutie van de euro ten opzichte van de dollar. In principe worden de
officiële maximumprijzen niet aangepast op zondag, maandag en
de dag na een feestdag, want in het weekend en op feestdagen
vindt er geen berekening plaats.
Aangezien de prijzen dagelijks kunnen veranderen, berichten de

‘Mazout extra’ of ‘gasolie extra’ (10 ppm)
wordt ‘gasolie-diesel’
De samenstelling van mazout evolueert voortdurend.
Zo is het zwavelgehalte in 50 jaar tijd met 99,3% gedaald, van 7500 ppm in 1967 tot 50 ppm op 1 januari

media er niet systematisch meer over. Stookoliedistributeurs
moeten dus duidelijk aan hun klanten laten weten welke stookolieprijs ze hanteren: die van de dag van bestelling of die van de
dag van levering.
https://pro.informazout.be/nl/mazout/prijs

2016. De grootste dalingen van dit zwavelgehalte kwamen er de afgelopen twintig jaar onder impuls van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Die wou
de impact van de luchtvervuiling op de volksgezondheid en het
milieu verkleinen.

De grote gezelligheidsenquête

Het zwavelgehalte daalde ook dankzij aangepaste raffinage-instal-

De koudste periode

laties, wat ook de kwaliteit van dieselbrandstof ten goede kwam.

van het jaar is weer

Diesel en mazout vallen onder dezelfde Europese norm (NBN EN

aangebroken

590), met een maximaal zwavelgehalte van 10 ppm. Voortaan

ook de periode van de

moet de benaming ‘mazout extra’ of ‘gasolie extra’ vervangen wor-

warmste

den door de benaming ‘gasolie-diesel’.

met familie en vrien-

Voor de klassieke ‘mazout-verwarming’ of ‘gasolie-verwarming’

den … en die beleven

met een zwavelgehalte van 50 ppm verandert er echter niets al

we graag in een knus-

werd in de volksmond vooral ‘mazout normaal’ gebruikt. Die

se, warme en gezellige

brandstof valt onder de norm NBN T52-716 en mag zijn huidige

omgeving. Duizenden gezinnen kiezen daarom voor het comfort

benaming gewoon behouden.

en de warmte van stookolie in hun woning. Maar hoeveel waarde

‘Gasolie-verwarming’ (50 ppm) en ‘gasolie-diesel’ (10 ppm) zijn dus

hechten zij eigenlijk aan gezelligheid? En wat voor een gezellig-

officiële benamingen die vermeld moeten worden op bestelbon-

heidstype zijn ze? Samen met het onderzoeksbureau iVOX stelde

nen en facturen.

Informazout een gezelligheidsenquête op waarvan ze de resulta-

Om verwarring te vermijden kunnen stookolieleveranciers op hun

ten later bekend zal maken.

maar

momenten

bestelbonnen en facturen de officiële benaming ‘gasolie-diesel’
laten volgen door een verduidelijking zoals ‘voor verwarmings-

Doe mee met deze test en ontdek ook jouw gezelligheidsprofiel

doeleinden’, ’niet voor de weg bestemd’ of ‘vroeger gasolie extra’.

op https://informazout.be/nl/gezellig en misschien win je wel
een exclusief gezelligheidspakket dat past bij jouw profiel. Of een

https://informazout.be/nl/blog

winter lang gratis stookolie. Succes!
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INNOVATIE

HET WOORD AAN DE FABRIKANTEN – ATLANTIC

“DE TOEKOMST IS HYBRIDE”
Hoe kijken fabrikanten naar de marktevolutie en hoe benaderen zij de samenwerking met
installateurs? Nikolas Nowakowski, sales manager bij Ygnis (Atlantic Belgium), gaat dieper in
op de nieuwe uitdagingen bij de opkomst van hybride toestellen.
Verwarmingsinfo: Welke grote trends ziet u op de markt van

energiebron. Bij zo’n combinatie is het trouwens niet nodig om te inves-

warmtegeneratoren?

teren in een condensatieketel voor een optimaal rendement.

Nikolas Nowakowski: De laatste tijd merken we een sterk groeiende

De hybride stookolietechnologie is momenteel bijzonder interessant

vraag naar hybride oplossingen. De verkoop van thermodynamische

voor warmwaterproductie met een thermodynamische warmtepomp-

warmtepompboilers met geïntegreerde warmtewisselaar die aansluit

boiler. Het is een betaalbare oplossing (zo’n € 2.000 exclusief plaatsing

op een alternatieve energiebron, bijvoorbeeld, is in één jaar tijd geste-

en btw) die je in minder dan twee jaar tijd hebt terugverdiend. Dat maakt

gen met 35%. Er worden dus steeds vaker verschillende energiebron-

het tot een aantrekkelijk product voor de consument. En binnenkort

nen gecombineerd. En dat komt ons goed uit, want onze groep produ-

wordt het nog interessanter, want Vlaanderen gaat een premie van

ceert een breed scala aan thermische oplossingen. We sluiten geen

€ 400 lanceren voor dit product.

enkele energiebron uit.
Evolueert de technologie van stookolieketels nog?
Hoe ziet u de combinatie van stookolie met hernieuwbare

Ja, vooral op het vlak van lagere NOx-emissies en een betere module-

energie?

ring. Door de huidige hybride evolutie denk ik dat we eenvoudige oplos-

Het is een interessante combinatie, want beide energiebronnen vullen

singen zullen zien opduiken in de vorm van geïntegreerde combinaties.

elkaar aan. Neem bijvoorbeeld een warmtepomp gekoppeld aan een

Daarmee bedoel ik geïntegreerde toestellen die niet meer gekoppeld

stookolieketel. We bieden die hybride combinatie aan in de vorm van

hoeven te worden door een installateur.

een 2-in-1-product. Zo combineer je het beste van twee werelden. Qua
rendement vullen beide systemen elkaar perfect aan: zodra de buiten-

Verkoop je een hybride oplossing zoals je een klassieke

temperatuur de 0°C nadert en de warmtepomp minder rendabel wordt,

verwarmingsketel verkoopt?

neemt de stookolieketel het over. Een intelligent thermodynamisch sys-

Je hebt een minimum aan technische bagage nodig. Op zich is het niet

teem houdt bij die overgang ook rekening met de kosten van elke ener-

ingewikkeld, maar je moet weten waarover je spreekt. Het is belangrijk

giebron en verzekert zo een optimaal rendement. De consument kan

om de installateurs goed te informeren, want vaak hebben ze weinig

dus jongleren met energiebronnen in functie van de prijs.

kennis over hybride oplossingen. Dat is niet verwonderlijk, want de technologie evolueert snel en de inhoud van de opleidingen moet voortdu-

Is die combinatie warmtepomp/stookolie

rend aangepast worden. We moeten meer investeren in basisopleiding.

populair?
Een paar jaar geleden deed de hoge stookolieprijs

Hoe kunnen we installateurs goed opleiden?

in combinatie met de goedkope elektriciteit de ver-

Om de installateurs te helpen bij hun commerciële aanpak organiseren

koop de hoogte in schieten. Intussen zijn de prijzen

we informatie-avonden. We hebben het er onder andere over verkoop-

in België omgedraaid, waardoor de return on invest-

argumenten, geven concrete voorbeelden, en leggen uit hoe je de ROI

ment is gestegen van 5 jaar naar ongeveer 11

van de verschillende systemen berekent. We geven ook technische op-

jaar. Tegenwoordig is er dus veel minder vraag

leidingen in ons trainingscentrum in Dworp. Daarvoor is er steeds meer

naar dit model. Het blijft echter heel populair

vraag. Die opleidingen zijn bedoeld voor installateurs, voor verkopers

in Frankrijk, waar elektriciteit twee keer min-

van onze groothandelaars en voor onze technische ondersteunings-

der kost. We geloven in dit hybride product

teams. Momenteel geven we ongeveer twee sessies per maand. On-

en we blijven er dan ook in investeren. De

langs werd er beslist om ons centrum uit te rusten met een tweede zaal,

hybride aanpak is ideaal voor renovaties:

specifiek voor hernieuwbare energie. We bieden ook webinars (online

de klant kan zijn bestaande installatie be-

trainingen) aan, meestal over de middag, want we weten dat installa-

houden en koppelen aan een andere

teurs weinig tijd hebben.

Nikolas Nowakowski, sales manager bij Ygnis (Atlantic Belgium)

Ondersteunen jullie installateurs ook op het terrein?
Zeker. Dat is een van onze troeven. We helpen hen bij het opstellen
van elektrische schema’s en voor de inbedrijfstelling van de producten. Naar die service is veel vraag, en het stelt zowel de klant als de
installateur gerust. We stellen ook verschillende hulpmiddelen ter beschikking van de installateurs. Ik denk bijvoorbeeld aan ons informatieplatform waarop we technische minicatologi kunnen samenstellen,
die op maat ingevuld zijn en die ze nadien bij hun klanten kunnen
gebruiken. Andere populaire tools op onze site zijn die voor het berekenen van de return on investment of de software voor de voorstudie
van warmtepompprojecten.

PRODUCT IN DE KIJKER

De Explorer: slimme
en energiezuinige
combinatie van Atlantics
warmtepompboiler met
een mazoutketel
Met de nieuwste intelligente functies van de Explorer-warmtepompboiler van Atlantic zijn comfort en energiebesparingen
perfect te rijmen. Door

Wat is uw commerciële strategie?

het

We verdelen uitsluitend via groothandelaars. Op het vlak van dienst

onttrekken

van

energie aan lucht haalt

na verkoop bieden we hulp bij het opstarten en bij herstellingen. In-

de Explorer van Atlantic

stallateurs kunnen ook gebruik maken van telefonische ondersteu-

een heel hoog rende-

ning. Als ze dat willen, kunnen we herstellingen bij hun klanten rege-

ment én levert tot 75%

len via onze dienst na verkoop partners. We hebben een tiental

energiebesparing op (in ver-

mensen in dienst op onze dienst na verkoop.

gelijking met een klassieke
elektrische boiler).

Hoe ziet u de markt de komende jaren evolueren?
We hebben het geluk dat we deel uitmaken van een groep die actief is

Een verdere optimalisatie kan

op tal van gebieden. Die combinatie van expertises is een groot plus-

gebeuren dankzij de Smart

punt bij het ontwikkelen van producten. Volgens mij zullen we dankzij

Control-functie,

het internet of things de komende jaren nog grote sprongen maken.

waarbij

de

Explorer zich helemaal aan

De gegevens van toestellen geven ons meer inzicht in de manier

past aan de gewoontes van de

waarop particulieren hun installaties gebruiken of welk niveau van

bewoners. Flexibiliteit wint de

comfort ze zoeken. Dankzij die (anonieme) gegevens zijn we nu al be-

Explorer dan weer door de

paalde producten aan het herbekijken. Ik geloof sterk in geïntegreer-

Cozytouch-technologie, waarbij

de intelligente systemen.

het apparaat vlot met een smartphone of tablet vanop afstand
bestuurd kan worden.
Maar het belangrijkste op het
vlak van energie-efficiëntie is de

Atlantic in cijfers

Smart Energy-functie. Als de
Explorer aangesloten is op een
ketelinstallatie wordt die func-

7100

tie geactiveerd, waardoor – rekening houdend met de lucht-

medewerkers wereldwijd

en watertemperatuur – steeds
de gepaste energiebron geko-

40

zen wordt (de ketel of de
warmtepomp) en het hoog-

medewerkers in België, waaronder 10 technici

ste rendement wordt behaald.

33

productielocaties wereldwijd

Met

de

Smart

Energy-functie kan je 4 werkingsprioriteiten activeren: prioriteit warmtepomp/ketel of optimalisatie ketel/warmtepomp.
Meer informatie:
www.atlantic-explorer.be
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DOSSIER

‘FUTURE FUELS’ ONDER DE LOEP
Op 28 november stemde de Europese Commissie in met een voorstel om tegen 2050 nog
minder broeikasgassen uit te stoten. In 2011 besliste de EU al om tegen 2050 de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen met 80% in vergelijking met 1990, maar het nieuwe voorstel
gaat voor een volledig klimaatneutraal Europa. Hoe kunnen we de voordelen van stookolie
behouden en toch de CO2-uitstoot terugdringen? Een breed scala aan ‘future fuels’ (vloeibare
brandstoffen van de toekomst) zou de overgang naar een verwarmingssysteem met lage
uitstoot kunnen vergemakkelijken, met minimale aanpassingen aan de installaties.

N

ieuwe vloeibare brandstoffen met een lagere CO2-uitstoot zijn de

E-fuels kunnen ook gemengd worden met traditionele brandstoffen

toekomst van mazoutverwarming in Europa. Momenteel wordt

of omgevormd tot producten met dezelfde eigenschappen als

volop onderzocht hoe we die kunnen produceren. De grondstoffen

benzine, diesel, huisbrandolie of kerosine. Een combinatie van de

verschillen, maar ze hebben één ding gemeen: ze concurreren niet

PtL- en Biomass-to-Liquid- technologieën resulteert in Power-and-

met grondstoffen voor voedselproductie. Maar wat zijn dat eigenlijk,

Biomass-to-Liquid (PBtL). In dat geval wordt koolstofdioxide gepro-

future fuels?

duceerd door het verwerken van biomassa, terwijl waterstof gewonnen wordt via elektrolyse van hernieuwbare energie. Het eindproduct

Future fuels zijn hernieuwbare brandstoffen van plantaardige oor-

is vergelijkbaar met PtL.

sprong uit biomassa (Biomass-to-Liquid) of afvalstoffen (Waste-to-Liquid) zoals houtpulp, plantaardige olie, zetmeel of algen. Een
van de meest veelbelovende brandstoffen is HVO (met waterstof behandelde plantaardige olie). “HVO is nu al verkrijgbaar en het werkt”,
zegt Tristan Suffys, secretaris-generaal van Eurofuel, de vereniging die
de belangen van de stookoliesector verdedigt bij de Europese instellingen en bij andere beleidsmakers op Europees niveau. “Er zijn al

Power-and-Biomass-to-Liquid –
hoe werkt het?
Synthese volgens de Fischer-Tropsch-methode

succesvolle tests uitgevoerd in Duitsland en Finland. Ook in Oostenrijk staan er tests gepland. Momenteel analyseren we de voor- en nadelen van verschillende percentages bij het bijmengen van HVO in
stookolie in verwarmingsinstallaties (ketels, tanks en leidingen). We
willen de consument laten meestappen in de energietransitie door
hem te helpen zijn CO2-uitstoot te beperken en toch zijn bestaande

- pyrolysegas
- pyrolyseolie
- pyrolysecokes
bijvoorbeeld: stro, hout, afval

verwarmingsinstallatie te behouden, mits enkele kleine aanpassingen.

koolstof
Cx

zuurstof
O2

Steeds meer petroleumbedrijven tonen interesse voor deze nieuwe
energiebron. De industrie komt met oplossingen als reactie op de
politieke en reglementaire druk.”

elektriciteit

Minder bekend is dat vloeibare brandstoffen geproduceerd kunnen
worden op basis van zonne- of windenergie. Hernieuwbare elektriciteit, water en koolstofdioxide (CO2) zijn dus de voornaamste bestanddelen van wat men het Power-to-Liquid- (PtL) proces noemt. Winden zonne-energie worden gebruikt om waterstof te produceren door
elektrolyse van water. De vloeibare koolwaterstof wordt synthetisch

2 H2O

geproduceerd op basis van waterstof en koolstofdioxide en geraffineerd tot een specifieke brandstof. De CO2 wordt opgevangen in de
lucht of op een andere manier (bv. aan de schoorsteenuitgang). Die
synthetische brandstoffen, ook e-fuels genoemd, kunnen CO2-neutraal
zijn en vormen een interessante manier om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan mét behoud van de vloeibare vorm, die gemakkelijk te vervoeren en te stockeren is.
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Hernieuwbare energie

Elektrolyse

Ontwikkelingsstadia en
perspectieven voor future fuels
Producten uit bio-energie (bv. FAME, voluit Fatty
Acid Methyl Ester). Onvoldoende om aan de groei
ende vraag te beantwoorden. Er zouden belangrijke
aanpassingen nodig zijn aan de verwarmingsinstal
laties. Dit is een biobrandstof van de eerste genera
tie, die steeds minder zal voldoen aan de duurzaam
heidscriteria.
Hydrogenering van plantaardige oliën en vetten/
afvalstoffen (bv. HVO). Potentieel op een snelle ver
mindering van de uitstoot van broeikasgassen zeer
groot.
Biomass to Liquid (BtL). Demonstratiesites al be
schikbaar.

“Tegen 2050 zullen de brandstoffen van
de toekomst veel kunnen betekenen voor
de economie en het milieu. Elektriciteit
alleen is geen oplossing. Op korte termijn
zal HVO waarschijnlijk een rol spelen in de
energietransitie, maar op lange termijn zie ik
veel toekomst in Power-to-Liquid.”
Tristan Suffys, secretaris-generaal Eurofuel

Baten en kosten
Een van de obstakels voor de ontwikkeling van deze nieuwe brandstoffen zijn de productiekosten. Die liggen heel wat hoger dan bij klassieke brandstoffen. Studies over de ontwikkeling van synthesebrandstoffen zoals PtL en e-fuels voorspellen nochtans 2000 miljard euro
winst per jaar op het vlak van milieu en economie wereldwijd. In
Duitsland alleen al zouden er 500.000 banen bijkomen die


Power and Biomass to Liquid (PBtL). Veelbelovend
op middellange termijn.

rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn met het plaatsen van de

Power to Liquid (PtL). Goede perspectieven voor
zonnige en winderige regio’s, dankzij hernieuwbare
elektriciteit.

Momenteel hebben enkele biobrandstoffen, vooral van de eerste en

infrastructuur voor het produceren van PtL.

de tweede generatie, productiekosten die vergelijkbaar zijn met de
prijs van klassieke stookolie. Zo kan HVO geproduceerd worden aan
minder dan € 1 per liter. Een gunstig fiscaal regime kan van deze hernieuwbare brandstof een zeer competitieve optie maken, vooral wanneer ze met stookolie wordt gemengd.

Bron: Institut
für Wärme und
Oeltechnik e.V. (IWO)

bv. cementfabriek

Hoe meer HVO in stookolie,
hoe minder CO2-uitstoot
Uit praktijktests in woningen in Duitsland blijkt dat HVO veel po-

koolstofdioxide
puur CO2

tentieel heeft op het vlak van de vermindering van CO2 uitstoot in
combinatie met maatregelen voor e
 nergie-efficiëntie.

diesel / gasolie verwarming

waterstof

koolwater
stoffen

2 H2

C x Yy

Woning in Bastorf (Duitsland)
Maatregelen:
• renovatie van het verwarmingssysteem
• isolatie
• 30% HVO in de stookolie
e 80% minder CO2-uitstoot
Woning in Baumholder (Duitsland)
Maatregelen:

chemicaliën

• renovatie van het verwarmingssysteem
• isolatie
• 50% HVO in de stookolie

water
H2O
Synthese

e 89% minder CO2-uitstoot

Koolwaterstoffen
VERWARMINGSINFO | NR 184 | DECEMBER 2018

|7

DE
PRAKTIJK

VANAF 1 JANUARI 2019!

DE EPB-REGLEMENTERING VOOR
VERWARMING VERANDERT IN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Vanaf 1 januari 2019 worden de periodieke controles (inclusief onderhoud) en de oplevering
van verwarmingsinstallaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderworpen aan
nieuwe regels. Maar waarom verandert de reglementering? En wat zijn de belangrijkste
veranderingen voor de verwarmingstechnici?

D

e nieuwe regionale reglementering komt er om verschillende redenen: omzetting van de
Europese richtlijnen op het vlak van EPB en energie-efficiëntie, feedback van de betrok-

ken sectoren, de noodzaak om de doelstellingen voor CO2-reducties te behalen en rekening
houden met de gasconversie op het Brussels grondgebied. Daarnaast is het ook de bedoeling
om de regels te standaardiseren ten opzichte van andere gewesten en de eisen te
vereenvoudigen.
Concreet wordt op 1 januari 2019 de EPB-reglementering voor verwarming (in werking sinds
1 januari 2011) vervangen door de zogenaamde EPB-reglementering voor verwarming en

01/01/19

klimaatregeling.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
De nieuwe aanpak betreft heel wat aspecten van de periodieke controles en van de oplevering van verwarmingstoestellen voor centrale verwarming en waterverwarmingstoestellen, die
moeilijk samen te vatten zijn in een paar zinnen. Meer volledige info vindt u op de site van
Leefmilieu Brussel: https://leefmilieu.brussels.
Wij geven u alvast een (onvolledig) overzicht van de belangrijkste veranderingen in 10 punten:

1

De benamingen van de erkenningen zijn vereenvoudigd

De vermelding ‘EPB’ is opgenomen in de benamingen.
VÓÓR 01/01/2019

NA 01/01/2019

Erkend verwarmingsketeltechnicus G1, G2, L
• Periodieke controle verwarmingsketel >20kW

EPB-verwarmingsketeltechnicus GI, GII, L
• EPB-periodieke controle verwarmingsketel > 0kW
• EPB-periodieke controle waterverwarmingstoestel

Erkend verwarmingsinstallateur
• Oplevering verwarmingssysteem type 1
• Diagnose verwarmingssysteem type 1

EPB-verwarmingsadviseur type 1
• EPB-oplevering van verwarmingssysteem type 1

EPB-verwarmingsadviseur
• Oplevering verwarmingssysteem type 2
• Diagnose verwarmingssysteem type 2

EPB-verwarmingsadviseur type 2
• EPB-Oplevering verwarmingssysteem type 1
• EPB-Oplevering verwarmingssysteem type 2
• EPB Diagnose verwarmingssysteem type 2

2

Het toepassingsgebied wordt verruimd

De reglementering omvat de verplichting om ALLE verwarmingsketels periodiek te laten controleren (ook die van minder dan 20 kW), maar ook
waterverwarmingstoestellen op gas en installaties met vloeibare en gasvormige hernieuwbare brandstoffen.
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3

Frequentie en aanleidinggevende gebeurtenissen

Bij het plaatsen of vervangen van een nieuwe verwarmingsketel
moet de EPB-oplevering gebeuren binnen een termijn van 1 maand
(in plaats van 6 maanden).
Voor periodieke EPB-controles blijft de frequentie jaarlijks voor stookolie-installaties, maar voor gasinstallaties gaat de termijn voor de
periodieke controle van 3 naar 2 jaar.

4

Twee categorieën eisen

De wetgever onderscheidt voortaan twee categorieën van eisen:
- de eisen van goede werking, voor een veilige en efficiënte werking

Emissies waterverwarmings
toestellen op gas

CO-gehalte
bij 0% O2
(mg CO/
kWh)

min η
op Hi
(%)

Fabricagedatum

Leeftijd
(jaar)

na
1/1/2018

ongeacht de
leeftijd

≤ 650

≥ 85

vóór
1/1/2018

> 20 of
onbekend

≤ 650

≥ 85

vóór
1/1/2018

≤ 20

≤ 650

≥ 55

min η bij Hi = verbrandingsrendement t.ov. de onderste
verbrandingswaarde van de brandstof

van de verwarmingsketel en het waterverwarmingstoestel: verluchting , CO, emissies, staat van de rookafvoer, veiligheidsinrichtingen;
- de technische ‘systeemeisen’, voor de prestaties van het verwarmingssysteem: regeling, thermische isolatie, warmteterugwinning,
variatie in luchtdebiet, energiemeting en -boekhouding, stappenplan,
dimensioneringsnota, verdeling, lijst met aangesloten toestellen op
een collectieve rookgasafvoer…

5

8

toestel STILLEGGEN (zonder het buiten dienst te stellen) en de eigenaar en de gebruiker WAARSCHUWEN wanneer het CO-gehalte in het
lokaal te hoog is of wanneer de veiligheidsinrichtingen defect zijn.

9

De eisen van goede werking

Ook nieuw: bevel tot stillegging van een toestel

Volgens de nieuwe reglementering moet een erkende technicus het

Versturen van attesten

Tot 01/01/2020 blijft alles onveranderd: u stuurt de attesten van

Voortaan zijn volgende zaken uit te voeren:
- de CO-concentratie meten in de omgevingslucht van het lokaal waar
het toestel zich bevindt;

EPB-oplevering en de attesten van niet-conforme EPB periodieke controles naar Leefmilieu Brussel.
Na die datum moeten technici alle attesten (conform en niet-conform)

- de veiligheidsinrichtingen van de toestellen nakijken;
- een minimale buitenluchttoevoer voorzien voor toestellen van het
type A en B, zowel voor bestaande als voor nieuwe installaties.

naar Leefmilieu Brussel sturen, zowel voor EPB-opleveringen als voor
periodieke EPB-controles.
Op termijn zal het Gewest een digitale toepassing lanceren om attesten
makkelijker te kunnen ingeven.

6

De eisen voor de emissies van verwarmingsketels

Emissies
verwarmingsketels

GAS

CO-gehalte
Rookindex bij 0% O2
(Bacharach) (mg CO/
kWh)

10
min η
op Hi
(%)

maar technici moeten een bijscholing volgen en slagen voor het examen vóór 1 januari 2021. Om uw erkenning te behouden moet u dus
slagen voor dit examen. Cedicol geeft deze opleiding al. Bekijk de oplei-

Alle types
behalve
B1

–

≤ 150

≥ 90

type B1

–

≤ 150

≥ 88

WELKE ERKENNING?

WELKE BIJSCHOLING?

≤1

≤ 150

≥ 90

Verwarmingsketeltechnicus
G1/G2/L
q EPB-Verwarmingsketeltechnicus GI/GII/L

EPB-Verwarmingsketeltechnicus
GI/GII/L

STOOKOLIE

min η bij Hi = verbrandingsrendement t.o.v. de onderste
verbrandingswaarde van de brandstof q ook van toepassing op
condenserende ketels
Zoals u ziet werd de CO2-eis geschrapt voor stookolie. Ook is de maximale nettotemperatuur voor gasketels geen eis meer.

7

Bijscholingen

Vanaf 1 januari 2019 worden de erkenningen uitgereikt voor het leven,

dingskalender op www.cedicol.be voor meer informatie.

EPB-verwarmingsadviseur type 1
Erkend verwarmingsinstallateur
q EPB-verwarmingsadviseur
type 1

Nieuw: emissie-eisen voor waterverwarmingstoestellen

Aangezien er ook een controle vereist zal zijn voor waterverwarmingstoestellen bij de installatie en nadien periodiek, is ook een tabel opgesteld met de eisen wat betreft de emissies van deze toestellen. Om de
waterverwarmingstoestellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
veiliger te maken, besloot men de regels voor de oudste toestellen
strenger te maken.

EPB-Verwarmingsketel
technicus
GI/GII/L

+ aanvulling

EPB-verwarmingsadviseur type 2
EPB-verwarmingsadviseur
q EPB-verwarmingsadviseur
type 2

EPB-Verwarmingsketel
technicus
GI/GII/L

+ aanvulling

Bijscholing technici Brussel: zie www.cedicol.be
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CASE

CREATIEF
RENOVEREN
Na dertig jaar uitstekende prestatie was de oude verwarmingsketel op stookolie aan
vervanging toe en ruimde de elektrische boiler plaats voor een zonneboiler. De familie
Opdebeeck uit Houwaart kiest resoluut voor een kosten- en milieuvriendelijke hybride
oplossing met een hoog rendement als troef.

D

e dertig jaar oude verwarmingsketel op stookolie (35 kW) moest er

sanitair water. Om de investering binnen de perken te houden, worden

uit. Hij presteerde nog wel, maar de bewoner Ingelbert Opdebeeck

de bestaande verwarmingselementen maximaal behouden. Behalve de

wilde niet het risico lopen putje winter plots in panne te vallen. “Probeer

vier radiatoren ligt er ook vloerverwarming die in de nieuwe configuratie

dan maar eens een installateur te vinden die – op een doordachte en

door een interne pomp gekoppeld aan de stookolieketel wordt ge-

kwaliteitsvolle manier – de installatie komt vervangen.”

stuurd. Beide systemen draaien op twee volledig onafhankelijke kringen
en hebben elk een thermostaat. “Op die manier verzekeren we de con-

Zelfs met een verouderde verwarmingsketel verbruikte het gezin

tinuïteit wanneer een van beide kringen zou uitvallen”, legt installateur

Opdebeeck niet bijzonder veel stookolie per jaar, zo’n 1.800 liter. Dat is

Dirk Artois uit.

opvallend weinig, maar het gezin brengt ook niet de hele winter thuis
door. “Bovendien stoken we ’s avonds bij met de houtkachel.” Het was

Bitter weinig klanten begrijpen goed het verschil tussen een klassieke

dus niet zinvol om te kiezen voor een ketel met een te zwaar vermogen.

boiler en een boiler met een warmtewisselaar. “Ook de installateurs

Bovendien worden de bestaande radiatoren en vloerverwarming be-

moeten veel sneller overstappen naar die nieuwe technologie”, raadt de

houden. Met de nieuwe ketel zal het al lage verbruik trouwens nog mer-

installateur aan. “De tijd dat een gezin éénmaal per week een bad nam

kelijk dalen met 20 tot 30 procent. En dankzij een zonneboiler in plaats

is lang voorbij. De verhouding tussen de jaarlijkse energiebehoefte voor

van de oude elektrische boiler, krimpt ook de elektriciteitsfactuur.

verwarming en sanitair warm water is totaal veranderd. Sanitair warm
water stijgt in belang, maar dankzij boilers met warmtewisselaars wordt

Hybride oplossing

het energieverbruik om dat grote volume water op te warmen aanzien-

Het gezin kiest resoluut voor een hybride oplossing en combineert de

lijk gedrukt. Akkoord, de investering valt ietwat hoger uit, maar die wordt

– muisstille – stookolieketel voor verwarming met een zonneboiler voor

snel terugverdiend dankzij de rendementsvoordelen. Reken op een in-

“Om de investering binnen de perken te houden, worden
de bestaande verwarmingselementen maximaal behouden.”
Dirk Artois, installateur
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< De oude verwarmingsketel werkte nog, maar de eigenaar dacht
vooruit en wilde een plotse panne vermijden. Slim!

vestering van 4 tot 5.000 euro voor de zonneboiler minus de premie van
zo’n 2.200 euro. Een investering die nauwelijks in prijs verschilt van de
klassieke boiler voor sanitair water.” Veel klanten zijn zich bovendien niet
bewust van de voordelen van het condensatieprincipe van moderne
stookolieketels. Aan de installateurs om deze in mensentaal uit te leggen.

Zonneboiler wordt warmtewisselaar
De installateur moest al zijn creativiteit gebruiken om de zonneboiler en

Tip van onze specialist
Veel klanten zijn zich helemaal niet
bewust van de voordelen van het
condensatieprincipe van moderne
stookolieketels. Aan de installateurs
om deze voordelen in mensentaal uit
te leggen.

warmtewisselaar op de beperkte oppervlakte van de tussenverdieping
een optimale plaats te geven, zo dicht mogelijk bij de twee zonnecollectoren op het dak. De boiler heeft een volume van 220 liter met als groot
voordeel dat wanneer de boiler op stookolie overschakelt hij als warmtewisselaar fungeert en dus het koude water al opwarmt vooraleer het
bij het warme water in de verwarmingsketel komt. Ook de plaatsing van
de twee vlakkeplaat zonnecollectoren op het ‘Spaans’ dak met mediterrane dakpannen was niet zo vanzelfsprekend. “Dat kon alleen met bijzondere beugels die speciaal vanuit Spanje werden ingevoerd.”
De volledige werken, van het uitbreken en afvoeren van de oude ketel
tot het opleveren van de nieuwe installatie, duurde zo’n zes weken. “Veel
te lang”, grapt de installateur. “Maar gezondheids- en familiale proble-

TECHNISCHE FICHE
Verwarmingsketel
Remeha Calora Tower Oil 18 LS - 17,1 kW

gebeurt in normale omstandigheden in drie dagen door twee technici.”

Modulerende, traploze stookoliecondensatieketel
(10-17,1 kW)

Tijd was voor de klant echter minder een issue. De kwaliteit en service

Bijverwarming met houtkachel

men van mijn technici zorgden voor vertraging. De effectieve plaatsing

primeerden. De klant is zo tevreden dat de installateur een gelijkaardige
hybride oplossing mag installeren in een studentenwoning van de eigenaar. “Met vijf kamers ligt het sanitair warmwaterverbruik er veel hoger
dan in een residentiële woning. Elke rendementswinst is dus mooi meegenomen.”

Zonneboiler
Zonneboiler BS 220 SHL van 220 liter
Twee thermische vlakkeplaat zonnecollectoren
(vertikaal geplaatst, 4,74 m2)
Stookolie-opslag
Ondergrondse tank
van 3000 liter

De tips van Dirk Artois
1 Maak bij elke installatie een warmteverlies
berekening. Stop met het plaatsen
van te grote vermogens. Zeker bij
condensatieketels, want dan gaan ze niet
condenseren waardoor het rendement
daalt. Hier werd het vermogen met 50%
verminderd.
2 Leg de klanten uit hoe een zonneboiler
werkt. En wat de voordelen zijn tegenover
een klassieke boiler. Hier vervangt de
zonneboiler een elektrische boiler.

Installateur
Dirk Artois Tielt-Winge
Plaats
Houwaart
(Tielt-Winge)

Condensatieketel gemonteerd als C-toestel met concentrische
rookgasafvoer en 2 thermische vlakkeplaat zonnecollectoren.

3 Zelfs bij een laag jaarverbruik (1800 liter)
kan een goed gekozen condensatieketel
het verbruik nog aanzienlijk drukken. Bij
deze case is een besparing van 600 liter
haalbaar.
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OM U TE VERWARMEN
ZIJN ER ORIGINELE
COMBINATIES…

EN IS ER
DE PERFECTE
COMBINATIE.

Mazoutketel

In een wereld waarin energie voortdurend evolueert, blijft mazout een vaste waarde voor uw klanten.
U stelt hen immers een energiebron van de toekomst voor, want mazout laat zich perfect combineren
met hernieuwbare energiebronnen. Hun verwarmingssysteem gaat daardoor maximaal renderen.
Als u uw klanten mazout en deze duurzame combinaties aanbiedt, helpt u hen de beste keuze te
maken met respect voor de natuur én hun budget. Meer info op pro.informazout.be

Thermisch zonnepaneel

Warm voor de toekomst

