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Actualiteit

Familiedag bleek
succesformule
Maar liefst 670 professionelen – zowel verdelers als installateurs –
kwamen op zaterdag 6 juni naar Walibi, om samen met hun familie te genieten van een informatieve en ontspannende dag. Terwijl
de professionals de minibeurs van de fabrikanten (foto) konden
bezoeken en deelnemen aan de presentatie over de nieuwigheden in de sector, hadden hun familieleden dolle pret in Walibi.

In dit nummer

Foto: W&F – Koen Fasseur

Een mini-enquête onder de deelnemers leert ons dat deze vernieuwde formule zeer geapprecieerd werd. Zij die de bevraging
invulden gaven ons een 9,4 op 10. De afwezigen hadden dus ongelijk!

D

e Europese energie-efficiëntierichtlijn, die vanaf 26 september van kracht wordt, biedt ook kansen aan de consument.
Daarom voegt Informazout een webtool toe aan de websitepagina’s voor consumenten.
De nieuwe tool ‘optimaliseer je installatie’ mikt op verwarmingsinstallaties jonger dan 20 jaar, en reikt de eindgebruikers argumenten aan om hun installatie kritisch te bekijken in functie van
een lager energieverbruik.
De introductie van de energie-efficiëntierichtlijn zorgt er immers
voor dat voortaan alleen nog de meest performante hoogrendementssystemen in de EU verkocht mogen worden. Het effect zal
zijn dat het minimumrendement van nieuwe verwarmingsinstallaties beduidend zal stijgen. De eigenaars van oudere verwarmingssystemen hoeven evenwel niet achter te blijven: zij kunnen met
hun huidige installatie ook minder verbruiken. Daartoe krijgen zij
deze optimalisatietips, op maat van de leeftijd van hun installatie.
De module legt eenvoudig uit welke onderdelen een verwarmingsinstallatie uitmaken, en hoe een verouderde component heel wat
energieverlies kan kosten. Dat betekent dat heel wat onderdelen
apart vervangbaar zijn of geoptimaliseerd kunnen worden om het
verbruik te reduceren. Verwarmingstoestellen van 20 jaar en jonger zijn niet zo energie-efficiënt als de nieuwste generatie hoogrendementsketels, maar ze kunnen met enkele aanpassingen een
stuk zuiniger gemaakt worden tegen een lagere kostprijs dan die
van een volledig nieuwe installatie. Daardoor is de investering ook
sneller terugverdiend. Wie in de tool ingeeft hoe oud zijn verwarmingsinstallatie is krijgt via mail een lijst toegestuurd met gerichte
tips. Daarmee kan de consument dan een gedetailleerde optimalisatie-offerte vragen aan een installateur. Er staan ook al enkele
algemene tips klaar die gelden voor de meeste installaties.
Voor verwarmingsinstallaties die ouder zijn dan 20 à 25 jaar wordt
wel een volledige vervanging aangeraden. Die mensen worden
verwezen naar een lijst van nieuwe verwarmingsinstallaties die
voldoen aan de energie-efficiëntierichtlijn op de site van Infor
mazout.
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Resultaten van de wervingsactie
“MazoutExperts”
Om het bestand van bedrijven met het
kwaliteitslabel “MazoutExpert” voor
mazouttechniek uit te breiden, heeft
Informazout voor de zomer een mailing
naar verwarmingsfirma’s uitgestuurd. Dankzij deze mailing is
het bestand aangegroeid tot 1.000 technici die in het bezit zijn
van de nodige erkenningen (‘erkend technicus vloeibare brandstoffen’ of ‘erkend stookolietechnicus reservoirs’) én trots zijn
hun vakwerk in mazout.
De lijst van MazoutExperts is te vinden op de site van Informazout.

Actualiteit

Aan de slag met
energielabels

De Vlaamse renovatiepremie
komt terug op 1 november

oeft het nog herhaald? Eind september treedt de nieuwe
Europese energie-efficiëntierichtlijn in voege (zie ook ons uitgebreide dossier hierover in het juni-nummer van Verwarmingsinfo).
Vanaf die datum dragen de nieuwe, performante mazoutinstallaties het A-label. Dit zal ervoor zorgen dat de beste hoogrendementssystemen, zoals de condensatieketels, de standaard worden voor eengezinswoningen.
Om de eindgebruiker wegwijs te maken en hem snel een overzicht te bieden van de nieuwe installaties en hun label, lanceert
Informazout begin oktober een zoekmotor. Met een paar muisklikken ontdekt de gebruiker welke installaties beantwoorden aan
de nieuwe energielabels.
Voor de installateur is de “Gids voor de bepaling van de energieefficiëntieklassen van pakketten” nu ook te downloaden op de
site van Cedicol (www.cedicol.be/nl/publicaties). Hierin wordt
stap voor stap geïllustreerd hoe het correcte energielabel en de
productkaarten worden gebruikt, en hoe het bijkomende energieefficiëntielabel voor de installatie (pakketlabel) bepaald wordt.

fgelopen zomer heeft de Vlaamse regering beslist om vanaf 1
november 2015 de Vlaamse renovatiepremie terug in te voeren. De beslissing is nog niet definitief, maar de hoofdlijnen van de
nieuwe renovatiepremie zijn wel bekend:
• de renovatiepremie blijft een premie, en wordt dus niet omgevormd tot een belastingvermindering zoals eerder was aangekondigd
• werken aan o.a. de centrale verwarming, de sanitaire installatie
in badkamer en toilet komen in aanmerking voor de premie
• de premie bedraagt 20% of 30% van het factuurbedrag, in functie van het gezinsinkomen
• er wordt maximaal 10.000 euro aan premie uitgekeerd per
woning
• de premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van
de werken

H

A

Van zodra meer informatie bekend is zal deze ook beschikbaar
zijn op www.informazout.be/nl/premies of op
www.wonenvlaanderen.be.

H

et stookseizoen 2015-2016 komt stilaan dichterbij. De
verdelers van stookolie staan zoals steeds klaar om hun
klanten opnieuw de best mogelijke service te bieden bij
de bevoorrading. De installateurs hebben de ketels onderhouden, waardoor tegen de best mogelijke rendementen kan worden verwarmd. Bovendien is de prijs van stookolie al geruime
tijd zeer gunstig en is er meer dan voldoende voorraad. De 33%
Belgen die zich vandaag met stookolie verwarmen kunnen met
een gerust gemoed de naderende koudeperiode tegemoet kijken.
Minder gunstig is de situatie voor eigenaars die hun woning volledig verwarmen met een warmtepomp. De elektriciteitsprijzen
zijn in de laatste maanden dermate gestegen dat de economische argumenten voor dergelijke systemen vanuit een ander
perspectief bekeken moeten worden. Ook voor zonnepanelen
krijgen we vandaag de rekening gepresenteerd van het gunstregime dat jarenlang werd gehanteerd.
Hiermee willen we absoluut geen polemiek opzetten. Het is
evenwel duidelijk dat, wanneer dezelfde fiscale spelregels en/of
premiestelsels gehanteerd worden voor alle energievormen, de
onderlinge vergelijking er een stuk anders uitziet.
Laat het duidelijk zijn: wij zijn geen tegenstanders van hernieuwbare energiebronnen. Ook wij zijn voor een vermindering van
de CO2-uitstoot. Maar laten we de handen in mekaar slaan en
zoeken naar een evenwichtige balans in de aangewende energievormen die we voor verwarming gebruiken. Daarin is er ook

een plaats voor fossiele brandstoffen, en meer in het bijzonder
voor stookolie.
Dit is geen verhaal van de ene of de andere, wel van de ene én de
andere. Het gaat over het verbeteren van de energie-efficiëntie
en de milieuaspecten van bestaande fossiele energievormen
en het verder ontwikkelen van hernieuwbare energieën; over
elkaars sterke punten gebruiken om te komen tot performante
maar vooral ook betaalbare verwarmingsoplossingen voor
bestaande en nieuwe gebouwen in de toekomst.

Editoriaal

Stookolie: ook in de komende decennia een betrouwbare, comfortabele,
zuinige en veilige energiebron voor het verwarmen van onze woningen

Onze sector levert vandaag al heel wat inspanningen om steeds
beter te worden op het vlak van zuinig verbruik en milieu. Met
de nieuwste condensatieketels op stookolie kunnen besparingen
tot 30% en meer worden gehaald vergeleken met installaties van
20 jaar of ouder. En dit kan nog verbeterd worden als we gaan
combineren met hernieuwbare technieken zoals zonnepanelen,
de zogenaamde ‘hybride systemen’, wat nu ook visueel verduidelijkt wordt met de invoering van de energielabels.
Bovendien zal vanaf 1 januari 2016 het zwavelgehalte in de
stookolie aanzienlijk verminderd worden, en dus minder belastend voor het milieu. Stookolie 1000 ppm zal vanaf dan systematisch worden vervangen door stookolie 50 ppm.
Stookolie heeft sterke troeven op het vlak van energie-efficiënt
en zuinig verwarmen, en heeft daarnaast in hybride verwarmingssystemen een rol te vervullen als hoofdverwarming of als
back-up, in het veranderende energielandschap.
WILLEM VOETS
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Dossier

Vragen en antwoorden over de
‘Ecodesign’-verordening

D

e energie-efficiëntieverordening voor verwarmingstoestellen - hierna kortweg ‘Ecodesignverordening’ of ‘Ecodesign’ genoemd, is vooral
gericht naar fabrikanten. Ze bepaalt de eisen die
vanaf 26 september 2015 gelden inzake ecologisch
ontwerp voor individuele verwarmingstoestellen met een nominale warmteafgifte ≤ 400 kW. Er
wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen ruimteen combinatieverwarmingstoestellen. Die laatste zijn, naast de levering van ruimteverwarming,
ook ontworpen om sanitair warm water te leveren en kunnen worden aangesloten op een externe
watervoorziening.

In de juni-editie van ‘Verwarmingsinfo’ hebben we de nieuwe
regels al uitgebreid technisch uitgelegd. In dit dossier willen
we met vragen en antwoorden verduidelijken wat voor u als
ontwerper of installateur in de toekomst belangrijk wordt, en
waarop u moet letten.

Wat regelt Ecodesign precies?
Ecodesign ondersteunt een hulpbronnen- en energie-efficiënt productontwerp met gepaste politieke instrumenten. De
Ecodesign-kaderrichtlijn bepaalt om welke productgroepen het
gaat, en welke kadervoorwaarden van toepassing zijn.
Het gaat met name om energiegerelateerde (-verbruikende) producten die aan de volgende criteria voldoen: er worden in de EU
jaarlijks minstens 200.000 stuks van verkocht, ze hebben aanzienlijke gevolgen voor het milieu, en er is een beduidend potentieel
om de milieuvriendelijkheid te verbeteren tegen verantwoorde
kosten.
• Waarom verwarmingstoestellen onder deze richtlijn vallen, is
duidelijk: de verwarmingstechniek is een belangrijk onderdeel
van ons dagelijkse leven geworden. De technische ontwikkeling heeft de voorbije jaren weliswaar duidelijke vooruitgang
geboekt op het vlak van energie-efficiëntie bij de bekende
merken, maar talrijke goedkope aanbieders proberen hun
producten via doe-het-zelfzaken te verkopen. In de toekomst
wordt die manier van werken aanzienlijk moeilijker, aangezien
er vanaf 26 september 2015 een verbod in de Europese Unie
bestaat op het “in de handel brengen” en het “inwerking stellen” van verwarmingstoestellen met brandstofgestookte ketel
(stookolie/gas) onder de minimale efficiëntieklasse B (Ƞs ≥
86%), en van verwarmingstoestellen met warmtepomp (afgiftetemperatuur > 55°C) onder de minimale efficiëntieklasse A+
(Ƞs ≥ 100%).
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• Vallen buiten het bestek van deze verordening: waterverwarmingstoestellen, verwarmingstoestellen op vaste brandstoffen en brandstoffen ontgonnen uit biomassa, en toestellen
die stoom, lucht of thermische olie gebruiken als warmtegeleidend medium. Ook alle reeds bestaande installaties vallen
buiten de verordening (zie verder).

Wat betekent deze Ecodesign-verordening
in de realiteit?
Deze verordening zal ervoor zorgen dat de condensatietechniek de standaard wordt bij verwarmingstoestellen met brandstofgestookte ketel (stookolie/gas) voor eengezinswoningen.

Geldt deze nieuwe verordening in alle
Europese landen, of zijn er gradaties?
Deze nieuwe verordening treedt op 26 september 2015 in
werking en geldt zonder nationale overgangstermijnen in alle landen van de Europese Unie (28).

Wat betekent deze verordening voor
bestaande verwarmingstoestellen en
voor de voorraad, bijvoorbeeld in de
groothandel of bij de fabrikanten? Moeten
bestaande installaties omgebouwd
worden?
Bestaande verwarmingsinstallaties vallen principieel niet
onder deze verordening en genieten van continuïteitsbescherming. Men gaat er evenwel van uit dat er in de komende jaren
vele inefficiënte installaties toch vervangen zullen worden, hetzij omwille van de aanzienlijk hogere energiekosten van oude
installaties, hetzij door de normale vervanging bij onderhoud.
Over het algemeen wordt aangenomen dat de magazijnvoorraad ook niet onder de nieuwe bepalingen zal vallen, aangezien
deze verordening hoofdzakelijk het “in de handel brengen” van
verwarmingstoestellen in de EU regelt. “In de handel brengen”
is één van de belangrijkste concepten van deze verordening. Het
betekent: de eerste handeling om ervoor te zorgen dat een product voor de eerste maal op de Europese markt verkrijgbaar is,
met de bedoeling om het in de EU te distribueren of te gebruiken.

Wat gebeurt er bij een gedeeltelijke
vervanging van verwarmingstoestellen in
bestaande installaties?
Zoals gezegd genieten bestaande installaties van continuïteitsbescherming. Wanneer afzonderlijke onderdelen bijvoorbeeld omwille van technische defecten worden vervangen, dan
moeten enkel de nieuw ingezette verwarmingstoestellen aan de
bepalingen van deze verordening voldoen. Verwarmingstoestel-

Innovatie
Dossier
len die niet worden vervangen, zijn bijgevolg niet onderworpen
aan de bepalingen van de Ecodesign-verordening.
Een uitzondering werd gemaakt voor vervangingsonderdelen. Tot
en met 1 januari 2018 wordt toegelaten dat een fabrikant/installateur een voorraad aan vervangingsonderdelen aankoopt bij een
toeleverancier (OEM of “Original Equipment Manufacturer”) die
vervolgens gebruikt kunnen worden voor herstellingen tot einde
voorraad, bijvoorbeeld binnen het kader van de garantie. Vanaf
diezelfde datum moeten nieuwe, in de handel gebrachte vervangingsonderdelen ook voldoen aan deze verordening.

Waarop moet ik als installateur voortaan
letten?
Iedereen die op een of andere manier verwarmingstoestellen ontwerpt, samenstelt of plaatst, moet er principieel voor
zorgen dat er uitsluitend producten worden gebruikt die aan de
voorschriften van deze verordening voldoen. Fabrikanten mogen
weliswaar vanaf 26 september 2015 geen toestellen meer “in de
handel brengen” die niet marktconform zijn, maar ook de professionele ontwerpers en de uitvoerende vaklui hebben altijd een
zorgvuldigheidsplicht bij de controle, en moeten nagaan of de
in de handel gebrachte verwarmingstoestellen werkelijk aan de
bepalingen voldoen. Daarvoor volstaat echter een controle van de
energie-efficiëntieklasse aan de hand van het label. Professionele
vaklui moeten er principieel op kunnen vertrouwen dat de fabrikanten op dat vlak gepaste maatregelen hebben getroffen en hun
producten correct markeren.

Welke voordelen biedt deze nieuwe
verordening voor professionelen en
gebruikers? Wie haalt er voordeel uit en
wie verliest?
Het voordeel van deze Ecodesign-verordening is vooral het
algemeen toegenomen rendement van verwarmingstoestellen,
en bijgevolg een lagere energieverbruik voor de consument.
Bovendien kunnen de verwarmingstoestellen door de nieuwe
efficiëntieklassen nog beter op hun rendabiliteit worden beoordeeld en vergeleken. Er is vast en zeker meer duidelijkheid over
het energieverbruik en de geluidsemissie (voor verwarmingstoestellen met warmtepomp) – en voor het eerst op dezelfde manier
bij de verwarmingstoestellen van alle fabrikanten.

Hoe moeten de nieuwe kencijfers Ƞs,
SCOP, SPER en geluidsniveau worden
geïnterpreteerd?
Tot nu toe werden verwarmingstoestellen met brandstofgestookte ketel beoordeeld met een nuttig rendement bij hun
nominaal nuttig vermogen en bij diverse waterregimes (80/60,
50/30,...). Bij warmtepompen gebeurde de beoordeling door middel van de ‘COP’-waarde. De COP definieerde hierbij het rendement tijdens het verwarmen: de verhouding tussen het gebruikte
en het afgegeven vermogen. Tot nog toe werden deze waarden
uitsluitend op één enkel bedrijfspunt geëvalueerd. Dat leidde
ertoe dat fabrikanten hun toestellen voor een deel alleen op dat
bedrijfspunt optimaliseerden. Zo kwamen ze voor het totale vermogen van het product in een efficiëntieklasse terecht die, door de

technische uitrusting van de warmtepomp, in bepaalde omstandigheden niet gerechtvaardigd was. Aangezien de milieuaspecten,
het energieverbruik tijdens de gebruiksfase en (bij verwarmingstoestellen met warmtepomp) de geluidsvermogensniveaus als
significant worden beschouwd in deze verordening, leidde dit tot
een nieuwe definitie van ‘seizoensgebonden energie-efficiëntie’
en ‘seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt’.
‘Ƞs’ : de ‘seizoensgebonden energie-efficiëntie’ staat voor de verhouding tussen de vraag naar ruimteverwarming in een bepaald
verwarmingsseizoen geleverd door een verwarmingstoestel, en
het jaarlijkse energieverbruik dat nodig is om aan deze vraag te
voldoen.
Bij warmtepompen vinden we verder de SCOP- (elektrisch aangedreven) en SPER-waarde (thermisch aangedreven): ‘S’ staat
namelijk voor ‘seasonal’, en betekent dat er verschillende realistische meetpunten zijn bepaald die allemaal in de indeling in de
energie-efficiëntieklasse worden opgenomen. Voor het verwarmen kon geen geldig temperatuurprofiel voor heel Europa worden opgesteld. Daarom zijn er drie klimaatzones bepaald: Noord-,
Centraal- en Zuid-Europa. Daarvoor werden verschillende belastingsprofielen opgesteld. De meetpunten liggen overal op 12, 7, 2
en -7°C. Dat betekent eigenlijk dat de werking bij deellast van een
warmtepomp bij een binnentemperatuur van 20°C, die meer dan
90% van de werking uitmaakt, een even groot gewicht krijgt bij de
indeling in de efficiëntieklasse. Het geluidsniveau zal bij warmtepompen worden uitgedrukt in een A-gewogen geluidsvermogensniveau, binnen en/of buiten, uitgedrukt in dB.

Tot de winnaars bij de
verwarmingstoestellen horen in de
toekomst vooral producten met de
innovatieve modulatietechniek. Wat is deze
techniek?
Heel eenvoudig. Conventionele verwarmingstoestellen hebben slechts twee vermogensniveaus: ‘aan’ met 100% vermogen,
en ‘uit’ met 0% vermogen. Bij modulerende of meertrapswarmtegeneratoren en warmtepompen met volledige inverterfunctie
is dat anders: de vermogensafgifte is analoog met de behoefte.
Deze geleidelijke aanpassing verbruikt uiteraard veel minder
energie. Die technisch moeilijkere oplossing gaat, vergeleken
met de gebruikelijke verwarmingstoestellen, in eerste instantie
gepaard met hogere investeringskosten. Wanneer je echter rekening houdt met de bedrijfskosten, dan is de prijs van deze techniek na enkele jaren duidelijk voordeliger. Deze verordening zal
er nu voor zorgen dat aanbieders van inefficiënte toestellen geen
toegang meer hebben tot de EU-markt. Ook goedkope aanbieders
die hun artikelen vooral via doe-het-zelfzaken verkopen, moeten
in de toekomst aan de minimumcriteria voor efficiëntie voldoen.
Dat betekent dat het grote prijsvoordeel in vergelijking met professionele, uiterst efficiënte toestellen in de toekomst kleiner zal
worden. De klanten zullen zich dan nog meer dan nu richten tot
de bekende fabrikanten op de markt.
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Dossier

Vragen en antwoorden over de
Energielabel-verordening

D

e ‘Energie-etiketteringverordening’ voor verwarmingstoestellen, hierna kortweg ‘Energielabel-verordening’ genoemd, voorziet vanaf
26 september 2015 energie-etiketteringsvoorschriften voor individuele ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen met een nominale warmteafgifte ≤ 70 kW.

Naast de energie-etiketteringseisen voor ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen, zijn ook ‘pakketten’ onderworpen aan de
energie-etiketteringseisen. Met ‘pakketten’ wordt verwezen naar
gecombineerde installaties van ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen met een nominaal warmteafgifte ≤ 70 kW, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties. De eisen hebben
dan betrekking op het hele pakket.

Vraag & antwoord
In enkele vragen en antwoorden verduidelijken we hier wat
er voor u als leverancier, handelaar of installateur in de toekomst belangrijk wordt, en waarop u dient te letten.

van juni l.l.), moeten op de productkaarten van de leveranciers
gebaseerde etiketten en productkaarten voor pakketten waarborgen dat de eindgebruiker een gemakkelijke toegang heeft tot
informatie over de energieprestatie van pakketten van verwarmingstoestellen in combinatie met zonne-energie-installaties en/
of temperatuurregelaars. Dergelijke pakketten kunnen de meest
efficiënte klasse A+++ bereiken.

Wat is het verschil tussen een productlabel
en een pakketlabel?
Deze verordening deelt verwarmingstoestellen en -installaties in volgens hun energie-efficiëntie, en geeft ze op basis daarvan een energielabel (etiket).
Er zijn twee type labels: het productlabel, dat informatie geeft
over een bepaald verwarmingstoestel (met aan/uit schakelaar),
en een pakketlabel (ook wel systeemlabel genoemd) dat informeert over een samengesteld systeem, met als doel de efficiëntie
van de installatie verder te verbeteren. Dit kan door een verwarmingstoestel te combineren met een temperatuurregelaar, een
zonne-energiesysteem of een aanvullend verwarmingstoestel.
Het eenvoudigste pakket bestaat uit een verwarmingstoestel +
temperatuurregelaar.

-

-

-

Wat regelt de Energielabel-verordening
precies?
Er werden geharmoniseerde bepalingen vastgesteld met
betrekking tot etikettering en standaard productinformatie over
de energie-efficiëntie van ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen, met de bedoeling de fabrikanten te motiveren om de
energie-efficiëntie van deze verwarmingstoestellen te verhogen,
om eindgebruikers aan te moedigen energie-efficiënte producten
aan te kopen, en om bij te dragen aan de werking van de interne
markt.
De efficiëntieklassen ‘A’ tot en met ‘G’ bestrijken de verschillende
types conventionele ketels, zonder dat deze worden gecombineerd met warmtekrachtkoppeling of duurzame energietechnologieën. De klassen ‘A+’ en ‘A++’ moeten het gebruik van warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energiebronnen bevorderen.
Deze verordening moet ervoor zorgen dat consumenten meer
nauwkeurige, vergelijkbare gegevens krijgen over de prestatie van
verwarmingstoestellen, op basis van een seizoensgebonden efficiëntieberekenings- en meetmethode.

Wat betekent de Energielabel-verordening
in de realiteit?
Naast de bij deze verordening bepaalde productetiketten en
de productkaarten voor onafhankelijk werkende ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen (zie ook Verwarmingsinfo nr. 170
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Is er in de toekomst een markerings
verplichting voor de energie-efficiëntieklasse?
Ja, deze verplichting zal gelden. Klachten (bijvoorbeeld
tegen ketens van bouwmarkten) omwille van een ontbrekende
markering/etikettering van de energie-efficiëntieklasse, zullen
worden bestraft door de wetgever. Ook de sectororganisaties zullen meer aandacht schenken aan de omzetting van de wettelijke
bepalingen.

Wat zijn de verantwoordelijkheden hierbij
van de fabrikant/invoerder/leverancier?
Fabrikanten, invoerders en leveranciers die nieuwe verwarmingstoestellen (inclusief toestellen die zijn geïntegreerd in pakketten) in de handel brengen en/of installeren, waarborgen vanaf
26 september 2015 dat:
a) een gedrukt etiket verstrekt wordt voor elk verwarmingstoestel volgens de seizoensgebonden energie-efficiëntieklassen

Dossier

b)
c)
d)

e)

voor verwarming (aangeduid met het pictogram
) of
combinatieverwarming (CV + SWW, aangeduid met de pictogrammen
+ ). Hierbij moet duidelijk vermeld worden dat de handelaar/installateur voorzien moet worden van
correcte en duidelijke informatie over de energieprestaties
van verwarmingstoestellen. Het energielabel kan samen met
het aanvullend materiaal worden geleverd, en hoeft niet te
worden geleverd met elk product. Voor warmtepompen is
er een specifieke bepaling die aangeeft dat het energielabel
tenminste verstrekt moet worden in de verpakking van de
warmtegenerator;
een productkaart verstrekt wordt voor elk verwarmingstoestel;
de technische documentatie aan de instanties van de lidstaten
en Commissie verstrekt wordt;
de reclame of het technische promotiemateriaal voor een verwarmingstoestel verwijst naar de seizoensgebonden energieefficiëntieklasse van dit toestel;
een elektronisch etiket/productkaart aan de handelaars verstrekt wordt met de energie-efficiëntieklassen voor verwarming.

Vanaf 26 september 2015 waarborgen de fabrikanten/invoerders/
leveranciers die temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties in de handel brengen en/of installeren, dat bij deze toebehoren een productkaart en een elektronische productkaart verstrekt
worden.

Waarop moet ik als handelaar/installateur
in de toekomst letten?
Handelaars/installateurs in nieuwe verwarmingstoestellen inclusief toestellen die zijn geïntegreerd in pakketten - zien erop
toe dat:
a) in hun verkooppunt (showroom) het etiket (productlabel) duidelijk zichtbaar is aangebracht op de buitenzijde van de voorkant van het toestel;
b) verwarmingstoestellen die te koop, te huur of in huurkoop
worden aangeboden, voorzien zijn van de benodigde informatie over de energieklasse (o.a. de seizoensgebonden energieefficiëntieklasse voor verwarming in %, de nominale warmteafgifte en het geluidsvermogensniveau in dB);
c) reclame en/of het technische promotiemateriaal (waaronder
de offertes en prijslijsten) voor een verwarmingstoestel verwijzen naar de seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse van
dit toestel.

Wat dien ik als handelaar/installateur bij
offerte aan te bieden?
Bij offerte dient de handelaar/installateur alle informatie te
verschaffen die verwijst naar het aangeboden verwarmingstoestel
of pakket, waaronder
a) de energie-efficiëntieklasse van het product of pakket;
b) de productkaarten van het verwarmingstoestel en/of temperatuurregelaar en/of zonne-energie-systeem;
c) de informatie- en berekeningskaart van de seizoensgebonden
energie-efficiëntie van het pakket;
d) een verwijzing naar het energielabel, ofwel het product of pakket.

Wat dien ik als handelaar/installateur af te
leveren na installatie?
Na installatie van een nieuw verwarmingstoestel levert de
installateur het volgende aan zijn klant:
a) het gedrukt etiket met verwijzing naar de energie-efficiëntieklasse van het verwarmingstoestel;
b) het etiket met verwijzing naar de energie-efficiëntieklasse van
het pakket met het verwarmingstoestel.
We raden reeds aan om deze documenten mee op te nemen in het
technisch dossier (gebruikers- en onderhoudsinstructies) van de
installatie, zodat ze voor een mogelijk later gebruik beschikbaar
zijn voor technici, deskundigen en inspectie.

Wat met herstellingen van bestaande
installaties?
Bij herstelling of gedeeltelijke vervanging van een bestaande
verwarmingsinstallatie met vervangingsonderdelen (excl. verwarmingstoestellen), dient men pas vanaf 1 januari 2018 te voldoen
aan de Ecodesign-verordening. Bijgevolg geldt voor dergelijke
onderdelen nog geen verplichting op het afleveren van een energielabel.
Een voorbeeld: stel dat de temperatuurregeling van een verwarmingsinstallatie stuk is en vervangen moet worden, dan dient u
géén pakketlabel voor het verwarmingstoestel aan te leveren. We
beschikken namelijk niet over de efficiëntieklasse van het verwarmingstoestel als product, waardoor we geen pakketlabel kunnen
samenstellen. De productkaart van de temperatuurregelaar moet
wel ter beschikking gesteld worden, en kan worden opgenomen in
het technisch dossier van de installatie.

Gedetailleerde informatie
over het productlabel en de
berekening van het pakketlabel
Een uitgebreide gids voor energie-etikettering en de
bepaling van de energie-efficiëntieklassen van pakketten van ruimte- en combinatieverwarmingstoestellen,
temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties,
werd samengesteld door Cedicol. Deze publicatie kunt u
downloaden via www.cedicol.be/nl/publicaties.
Wilt u zich nog verder verdiepen, dan kan u terecht
op de website van de Europese Commissie DG Energy:
ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/
energy-efficient-products.
Wenst u zelf uw energielabels voor verwarmingstoestellen aan te maken, dan kan dit via deze link: eepfenergylabelgenerator.eu/en/eepf-labels/label-type/
space-heaters.
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De praktijk

De gevolgen van de ‘CLP-verordening’
voor particuliere opslagtanks

O

p 24 september 2014 werd de “Vlarem-trein
2013” in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hierin werd de Europese “CLP-verordening”
1272/2008 omgezet in Vlaamse wetgeving. Welke
gevolgen heeft dat voor particuliere stookolie
reservoirs in het Vlaams Gewest?

D

eze verordening, die de Europese vertaalslag is van het
“Globally Harmonised System on classification and Labelling of chemicals” (GHS), legt nieuwe regels op inzake indeling,
etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels.
Hierdoor is de indelingslijst in Titel I van Vlarem vanaf 1 juni
2015 grondig gewijzigd. Negen (9) nieuwe gevarenpictogrammen met rode rand vormen sinds die datum de basis van de
indelingslijst.
De meeste aanpassingen doen zich voor in de rubrieken 6 (brandbare stoffen) en 17 (gevaarlijke producten), waartoe onder meer
stookolie behoort.

Voor verwarmingsgasolie en diesel (met vlampunt tussen 55°C
en 75°C) moet men enkel rekening houden met het gevarenpictogram dat betrekking heeft op de ontvlambaarheid (GHS02
).
Daarom worden deze producten ingedeeld onder de rubriek 17.3,
meer bepaald 17.3.2.1.1 – ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3.
De naam ‘P3-product’ verdwijnt. In plaats daarvan wordt voor
deze producten een nieuwe categorie ingevoerd ‘gevaarlijke vloeistoffen van groep 2’. Daaronder vallen:
• ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, uitsluitend
gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLPverordening, met vlampunt gelijk aan of hoger dan 55°C;
• vloeibare brandstoffen en petroleumproducten gekenmerkt
door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP-verordening,
met vlampunt gelijk aan of hoger dan 55°C.

Effecten op de klasse-indeling
Door de omzetting naar de CLP-verordening gebeurt de indeling
van de subrubrieken vervolgens in ‘massa (kg)’ en niet meer in

GHS01
Ontplofbare stoffen (EX)

GHS02
Ontvlambare stoffen (IN)

GHS03
Oxiderende stoffen (CB)

GHS04
Gassen onder druk (GZ)

GHS05
Corrosieve stoffen (CR)

GHS06
Giftige stoffen (TO)

GHS07
Gevaar voor irritatie bij inademen (DA)

GHS08
Kankerverwekkend, mutageen (MU)

GHS09
Schadelijk voor het milieu (EN)

Negen nieuwe gevarenpictogrammen met rode rand vormen de basis van de indelingslijst.
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De praktijk
foto: Senec

‘volume (liter)’. Wat bijgevolg zijn invloed heeft op de indeling in
klassen.
Voorheen werd een particuliere opslagtank als ‘niet-ingedeeld’
beschouwd als deze een waterinhoud had van minder dan 5.000
liter. Met de CLP-omzetting wordt dat nu minder dan 5.000 kg.
Enige verwarring kan hierbij ontstaan over hoe we nu de totale
(of nominale) opslagcapaciteit moeten interpreteren van onze
opslagtank. De inhoudsaanduiding op de kenplaat van de opslagtank kan enerzijds refereren aan water, maar afhankelijk van de
constructienormen kan deze refereren aan het er in opgeslagen
product. Verwijst de inhoudsaanduiding naar water, dan zal 5.000
liter inderdaad 5.000 kg zijn. Maar als men refereert aan de massa
van bijvoorbeeld verwarmingsgasolie als opgeslagen product, dan
zal 5.000 kg waterinhoud overeenkomen met ongeveer 6.000 liter
verwarmingsgasolie (ρ=833 g/l).
De klasse-indeling van ‘ingedeelde’ inrichtingen voor opslag van
gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met
een vlampunt ≥ 55°C, met een gezamenlijke opslagcapaciteit
gebeurt als volgt :
Klasse 3 :
• 5 ton (≈ 6.000 liter gasolie) tot en met 20 ton (≈ 24.000 liter
gasolie) wanneer de inrichting behoort bij de woonfunctie van
een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid
wordt gebruikt;
• 100 kg (≈ 120 liter gasolie) tot en met 20 ton (≈ 24.000 liter gasolie) voor andere inrichtingen dan vermeld in dit eerste punt.
Opslagtanks behorend tot de klasse 3 dienen gemeld te worden
bij het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente.
Klasse 2 :
• meer dan 20 ton (≈ 24.000 liter gasolie) tot en met 500 ton
(≈ 600.000 liter gasolie)
Voor opslagtanks behorend tot klasse 2 dient u vóór de plaatsing
een milieuvergunning aan te vragen bij het college van Burgemeester en Schepenen van uw gemeente.
Klasse 1 :
• meer dan 500 ton (≈ 600.000 liter gasolie)
Voor opslagtanks behorend tot klasse 1 dient u vóór de plaatsing,
een milieuvergunning aan te vragen bij de Bestendige Deputatie
van de provincie.

Verschuivingen in de indeling
Als bijkomend gevolg van de wijzigingen in de indelingslijst zal
vanaf nu een aantal particuliere opslagtanks (met waterinhoud
< ≈ 6.000 liter verwarmingsgasolie), die voorheen bij de ingedeelde inrichtingen behoorden, verschuiven naar de klasse van
niet-ingedeelde particuliere opslagtank. Daardoor wordt de toepasselijke regelgeving enigszins versoepeld.

Door de wijzigingen in de indelingslijst verschuift
een aantal particuliere opslagtanks die voorheen bij de
ingedeelde inrichtingen behoorden, naar de klasse van
niet-ingedeelde particuliere opslagtank, waardoor de
toepasselijke regelgeving enigszins versoepelt.

Toegankelijke (bovengrondse) opslagtanks voor de verwarming
van private woningen (< ≈ 6.000 liter gasolie):
• hebben bijgevolg geen verplichting meer voor een periodieke
controle (voordien 3-jaarlijks)
• hebben geen verplichting voor een beperkt onderzoek (voordien 20-jaarlijks)
• hoeven bestaande opslagtanks niet meer voorzien te zijn van
een inkuiping (noch van een permanent lekdetectiesysteem bij
afwezigheid hiervan).
Niet-toegankelijke opslagtanks voor de verwarming van private
woningen (< ≈ 6.000 liter gasolie) :
• de periodieke controle dient voortaan te gebeuren om de
5 jaar (voordien 2-jaarlijks of jaarlijks, al of niet buiten een
waterwingebied of beschermingszone)
• permanente lekdetectie is geen verplichting meer bij deze particuliere opslagtanks – bij de periodieke controle van dergelijke
opslagtanks moet wel een dichtheidsproef uitgevoerd worden
bij afwezigheid van een permanent lekdetectiesysteem
• ook kathodische bescherming is niet langer verplicht
• geen verplichting meer voor een algemeen onderzoek (voordien 15-jaarlijks of 10-jaarlijks, al of niet buiten een waterwingebied of beschermingszone).
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Gerenoveerde pastorie verwarmd
met stookolie en warmtepomp
Foto: Laurent Brandajs

W

ie aankomt in het dorpje Sautour, in
de buurt van Philippeville (provincie
Namen), wordt onmiddellijk omringd door de
‘perfecte stilte’. De omgeving is dan ook ideaal
voor een landelijke B&B te midden van historische monumenten en groene open ruimte. Dat
vond ook André Corbisier toen hij de oude pastorie van de gemeente kocht. Op dat moment
was die in erbarmelijke staat. Om zijn renovatieproject in goede banen te leiden werkte hij
samen met architect Benoit Bastien. Twee jaar
later was de renovatie van het gebouw voltooid.

O

m tegemoet te komen aan de huidige EPB-normen moest
het vervallen gebouw eerst bijna volledig ontmanteld worden. Benoit Bastien wilde evenwel het karakter en de authenticiteit van de originele pastorie vrijwaren, met name in de keuze
van de materialen. Blauwe steen en hout leggen nu mooie en
gevarieerde accenten. Voor de afwerking van het dak werd gekozen voor natuurlijke leisteen. De trappenhal baadt in het daglicht
dankzij grote ramen, en de houten gevelbekleding geeft het huis
een subtiel moderne toets.

Hoge energieperformantie
Op het gelijkvloers werd vloerverwarming voorzien. Er zijn nog wel
radiatoren die de kamers individueel en snel kunnen verwarmen,
maar het was van essentieel belang dat de energiekosten van het
gebouw zoveel mogelijk beperkt zouden blijven. De houten vloeren en de muren (die ongeveer 40 cm dik zijn) werden voorzien
van PUR-isolatie. Voor de dakisolatie heeft men geopteerd voor
minerale wol. Dat alles resulteerde in een isolatiewaarde K29,
wat ruim onder de minimumnorm van K35 is. Die performantie
is indrukwekkend, zeker als je rekening houdt met de specifieke
parameters van dit renovatieproject.
Ook aan het verwarmingssysteem ging een grondige denkoefening
vooraf. Uiteindelijk viel de keuze op een combinatie van mazoutverwarming met een lucht/water-warmtepomp. Het doel was
zoveel mogelijk op energie-efficiëntie in te zetten en te besparen
op het verbruik van stookolie en elektriciteit. Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn ook in overweging genomen, maar uiteindelijk niet
weerhouden. “We zijn niet helemaal overtuigd van hun rendabiliteit, en we vonden dat ze esthetisch moeilijk verenigbaar waren
met het karakter van het gebouw. Daarom hebben we enkel voor
de warmtepomp gekozen,” legt Benoit Bastien uit.
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Benoit Bastien: ”Alle functionele parameters
werden geregistreerd, zodat we ze op elk moment kunnen
opvragen voor diagnose en een verdere optimalisering van
het rendement.”

Een stookolieketel gecombineerd met een
warmtepomp, voor een optimaal resultaat
Zoals bekend haalt een lucht/water-warmtepomp de warmte uit
de buitenlucht. Met behulp van een compressor, een verdamper
en een condensator brengt ze de buitenlucht naar een hogere
temperatuur. De warmte wordt vervolgens overgebracht naar
het water van de verwarmingstoestellen en/of het sanitair warm
water.
Het rendement van de warmtepomp vermindert evenwel wanneer de buitentemperatuur gevoelig daalt. Op dat moment wordt
de condensatieketel op mazout automatisch ingeschakeld.

Klaar voor Ecodesign
Met haar hoogrendementsinstallatie op mazout in combinatie
met de warmtepomp is de woning in Sautour vandaag al klaar
voor de toekomst. Dit project beantwoordt ruimschoots aan de
Europese energie-efficiëntierichtlijn die op 26 september in werking treedt in alle lidstaten van de EU. De nieuwe Europese energielabels zullen de kwaliteitslabels zoals Optimaz en Optimaz-elite
voor mazoutketels vervangen. Voortaan zal de consument gemakkelijker de energie-efficiëntie van de verschillende verwarmings-

Cases
Foto: Laurent Brandajs

systemen kunnen vergelijken. Maar met de invoering van die
labels worden de eisen ook strenger, om een minimaal rendementsniveau te halen voor verwarmingstoestellen en waterboilers. In de praktijk betekent dit dat de condensatietechnologie de
feitelijke norm wordt voor wat stookolieketels betreft.

Een combinatie van efficiëntie en
optimalisering
In Sautour haalt de condensatieketel permanent een hoog rendement tot 98% (PCS)/104% (PCI), een technisch staaltje dat moeilijk te evenaren is. Bovendien werkt hij met de meeste gangbare
varianten van stookolie. Een Inox-Radial warmtewisselaar van
roestvast staal vormt de kern van de ketel. Direct verbonden met
het biferrale verwarmingsoppervlak, wordt de energie omgezet
met zo goed als geen warmteverlies.
Benoit Bastien toont zich zeer tevreden over de technieken die
werden ingezet en de keuzen die zijn ingenieur Laurent Deliener
daarbij maakte. “Zijn werk is perfect gerealiseerd. De installatie is
nog geen jaar oud en het is dus te vroeg om een grondig overzicht
te hebben van de gerealiseerde besparingen, maar ik heb veel
vertrouwen in deze combinatie van stookolie en hernieuwbare
energie. Ik denk dat het een heel slimme keuze is geweest. Alle
belangrijke functionele parameters werden geregistreerd, zodat
we ze op elk moment kunnen opvragen voor diagnose en een verdere optimalisering van het rendement.”
Foto: Laurent Brandajs

De warmtepomp is een buitenopstelling met een
nominaal vermogen van 18,5 kW.

Technische fiche
Condensatieketel op stookolie
Viessmann Vitoladens 300C: nominaal vermogen 22 kW met
tweetrapse blauwevlambrander – gemonteerd als type C
(gesloten ketel)
Boiler voor sanitair warm water
Viessmann Vitocell 300: inhoud 200 liter
Warmtepomp
Viessmann Vitocal 350-A: nominaal vermogen 18,5 kW
(buitenopstelling)

De condensatieketel haalt permanent een
rendement tot 98% (PCS)/104% (PCI) en werkt met de
meeste gangbare mazoutvarianten. Een warmtewisselaar
van roestvast staal vormt de kern van de ketel.

Architect
Benoit Bastien/Gerpinnes – www.bastien-bardiaux.be
Installateur
LD Technics sprl/Le Roeulx
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LES 5

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

Meer tips en info op www.kamazoutra.be
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Warm voor de toekomst

