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De stookoliesector in
het Europese energiedebat
De belangen van de stookoliesector verdedigen, vraagt een grondige kennis van wat er gaande is op federaal en gewestelijk niveau. Maar ook de ontwikkelingen op Europees vlak spelen mee. Het zijn immers
vooral de Europese instellingen in Brussel die vandaag het energiebeleid van morgen bepalen.
In het Europese energiedebat worden we vertegenwoordigd door Eurofuel. Verderop kan u een interview
lezen met de secretaris-generaal van de organisatie.

“De Europese Commissie heeft al voorgesteld
om de energielabels te herzien”
De energielabels voor verwarmingstoestellen werden pas vorig jaar in september ingevoerd. Marktonderzoek leert dat consumenten vandaag er nog steeds niet helemaal vertrouwd mee zijn, maar toch heeft de
Europese Commissie al een voorstel ingediend om ze te herzien, in het kader van een algemene herziening van de energielabels op alle elektrische toestellen. Dankzij Eurofuel hebben we 8 jaar uitstel verkregen voor de nieuwe etikettering op stookolietoestellen. Dat geeft onze sector de kans om de consument
helemaal vertrouwd te maken met de labels, en om ervoor te zorgen dat de stookolieketels eraan blijven
voldoen door ze nóg performanter te maken. En dat was maar een van de vele dossiers waar Eurofuel
rond werkte in 2016.

“Eerst technische kennis, dan een politiek standpunt”
Doordat Informazout dicht bij de Europese instellingen staat, leveren we een belangrijke bijdrage aan
Eurofuel. Zo zorgt Cedicol voor Belgische expertise in de technische commissie. Wie op Europees niveau
wil opkomen voor de belangen van een industrie of verwarmingssysteem, kan dat uiteraard niet zonder
technische kennis. Met die kennis krijgen we een beter zicht op de uitdagingen van morgen en komen we
tot een gezamenlijk politiek standpunt. Zo scharen alle leden van Eurofuel zich achter dezelfde boodschap.

“Een verdeeld Europa: één continent, één volk,
maar ook lidstaten met verschillende tradities”
Belgische Europarlementsleden weten wat stookolie is, aangezien veel Belgen hun woning ermee verwarmen. Voor parlementsleden uit Polen of Hongarije daarentegen is stookolie een nobele onbekende.
Daarom moet Eurofuel op basis van studies aantonen welke richting onze sector wil uitgaan. Iedereen
weet dat we de klimaatverandering moeten aanpakken en dat die doelstelling onze industrie niet hoeft te
schaden. Ons antwoord? De vernieuwing van installaties en brandstoffen, meer energie-efficiëntie en een
combinatie van stookolie en hernieuwbare energie (hybride systemen). Onze plannen liggen intussen op
tafel op alle Europese niveaus.

“De strijd tegen de klimaatopwarming hoeft onze
sector niet te schaden. Efficiënt inzetten van
de vandaag beschikbare energiebronnen is de
juiste weg. Eurofuel verdedigt de belangen van de
stookoliesector en beïnvloedt de Europese wetgeving”
Willem Voets
General Manager

Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de bestanden van Informazout en worden verwerkt voor de interne communicatie tussen onze organisaties en hun
leden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 kan u de betreffende gegevens inzien en desgevallend laten verbeteren door u te richten tot onderstaand
adres. Voor verdere inlichtingen: (32) 02 558 52 20 • Met dank aan onze partners voor het bereidwillig uitlenen van illustraties voor dit nummer • De artikels in
Verwarmingsinfo mogen overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming mits de bron ervan wordt vermeld • Verantwoordelijke uitgever: Willem
Voets, c/o Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, tel: (32) 02 558 52 20, fax: (32) 02 523 97 88, info@informazout.be. www.informazout.be • Ontwerp en
realisatie: Decom, ‘t Hofveld 6C4, 1702 Groot-Bijgaarden, info@decom.be, www.decom.be

2 | VERWARMINGSINFO | NR 176 | DECEMBER 2016

ACTUA

Gespreide betalingen van de stookoliefactuur

WIJ LATEN U NIET IN DE KOU STAAN !

Om de factuur van de consumenten te verlichten heeft de regering beslist een serie
sociale maatregelen uit te werken.

Check of u in aanmerking komt
voor een verwarmingstoelage.

Minimumvoorwaarden
Het koninklijk besluit van 28 november 2008 voorziet in minimumvoorwaarden van contracten tot levering
van huisbrandolie met spreiding van betaling aangeboden door geregistreerde handelaren (hierna “contract”
genoemd). Dat koninklijk besluit is in werking getreden op 13 december 2008.
De belangrijkste minimumvoorwaarden:
√
√
√
√

het is een exclusief contract;
een nieuw of eerste contract is een contract voor een bepaalde duur van maximum 24 maanden;
indien het contract niet wordt opgezegd wordt het automatisch voor onbepaalde duur verlengd;
een contract van onbepaalde duur is steeds opzegbaar mits het respecteren van een opzegtermijn van
één maand;
indien het nieuwe of eerste contract vroegtijdig wordt opgezegd via een aangetekende brief is een
verbrekingsvergoeding verschuldigd (maximum 75 euro).
het verschuldigde maandbedrag wordt berekend op basis van het verwachte jaarverbruik voor
gasolie verwarming;
√ het maandbedrag kan onder bepaalde voorwaarden worden aangepast, zowel op verzoek van de
verbruiker als van de handelaar;
√ ten laatste op de dag van de eerste levering, moet een voorschot op het factuurbedrag worden betaald;
√ voorschot = minimum 50 % van de factuurprijs voor een levering van ten minste 1000 liter;
√ de volgende leveringen bedragen ten minste 1.000 liter, tenzij de capaciteit van de tank minder dan
1.200 liter bedraagt; in dat geval wordt 900 liter geleverd;
√ de consument ontvangt een jaarlijkse afrekening;
√ er is geen verplichting tot domiciliëring of vaste opdracht;
√ tal van andere betalingsmogelijkheden moeten worden aangeboden, onder meer betaling via
domiciliëring; in dat geval moet artikel 74.32 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en
consumentenbescherming worden nageleefd.
√

De klant beslist

√

Gespreide betaling wordt al toegepast sinds 1 januari 2006. De beslissing van 28 november 2008 heeft geleid tot een
wijziging van het juridische kader voor dergelijke contracten (oorspronkelijk uitgewerkt eind 2005 en in 2006).

Lijst van geregistreerde handelaars
U vindt de lijst van de geregistreerde handelaars in huisbrandolie per provincie en regio op de website:
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/sociale_energiemaatregelen/
Gespreide_betalingen/Liste_commercants_enregistres/
Gedeeltelijke lijst van Brandstofleveranciers die Gespreide Betalingen aanbieden
(volgens K.B. 28 november 2008)

WARMTE
EEN BASISRECHT,
BETAALBAAR
VOOR IEDEREEN.

Neemt het vullen van uw brandstoftank telkens een grote hap uit uw budget?
Misschien komt u wel in aanmerking voor een verwarmingstoelage?
Uw woning verwarmen met mazout of propaangas wordt zo betaalbaarder.

www.verwarmingsfonds.be

VOOR VERDERE INLICHTINGEN VERWIJZEN WE U NAAR UW
PLAATSELIJK OCMW OF NAAR HET VERWARMINGSFONDS OP

HET GRATIS NUMMER 0800/90929 WWW.VERWARMINGSFONDS.BE
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Energie besparen, u wint erbij!
24/07/13 09:01

“Met mazout hou jij de teugels stevig in handen. Jouw wil is wet.
Nu en altijd. Bestel je meer? Minder? Nu? Later? Geniet en voel je
vrij.” - “Mazout, dat is optimaal genieten van warmte. Kies zelf
wanneer je bestelt, en welke leverancier hoeveel komt leveren.”
Klinkt dit bekend in de oren? Niet verwonderlijk, want deze Informazout-spot was van 28 november tot 4 december te horen op de radio. De bedoeling: de consument eraan herinneren dat je met mazout zelf kiest hoeveel, waar en wanneer je bestelt. Het thema

Een warm gebaar voor
wie het moeilijk heeft

‘autonomie’ komt er na de radiospots van half september en half

De strijd tegen energiearmoede staat de laatste jaren hoog op de agenda.

Brussel, MNM/Donna, Nostalgie VL, La première, VivaCité, Classic 21,

Daarom biedt het Sociaal Verwarmingsfonds financiële ondersteuning in de

Pure FM, NRJ, DH Sud, Bel Rtl, Radio Contact, Nostalgie, Fun Radio,

vorm van een toelage voor iedereen die zijn verwarmingsfactuur moeilijk

Chérie FM en Mint. Tegelijk lopen er in verschillende media adverten-

kan betalen. Het Sociaal Verwarmingsfonds is een gezamenlijk initiatief van

tiecampagnes die zich zowel tot het grote publiek richten als tot de

de overheid, de OCMW’s en de aardoliesector. Elk jaar publiceren ze een

professionele gebruiker. Het gaat om vakbladen en magazines als

nieuwsbrief voor wie recht heeft op de toelage en zetten ze een campagne

‘Rénover et construire avec succès/Verstandig Bouwen en Renove-

op touw om ook stookolieleveranciers te informeren, met brochures en af-

ren’, ‘Ma rénovation réussie/Mijn verstandige verbouwing’, ‘Je vais

fiches over de verwarmingstoelages en over de mogelijkheid om facturen

construire/Ik ga bouwen’, ‘Living’, ‘Bâtir et rénover/Bouwen en renove-

gespreid te betalen. Ook verwarmingstechnici hebben veel contact met

ren’, ‘L’entreprise/De onderneming’, ‘ICS’, ‘Sanilec’, ‘Installatie & Bouw’

stookoliegebruikers. Zij kunnen dus makkelijk affiches van het Sociaal Ver-

en ‘Bouwnieuws/Bouwunie’.

oktober, die focusten op ‘investeren in zuinigheid’ en ‘energielabel’.
De spots worden uitgezonden op QMusic, JoeFM, Radio 1, Studio

warmingsfonds ophangen op een opvallende plek en brochures uitdelen
aan hun klanten. Door het Sociaal Verwarmingsfonds bekend te maken bij
uw klanten, helpt u hen om hun energiefactuur te verlichten.

U kan de brochures en affiches van het Sociaal Verwarmingsfonds
bestellen via fax (02/503.27.26), tel. (02/503.27.23)

Tegelijk lopen er advertentiecampagnes in vakbladen en
magazines.

of via mail (maryline.longfils@vc-fc.be).

Mazout Alerts

Meer info op www.verwarmingsfonds.be.

Informazout maakt de klant het leven makkelijker
Een belangrijk voordeel van verwarmen met stookolie is dat de verbruiker te allen
tijde zelf de touwtjes in handen heeft. Hij beslist wanneer hij stookolie laat leveren,
door welke leverancier en hoeveel liter hij inslaat. Alleen: hij mag niet vergeten om
tijdig te bestellen!
Onlangs lanceerde Informazout de Mazout Alerts voor het onderhoud van de installatie
en de tankcontrole (zie Verwarmingsinfo 175). Nu is er ook de Bestel Alert. Stookoliegebruikers kunnen zich hiervoor gratis inschrijven op de website van Informazout. Wie zijn
gemiddelde jaarverbruik kent, voert dat in samen met de datum van de laatste bestelling.
Wie zijn verbruik niet kent, kan het berekenen op basis van de leveringen van de laatste drie
jaar. Het gemiddelde jaarverbruik en het aantal graaddagen bepaalt wanneer de gebruiker
een mail of sms krijgt. Op dat moment kan hij zijn mazoutpeil checken en eventueel een
bestelling plaatsen. Met Mazout Alerts hebben de mazoutklanten dus alweer een zorg
minder.
Een leuke extra: de klant kan ook de contactgegevens van zijn installateur of leverancier
ingeven. Vertel uw klanten dus over de nieuwe service, of stel na een onderhoud of levering
voor om de inschrijving voor hen te regelen. Een win-winsituatie, want zo krijgt de klant bij
elke reminder uw contactgegevens te zien.

Zie de homepage van de
Informazout-website of
www.informazout.be/nl/mazout-alerts
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INNOVATIE

SYSTEEMWATERREINIGING EN CONDITIONERING
BIJ CENTRALE VERWARMING WINT TERREIN
IN BELGIË EN EUROPA
Goed onderhoud draait om het voorkomen in plaats van het verhelpen van storingen.
De kwaliteit van het systeemwater in een centraal verwarmingssysteem is daarbij van
doorslaggevend belang. Een schone installatie functioneert niet alleen storingsvrijer,
maar ook langer, rendabeler en zuiniger.

De kwaliteit van ons stadswater is van hoog niveau en verbetert

Door kalkafzetting neemt het rendement van een systeem langzaam

nog steeds. Logischerwijs worden alle typen installaties stan-

maar zeker af, met uiteindelijk een defect of storing tot gevolg. Voor de

daard hiermee gevuld. Van centrale verwarming met ketel tot

eindgebruiker brengt dit extra energieverbruik en kosten met zich mee,

warmtepomp en van vloerverwarming tot koelsysteem en op-

terwijl de installateur te maken krijgt met kostbare en nodeloze onder-

slag. Omdat systeemwater vaak jarenlang door een installatie

houdsuren. Naast kalk speelt ook corrosie een belangrijke rol in de ver-

circuleert, kan zelfs het zuiverste drinkwater op termijn voor

vuiling en slijtage van een cv-systeem. Wanneer de verschillende meta-

problemen zorgen.

len in een installatie op elkaar gaan reageren door elektrische geleiding,
is corrosie zelfs in een gesloten systeem onvermijdelijk. Naast de scha-

Vele vormen van verontreiniging

delijke afzet van corrosiefragmenten, zorgt de doorstroom in een

Zelfs bij relatief zacht water gaat de in het water aanwezige kalk

cv-systeem ervoor dat kleinere en grotere roestdeeltjes loskomen en

zich afzetten doorheen het hele systeem. Leidingen raken ver-

door het systeem gaan zwerven, met alle gevolgen van dien; kwetsbare

stopt, gevoelige onderdelen zoals warmtewisselaars of kleppen

onderdelen worden aangetast, verontreiniging hoopt zich op en ver-

raken beschadigd en radiatoren of vloerverwarmingselementen

stoppingen als gevolg van magnetiet (slib) gaan een reële bedreiging

krijgen last van koude zones. Dit proces wordt in werking gezet

vormen. Ten slotte zijn er nog bacteriologische vervuiling en schomme-

zodra een installatie wordt gevuld met stadswater, zelfs bij instal-

lende pH-waardes die de kwaliteit van het cv-systeemwater en daar-

laties die nieuw geïnstalleerd worden.

mee het functioneren van een installatie ondermijnen. De enige manier
om deze problemen op te lossen, die zich buiten het gezicht van de
installateur en de eindgebruiker afspelen, is van binnenuit door gecon-

Hoe werkt het?

ditioneerd cv-systeemwater te beschouwen als de sleutel tot een zuivere en storingsvrije installatie.

Waarden die VDI2035 voorschrijft voor systeemwater
verwarmingsinstallaties
Laag zoutgehalte Hoog zoutgehalte
Geleidbaarheid
(µS/cm)

Werking van chemische vloeistoffen
Moleculen hebben een hydrofiele en een lipofiele kant. Hierdoor
bekomt men een beschermende alsook een reinigende functie,
waardoor verontreiniging wordt afgevoerd naar het filter.

Uiterlijk

< 100

Helder zonder sedimenten of substanties

pH (bij 25°C)
Zuurstof (mg/l)

100 - 1.500

8,2 – 10*
< 0,1

*Bij aluminium (-legeringen) ligt de praktische bovengrens op 9
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< 0,02

“Waarom onderhoudscontracten baseren op storingen
als die te voorkomen zijn?”
Innovatieve oplossingen
De installatiemarkt in Groot-Brittannië loopt op dit gebied voorop.
Cv-systeemwaterreiniging en bescherming is er zelfs per wet verplicht. Ook in de installateursbranche in de Benelux gaan steeds
meer stemmen op voor systeemwaterreiniging en conditionering als
standaardonderdeel van een onderhoudsprogramma. Gespecialiseerde waterbehandelingsfirma’s bieden daarvoor hoogwaardige
oplossingen, zowel voor systemen van particulieren als voor grote
industriële toepassingen. Met een innovatief assortiment filters,
chemische vloeistoffen en glycol wordt een structurele bijdrage aan
beter onderhoud van grote systemen en installaties in de woning-

3 tips om corrosieschade
te vermijden
Corrosie kan cv-installaties ernstige schade toebrengen.
Het is dan ook cruciaal om bij de installatie enkele
belangrijke vuistregels in acht te nemen en regelmatig
drie essentiële parameters van het vulwater te
controleren: het zuurstofgehalte, de pH-waarde en de
elektrische geleidbaarheid.

en utiliteitsmarkt geleverd. Door het water schoon en in topconditie
te houden, functioneert een systeem optimaal en wordt zelfs de le-

e

Aangezien corrosie enkel mogelijk is wanneer er zuurstof
aanwezig is om de oxidatiereactie op gang te brengen, is het van
belang om het zuurstofgehalte in het cv-water te beperken – in
eerste instantie door de installatie niet te snel te vullen. Wanneer
er voortdurend zuurstof binnendringt (door waterlekken, op
verkeerde wijze bijvullen of slecht functionerende
expansievaten), kunnen er problemen optreden. Een
zuurstofdichte installatie is dus geen overbodige luxe.

r

De pH-waarde van het cv-water moet eveneens binnen de
perken blijven, ook al ondergaat ze doorgaans een kleine stijging
door de thermische werking. Vermits aluminiumlegeringen geen
stabiele oxidehuid kunnen vormen bij een pH hoger dan 9,
wordt de zuurtegraad best twee tot vier maanden na de
ingebruikname gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd met
behulp van chemische vloeistoffen.

t

Tot slot is ook de elektrische geleidbaarheid van het vulwater van
belang. Deze zorgt er immers voor dat de impact van zuurstof
groter wordt. Hoe lager de geleidbaarheid – terug te dringen via
een demineralisatie van het vulwater – hoe hoger de weerstand
van de installatie tegen een eventuele zuurstofinfiltratie.

vensduur van een systeem verlengd.

Filters en vloeistoffen
De combinatie van kwalitatieve filters en chemische vloeistoffen
helpt installateurs bij het oplossen van storingen en het structurele
onderhoud bij klanten. Superieure reiniging gaat bij deze firma’s
hand in hand met gebruiksgemak. De verschillende filters verzamelen verontreiniging uit de hele installatie, o.a. gebruikmakend van
hydrocyclone werking en een krachtige [neodymium]magneet. De
installateur kan de filter eenvoudig periodiek reinigen terwijl het systeem in bedrijf blijft. Om de werking van de filter verder te verbeteren, kan een filtervloeistof met protector toegevoegd worden aan
het water. Kalkaanslag en corrosie krijgen geen kans en de pH-waarde blijft stabiel. Een systeem behoudt langer rendement, heeft minder last van storingen en de installateur heeft minder omkijken naar
het onderhoud. Met een tevreden klant als resultaat. Voor installaties die reeds (sterk) verontreinigd zijn, beschikken de gespecialiseerde waterbehandelingsfirma’s over een reeks reinigingsvloeistoffen. Hiermee kunnen zelfs hardnekkige problemen worden opgelost,
eventueel door een krachtspoeling uit te voeren.

Onderhoudsprotocol
Hoewel deze producten in de regel eenvoudig zijn toe te passen,
vraagt de complexe problematiek bij grote cv-systemen meestal
om een gedegen aanpak. De gespecialiseerde firma’s werken
daarom nauw samen met installateurs om complexe onderhoudsvraagstukken het hoofd te bieden. Hun onderhoudsprotocol biedt installateurs zelfs een stappenplan om met een minimale investering tot een structurele oplossing te komen. Op
basis van grondige laboratoriumanalyses wordt de staat van het
cv-systeemwater in kaart gebracht en geoptimaliseerd, zodat
een systeem weer maximaal presteert.
Met de medewerking van Fernox.

> De verschillende filters verzamelen verontreiniging uit
de hele installatie, o.a. gebruikmakend van hydrocyclone
werking en een krachtige [neodymium]magneet.
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TRISTAN SUFFYS, SECRETARIS-GENERAAL EUROFUEL

DOSSIER

DE OGEN EN OREN VAN DE
STOOKOLIESECTOR IN BRUSSEL
Eurofuel verdedigt de belangen van de stookoliesector bij de Europese instellingen en
bij andere beleidsmakers op Europees niveau. De vereniging bestaat uit 10 nationale
organisaties (waaronder Informazout) die de belangen van stookolie vertegenwoordigen in hun eigen land: Duitsland, Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, het Verenigd-Koninkrijk en Zwitserland. De UPEI (onafhankelijke
Europese stookolie-unie) is geassocieerd lid. Tristan Suffys, secretaris-generaal van
Eurofuel, legt uit hoe zij de stookoliesector verdedigen in Brussel.

Verwarmingsinfo: Is Eurofuel representatief voor de stookolie-

Welk dossier was het belangrijkst de afgelopen jaren?

sector in heel Europa?

We hebben 10 jaar gewerkt aan het dossier over ecodesign en aan de

Tristan Suffys : Onze leden komen uit de landen die het meest ver-

energielabels voor verwarmingstoestellen die in september 2015

warmen met stookolie. Natuurlijk zijn er nog

werden ingevoerd. We moesten ervoor zorgen dat de belangen van de

andere landen, maar vaak zijn we daar nog

sector niet in het gedrang kwamen en dat stookolie niet weggeconcur-

niet aanwezig omdat ze geen nationale

reerd zou worden door andere energiebronnen. We zijn behoorlijk

organisatie hebben die kan toetreden

tevreden over het resultaat: de beste stookolieketels (met het hoogste

tot Eurofuel. Dat neemt niet weg dat we

rendement) krijgen een A-label of zelfs een A+ bij een combinatie met

geïnteresseerd kijken naar wat er

hernieuwbare systemen zoals zonnepanelen of warmtepompen.

gebeurt in andere landen. In Denemarken bijvoorbeeld hebben we
ons sterk verzet tegen plannen om

Er zijn ook meer politiek getinte dossiers…
De Europese doelstellingen voor 2020 inzake klimaatverandering en

het gebruik van stookolieketels aan

energie-efficiëntie zijn bekend: 20% minder uitstoot van broeikasgas-

banden te leggen.

sen, 20% meer energie-efficiëntie en 20% van de energie uit duurzame
bronnen halen. Er zijn zelfs al doelstellingen vastgelegd voor 2030 en
2050. Op het terrein verandert dat niet veel, al is het maar omdat de
technologie in tussentijd niet stilstaat en omdat de deadlines niet overeenstemmen met een klassieke investeringscyclus. Maar het zijn wel
dossiers die we nu al moeten opvolgen als we een toekomst willen voor
verwarming op stookolie.
Twee richtlijnen over energie-efficiëntie – de Richtlijn betreffende
de energieprestaties van gebouwen en de Richtlijn betreffende de
energie-efficiëntie – worden binnenkort herzien. Zal die herziening
onze sector treffen?
De richtlijnen voorzien maatregelen om het energieverbruik in gebouwen
omlaag te krijgen. Dat heeft vaak met isolatie te maken, wat ons niet
meteen aanbelangt, maar ook met verwarming. Ook hier moeten we de
zaken goed opvolgen, zodat we invloed kunnen uitoefenen op de regelgeving. Zo moeten we ervoor zorgen dat de verschillende verwarmingssystemen gelijk behandeld worden en dat de Europese Commissie, het
Parlement of de Raad niet beslissen om over 20 jaar alleen nog warmtepompen of hernieuwbare energie toe te laten.

Eurofuel-secretaris-generaal Tristan Suffys gelooft in de evolutie van hybride
systemen en de groei van vernieuwende vloeibare brandstoffen. Een mooie
toekomst voor stookolie.
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Aan de andere kant promoot Eurofuel de combinatie van stookolie en hernieuwbare energie in een hybride systeem. Spreken
beide zaken elkaar niet tegen?
Veel mensen denken ten onrechte dat we tegen hernieuwbare energie
zijn. Maar de opkomst van hybride systemen is niet tegen te houden. In

Strategisch, politiek en
technisch lobbywerk

Duitsland wordt een groot deel van de nieuwe stookolieketels geïnstalleerd in combinatie met zonnepanelen of een stookketel op hout. In

Verwarmingsinfo: De raad van bestuur van Eurofuel neemt

Frankrijk opteren ze eerder voor de combinatie stookolieketel en

strategische en politieke beslissingen. Welke rol speelt de tech-

warmtepomp.

nische commissie daarin?
Tristan Suffys : In de commissie zetelen mensen uit onze nationale

Stookolie wacht een mooie toekomst,
zeker in die landen waar de sector
blijft innoveren en ook systemen en
producten blijft aanbieden die passen
binnen de nieuwe beleidslijnen.

organisaties die over een ruime technische bagage beschikken. Zo
doen we regelmatig een beroep op de expertise van Cedicol. In de
commissie wordt informatie uitgewisseld die essentieel is voor onze
werking. Voor onze Europese strategie halen we immers inspiratie uit
ervaringen van andere landen. Op basis van die informatie stelt de
commissie technische documenten op. Onze standpunten zijn dan wel
politiek getint, onze strategie moet ook technisch onderbouwd zijn.

Vaart onze sector daar wel bij?

Wie zijn jullie gesprekspartners binnen Europa?

Als we minder broeikasgassen willen uitstoten, zijn hybride systemen

Om efficiënt te lobbyen, moet je iedereen aanspreken: Commissie, Parle-

de ideale oplossing: hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen) en een

ment en Raad. We onderhouden nauwe banden met de Commissie (DG

energie-efficiënte stookolieketel met hoog rendement als back-up

Energie, DG Klimaat, DG Interne markt, industrie, ondernemerschap en

wanneer de zon niet schijnt. Stookolie is de ideale back-up voor

kmo's) (1), want de nieuwe initiatieven ontstaan daar. Ook met de commis-

systemen met hernieuwbare energie, ook in de toekomst.

sies in het Europees Parlement hebben we veel contact. Voor de
Europese Raad, die de nationale regeringen vertegenwoordigt, rekenen
we op de steun van onze leden in hun eigen land. Daarnaast dienen we
als tussenpersoon voor de permanente vertegenwoordiging van de lidstaten in Brussel.
Hoe communiceert u met de instellingen?

VERKOOP VAN STOOKOLIE-INSTALLATIES
IN 2014

We organiseren vergaderingen over een specifiek onderwerp en
nodigen daarop spilfiguren uit (bv. kamerleden). Daarnaast houden
we ook conferenties voor meerdere gesprekspartners - politici, maar
ook mensen uit de industrie en ngo's. Zo willen we het debat aangaan
met verschillende actoren uit de energiesector, onze ideeën op tafel
leggen en onze zichtbaarheid vergroten.
U gaat dus niet alleen in gesprek met de Europese instellingen?
Nee, we overleggen ook met energieproducenten in brede zin en met
fabrikanten van verwarmingstoestellen. In Brussel zijn er zo’n 15.000 tot
30.000 lobbyisten voor alle sectoren samen. Alleen kan Eurofuel de
wetgeving niet beïnvloeden. Daarom werken we regelmatig samen met
organisaties zoals UPEI, ECFD (Europese organisatie van brandstof
leveranciers), FuelsEurope (organisatie van de Europese petroleum
raffinaderijen), EHI (vereniging van de Europese verwarmingsindustrie)
en met fabrikanten en leveranciers op nationaal niveau.
(1) De directoraten-generaal (DG) van de Europese Commissie maken
Europese wetsvoorstellen voor een specifiek domein en gaan na of de
wetgeving correct wordt toegepast. Het zijn de administratieve diensten
van de Commissie, zoals de Federale Overheidsdiensten (FOD) in België.
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IERLAND
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CEDICOL OPENT DERDE
TRAININGSCENTRUM IN LOKEREN
Na Brussel en Bergen krijgt ook Lokeren een nieuw trainingscentrum. Cedicol breidt zijn
opleidingsaanbod uit met ultramoderne installaties en bereikt zo de installateurs uit het
noorden van het land beter.
Sinds 1 september is het trainingscentrum in Lokeren operationeel. Het kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen
het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs (PCVO)
Scheldeland van de provincie Oost-Vlaanderen en Cedicol. “De
provincie stelt het gebouw ter beschikking. De fabrikanten die
aangesloten zijn bij Cedicol ondersteunen in didactisch materiaal, waaronder ketels die we gebruiken in de lessen”, vertelt
Kurt Van Campenhout, technisch directeur bij Cedicol. “We beschikken over 15 stookolieketels en 20 aardgasketels. Zo leren
de installateurs werken met verschillende soorten materiaal.
De praktijklessen sluiten dus nauw aan bij de realiteit, wat een
enorme meerwaarde betekent voor de installateurs”. De installateurs zullen binnenkort trouwens gebruik kunnen maken
van les- en praktijklokalen die volledig gerenoveerd werden
met middelen van de provincie Oost-Vlaanderen.

Een unieke omkadering
Naast een unieke lesomgeving garandeert Cedicol ook een
professionele omkadering. Alle trainers kunnen immers bogen
op een ruime praktijkervaring. Ze beschikken bovendien over
de wettelijke erkenningen. “De competenties en de expertise
van onze trainers zijn een grote troef. Als bevoorrechte gesprekspartner van de overheid volgen we ook de regelgeving
op de voet, een ander belangrijk aspect van onze cursus. Onze
goede reputatie hebben we al sinds 1962 te danken aan die
combinatie van factoren (zie infografie hieronder). Met het
nieuwe centrum in Lokeren maken we installateurs het leven

HOOGTEPUNTEN IN DE GESCHIEDENIS VAN CEDICOL
1962

oprichting van het
referentiecentrum voor
vloeibare brandstoffen Cedicol

1984

lancering
van het
Optimaz-label
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2004

lancering
van het
Optimaz-elite-label

2005

lancering
van het
Optitank-label

2006

renovatie van het
trainingscentrum
in Brussel

2011

het trainingscentrum krijgt
aardgasketels en wordt bevoegd
om het certificaat ‘technicus
gasvormige brandstof’ af te leveren

Opleidingskalender Cedicol 2017
startdatum

einddatum
(examen)

Basisopleiding Gas

09.01.17

30.01.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen G (GI/GII)

30.01.17

31.01.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen L

08.02.17

09.02.17

Hernieuwing wetgeving Wallonie

16.02.17

16.02.17

Opleiding CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

01.02.17

20.02.17

Hernieuwing wetgeving Wallonie

23.02.17

23.02.17

Erkend verwarmingsinstallateur Brussel

13.03.17

15.03.17

Gastechniek GI (unit gasketels)

20.03.17

27.03.17

Wetgeving Brussel

28.03.17

29.03.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen G (GI/GII)

25.04.17

26.04.17

Basisopleiding Stookolie

02.05.17

22.05.17

Hernieuwing technicus opslagtanks

29.05.17

29.05.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen L

07.06.17

08.06.17

simpeler en breiden we ons opleidingsaanbod verder uit”, zegt

Gastechniek GII (ventilator gasbrander)

01.06.17

12.06.17

Kurt Van Campenhout.

Wetgeving Wallonië

28.06.17

28.06.17

Basisopleiding Stookolie

02.10.17

23.10.17

Opleiding hernieuwbare energie

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen L

25.10.17

26.10.17

Cedicol kent de dagelijkse realiteit van installateurs en kan

Hernieuwing technicus opslagtanks

09.11.17

09.11.17

daardoor makkelijk inspelen op de verwachtingen van de sec-

Hernieuwing wetgeving Wallonie

14.11.17

14.11.17

tor. Zo worden de opleidingen bijvoorbeeld aangeboden als

Wetgeving Wallonië

16.11.17

16.11.17

dagcursus. Ook met de compacte modules zoekt Cedicol zo

Basisopleiding Opslagtanks

20.11.17

23.11.17

Wetgeving Brussel

29.11.17

30.11.17

EPB verwarmingsadviseur Brussel

06.12.17

07.12.17

Gastechniek GII (ventilator gasbrander)

05.12.17

11.12.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen G (GI/GII)

11.12.17

12.12.17

Opleiding
OPLEIDINGSCENTRUM BRUSSEL

Cedicol REKRUTEERT
Cedicol blijft groeien en is daarom op zoek naar
juryleden en docenten (theorie en praktijk).
Heb je zin in een nieuwe uitdaging en beschik je
over de nodige competenties en ervaring? Neem
dan contact op met Cedicol op 02.558.52.20.

veel mogelijk aansluiting bij de praktijk van het terrein. “We beseffen dat een opleiding of bijscholing behoorlijk zwaar kan zijn
voor installateurs en proberen daar rekening mee te houden.
We spelen ook in op maatschappelijke evoluties. Zo starten we
in maart 2017 met opleidingen over hernieuwbare energie
(RESCert). De klanten van de installateurs die deze opleiding

OPLEIDINGSCENTRUM LOKEREN

zullen volgen, kunnen zo van bepaalde premies genieten, af-

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen L

11.01.17

12.01.17

hankelijk van het gewest. Daarnaast leggen we binnenkort het

Opleiding CERGA gasmonteur

25.01.17

26.01.17

accent op specifieke technische opleidingen rond dimensione-

Vrijstellingsproef CERGA gasmonteur

26.01.17

26.01.17

ring en inregeling van verwarmingsinstallaties. Correct ingere-

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen G (GI/GII)

03.02.17

06.02.17

gelde verwarmingsinstallaties zorgen immers voor duurzaam

Basisopleiding Stookolie

01.02.17

23.02.17

energiebeheer en tevreden klanten. Consumenten zijn almaar

Opleiding CERGA gasmonteur

23.02.17

24.02.17

kritischer en veeleisender. Daarom willen we installateurs be-

Opleiding CERGA gasmonteur

23.03.17

24.03.17

geleiden om beter aan de wensen van de klant te kunnen vol-

Vrijstellingsproef CERGA gasmonteur

24.03.17

24.03.17

Opleiding CERGA gasmonteur

18.04.17

19.04.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen L

20.04.17

21.04.17

Thermische zonne-energiesystemen SWW (RESCert)

09.03.17

28.04.17

Basisopleiding Gas

03.05.17

24.05.17

Opleiding CERGA gasmonteur

23.05.17

24.05.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen G (GI/GII)

29.05.17

30.05.17

Basisopleiding Opslagtanks

06.06.17

16.06.17

Hernieuwing technicus opslagtanks

20.06.17

20.06.17

Opleiding CERGA gasmonteur

22.06.17

23.06.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen L

11.09.17

12.09.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen G (GI/GII)

18.09.17

19.09.17

Gastechniek GI (unit gasketels)

07.09.17

22.09.17

Basisopleiding Gas

27.09.17

18.10.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen G (GI/GII)

24.10.17

25.10.17

Hernieuwing brandertechnicus brandstoffen L

21.11.17

22.11.17

Thermische zonne-energiesystemen SWW (RESCert)

09.11.17

07.12.17

Verwarmingsaudit >100kW (H100)

16.10.17

08.12.17

doen”, besluit Van Campenhout.

2012

het trainingscentrum in Bergen wordt
opgericht in samenwerking met de Forem
(Waalse tegenhanger van de VDAB)

2013

nieuwe website
en opleidingen
in modules

2015

CERGA-opleidingen
in het
cursusaanbod

2016

het opleidingscentrum van Lokeren gaat
open in samenwerking met de provincie
Oost-Vlaanderen en de fabrikanten die
aangesloten zijn bij Cedicol
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KASTEEL VAN THAROUL

RENOVEREN
OM TE VERHUREN
Pascale van de Put en haar echtgenoot hebben een voorliefde voor oude gebouwen.
Ze kochten het kasteel van Tharoul, in het Luikse gehucht Marchin, en maakten van de
renovatie een levensproject. Een kijkje achter de schermen.

V

oor het koppel was het liefde op het eerste gezicht. Ze kochten

kant (zo’n zestig ramen!), het dakgebinte gezandstraald, de muren

het kasteel in 2010 en trokken er een jaar lang elk weekend

(her)bepleisterd in alle ruimtes en verwarming geplaatst op alle ver-

naartoe. Zo ondervonden ze aan den lijve de invloed van de seizoe-

diepingen. Anderhalf jaar was het hier een indrukwekkende werf”, ver-

nen. “Van isolatie was geen sprake, dus het comfort was beperkt. In

telt de eigenaresse. Wie het kasteel huurt, kan er ter plaatse haar

de winter waren de ruimtes vaak pas warm wanneer we zondag weer

mooie album bewonderen met foto’s van de werken.

vertrokken”, vertelt Pascale van de Put. “De kinderen vonden dat niet
altijd leuk, maar achteraf gezien zijn we blij dat we de tijd genomen

Van financieel plan tot verwarming

hebben om goed na te denken over ons renovatieproject."

Tegenwoordig wordt het kasteel verhuurd voor seminaries en als vakantiehuis. Die keuze heeft uiteraard invloed gehad op de configura-

950 m2 bewoonbare oppervlakte

tie van de verwarmingsinstallatie. Een goede verwarmingsinstallatie

Het kasteel heeft een bewoonbare oppervlakte van 950 m², verspreid

was van doorslaggevend belang voor het comfort en dus voor het

over drie verdiepingen, kelder niet meegeteld. Oorspronkelijk was er

slagen van het project op lange termijn. De eigenaars wilden zeker zijn

alleen verwarming op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Het

van hun keuze en deden daarom een beroep op een energiedeskun-

kasteel was nergens geïsoleerd en alle ramen hadden enkel glas. Er

dige, die hen begeleidde in samenspraak met de architect. “Het was

moest dus heel wat gebeuren om het gebouw om te toveren tot een

een hele uitdaging”, vertelt Luc della Faille. “Mijn rol bestond erin om

comfortabele, warme plek.

alle mogelijkheden op een rijtje te zetten en de interessantste opties

“We hebben alles gerenoveerd: we hebben het dak hersteld, de par-

te zoeken voor de klant.

ketvloer geïsoleerd, dubbel glas gestoken over de volledige achter-

Een eerste optie was de bestaande lagetemperatuurketel koppelen

“We zijn nu enkele maanden open en de feedback
van de klanten is erg positief. Velen hebben opnieuw
gereserveerd voor volgend jaar. Dat is een goed teken.”
Pascale van de Put, eigenaresse van het kasteel
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< Het kasteel van Tharoul ligt in een park van
4,5 hectare en werd volledig gerenoveerd. Nu is het
een bijzondere, gezellige plek voor seminaries en
familieweekends.

CASE

“Het was zoeken naar het juiste
evenwicht tussen optimaal comfort en
rendement, rekening houdend met het
specifieke karakter van de plek en
met de bestemming."
Luc della Faille, energiedeskundige
Pascale van de Put

TECHNISCHE FICHE
aan een nieuwe pelletketel, die zou dienen als hoofdverwarming. Dat
klonk als een goed idee, maar het bleek heel duur en bovendien niet
praktisch, door beperkingen zoals de opslag van de pellets, de toegankelijkheid en de eventuele herstellingen wanneer de eigenaars afwezig
zijn. Bovendien maakte dat het lastig om de verbruikskosten door te
rekenen aan de huurders. Die piste werd verlaten, en we beslisten meer
te investeren in isolatie.”
De bestaande ketel van 100 kW was relatief recent en verwarmde de
benedenverdieping en de eerste verdieping. Een tweede piste bestond
erin die te vervangen door een model van 160 kW dat ook de tweede
verdieping en het bijgebouw kon verwarmen, en daarnaast in warm water kon voorzien voor 15 badkamers. Het kasteel van Tharoul heeft immers 13 slaapkamers en een slaapzaal, goed voor 38 bedden in totaal,
en elke kamer heeft nu ook zijn eigen badkamer. “Vanuit energetisch

Verwarmingsketels
Viessmann Vitorond 100 van 80 kW+ Viessmann
Vitorond 200 van 100 kW – lagetemperatuurketels
Boiler sanitair warm water
Viessmann Vitocell 100-V van 750 liter
Mazoutopslag
Bovengronds, 8000 liter
Energiedeskundige
Luc della Faille
Locatie
Tharoul
Surf naar www.chateaudetharoul.be
voor meer foto’s

standpunt was het plaatsen van één enkele ketel met een groot vermogen niet zo interessant in de zomer", vervolgt Luc della Faille.
"Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de bestaande stookolieketel te behouden en hem te combineren met een tweede, minder krachtig model dat extra verwarmingsvermogen kan leveren en instaat voor
de productie van het sanitair warm water. Voor de renovatie werd een
kleine elektrische boiler voor het warm water gebruikt. In de nieuwe installatie blijft de grote ketel uit in de zomer en volstaat de 'kleine' ketel
voor het sanitair warm water. De enige technische uitdaging was om het
nieuwe buffervat voor SWW van 750 liter de kelder in te krijgen. Daarvoor hebben we een muur moeten uitslaan”, lacht hij.

Comfort op de eerste plaats
Het was belangrijk dat de installatie ook verbruikspieken in verwarming
en warm water kon opvangen. “Het comfort van de huurders komt op
de eerste plaats. De locatie is prachtig, maar reclame maken is nutteloos als een groep van dertig mensen klaagt dat ze het te koud hadden
tijdens hun teambuildingweekend. Dat konden we ons niet veroorloven”, zegt Pascale van de Put.
Dankzij de verbruiksmeters kunnen de eigenaars ook de effectieve verbruikskosten doorrekenen aan hun klanten. “Het verbruik kan enorm
verschillen naargelang de groep. Daar hebben we zelf geen vat op. We
verhuren het kasteel volgens twee formules: voor groepen van 24 of van
36 personen. Voor kleinere groepen hadden we de toegang tot een verdieping kunnen afsluiten, maar dat hebben we niet gedaan. We willen
dat de huurders optimaal van hun verblijf kunnen genieten. Misschien
verklaren sommigen ons voor gek, maar wij zijn heel gelukkig dat we
zo’n prachtig gebouw een nieuw leven hebben kunnen geven."
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Een nieuwe mazoutketel met A label is zo veel zuiniger
dat je hem zal aanbidden!
Op zoek naar een mooie besparing? Investeer dan in een nieuwe mazoutketel met label A.
Daarmee verbruik je tot 30 % minder en beschik je meteen over een energiezuinige ketel van de nieuwste
generatie. De goden zullen met u zijn!

Meer info op www.informazout.be

Warm voor de toekomst

