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EDITO

Een derde van de Belgen rekent vandaag op stookolie 
voor een veilige en betrouwbare warmtevoorziening van 

hun woning. Vele van deze woningen bevinden zich in een 
landelijke omgeving of aan de rand van stedelijke gebieden. 
Het merendeel van die woningen zijn niet of moeilijk aan-
sluitbaar op het aardgasnet en het is niet altijd mogelijk om 
een warmtevoorziening op basis van een warmtepomp te 
voorzien, want dit stuit vaak op onoverkomelijke technische 
en/of fi nanciële hindernissen.
Om de klimaatdoelen te halen, is het zondermeer nood-
zakelijk om de uitstoot van broeikasgassen van gebouwen-
verwarming te verminderen en daarvoor is er behoefte aan 
een breed pallet aan duurzame maar ook maatschappelijk 
aanvaardbare oplossingen. En hier hebben alle techno-
logieën, zonder uitzondering, een rol te spelen. Zo is een 
koolstofarme warmtevoorziening met een verwarmings-
ketel op vloeibare brandstof een van deze mogelijkheden. 
Informazout gelooft daarbij in een “stap voor stap” aanpak 
om deze energetische en ecologische overgang op een 
aanvaardbare en betaalbare wijze te realiseren. 

“De installatieverboden die we zien 
opduiken zijn verontrustend voor 

huiseigenaren”

Om de energietransitie te verwezenlijken is de gebruikte 
energie de beslissende uitdaging en niet de technolo-
gie omdat klimaatrelevante emissies afkomstig zijn van 
de energie en niet van het toestel. En dit zowel met de 
huidige elektriciteitsmix als met de brandstoff en van van-
daag. Het is daarom essentieel dat alle energiebronnen 
CO2-neutraal worden op termijn. Daarbij is het in eerste 
instantie noodzakelijk om de effi  ciëntie van de woning te 
verbeteren en om meer op een koppeling met hernieuw-
bare energie in te zetten. Zo kan de brandstofbehoefte 
worden verminderd. Dit is een prioriteit aangezien de 
alternatieve koolstofarme brandstoff en niet in dezelfde 
hoeveelheden beschikbaar zijn als de huidige, fossiele 
brandstoff en.

Installatieverboden die we zien opduiken zoals het verbod 
op het plaatsen van stookolieketels in Vlaanderen zijn ver-
ontrustende maatregelen voor huiseigenaren. Velen zullen 
hierdoor niet kiezen om op korte termijn een moderne 
hoogrendementsketel te plaatsen die minder verbruikt en 
minder uitstoot, maar wel om het gebruik van hun oude 
ineffi  ciënte ketel  zo lang mogelijk te behouden. Het voor 
de hand liggende alternatief, overstappen naar een 
andere fossiele brandstof die op termijn ook zal ver-
dwijnen is geen aantrekkelijke oplossing. De installatie 
van alle verwarmingsketels met een hoog rendement 
ongeacht de brandstof moet mogelijk blijven waar-
bij ook de combinatie met hernieuwbare energie 
moet overwogen worden.
Bovendien getuigt dergelijke onsamenhangen-
de, regionale wetgeving niet van een lange-
termijnvisie. In de plaats daarvan zou er beter 
een eensgezinde energiewet komen, die de ge-
leidelijke integratie van en een evenredig gebruik 
van hernieuwbare energie verplicht stelt in het ge-
val van vernieuwing van de verwarmingsinstallatie 
op fossiele brandstof of bij hybride ketels.
De bijmenging van op biomassa of op elektriciteit 
gebaseerde koolstofarme vloeibare brandstoff en in 
stookolie kan een belangrijke bijdrage leveren tot het 
behalen van de klimaatdoelstellingen. De proportie van 
hernieuwbare brandstof in de bijmenging zou geba-
seerd kunnen worden op de totale CO2-reductie die 
vereist is voor de verwarmingsinstallatie, waarbij alle 
hernieuwbare energiecomponenten die aanwezig 
zijn worden opgeteld. We kunnen het maar voor-
stellen…

Veel leesplezier.

Willem Voets
General Manager

Klimaatdoelen bereiken dankzij 
efficiëntie en koppeling met 

hernieuwbare energiebronnen…
niet met het verbieden van technologie!
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ACTUA

‘EU Energy Days 2021’: een terugblik 
op de campagne van Eurofuel

Net als Informazout communiceert Eurofuel 
- onze Europese koepel organisatie -
regelmatig over de voordelen van koolstofarme 
vloeibare brandstoff en. In het kader van de 
European Union Sustainable Energy Week 
(EUSEW) heeft Eurofuel dan ook een campagne gevoerd met de 
naam ‘Future Fuels’, de brandstoff en van de toekomst. Er werden 
verschillende thema’s aangekaart die telkens vanuit een andere 
hoek werden belicht. Ze werden op vijf opeenvolgende vrijdagen 
in september en oktober voorgesteld. De campagne circuleerde 
ook op sociale media met de hashtag #FutureFuelsFriday. We 
blikken graag even terug op de verschillende thema’s: 
1. Vloeibare verwarmingsbrandstoff en: waarom hebben we 

deze meer dan ooit nodig in de energietransitie.
2. FAME, HVO, PtX, wat is dat? 
3. Hoe duurzaam zijn deze brandstoff en? 
4. De vloeibare brandstoff ensector en de fabrikanten van 

verwarmingsketels testten de oplossing – hoe gingen ze te 
werk?

5. Hoe zal de sector eruitzien in 2050? 

Naast deze campagne heeft Eurofuel ook deelgenomen aan een 
conferentie georganiseerd door de Franse federatie FF3C (Franse 
Federatie van Brandstoff en en Verwarming) over de toekomst van 
mazout in de woningmarkt. Het was de gelegenheid bij uitstek 
om Eurofuel’s visie te delen met het Franse publiek en de lopende 
transformatie in de sector in de verf te zetten.

https://www.eurofuel.eu/about-eurofuel/news-events

De Belgische Petroleum 
Federatie heet voortaan 
Energia

Met deze naamsverandering volgt de federatie in de 
voetstappen van een hele sector en toont zij haar 
ambitie om bij te dragen aan de energietransitie 
en een duurzame toekomst. Energia wil mee de 
schouders zetten onder het behalen van de Europese 
klimaatdoelstellingen en meewerken aan het creëren 
van een koolstofarme maatschappij.  De leden van 
Energia vormen zich nu al om tot multi-energie actoren 
en werken samen aan de technologische oplossingen 
van morgen. Volgens Energia kunnen we van de 
transitie een succes maken als we gebruik maken 
van alle duurzame technologieën en energievormen, 
waaronder de hernieuwbare en koolstofarme 
brandstoff en die ook  Informazout promoot. 

Ontdek het volledige persbericht van Energia 
hier: https://www.energiafed.be/nl/nieuws/
bpf-wordt-energia

Kick-off Atmosfair: Duitsland opent de eerste fabriek 
die groene kerosine produceert

Begin oktober is in Duitsland de eerste fabriek voor de productie van groene kerosine 
(e-kerosine) offi  cieel geopend. Een eerste stap in de ontwikkeling van dit type brandstof 
voor het land, dat de koolstofuitstoot van de luchtvaartsector drastisch wil verlagen om de 
klimaatdoelstellingen te behalen. Het bedrijf INERATEC is de drijvende kracht achter deze 
innovatie. Ze is erin geslaagd om een systeem te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om 
hernieuwbare energie (uit wind of zon) om te vormen tot een vloeibare, koolstofneutrale 
brandstof. Dat kan dankzij het gebruik van waterstof, geproduceerd via elektrolyse, en de 
opvang van CO2 uit de atmosfeer. De combinatie van beiden resulteert in een synthese-
brandstof die gelijkaardig is aan kerosine die gebruikt wordt in de luchtvaart. Hiermee zet 
Duitsland een grote stap in de richting van een koolstofarme samenleving, een doel dat ze 
willen bereiken tegen 2045 in plaats van 2050. De luchtvaartsector is vandaag verantwoor-
delijk voor 2% van de globale CO2-uitstoot.
In november 2019, was Informazout samen met een delegatie professionelen uit de  sector 
en journalisten, op werkbezoek bij INERATEC (een spin-off  van het KIT, Karlsruhe Institute of 
Technology). Een verslag hiervan is te lezen in het dossier van de Verwarmingsinfo nr. 188.
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INNOVATIE

KOOLSTOFARME VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

ER BEWEEGT WAT IN 
ONZE BUURLANDEN! (1/2)

In de vorige editie van Verwarmingsinfo vertelden we over de grootschalige actie van 
Informazout met de R33 brandstof. In ons dossier op p. 6-7 krijg je meer te weten over de 
levering van deze nieuwe brandstof aan de eerste gelukkige gebruikers. Daarmee willen 
we de Belgische politici laten zien dat koolstofarme vloeibare brandstoffen een deel van 
de oplossing zijn om de Europese klimaatdoelstellingen te bereiken. Ook onze Franse en 
Engelse buren ontwikkelen duurzame verwarmingsoplossingen met vloeibare brandstoffen. 
Eerste stop in Frankrijk om daar de situatie te bekijken.

In Frankrijk gebruikt 42% van de huishoudens gedecentraliseerde 
elektrische verwarming, terwijl 58% centrale verwarming op aardgas of 
stookolie gebruikt. Het merendeel van de woningen op stookolie 
bevindt zich in landelijke gebieden. De Franse overheid heeft vanaf 
1  juli 2022 een verbod aangekondigd op de installatie van 
verwarmingstoestellen die meer dan 250 g CO2 per kWh geproduceerde 
warmte uitstoten. Het plaatsen van een nieuwe stookolieketel of het 
vervangen van een bestaande stookolieketel door een nieuwe die met 
conventionele stookolie werkt, zal dan niet meer mogelijk zijn. Thierry 
Javit, vice-voorzitter van FF3C (Franse Federatie van Brandstoffen en 
Verwarming), schetst de mogelijkheden van biobrandstoffen als 
alternatief in Frankrijk.

Elektriciteit vertekent het debat
“De Franse Staat is in de jaren zeventig, toen de oliecrisis toesloeg, 
overgestapt op kernenergie en de toenmalige leiders besloten volop te 
investeren in energieonafhankelijkheid en dus te gaan voor “alles elek-
trisch”. Zo begon Frankrijk ook elektrische verwarming te promoten. 
Het gevolg: 50% van de Fransen verwarmt momenteel met elektriciteit”, 
legt Thierry Javit uit. De keerzijde is dat de consument in de loop der 
jaren niet meer bij het debat is betrokken en niet meer correct wordt 
geïnformeerd. “In alle communicatie in Frankrijk wordt het verband 
aangehaald tussen de opwarming van de aarde en fossiele brandstof-
fen. Dé oplossing waarbij zogezegd geen koolstof vrijkomt, is dan elek-
trische verwarming. Dit vertekent het debat. Frankrijk gebruikt zuiver 
“ecologische” motieven om dit te verantwoorden, maar men vergeet 
daarbij dat radium en uranium duizenden jaren actief blijven. En de 
consument betaalt tot driemaal meer voor die energie dan voor aard-
gas of stookolie, twee energiebronnen met een vergelijkbare kostprijs.”

Een gediversifieerde energiemix is essentieel 
“Wij zijn een van de landen die het meest gebruik maakt van nucleaire 
energie, maar er is ook een vloeibare, koolstofarme energie die wij 
kunnen aanbieden en die op elk moment kan voldoen aan het 
gevraagde verwarmingsvermogen, zelfs bij grote koude. Waarom 
gebruiken we die dan niet? Er zullen heel binnenkort periodes komen 
met hoge energievraagpieken, en we zullen een waaier aan 
energiebronnen nodig hebben om deze op te vangen. Een strenge 
winter kan ons immers leiden naar een volledige black-out.” 

Frankrijk

“We kunnen nu bewijzen dat 
onze oplossing de juiste is: ze is 
milieubewust want stoot minder 
koolstof uit. Dat is een positief signaal 
naar consumenten en politici.”
Thierry Javit, vice-voorzitter van FF3C
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Moeten we niet de elektriciteitsproductie promoten op basis van de 
verbranding van andere energieën? Nee, dat is ook geen oplossing, 
volgens Thierry Javit: “We moeten autonome verwarmingssystemen 
behouden zoals installaties die op vloeibare brandstoffen werken. 
Daarmee ben je onafhankelijk van een energiesysteem dat al onder 
zware druk staat en waarin grote investeringen nodig zijn met een 
impact op onze leefomgeving. Kerncentrales hebben een impact op het 
landschap, maar ook op de temperatuur van de rivier of de zee waarin 
het water wordt geloosd. We mogen de mensen geen rad voor de ogen 
draaien! De klimaatopwarming vereist actie, en koolstofarme vloeibare 
brandstoffen kunnen daar een deel van zijn.”

Biobrandstoffen zijn efficiënt
“Momenteel wordt in de productnorm voor stookolie in Frankrijk tot 7% 
biocomponenten toegestaan. Ons voorstel gaat heel wat verder: 
namelijk een bijmenging van 30% of 50% biocomponenten. We kiezen 
daarbij voor FAME-biobrandstof (Fatty Acid Methyl Ester) met koolzaad 
als grondstof.” De FF3C krijgt daarbij de steun van de FOP, de Franse 
Federatie van producenten van olie- en eiwithoudende gewassen. “Wij 
zijn voorstander van F30 (30% bijmenging) en F50 (50% bijmenging). 
Het werkt zeer goed in bestaande verwarmingsinstallaties en geeft 
geen technische of technologische problemen. We kunnen nu bewijzen 
dat onze oplossing de juiste is: ze is milieubewust want stoot minder 
koolstof uit. Dat is een positief signaal naar consumenten en politici.” 
Thierry Javit voegt hieraan toe: “De stookoliegebruikers zijn tevreden 
over hun verwarmingssysteem en 75% wil er graag mee verder. 
Bovendien is stookolie ideaal in landelijke gebieden die niet voorzien 
zijn van een uitgebreid hoogspanningsnet of waar geen aardgasnet 
aanwezig is. Het gaat om 30% van de Franse bevolking, op het platteland 

en in afgelegen gebieden. We kunnen hiermee aantonen dat stookolie 
als vloeibare brandstof een moderne en toegankelijke energiebron is 
geworden.”

DE SITUATIE IN FRANKRIJK IN EEN OOGOPSLAG
Het uitfaseren van conventionele stookolie is gepland vanaf 1 juli 2022 (voor zowel bestaande als nieuwe woningen):
• Maximumdrempel van 250 g CO2 per kWh voor de installatie van nieuwe verwarmingstoestellen.
• Verwarmingstoestellen die werken met vloeibare biobrandstof  (30% bijmenging) blijven onder deze drempel.

Wat wenst de FF3C? 
• De wetgeving zou het gebruik van hybride systemen en van koolstofarme vloeibare brandstoffen mogelijk moeten maken.
• De uitdaging is nu om de koolstofarme vloeibare brandstoffen op korte termijn op de Franse markt te brengen, aangezien het 

strakke tijdschema.
• Doel: het invoeren van F30, bestaande uit 30% koolzaad methylester, ter geleidelijke vervanging van de huidige stookolie.

“We mogen de mensen geen 
rad voor de ogen draaien! De 
klimaatopwarming vereist actie, en 
koolstofarme vloeibare brandstoffen 
kunnen daar een deel van zijn.”
Thierry Javit, vice-voorzitter van FF3C
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DOSSIER

Ontdek de reportages van Informazout

DE LEVERING VAN KOOLSTOFARME 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN VOLOP  
AAN DE GANG

Vanaf de winter van 2021 verwarmen verschillende stookoliegebruikers zich (nu al!) 
met een koolstofarme vloeibare brandstof. Dankzij het initiatief van Informazout werd 
de nieuwe R33-brandstof geleverd aan de eerste woningen. De betrokken bewoners, 
stookolieverdelers en verwarmingsinstallateurs dragen zo, elk op hun eigen manier, bij tot 
het verminderen van de CO2-uitstoot van stookolieverwarming. Hierbij de eerste ervaringen 
van verschillende deelnemers.

Het initiatief van Informazout verenigt een groot aantal marktactoren. 
De brandstofhandelaars en -verdelers, verwarmingsinstallateurs en 
stookoliegebruikers zijn het roerend eens over de transitie naar 
koolstof arme brandstoffen. En de trein van die overgang is goed uit de 
startblokken geschoten! Het R33-mengsel is ondertussen geleverd in 
de tanks van de gelukkige gebruikers. De nieuwe brandstof bestaat 
voor 67% uit gasolie-diesel (verwarming) 10 ppm (NBN EN 590) en voor 
33% uit koolstofarme brandstoffen, namelijk 26% HVO (NBN EN 15940) 
en 7% FAME (NBN EN 14514).

Minder CO2-uitstoot dankzij R33
Deze brandstofmix zorgt in zijn eentje voor maar liefst een derde min-
der CO2-uitstoot, ten opzichte van klassieke stookolie. Koolstofarme 

brandstoffen zijn essentieel in de energietransitie voor het behalen 
van de Europese doelstellingen omtrent koolstofneutraliteit. Nele 
 Vandenbroucke, zaakvoerder bij PMO, een brandstoffenverdeler die de 
levering verzorgde bij een gezin in Poperinge vertelt: “Wij vinden het 
belangrijk dat de sector investeert in duurzame alternatieven om onze 
bestaande klanten van stookolie een oplossing te bieden om in de toe-
komst op een milieubewuste manier te verwarmen met een  ander type 
brandstof.  Zo moeten ze ook geen investering of dure  investering 
doen in een alternatief want ze kunnen hun bestaande  ketel of 
 installatie blijven gebruiken.” 

R33 is compatibel met bestaande verwarmingsketels
Guido Saenen, Technical Advisor bij Informazout, legt uit dat het inder-
daad niet nodig is om de verwarmingsketel te vervangen: “Het grootste 
voordeel van deze brandstof is dat hij ‘drop-in’ is. Dat wil zeggen dat hij 
perfect te gebruiken is in bestaande verwarmingsketels en prima 

“Wij vinden het belangrijk dat de 
sector investeert in duurzame 
alternatieven om onze bestaande 
klanten van stookolie een oplossing 
te bieden om in de toekomst op een 
milieubewuste manier te verwarmen 
met een ander type brandstof. ”
Nele Vandenbroucke, zaakvoerder bij PMO

“Het grootste voordeel van deze 
brandstof is dat hij ‘drop-in’ is. Dat wil 
zeggen dat hij perfect te gebruiken is 
in bestaande verwarmingsketels.”
Guido Saenen, Technical Advisor 
bij Informazout
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Brigitte Scheff ers: “Wij zijn ons bewust 
van het milieu en ons energieverbruik. 
Zo hebben we de voorbije jaren het 
huis geïsoleerd, onze oude stookolie-
ketel vervangen door een nieuwe 
lagetemperatuurketel en zonnepane-
len geplaatst. Onze CO2-uitstoot 
verminderen door te kiezen voor 
koolstofarme brandstoff en was voor 
ons de logische volgende stap.”

 gemengd kan worden met klassieke stookolie. Precies daarom zijn deze 
brandstoff en essentieel in de energietransitie naar een duurzame en 
koolstofneutrale wereld.” Nele Vandenbroucke voegt hier nog aan toe: 
“We merken dat het onderwerp echt leeft bij onze klanten. We krijgen 
allerlei vragen van klanten over hun installatie en wat de toekomst 
brengt. Wij antwoorden steeds dat stookolie nog steeds fi nancieel een 
interessante keuze is, en nu nog meer gezien de stijgende energie-
prijzen. En met de alternatieve brandstoff en gaan onze klanten boven-
dien geen grote investeringen moeten doen want ze kunnen zich blij-
ven verwarmen met vloeibare brandstoff en.”

De politiek moet ook op de kar durven springen
De marktactoren zijn zich ten volle bewust van de energietransitie die 
aan de gang is. Maar moeten we daarvoor de energiegebruikers 
 dwingen te kiezen voor andere energiebronnen? Koolstofarme vloeibare 
brandstoff en kunnen energiegebruikers ondersteunen in de transitie. 
Maar dan moet de politiek vertrouwen durven hebben in dit alternatief 
voor de toekomst. Vincent Declerck, Head Of Sales and Marketing bij 
Octa+, leverde R33 aan één van hun klanten in Beauraing (Namen) via 
hun depot in Mariembourg. Hij legt uit waarom het volgens hem 
belang rijk is dat de politiek actie onderneemt: “ Het bio-aandeel in deze 
stookolie moet fi scaal vrijgesteld worden, ongeacht het gehalte van bij-
menging. Wij verwachten een duidelijke ‘ja’ van de politiek. En van zodra 
die brandstof fi scaal is vrijgesteld, zal de sector zelf zorgen voor de no-
dige technische en logistieke aanpassingen. Het is onze taak om ervoor 
te zorgen dat alles optimaal werkt bij de klant.”

Wilt u de video-
reportages bekijken?

Bezoek dan de website 
van Informazout

“Het bio-aandeel in deze stookolie 
moet fiscaal vrijgesteld worden, 
ongeacht het gehalte van bijmenging.”
Vincent Declerck, Head Of Sales and 
Marketing bij Octa+

Nadine Haers: “Toen we ons huis in 
1988 gebouwd hebben was mazout de 
eerste keuze. In 2019 moesten we onze 
oude verwarmingsketel vervangen en 
hebben we gekozen voor een 
hoogrendementsketel die zich perfect 
leent tot het gebruik van nieuwe 
brandstoff en zoals koolstofarme 
stookolie.”

Johan Haghedooren: “Wij hebben gekozen 
voor koolstofarme brandstof omdat wij 
ons steentje willen bijdragen aan een 
beter milieu en een positieve impact 
willen hebben op het klimaat. Om 
diezelfde reden hebben we ook zonne-
panelen laten plaatsen op het dak. Voor 
de levering van de koolstof arme brandstof 
hebben we niks moeten doen aan de ketel 
of de brander. En de levering? Die is vlot 
verlopen, zoals altijd.”

Tevreden gebruikers 
De logistiek achter dit initiatief kwam tot stand dankzij de samen-
werking van verschillende brandstoff enverdelers voor de uitlevering bij 
klanten en het bedrijf Van Raak. Deze handelaar en verdeler van brand-
stoff en heeft namelijk de R33-mix samengesteld en ter beschikking ge-
steld op zijn depot in Ham (vlakbij Tessenderlo). Op die manier konden 
de verdelers de mix rechtstreeks bij hun klanten leveren. Van Raak 
zorgde daarnaast ook voor de kwaliteitscontrole van het product via 
een onafhankelijk labo en voor alle administratieve formaliteiten voor 
het klaarmaken van de hoeveelheden R33 voor de brandstoff en-
verdelers. De eindgebruikers zijn ook heel tevreden over de levering 
van de brandstof en zijn opgetogen over de prestaties van het product 
in hun verwarmingsinstallatie. 

Philippe Van de Wiele: “De leverancier 
was heel vriendelijk en alles is 
verlopen zoals anders. Op vlak van 
verwarmingscomfort verloopt ook 
alles zoals gewoonlijk zonder dat er 
structurele aanpassingen nodig waren. 
Deze brandstof ga ik zeker blijven 
gebruiken.”
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DIT VERANDERT OP 1 JANUARI 2022

MAG IK NOG EEN STOOKOLIEKETEL 
PLAATSEN OF VERVANGEN?

Stookolieketels mogen vanaf 1 januari 2022 niet meer overal geplaatst of vervangen 
worden. De nieuwe regels voor de verwarming van gebouwen die de Vlaamse overheid heeft 
uitgevaardigd roepen heel wat vragen op. Niet alleen bij stookoliegebruikers, maar ook bij de 
sector zelf. Om u en uw klanten correct te informeren, ontwikkelden we deze gedetailleerde 
FAQ en een overzicht van de situatie in de andere regio’s van het land. 

vragen over dit onderwerp ontvangen en lijsten voor u de belangrijk-
ste hieronder op met onze antwoorden. Belangrijk punt: wat hieronder 
staat geldt enkel en alleen voor het Vlaams Gewest.

❶  Mag u in 2022 een stookolieketel installeren 
bij een nieuwbouw of ingrijpende energetische 
renovatie (IER)?

✘  U mag niet langer een hoogrendementsketel op stookolie installe-
ren bij nieuwbouwprojecten of een ingrijpende energetische renovatie 
(IER) met een omgevingsvergunning aangevraagd na 1/1/2022.

DE 
PRAKTIJK

Mag u een
nieuwe stookolieketel 

plaatsen?

Kunt u uw bestaande 
stookolieketel blijven 

gebruiken?

Aansluiting op 
het aardgasnet 

mogelijk

Aansluiting op
het aardgasnet  

niet mogelijk

Ja, een nieuwe 
hoogrendements-
stookolieketel mag

In een nieuwbouwproject 
of bij een ingrijpende 

energetische renovatie

Ter vervanging
van een bestaande 

stookolieketel

JaNee

Nee

Ja

Hij is
in prima

staat

Hij moet
hersteld
worden

HOE ZIT HET IN HET VLAAMS 
GEWEST?

Het Vlaams Parlement heeft het voorstel van decreet goedgekeurd om 
vanaf 1 januari 2022 de plaatsing en vervanging van stookolieketels te 
verbieden in bestaande gebouwen die kunnen aangesloten worden 
op het bestaande aardgasnet. Herstellingen zijn wel nog toegestaan. 
In nieuwbouw of gebouwen die een ingrijpende energetische renova-
tie ondergaan met bouwvergunningsaanvragen mag ook geen stook-
olieketel meer geplaatst worden, zelfs als er geen aansluiting op het 
aardgasnet mogelijk is. Dit besluit treft meer dan 600.000 Vlaamse 
gezinnen die zich verwarmen met stookolie. We hebben dan ook veel 
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❷ Mag u een stookolieketel vervangen
na 1 januari 2022?

!   Vanaf 1 januari 2022 mogen uw klanten nog steeds een stook-
olieketel in hun bestaande woning vervangen door een nieuwe hoog-
rendementsketel op stookolie op voorwaarde dat die woning niet 
aansluitbaar is op het bestaande aardgasnet. Als de woning wel aan-
sluitbaar is op het bestaande aardgasnet, is de vervanging van de 
stookolieketel door een andere stookolieketel niet meer toegestaan. 
Dit kan uw klant nakijken op de website van de netbeheerder in kwestie.
Uw klant bijstaan in de zoektocht naar een stookolieketel met A-label? 
Op onze website vindt u een overzicht van de merken die deze aan-
bieden!

www.informazout.be/nl/stookolieketels-A-label

❸ Mogen uw klanten hun huidige ketel na 1 januari 
2022 nog laten herstellen of onderhouden?

✔  Bij een technisch mankement aan de ketel zijn herstellingen en 
vervangingen toegestaan. Dat wil zeggen dat u dus probleemloos 
een nieuwe brander mag plaatsen en onderdelen onder handen mag 
nemen zoals de regeling, de pomp of de elektrische componenten.

❹ Kunnen uw klanten hun stookolie-installatie
blijven gebruiken?

✔  Gebruikers kunnen hun bestaande stookolie-installatie gebruiken 
zolang ze hun stookolieketel niet moeten vervangen. En dat kan even 
duren. Een stookolieketel – het decreet spreekt over het ‘ketellichaam’ 
– heeft namelijk een indrukwekkende levensduur. Bovendien kunnen 
koolstofarme vloeibare brandstoff en zonder extra installatiekosten 
gebruikt worden in een bestaande stookolieketel en –tank. Deze brand-
stoff en zijn hernieuwbaar en stoten tot 90% minder CO2 uit en zijn dus 
klaar voor de toekomst.

❺ Mag u een bestaande stookolietank na 1 januari 
2022 nog steeds vervangen door een nieuwe?

✔  Ook na 1 januari 2022 kunnen mazoutgebruikers een nieuwe 
opslagtank laten installeren voor hun bestaande stookolieketel. 

Informeer uw klanten wel over de huidige wetgeving over mazouttanks 
in Vlaanderen. 

www.informazout.be/nl/faq/opslag-vlaanderen

❻  Wie betaalt de aansluiting op het aardgasnet?

Uw klanten. Zij dragen de kosten voor de voorbereidende werken, zoals 
een sleuf graven of een wachtbuis plaatsen. Bovendien moeten ze een 
keuringsattest hebben als bewijs dat de binneninstallatie voor aardgas 
voldoet aan de technische en veiligheidsnormen. Enkel met dit attest 
zorgt de netbeheerder voor de aansluiting.  

EN IN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST?   

Is het toegestaan om een stookolieketel te installeren in 
nieuwbouw of te vervangen in een bestaand gebouw?

✔ !  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het overal toegestaan 
om een nieuwe stookolieketel te installeren in een nieuwbouw. Het is 
ook geen probleem om een oude stookolieketel te vervangen door een 
nieuwe in een  bestaand gebouw.
Maar let op, want na 1 juni 2025 veranderen de regels in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Dan is het niet meer toegestaan om stookolie-
ketels te plaatsen of te vervangen door nieuwe ketels op vloeibare 
brandstoff en TENZIJ deze werken met hernieuwbare vloeibare brand-
stof en/of vloeibare brandstof met een lage impact op de luchtkwaliteit 
of wanneer de naleving van de regelgeving technisch, functioneel of 
economisch niet haalbaar is. 
Voor ketels die na 1 juni 2025 op hernieuwbare vloeibare brandstoff en 
werken, moet een verzoek tot afwijking worden ingediend bij Leefmilieu 
Brussel.  

GEEN VERBOD IN HET WAALS 
GEWEST 

Verandert er iets aan de regelgeving in het 
 Waals Gewest?

✔  In het Waals Gewest mag u nog steeds een nieuwe stookolieketel 
installeren in een nieuwbouwwoning en een oude ketel vervangen door 
een nieuw hoogrendementsmodel in een bestaande woning.

Gids uw klanten die in Vlaanderen wonen 
gerust naar de overzichtspagina van Informa-
zout over de regelgeving. Het is belangrijk dat 
ook zij juist geïnformeerd zijn. 



10 | VERWARMINGSINFO | NR 196 | DECEMBER 2021

De nieuwe eigenaars hebben niet lang getwijfeld om terug te ver-
warmen op stookolie. Amy legt uit waarom: “Ons huis ligt een 

stuk hoger dan de straat. Om op het aardgasnet te kunnen, moes-
ten we een drie meter diepe geul tot aan de gevel uitgraven. Zo’n 
werken zijn niet alleen duur, we hadden de voortuin ook net laten 
aanleggen. Daar kon dus geen sprake van zijn! Bovendien is de 
bovengrondse stookolietank in de kelder in uitstekende staat. 
Uiteindelijk hebben we ons laten informeren door een verwarmings-
specialist en kozen we samen voor een compacte condenserende 
cv-ketel op stookolie van Bosch.”

Erwin Tumkiewicz, Field Service Supervisor bij Bosch Climate Belgi-
um, vertelt: “De zeer compacte Bosch Olio Condens 2500 FT 25 is 
een nieuw  toestel in ons land. Een klassieke opstelling van een 

Een jaar geleden kochten Amy en haar vriend deze alleenstaande villa in Laakdal. Jammer 
genoeg bleek de cv-ketel na meer dan 25 jaar dienst aan vervanging toe en voldeed het 
sanitair warmwatercomfort niet aan hun verwachtingen. Maar ze bleven niet bij de pakken 
zitten en contacteerden een vakman die perfect inspeelde op hun wensen met een oplossing.  

stookolie-installatie bestaat uit een verwarmingsketel met daar-
naast, -onder of -boven een opslagvat voor het sanitair warm water. 
Dat is niet het geval bij dit model. Hij is niet groter dan een was-
machine, want hij heeft een geïntegreerde warmwaterbereiding. In 
de behuizing zit een inox platenwisselaar en een klein buff ervat van 
40 liter voor sanitair warm water, in combinatie met een condense-
rende stookolieketel met blauwe vlambrander voor de verwarming. 
Alles zit netjes weggewerkt maar is toch zeer gemakkelijk te berei-
ken dankzij de scharnierende onderdelen. Qua rendement voldoet 
dit toestel aan de ERP-reglementering met zijn energielabel A voor 
ruimteverwarming en B voor waterverwarming. 

Multifunctionele kelder
Erwin: “Compacte toestellen zoals deze zijn in Groot-Brittannië de 

Het grote voordeel van dit systeem is de ruimte die je wint. 
Vroeger was een kelder gewoon een technische ruimte,
maar tegenwoordig krijgt de kelder vaak een extra functie.
Erwin Tumkiewicz, Field Service Supervisor bij Bosch Climate Belgium

CASE

Een nieuwe compacte ketel 
klaar voor de winter
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standaard, omdat ze daar hun ketel vaak inbouwen onder het aanrecht 
in de keuken. Daarom is dit volledige systeem qua afmetingen niet gro-
ter dan een vaatwasmachine. Het verschil zit ‘m in het type brandstof: 
stookketels in Groot-Brittannië werken op kerosine in plaats van op 
stookolie. Het grote voordeel van dit systeem is de ruimte die je wint. 
Vroeger was een kelder gewoon een technische ruimte, maar 
 tegenwoordig krijgt de kelder vaak een extra functie. Bijvoorbeeld als 
hobbyruimte, man- of womancave (lacht). En niet alleen de bewoners 
halen voordeel uit dit toestel, ook bij onze installateurs horen we posi-
tieve geluiden.” 

Plug & play
Wouter Van Paemel hielp het koppel met hun keuze en installeerde de 
cv-ketel. Wouter: “Dit is een heel fijn toestel om mee te werken. Je kan 
het in eender welke ruimte installeren en alles zit erin. De brander vind 
je in de behuizing en de schouwaansluiting is eenvoudig te realiseren. 
Alles is plug & play. Wat ik trouwens ook zeer goed vind, is de hoogte 
van de sifon. Die zit op zo’n 40 centimeter van de grond. Gemakkelijk 
bereikbaar voor onderhoud dus. 

Size doesn’t matter
Wouter: “Vroeger stond hier bij de cv-ketel een grote SWW-boiler van 
80 liter, het compacte volume van dit systeem schrikte de klant een 
beetje af. Onterecht, want de warmtewisselaar die in de oude SWW-
boiler zat, komt niet eens in de buurt van de performantie  van dit toe-
stel. Door de warmtewisselaar krijg je een debiet van 18 liter sanitair 
warm water per minuut. Bij de versie met 32 kW is dat zelfs 22 liter. Dat 
krijg je echt niet leeg als gezin, zelfs niet als iedereen tegelijkertijd baadt 
en doucht. 

Hetzelfde maar anders
Erwin: “Qua onderhoud is er geen verschil met de klassieke stookolie-
ketel. Bosch geeft diverse opleidingen aan installateurs die met onze 
producten werken. Daardoor is iedereen op de hoogte van de voor-
schriften. Zolang die gerespecteerd worden, kan er niets misgaan. Het 
enige echte verschil is de CO2-afstelling van de ketel. De meeste blauw-
vlambranders van Bosch en Buderus worden afgesteld op 13,5 %, deze 
heeft iets meer dan 12,5 % nodig. Dat valt perfect binnen de normen, 
maar omdat het afwijkt van onze standaard, is het een aandachtspunt-
je voor de installateur.”

Wintertest
Wouter: “Ik heb de ketel geïnstalleerd in juni. Nu de winter is aangebro-
ken, volgt de echte test natuurlijk. Al heb ik daar eigenlijk absoluut geen 
schrik voor! Het wordt alleszins een boeiende periode voor de thermo-
staat, want die is zelflerend. Dat wil zeggen dat hij op de duur zal weten 
hoeveel warmteverlies je hebt, hoe snel bepaalde ruimtes afkoelen, 
enzovoort. Vervolgens past hij de stookcurves aan op basis van de 
ruimte-invloed. 

TECHNISCHE FICHE

Installatie
- Stookoliecondensatieketel: Bosch Olio Condens 

2500 FT van 25 kW (80/60°C)
- Geïntegreerde warmwaterbereiding

Opslag stookolie
3000 liter in bovengrondse tank

Installateur
Aqua Calor Construct, Kontich

Tip van de fabrikant
“Qua onderhoud is er geen verschil met 
de klassieke stookolieketel.”

Het wordt alleszins een boeiende periode voor de thermostaat, 
want die is zelflerend. Dat wil zeggen dat hij op de duur zal 
weten hoeveel warmteverlies je hebt, hoe snel bepaalde 
ruimtes afkoelen, enzovoort.
Wouter Van Paemel, zaakvoerder van Aqua Calor Construct

Tip van de installateur
“Dit is een heel fijn toestel om mee te 
werken. Je kan het in eender welke 
ruimte installeren en alles zit erin.”



Dirk Maes

Dag mr. De Smet, ik ben klant van uw 
 verwarmings bedrijf en ik heb een vraag voor u.

Dirk Maes

We willen onze mazoutketel combineren met
een zonneboiler.

Piet De Smet

Hoe kan ik u helpen?

Piet De Smet

Ik bespreek het graag met jullie. Wanneer 
past het?

U COMBINEERT
OOK SERVICE
EN  EXPERTISE?

MAANDAG 14:53

Een garantie voor kwaliteit
• Uw vakkennis is uw trots
• U engageert zich om de beste service te bieden

Een gratis label
• Uw ervaring en deskundigheid worden in de verf gezet
• Een erkenning van uw uitmuntende klantenservice 

Een betere visibiliteit
• Imago versterkend
• Klanten vinden gemakkelijk de weg naar u dankzij

de adressengids op www.informazout.be

Het MazoutExpert-label, dat is…

VRAAG
DAN HET

MAZOUTEXPERT-
LABEL AAN

https://pro.informazout.be/nl/mazoutexpert


