
De rol van 
stookolieverwarming 
in de energietransitie

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

OM U TE VERWARMEN 
ZIJN ER ORIGINELE 
COMBINATIES…

EN IS ER 
DE PERFECTE 
COMBINATIE. Mazoutketel

Warm voor de toekomst

Warmtepomp
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De federale en regionale regeringen zijn druk in de weer met het 
uittekenen van ambitieuze plannen voor 2030 en 2050 en kijken aan 
tegen een driedubbele uitdaging: de uitstoot van broeikasgassen 
drastisch verminderen, de bevoorrading verzekeren en de energie 
betaalbaar houden voor iedereen.

Tegelijkertijd vragen steeds meer burgers, organisaties en onderne-
mingen aan de Belgische overheden om hun klimaatdoelstellingen 
en klimaatbeleid verder op te drijven, zodat men effectief de klimaat-
opwarming kan beperken tot 1,5°C.

In de praktijk blijkt het verzoenen van uitstootvermindering, bevoor-
radingszekerheid en betaalbaarheid niet vanzelfsprekend, zeker als 
men zichzelf een aantal technologische opties ontzegt.

Zo botst de ontwikkeling van hernieuwbare energie aan tegen fy-
sieke (ruimte), maatschappelijke (Not In My Back Yard) en financiële 
grenzen (bijvoorbeeld extra investeringen in flexibele elektriciteits-
productie en de uitbouw van warmtenetten). Bovendien biedt her-
nieuwbare energie geen sluitende garantie voor de bevoorradings-
zekerheid omdat ze onvoorspelbaar is en de technologie voor de 
opslag van overschotten nog lang niet op punt staat.

De technologische evoluties die vloeibare 
brandstoffen vandaag kennen, bieden heel 
wat troeven voor de energietransitie. We 
zetten ze hier even op een rij.

Onmiddellijke daling van de CO2-uitstoot
Wie vandaag zijn oude stookolieketel vervangt door een 
hoogrendementsketel wint automatisch 30% energie-effi-

ciëntie en stoot 30% minder CO2 uit. Goed voor de portemonnee 
en het milieu.   

Als je de volledige levenscyclus van een brandstof van ontginning 
tot en met eindverbranding in rekening brengt, dan veroorzaken 
vloeibare brandstoffen niet meer CO2-uitstoot dan aardgas.1   

Combineerbaar met hernieuwbare 
energie
Een hoogrendementsketel op stookolie is perfect com-

bineerbaar met hernieuwbare energiebronnen, zoals thermische 
zonnepanelen (zonneboilers) voor sanitair warm water of in een 
hybride systeem met warmtepomp. 

Zo zal vloeibare brandstof, die zeer eenvoudig en veilig is op te 
slaan, in de toekomst als back-up kunnen optreden wanneer er on-
voldoende hernieuwbare energie aanwezig is, bijvoorbeeld tijdens 
de koude en donkere winteravonden. Het warmtecomfort is gega-
randeerd en de energiefactuur blijft betaalbaar.

Bovendien wordt het elektriciteitsnetwerk niet of beperkt aan-
gesproken. Dat is niet zonder belang, aangezien het Belgische 
elektriciteitsnetwerk in de komende jaren onder zware druk zal 
staan. Een dreigend tekort aan productiemiddelen na de nucle-
aire uitstap, beperkte invoermogelijkheden en een doorgedreven 
elektrificatie van onze transportmiddelen, zullen elke kilowattuur 
bijzonder gegeerd maken. 

Uit onderzoek2 blijkt bovendien dat – rekening houdend met de 
huidige energiemix voor elektriciteitsproductie in België (inclusief 
kerncentrales die weinig CO2 produceren) – voor een vergelijkba-
re CO2-uitstoot, een verwarmingsoplossing met vloeibare brand-
stoffen en zonneboiler bijna 3 keer goedkoper is dan verwarmen 
met een elektrisch aangedreven warmtepomp. Als je voor een 
hybride systeem kiest met condensatieketel en warmtepomp, ligt 
de CO2-uitstoot bijna 1/3de lager dan met een elektrische warmte-
pomp, voor de helft van het budget. Zowel de basisinvestering als 
het verbruik zijn veel duurder bij een elektrische warmtepomp.

Hybride systemen, met vloeibare brandstoffen als back-up, kunnen 
met andere woorden bijdragen tot een betaalbare energietransitie 
zonder elektriciteitstekorten. 

  
1 Energy balance and emissions of greenhouse gases throughout the life cycle of natural 
gas and heating oil as a fuel for domestic heating, Eurofuel, updated in 2012.

2 Totale kosten van verwarmingssystemen in renovatie, Bureau d ’experts Ph. Deplasse & 
Associés, 2017, geactualiseerd in 2019

Al deze technologieën hebben 
elkaar nodig om de enorme 
uitdaging waar we als mensheid 
voor staan, aan te kunnen. 
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Nochtans liggen er kansen voor het grijpen. Er is nog zogenaamd 
laaghangend fruit. Een technologie die bevoorradingszekerheid en 
betaalbaarheid biedt en tegelijkertijd de energietransitie helpt waar-
maken. Die technologie heet vloeibare brandstof en wordt vandaag 
stiefmoederlijk behandeld, omdat men er onterecht van uit gaat dat 
ze niet in staat is om te evolueren tot een klimaatvriendelijke energie.

In dit document willen we aantonen dat vloeibare brandstoffen – als 
men een technologieneutraal perspectief aanneemt - wel degelijk 
kunnen bijdragen tot het halen van onze klimaatdoelstellingen. Meer 
zelfs, ze bieden de burger de mogelijkheid om op zijn financieel ritme 
te evolueren naar een koolstofarme energieconsumptie en ontlas-
ten de overheid van een aantal budgettaire kopzorgen. 

De sector van de vloeibare brandstoffen beweert niet een totaalop-
lossing te kunnen bieden voor het klimaatvraagstuk. Maar dat kan 
geen enkele technologie. Ook zon, wind, gas, waterstof en geother-
mie zullen het vraagstuk alleen niet oplossen. Al deze technologieën 
hebben elkaar nodig om de enorme uitdaging waar we als mensheid 
voor staan, aan te kunnen. 



De meerwaarde van 
vloeibare brandstoffen, 

vandaag en morgen
Klaar voor een CO2-neutrale toekomst
De sector van de vloeibare brandstoffen is er zich 
van bewust dat een extra stap dient gezet om de kli-

maatdoelstellingen voor 2050 te halen.

Onderzoek naar koolstofarme brandstoffen is volop aan de 
gang en begint zijn eerste resultaten op te leveren.

Alternatieve synthetische vloeibare brandstoffen, zoals bijvoor-
beeld met waterstof behandelde plantaardige olie (HVO) uit 
rest- of afvalstromen, kunnen vandaag al de CO2-uitstoot met 
90% doen dalen. Doorgedreven onderzoek en ontwikkeling 
moet ervoor zorgen dat deze synthetische vloeibare brandstof-
fen op grotere schaal geproduceerd worden en in de komende 
decennia gradueel de klassieke brandstoffen gaan vervangen.

Een bijkomend voordeel van deze nieuwe hernieuwbare ener-
gievormen is dat ze geen aanpassingen vergen van de verwar-
mingsinstallatie en naarmate de producten beschikbaar wor-
den, stelselmatig geïntegreerd kunnen worden.

Kostprijs

Totale kosten en uitstoot over 15 jaar1 van verwarmingssystemen bij renovatie

Stookolieketel condenserend + 
zonneboiler SWW

Hybride ketel: stookolie condenserend + 
warmtepomp water/lucht

Elektrische warmtepomp
lucht/water

159
ton CO2

158
ton CO2

114
ton CO2

investering

verbruik

onderhoud

€

3 160 €

37 336 €

11 510 €

4 121 €

50 074 €

15 461 €

2 748 €

115 432 €

24 649 €
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EFFICIËNTIE HYBRIDE

oude  
verwarmingsketel

condensatie
technologie

Verlaging  broeikasgassen

1 ‘Totale kosten van verwarmingssystemen in renovatie, Bureau d ’experts Ph. Deplasse & Associés, 2017, geactualiseerd in 2019’



De term ‘future fuels’ dekt een 
gevarieerd gamma aan vloeibare 

brandstoff en die in volle ontwik-
keling zijn en koolstofarme tot 
koolstofneutrale verwarming 
mogelijk zullen maken. 

Het zijn hernieuwbare brandstoff en van 
plantaardige oorsprong, afkomstig van 

biomassa of afvalstoff en, die geen impact 
hebben op de voedselproductie. 

Een kort overzicht:

•  HVO is met waterstof behandelde plantaardige 
olie en kan toegevoegd worden aan stookolie om 
de CO2-uitstoot ervan te beperken. De bestaande 
verwarmingsinstallatie kan, mits enkele kleine 
aanpassingen, behouden worden. De technologie 
staat op punt en er is momenteel onderzoek naar 
de ideale percentages toe te voegen HVO. Uit prak-
tijktests in Duitsland blijkt dat het gebruik van HVO 
in een goed geïsoleerde woning kan leiden tot 80% 
à 90% vermindering van de CO2-uitstoot.

•  Bij Biomass-to-Liquid (BtL) wordt aan de hand van 
plantaardig materiaal, zoals algen, resthout en 
stro, een vloeibare brandstof geproduceerd die 
eveneens tot 90% minder CO2 uitstoot dan klassie-
ke stookolie.

•  E-fuels zijn synthetische brandstoff en die kool-
stofneutraal zijn. Ze kunnen op verschillende 
manieren geproduceerd worden. Met het 
Power-to-Liquid (PtL) proces wordt elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen omgezet tot waterstof, 
die vervolgens met opgevangen koolstofdioxide 
wordt geraffi  neerd tot een vloeibare brandstof. Bij 
Power-and-Biomass-to-Liquid (PBtL) word de kool-
stofdioxide gehaald uit biomassa.

Verder onderzoek en ontwikkeling is nodig om deze 
nieuwe klimaatvriendelijke brandstoff en op een 
kosten-effi  ciënte manier te produceren en op de 
markt te brengen. Maar ze bieden veel perspec-
tieven, aangezien ze gebruikt kunnen worden in 
bestaande stookolieketels en gecombineerd kunnen 
worden met hernieuwbare energiebronnen.

FUTURE 
FUELS 

Het antwoord op de klimaatuitdaging

In het licht van de technologische vooruitgang en het gemak waar-
mee de consumenten zullen kunnen overschakelen op CO2-arme 
en -neutrale brandstoff en, is het onbegrijpelijk dat men CO2-re-
ducties zou gelijkstellen met ‘defossiliseren’, of alleszins met een 
verbod op vloeibare brandstoff en. 

Ook de overheid bespaart 
een fl inke duit
Vandaag verwarmt ongeveer 1 Belgisch gezin op 3 zich 

met vloeibare brandstoff en. Dat is meer dan anderhalf miljoen Bel-
gische huishoudens. Ongeveer de helft daarvan gebruikt daarvoor 
nog steeds een verwarmingsketel die ouder is dan 20 jaar. 

Als al deze gezinnen beslissen om de energietransitie in te zetten 
met behulp van hoogrendementsketels, hybride systemen en de 
geleidelijke inclusie van synthetische brandstoff en, besparen ze de 
overheid heel wat kopzorgen: geen acute nood aan extra investerin-
gen in dure infrastructuurwerken om warmtenetten aan te leggen, 
geen overmatig gebruik van het reeds gespannen elektriciteitsnet 
en geen nood aan extra opslagcapaciteit.

Anders geformuleerd: mits een relatief goedkoop fi scaal en/of subsi-
diebeleid, kan de overheid 1,5 miljoen Belgische gezinnen ertoe aan-
zetten om zich duurzaam te verwarmen en bij te dragen tot het halen 
van onze klimaatdoelstellingen, zonder de bevoorradingszekerheid 
en de energieprijzen aan te tasten.
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hout, zonne
energie, warmteisolatie

Verlaging  broeikasgassen



De consument actief 
begeleiden naar  
een koolstofarme samenleving

Stimuleer renovaties
Iedereen is het erover eens dat een doorgedreven isola-
tie van ons relatief oude woningenbestand essentieel is 
om energie-efficiënt en CO2-arm te kunnen verwarmen. 

De Europese commissie heeft berekend dat jaarlijks 3% van onze 
gebouwen gerenoveerd dient te worden, willen we onze ener-
gie-efficiëntie doelstellingen halen. De Belgische renovatiegraad 
ligt daar vandaag ruimschoots onder, ondanks verscheidene be-
leidsinitiatieven op regionaal niveau.

Een doorgedreven beleid, met verplichtingen en stimuli, blijft no-
dig om de renovatiegraad te versnellen. Daarbij is het van belang 
om gezinnen de kans te bieden om de renovaties op hun (finan-
cieel) tempo te kunnen uitvoeren en vrij te laten in hun techno-
logische keuzes, als ze aan bepaalde energie-efficiëntie criteria 
beantwoorden. 

Specifieke aandacht voor de huurmarkt blijft eveneens nodig, zo-
dat eigenaars gemotiveerd worden om te investeren in betere 
energie-efficiëntie.

Vervang het verbod op stookolieketels 
door een positieve maatregel die men-
sen duurzamer laat verwarmen, ook 
met vloeibare brandstoffen

In plaats van de verkoop van stookolieketels op lange termijn te 
verbieden en de mensen op te zadelen met een zoektocht naar 
dure en minder efficiënte alternatieven, kan je hen stimuleren om 
energie-efficiënter en klimaatvriendelijker te gaan verwarmen mét 
vloeibare brandstoffen.

Als overheid kan je bepalen dat er enkel nog hoogrendements-
ketels mogen verkocht worden die beantwoorden aan de Euro-
pese Richtlijn ‘Ecodesign’ en die de combinatie met hernieuwbare 
energie mogelijk maken. Aangezien de CO2-winsten identiek zijn, 
moeten de kopers van een hoogrendementsketel op gas of vloei-
bare brandstof dan ook over dezelfde premies kunnen genieten. 

Je kan ook stimulansen en doelstellingen vastleggen met betrek-
king tot de integratie van hernieuwbare energie en het gebruik van 
koolstofarme of -neutrale vloeibare brandstoffen.

Voer een technologieneutrale 
CO2-taks in 
Een CO2-taks is een efficiënte maatregel om consu-
menten aan te zetten om zich klimaatvriendelijker te 

gaan verwarmen. 

Om de impact ervan te maximaliseren en eventuele marktversto-
ringen te vermijden, zal de invoering ervan echter wel aan een 
aantal voorwaarden moeten voldoen:

1. alle verwarmingstechnieken moeten er aan onderhevig zijn, 
waarbij men bij het berekenen van de CO2-voetafdruk reke-
ning houdt met de volledige levenscyclus van de gebruikte 
energie. Want ook consumenten die elektriciteit gebruiken 
om zich te verwarmen zijn verantwoordelijk voor CO2-uit-
stoot als hun elektriciteit (gedeeltelijk) uit gas-, steenkool-, of 
bruinkoolcentrales komt. 

2. de opbrengsten van zo’n CO2-taks moeten gebruikt worden 
om investeringen in energie-efficiëntere gebouwen te on-
dersteunen en niet om de elektriciteitsconsumptie te gaan 
subsidiëren.

We zijn bovendien van mening dat zo’n CO2-taks best op Europees 
niveau geharmoniseerd wordt en dat de EU-lidstaten niet individu-
eel bijkomende lasten moeten heffen op de energieconsumptie. 

Steun onderzoek naar en ontwikke-
ling van synthetische brandstoffen
Klimaatvriendelijke vloeibare brandstoffen of future 
fuels zijn in volle ontwikkeling (zie kader) en bieden per-

spectief op koolstofarme en zelfs koolstofneutrale verwarming. 

De technologie is er, maar dient verfijnd en getest te worden om 
op grootschalige en kostenefficiënte manier geproduceerd te 
worden. Verscheidene academici, onderzoeksinstellingen en on-
dernemingen zijn vandaag betrokken bij de ontwikkeling van deze 
baanbrekende vloeibare brandstoffen. 

Zoals andere technologieën die bijdragen tot een beter klimaat, 
verdient ook het onderzoek naar en de ontwikkeling van deze 
technologie een duwtje in de rug. 
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Warm voor de toekomst

 Mijn 
Klimaatplan 
staat klaar

  www.informazout.be          info@informazout.be          078 152 150
   Dauwstraat 12 - 1070 Brussel - Belgium 

Als de 750.000 gezinnen 

die vandaag een oude stookolieketel hebben, beslissen om over te schakelen naar: 

dan besparen we jaarlijks dan besparen we jaarlijks dan evolueren we 
naar een koolstofarme samenleving

2020

=

2025 2030-2050

een geleidelijke integratie van 
koolstofarme brandstoffen

een condenserende 
stookolieketel (energielabel A) 

een hybride systeem, bestaande uit een 
hoogrendementsketel en een warmtepomp

1,3 miljoen 
wagens uit het 
verkeer halen

=
2,5 miljoen 

wagens uit het 
verkeer halen

3,1 
miljoen
ton CO2

5,7 
miljoen
ton CO2
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