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Energietransitie - Welke
systemen installeren we morgen?
Volgens het Vlaamse regeerakkoord zijn stookolieketels vanaf 2021 niet langer toegelaten voor
nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties, en mogen ze niet meer worden vervangen door
soortgelijke ketels als er in de straat aardgas aanwezig is. Voor aardgas legt het akkoord eveneens
beperkingen op, zij het minder strenge. Waar stevent de HVAC-markt het komende decennium op af?
We peilden naar de visie van Willem Voets, general manager van Informazout-Cedicol, en Bram Claeys,

43

algemeen directeur van ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen.

Meer aandacht voor

regeerakkoord vaag. Hopelijk brengt

andere technologieën. Een aandachts-

gebouwtechnieken

de beleidsnota van de bevoegde minis-

punt wordt daar eerder de productie

ter meer duidelijkheid, want om tegen

van sanitair warm water. Renovatie

2040-2050 volledig over te schakelen

daarentegen, een markt met een veel

entie van gebouwen liep Vlaanderen

naar groene verwarmingstechnieken,

grotere impact op klimaat en ener-

voorop in de omzetting van een aantal

zijn nog veel stappen nodig.”

Bram Claeys: “Voor de energie-effici-
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gie, vormt een ander verhaal. Daar
verwarmen met stookolie verbieden

Europese regels. Nu gaan we een
nieuwe fase in met meer aandacht

Willem Voets: “Een mogelijk verbod

voor de gebouwtechnieken. Belangrijk

op het plaatsen van stookolieketels

elke logica. Studies tonen aan dat de

is dat we evolueren in de richting van

in nieuwe woningen kunnen we nog

broeikasgasuitstoot van beide brand-

hernieuwbare groene warmte in alle

enigszins begrijpen. De warmtevraag

stoffen gelijk is. Op de renovatiemarkt

mogelijke vormen. Over de snelheid

is daar minimaal door de hoge isola-

kan stookolie een belangrijke rol spelen

van die evolutie blijft het Vlaamse

tie-eisen en kan worden ingevuld met

in de energietransitie, waarin diverse

maar gas wel toelaten, is gespeend van

Vlnr: Willem Voets (general manager Informazout-Cedicol) en Bram Claeys (algemeen directeur ODE, de sectororganisatie voor
duurzame energie in Vlaanderen)
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technologieën en oplossingen naast elkaar zullen staan. Wij pleiten voor een
drietrapsbenadering. Een: blijf werken
aan een betere energie-efficiëntie en
een lager verbruik. Twee: maak waar
zinvol en haalbaar de combinatie met
hernieuwbare energie, bv. via hybride
systemen. Drie: zet hernieuwbare
vloeibare brandstoffen in. Met de technologie van de stookolieketel is niets
mis. Wat je moet aanpakken op termijn

45

is de brandstof. Onlangs bezochten we
een site in Karlsruhe waar CO2 wordt
gecapteerd en door toevoeging van
waterstof via een elektrolyseproces
wordt omgezet in een klimaatneutrale
brandstof. Elderszijn andere producten in ontwikkeling. Eerlang starten

we een aantal projecten waar we
een bestaande stookolieketel zonder

Bram Claeys (algemeen directeur ODE): “Hopelijk brengt de beleidsnota van de
bevoegde minister meer duidelijkheid, want om tegen 2040-2050 volledig over te
schakelen naar groene verwarmingstechnieken, zijn nog veel stappen nodig.”

aanpassingen voeden met hernieuwbare vloeibare brandstoffen, in eerste
instantie gemengd met stookolie.

Willem Voets: “Warmtenetten kan je

aan een kader en een businesscase

Zo willen we aantonen dat de CO2-

moeilijk een kant-en-klare technologie

geen producten ontwikkelen voor onze

uitstoot van dergelijke installaties

noemen. Vandaag tellen we hoop en

markt. Daarom blijven we bij het be-

flink lager ligt”

al 50 km aan warmtenetten en ligt er

leid aandringen op een aantal zaken:

nog volop werk voor de boeg inzake

baken een duidelijke richting af, stel
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“De tijd dringt”

planning, overleg met de gemeentes en

een kalender op, voorzie in begeleiding

investeringen”

voor installateurs, consumenten en

Bram Claeys: “De vernieuwing van

andere betrokkenen, maak eenduidige

installaties is een tijdrovend proces.

Bram Claeys: “Dat klopt, maar de

keuzes inzake infrastructuur. Verder

Als we de ambitie voor 2040-2050

oorzaak is dat het beleid te weinig

is er behoefte aan een gelijk speelveld

willen halen, hebben we geen tijd om

duidelijke keuzes maakt en aarzelt

voor hernieuwbare oplossingen en

uit te zoeken hoeveel CO2-uitstoot

om belangrijke

we kunnen vermijden door bepaalde

infrastructuur op

technologieën verder te ontwikkelen.

de rails te zetten.

Vloeibare hernieuwbare brandstof-

Een van de voor-

fen zijn momenteel in onvoldoende

delen van onze

fossiele brandstoffen. De
elektriciteitsprijs

volumes beschikbaar om een echte

dichte bebouwing

“Het sociale luik van
de transitie vergt
meer aandacht. Als

deuk in de omslag te kunnen maken.

is dat we 50%

sector moeten wij,

contraproductief

Onze mindset moet zijn: elke nieuwe

van de warmte-

in samenspraak met

werkt. Wie van-

installatie op fossiele brandstoffen die

vraag in België

gemeenten, sociale

daag renoveert

vandaag wordt geplaatst, is er een te

kunnen leveren

en kiest voor een

veel. Om tegemoet te komen aan de

via warmtenet-

comforteisen van de gebruiker inzake

ten. Die sector is

huisvesting en andere
partners, zoeken naar
de beste oplossingen.”

verwarming en koeling, wil de meest

dan ook in volle

rationele aanpak dat we kiezen voor

beweging, maar

Bram Claeys

bestaat voor een
derde uit externe
factoren, wat

warmtepomp,
kan er niet op
rekenen dat
die investering
zichzelf terug-

technologieën op hernieuwbare basis

heeft behoefte

waarvan de klimaatprestaties terdege

aan een duidelijk

zijn aangetoond: warmtepompen,

beleidskader om te kunnen innoveren.

die openbare-dienstverplichtingen

warmtenetten, zonneboilers, pellet-

Hetzelfde geldt door de fabrikanten

uit de elektriciteitsprijs en verschuif

boilers.”

van warmtepompen die bij gebrek

ze naar stookolie en gas. Vergeleken
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met de rest van Europa is gas voor de

Willem Voets: “We verzorgen diverse

residentiële verbruiker in ons land de

opleidingen. Daarvoor schrijven zich

Hoe betalen we
de transitie?

goedkoopste energiebron, en elektrici-

jaarlijks ongeveer 1.200 installateurs

teit de duurste. Een herberekening van
de energieprijzen op basis van de CO2-

in. Zonder te sterk te veralgemenen kan
je stellen dat de meeste installateurs

uitstoot, gemeten over de volledige

de basistechnieken goed kennen maar

Bram Claeys: “Er zijn serieuze investeringen nodig. De Stroomgroep

levenscyclus, zal op een gezinsbudget-

terugschrikken voor nieuwe technolo-

financiering, een van de werkgroepen

neutrale manier de kost van aardgas
of stookolie voor een gezin doen stijgen

gieën. Er is ook geen economische druk,

die de Vlaamse overheid adviseert over
het klimaat- en energiebeleid, heeft

en die voor elektriciteit doen dalen.

want 90% van de markt draait nog
altijd om klassieke installaties. Om de

Als er dan een installatie op fossiele

kennis bij vaklui te verbeteren, over-

gemaakt over de kost van het energie-

energie aan vervanging toe is, krijgt de
eigenaar het correcte prijssignaal.”

wegen we ons aanbod aan opleidingen
uit te breiden en

beleid (http://www.stroomversnelling.

zopas berekeningen en aanbevelingen

vlaanderen/
stroomgroe-

ook meer vorming

pen, nvdr). De

Willem Voets: “Misschien horen

rond hernieuw-

een deel van deze kosten inderdaad

bare energie en

“Om de
kennis bij
5

niet thuis in de stroomprijs, maar
het verschuiven van de kosten voor

hybride systemen
aan te bieden.

vaklui te verbeteren,
overwegen we

schuif de hete
aardappel niet

openbare-dienstverplichtingen naar

Maar alleen al

ons aanbod aan

door naar de vol-

fossiele brandstoffen is minstens even
onlogisch.”

om te voldoen

opleidingen uit

gende regering

aan de wettelijke

te breiden en ook

of generatie.

verplichtingen,

meer vorming rond

Nu investeren

moeten installa-

hernieuwbare energie

om problemen

teurs vandaag al

en hybride systemen

te vermijden,

veel opleidingen
volgen.”

aan te bieden.”
à

is economisch
interessanter

Nood aan opleiding
Hoe gemakkelijk vinden nieuwe technologieën ingang bij installateurs en

47

Willem Voets

boodschap is:

dd

ontwerpers?
Bram Claeys: “Om
tot een brede uitrol
van groene verwarmingstechnieken

maatregelen
treffen tegen de
impact van klimaatverandering.”

te komen, zijn er vandaag onvoldoende installateurs en ontwerpers die

Willem Voets: “Iedereen zal worden

vertrouwd zijn met die technieken.
Daarom hebben we in het kader van

geconfronteerd met de financiële

een VLAIO-project een opleidingspak-

dan ook een breed draagvlak nodig dat

ket samengesteld waarmee geïnte-

vandaag dikwijls nog ontbreekt. Tevens

resseerden leren hoe ze residentiële
consumenten kunnen overtuigen van

vormt energiearmoede een vraagstuk.
Het Sociaal Stookoliefondstelt jaarlijks

WKK en warmtepompen, en hoe ze die

100.000 klanten. Voor het Fonds Gas en

installaties daarna correct kunnen

Elektriciteit lag dat aantal in 2017 op

plaatsen. Daarvoor werken we samen
met fabrikanten die over eigen oplei-

120.000, verneem ik hier.”

dingsfaciliteiten beschikken. Verder

Bram Claeys: “Het sociale luik van de

hebben we een tool ontwikkeld om, als

transitie vergt meer aandacht. Als

een klant kiest voor een warmtepomp

sector moeten wij, in samenspraak
met gemeenten, sociale huisvesting

of WKK, uit te maken welke technieken

het meest geschiktzijn.”

en andere partners, zoeken naar de
beste oplossingen. Zuinige technieken
inzetten in zuinige gebouwen is een
belangrijk deel van de oplossing. Maar
voor een belangrijk deel van de bevolking moet die investering wel worden
gefaciliteerd.”
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Willem Voets: “Op de renovatiemarkt
kan stookolie een belangrijke rol spelen
in de energietransitie, waarin diverse
technologieën en oplossingen naast
elkaar zullen staan.”

E STUDIO DANN @ STAF BELLENS

consequenties van de transitie. Er is
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