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Woord vooraf 

 

33% van de Belgen verwarmt vandaag zijn woning met stookolie. Daarmee is het de tweede energie voor verwarming van huishoudens in 

België. 
1
 Daarnaast is meer dan 1/3 van het stookoliegebruik bestemd voor de industrie, de dienstensector en de landbouw. Stookolie is 

dan ook een belangrijke grondstof voor deze sectoren.  

De gebruikers van stookolie hebben over de jaren heen kunnen vaststellen dat het een betrouwbare, efficiënte en veilige energiebron is. 

Zijn aandeel in de energiemix van ons land draagt bij tot de bevoorradingszekerheid en tot de competitiviteit van onze economie. Het is 

eveneens een performante en betrouwbare partner voor de hernieuwbare energiebronnen. Bovendien halen moderne 

verwarmingssystemen met stookolie een efficiëntie die nauwelijks moet onderdoen voor andere brandstoffen. 

Ondanks zijn groot aandeel in ons energielandschap en zijn vermogen om oplossingen te bieden moeten we vaststellen dat stookolie 

vandaag niet wordt meegenomen als een bouwsteen van het energiebeleid van de federale en gewestelijke overheden. De roep om 

hernieuwbare energie mag de nood aan brede oplossingen voor het verwarmingsvraagstuk niet verbergen.  

Met deze nota willen we u graag duidelijk maken wat stookolie vandaag betekent, en wat het in de toekomst nog kan betekenen voor onze 

samenleving, mits enkele beleidskeuzes worden gemaakt op het vlak van woningrenovatie, van ketelvervanging, van energieopslag, van 

fiscaliteit en van onderzoek.  

 

 

Ward Herteleer 

General Manager Informazout   

                                                           
1
 VITO, ICEDD, FPS Economy, Energy Consumption Survey for Belgian households, 2012, p.38 
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1. Stookolie heeft een specifieke plaats in het verwarmingslandlandschap. 

 

De energiebevoorrading van ons land verzekeren geldt als één van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd.  

De overgang naar een intenser gebruik van hernieuwbare energievormen voor elektriciteitsopwekking en verwarming is al enkele jaren 

ingezet. Traditionele energiebronnen krijgen een nieuwe plaats toebedeeld om de wisselvalligheid en het gebrek aan zonne- en 

windenergie op te vangen en zo gebruikers, gezinnen en ondernemingen, te allen tijde te verzekeren van voldoende elektriciteit en 

verwarming.  

Om die bevoorradingszekerheid te garanderen vergt stookolie geen ingrijpende infrastructuurinvesteringen. Het is dan ook een goedkope, 

flexibele en betrouwbare partner van de hernieuwbare verwarmingsbronnen.  

 

Hoe zeker is onze energiebevoorrading? 

Ons land beschikt niet over eigen fossiele brandstoffen en heeft 

een beperkt potentieel aan hernieuwbare energiebronnen. De 

Belgische regering en de 3 gewesten  hebben in de afgelopen 

jaren terecht ingezet op energie-efficiëntie en de ontwikkeling van 

hernieuwbare energieën. Maar ondanks die inspanningen blijft 

België sterk afhankelijk van buitenlandse invoer van aardgas en 

petroleum om aan al zijn energienoden te kunnen voldoen.  Onze 

energieafhankelijkheid bedroeg in 2010 nog 88,34%.
2
 

De Belgische overheid en de Belgische consument hebben er alle 

belang bij om niet al hun eieren in dezelfde aardgas of hernieuwbare 

energiemand te leggen en ook de bevoorrading met stookolie te 

blijven versterken.  

 

Een betrouwbare partner in overgangstijden 

De kernuitstap is zeer bepalend voor het Belgisch energiebeleid en zal bovendien belangrijke financiële gevolgen hebben. Verschillende 

kostenfactoren zullen wegen op de eindprijs: de kost van de versnelde ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (HEB), een 

ingrijpende wijziging van het elektriciteits- en aardgasdistributienet (door de uitbouw van smart grids gebaseerd op vraag i.p.v. aanbod) de 

ontwikkeling van flexibele productiecapaciteit met een wisselende bezettingsgraad in de vorm van gascentrales (om het tekort aan 

hernieuwbare energie in winterpiekperiodes te kunnen opvangen) of de uitbouw van buffercapaciteit om de overtollige productie een 

nuttige bestemming te geven. Er zullen belangrijke investeringen nodig zijn, die door belastingbetaler en consument zullen gedragen 

worden.  

 

Met het behoud van stookolie in de energiemix vermijdt 

men een massale overschakeling naar netgebonden 

verwarmingssystemen zoals warmtepompen, die het 

elektriciteitsnet nog zwaarder zullen belasten (in het 

bijzonder tijdens piekmomenten) of aardgassystemen 

met de daaraan verbonden kosten om heel België te 

moeten voorzien van aardgasdistributienetwerken. Het 

aansluiten van elke Belgische woning aan het aardgas-

netwerk vertegenwoordigt een investering van naar 

schatting 500 miljard Euro, die uiteraard zijn weg zal 

moeten vinden naar de factuur van de consument.3 

 

  

                                                           
2
 FOD Economie, Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie, p. 24 

3
 Berekend cijfer op basis van Vito Econotec, Potentiële emissiereducties van de verwarmingssector tegen 2030 

Bron: FOD Economie - Graad van globale energieafhankelijkheid (1973 -2010) in % 

van het binnenlands bruto energieverbruik 

Bron: FOD Economie – Evolutie van de netto-energie-invoer per energiebron (1990-2010) in Mtoe. 
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Ten slotte moet ook onderstreept worden dat de overheid, met het behoud 

van stookolie in de energiemix  

- zichzelf op termijn verzekert van een gezonde competitie tussen 

energiebronnen, ook wanneer de vraag naar aardgas zal blijven stijgen.  

- Een deel van haar bevolking en haar economie beschermt tegen de 

risico’s van netgebonden energieën (black-outs, aardgaslekken) en de 

kosten van het onderhoud ervan. 

- De nabijheid van de uitgebreide raffinage-industrie die actief is in ons 

land als logistieke troef uitspeelt.  

- De petroleum sector steunt, een economische activiteit waarvan 30% van 

de invoer (en 43% van de distributie) nog steeds in handen is van 

Belgische ondernemingen die door hun aanwezigheid op de 

wereldmarkten de scherpste prijzen kunnen bedingen. 

- Zichzelf verzekert van belangrijke belasting- en accijnsinkomsten. De 

stookoliesector bracht in 2012 meer dan 800 Miljoen EUR op aan BTW en 

aan accijnzen.
4
 

 

 

 

 

 

2. Stookolie is een partner voor het behalen van de klimaatdoelstellingen 
 

De strijd tegen de opwarming van de aarde staat bovenaan de beleidsagenda, ook in België. Willen we de negatieve economische en 

sociale gevolgen van de opwarming tot een minimum beperken, zal iedereen – van beleidsmaker, over ondernemingen en 

overheidsinstellingen, tot de burger - zijn productie van broeikasgassen drastisch moeten verminderen. 

Energie-efficiëntie komt hierbij op de eerste plaats. De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen speelt ook een cruciale rol, 

gekoppeld aan de aanwending van kosten-optimale traditionele energieën die de flexibiliteit hebben om de tekortkomingen van 

hernieuwbare energie te compenseren, en de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum te herleiden. Stookolie is hierbij een kosten-

optimale partner. 

De klimaatopwarming stapsgewijs aanpakken 

 

 industrie (22%)  en wegtransport (21%). 
5
 

 

 

  

                                                           
4
 Een berekening op basis van het mazoutverbruik in 2012 (4,4 Miljard liter : accijnzen: 100 Mio € - BTW: 930 Mio € => meer dan 1 Miljard €. 

5
 McKinsey & Company, Naar energie-efficiëntie van wereldklasse in België, 2009. 

CO2 uitstoot per nuttige vloeroppervlakte (in kgCO2/m2)  

Bron: BPIE (2011) survey, gebaseerd op data Eurostat 

Met 39,2 miljoen ton raffinagecapaciteit, bekleedt België de zevende plaats 

in Europa (EU & EFTA) - Bron: Europia  

België heeft zich geëngageerd om de uitstoot van 

broeikasgassen tegen 2020 met 7,5% te verminderen t.o.v. het 

niveau in 1990, en heeft hiervoor verschillende 

beleidsinitiatieven genomen. 

Rationeel energiegebruik in de gebouwen was één van de 

strategische assen van het Belgisch klimaatplan 2009-2012. En 

terecht want de energie-efficiëntie van onze gebouwen 

behoort momenteel tot de laagste in Europa. De Belgische 

gebouwen vertegenwoordigen 35% van de totale Belgische 

energieconsumptie en bieden veruit het grootste potentieel 

aan primaire energiebesparing (48%), vergeleken met 
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Rationeel energiegebruik: een onderbenut potentieel 

We moeten echter in de praktijk vaststellen dat er op het vlak van rationeel energiegebruik nog een lange weg af te leggen is. Heel wat 

gezinnen en bedrijven verbruiken vandaag veel meer energie dan nodig is. 

Uit een recente bevraging van een representatieve staal van de 

Belgische bevolking stelt men vast dat meer dan 60% van de 

stookoliegebruikers niet beschikt over een hoogrendementsketel  

(Optimaz of Optimaz-elite), die nochtans de energieconsumptie en de 

uitstoot van broeikasgassen drastisch doet dalen.
6
  Vandaag verwarmen 

nog 950.000 gezinnen met oude stookolieketels, wat een vermijdbare 

extra CO2 uitstoot vertegenwoordigt van meer dan 3 miljoen ton CO2, of 

een kwart van de oorspronkelijke Kyoto-doelstellingen.  

Hier bestaan verscheiden redenen voor. In de eerste plaats moet men 

vaststellen dat de overheidsmiddelen die ingezet worden voor 

rationeel energiegebruik relatief beperkt zijn. Een recente analyse 

van Jean-Pierre Hanssen toont bijvoorbeeld aan dat de 

steunmaatregelen voor rationeel energiegebruik in 2010 slechts 1/3 vertegenwoordigen van de steunmaatregelen voor hernieuwbare 

energie in het Waals Gewest. 
7
 

Bovendien concentreert het beleid zich op de energie-efficiëntie van nieuwbouw en grondige renovatieprojecten. Voor bestaande 

woningen zijn er geen duidelijke doelstellingen, ook niet op Europees niveau.
8
 

Een andere verklaring voor de trage overgang naar energiezuinige oplossingen ligt wellicht bij de gebruiker. Zolang hun oude ketel blijft 

werken, zien veel mensen de noodzaak niet in om over te stappen naar een energiezuiniger model dat hen nochtans op korte termijn geld 

kan doen uitsparen. Ook is de discontinuïteit in het beleid – bijvoorbeeld het schrappen van fiscale stimuli op federaal niveau, zonder 

compensatie op regionaal niveau & het stopzetten van steun omdat het budget overschreden is – niet bevorderlijk voor het enthousiasme 

om van stookketel te veranderen.  

Ten slotte, en misschien de meest essentiële vaststelling: de volstrekt terechte wens om hernieuwbare energiebronnen ingang te doen 

vinden in de energiemix, verblindt het beleid voor een aantal andere belangrijke beleidskeuzes: welke energieën en verwarmingssystemen 

dienen we aan te wenden om een bedrijfszekere en kosten-optimale verwarming voor iedereen te verzekeren? 

 

De milieubewuste en kosten-optimale oplossing 

Traditionele energiebronnen zullen nodig blijven om de tekortkomingen van de hernieuwbare energiebronnen te compenseren en de 

gebruiker te verzekeren van een continue en kosten-optimale bevoorrading.  

Van die traditionele energiebronnen voor verwarming bieden stookolie en aardgas de meest kosten-optimale oplossingen. Elektriciteit is 

duur en te belastend voor het elektriciteitsnet en steenkool en biomassa hebben een aantal specifieke nadelen zoals bvb. de productie van 

fijn stof.  

Aardgas is qua verbruikskosten competitief, 

maar heeft een aantal structurele nadelen: 

het is een net-gebonden energie en het stelt 

een aantal vraagstukken op het vlak van 

zekerheid van bevoorrading en opslag. Ook 

op technisch/financieel vlak zijn er vragen: 

wie betaalt de aansluiting van de gezinnen 

die vandaag niet bij een distributienet 

wonen, wat is de maatschapplijke kost voor 

het onderhoud en de verdere uitbouw van 

het net? 

Stookolie biedt dezelfde voordelen als 

aardgas, namelijk technologische innovaties 

in hoogrendementsketels die het individuele 

                                                           
6
 FPS Economy, VITO, ICEDD, ‘Energy Consumption survey for Belgian Households’, 2012 

7
 http://www.lalibre.be/economie/actualite/780-millions-pour-le-renouvelable-51b8d3d4e4b0de6db9c17486 

8
 Argusrapport, Samen zorgen voor de energie van morgen (Argus, het milieupunt van KBC en Cera). 

Type stookketel bij centrale verwarmingssystemen –   Bron: FPS Economy, VITO, ICEDD, 

‘Energy Consumption survey for Belgian Households’, 2012 

Via een proactief beleid is de Duitse overheid, in samenwerking met de sector, er in 20 jaar in geslaagd om de 

stookolieconsumptie te halveren met een stabiel aantal gebruikte stookolieketels. De helft van de geïnstalleerde 

condensatieketels functioneert in combinatie met zonne-energie. - Bron: Institut für Wärme und Oeltechnik. 
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verbruik en de CO2-uitstoot significant doen dalen en een veilige opslag in tanks met een dubbele bescherming. De broeikasgasuitstoot van 

stookolie kan over de volledige levensduur van het product wedijveren met de ecologische voetafdruk van aardgas.
9
 Bovendien is stookolie 

makkelijk combineerbaar met hernieuwbare energiebronnen, en dat zonder netwerkkosten.  

Stookolie is dus een ideale schakel in het gediversifieerd verwarmingsarsenaal van de consument. 

 

3. Stookolie houdt de energieprijzen scherp  

De samenleving heeft er alle belang bij om zijn energieprijzen zo scherp en zo laag mogelijk te houden. Enerzijds om zoveel mogelijk 

inwoners de kans te geven hun woning naar behoren te kunnen verwarmen en te verlichten. Anderzijds om de economie van het land 

competitief te houden en de nodige jobs te vrijwaren die we hard nodig hebben om ons welvaartsmodel in stand te houden. 

Competitieve energieprijzen dragen dus rechtsreeks en onrechtstreeks bij tot de welvaart en het welzijn van alle Belgen. 

Energie-armoede is vermijdbaar 

De economische crisis heeft in de afgelopen jaren zware gevolgen 

gehad voor de Belgische bevolking. Reeds in 2011 liep 21% van de 

bevolking het risico om in armoede te verzeilen. Als men weet dat 

verwarming vandaag gemiddeld 65% (¾ als we warm water 

meerekenen) van het energieverbruik van een woning 

vertegenwoordigt en de energiefactuur in het gezinsbudget een 

steeds belangrijkere plaats inneemt, dan is het duidelijk dat dit een 

belangrijke hefboom is in de strijd tegen armoede. 
10

 

De overheid kan over de brug komen met middelen die mensen in 

nood op korte termijn kunnen helpen. Zo bestaat er bijvoorbeeld 

het Sociaal Verwarmingsfonds dat kan tussenkomen in de betaling 

van de factuur van personen in moeilijkheden. Dit initiatief van de 

overheid, de OCMW's en de petroleumsector is nuttig, het biedt 

echter geen structurele oplossing.  

Veel mensen blijven namelijk met oude, energie- en 

geldverslindende stookketels zitten. Nochtans hebben de 

technologische innovaties in de sector ervoor gezorgd dat het 

individuele verbruik spectaculair kan dalen. De vervanging van 

oude verwarmingssystemen met nieuwe stookketels doet de energieconsumptie en de –uitgaven  30 tot 40% dalen. Zo kan een gezin tot 

960 EUR per jaar besparen. En een investering in een nieuwe stookolieketel is in 7 jaar terugverdiend.  

Geëxtrapoleerd naar alle mensen die vandaag nog een oude stookolieketel bezitten, m.n. 950.000 gezinnen, betekent dit een 

gemeenschappelijke besparing van 912 miljoen EUR. Geld dat de overheid niet via andere niet-structurele ondersteuningskanalen zal 

moeten meebetalen.
11

   

Indien we het huidig ritme van 25.000 nieuwe 

stookketelinstallaties per jaar aanhouden, zullen we nog 38 jaar 

nodig hebben om het oude ketelpark te vervangen, en blijven 

bepaalde gezinnen nog erg lang teveel betalen voor hun energie.  

Stookolie heeft echter nog andere troeven in de bestrijding van 

hoge energiefacturen en (energie)-armoede: 

• Stookolie is compatibel met hernieuwbare energie. Het is 

zelfs de ideale aanvulling op zonne-energie en 

warmtepompen, wanneer die niet de gevraagde warmte 

kunnen genereren of aan de beste prijs. 

 

• Het feit dat gezinnen hun stookolietank vooraf dienen te 

vullen heeft een responsabiliserend effect en dekt hen in 

tegen prijsstijgingen. Het systeem is zelfregulerend en 

                                                           
9
 RDC Environnement, Energiebalans en balans van de uitstoot van broeikasgassen tijdens de volledige levensduur van aardgas en stookolie als brandstof voor 

huishoudelijke verwarming. 
10

 Eandis 
11

 Vito Econotec, Potentiële emissiereducties van de verwarmingssector tegen 2030 

Gemiddelde prijs van aardgas en stookolie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de 

periode 2003 – 2012.  Bron: Informazout 

Bron: Gazet van Antwerpen – Bijlage ‘De Markt’, 5/10/2013 
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behoeft dus geen budgetmeters. Steeds meer leveranciers laten de consument nu ook toe om betalingen te spreiden en 

voorafbetalingen te doen.  

 

• Ondanks prijsschommelingen is stookolie op jaarbasis in de afgelopen jaren steeds concurrentieel geweest met verwarming op 

aardgas. Bovendien verzekert de aanwezigheid van stookolie in de energiemix, dat men niet te afhankelijk wordt van één 

energiebron en van een (te) beperkt aantal leveranciers.  

 

 

Beleid zet stookoliegebruiker onterecht in de kou 

België heeft in de afgelopen jaren een inhaalbeweging ingezet op het vlak van energie-efficiëntie van woningen, maar scoort nog altijd veel 

slechter dan bijvoorbeeld Nederland en de Scandinavische landen.  

Er moeten dus extra stappen gezet worden. Zowel bij het verbeteren van de bouwschil(isoleren) als bij het moderniseren van de 

technieken in het gebouw.  Een performantere verwarmingsinstallatie is hierbij essentieel.  

Waarom hebben dan zoveel Belgen de overstap nog niet gemaakt naar energiezuinige stookolieketels? Daar bestaan verschillende redenen 

voor. De belangrijkste is wellicht de investeringsdrempel: de kostprijs voor deze, weliswaar snel terugverdiende, investering ligt wellicht  te 

hoog voor heel wat Belgen. 

In dat opzicht heeft de afschaffing van de 

federale fiscale stimuli voor 

energiebesparende maatregelen de 

vervanging door energiezuinige stookolieketels 

nog meer vertraagd. Bedroeg het aantal 

vervangingen per jaar tot voor kort nog meer 

dan 30.000 eenheden, dan is dat cijfer in 2012 

tot onder de 25.000 gezakt. Een recente studie 

van Bouwunie leert ons bovendien dat als de 

Belg toch voor een nieuwe ketel kiest, hij 

steeds vaker voor goedkopere, meer 

energieverbruikende- en milieubelastende 

standaardketels kiest en niet voor de meest 

performante hoogrendementsketels met 

lagetemperatuur of condensatietechniek.  

 

 

Ten slotte is een kwart van de Belgen geen eigenaar van zijn woning. Het hangt dus van hun woningeigenaar af of zij al dan niet kunnen 

genieten van een energiezuinige ketel. Men kan zich de vraag stellen of die eigenaar vandaag voldoende gesensibiliseerd wordt voor de 

energiekosten van zijn huurder(s). 
12

 

Specifiek voor stookolie dient ook gewezen te worden op de ongelijke fiscale belasting ervan, vergeleken met andere fossiele brandstoffen. 

Stookolie wordt op het vlak van energietaksen en accijnzen arbitrair belast aan 0,1739€c/kWh (Hs), tegenover 0,0989€c/KWh (Hs) voor 

aardgas. 

  

                                                           
12

 Studiedienst van de Vlaamse regering, De sociale staat van Vlaanderen 2013, p.184 

Residentieel energieverbruik per capita – Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering, gebaseerd op gegevens 

Eurostat, VITO Energiebalans en ADSEI 
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4. Hoe kan stookolie bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen? 

6 concrete voorstellen 

 

Focus niet enkel op nieuwbouw en totale verbouwingen, maar stimuleer ook 

energiebesparende renovaties van technische installaties.  

Op stookolie gebaseerde installaties kunnen bijdragen tot de verbetering van het energieverbruik van bestaande, gerenoveerde en 

nieuwe gebouwen. De overheid moet in haar beleid al deze gebouwen in aanmerking nemen.  

Voor nieuwbouw wordt het kosten-optimaal energieverbruik steeds ambitieuzer. In Vlaanderen werd dit bvb. vastgelegd op E60 vanaf 

2014 en E50 voor 2016.  

Voor bestaande woningen bestaan er geen duidelijke doelstellingen en ligt het gemiddelde E-niveau veel hoger, met een 

energieverbruik per vierkante meter in residentiële gebouwen dat 70 procent hoger ligt dan het gemiddelde in de EU.
13

 Het aandeel 

stookoliegebruikers in die gebouwen is proportioneel groot. 

In hun gezamenlijk advies van 26 en 30 september 2013 over de Vlaamse energieprestatieregeling benadrukken de Minaraad en de 

SERV dat er in de bestaande gebouwen nog een grote onaangeroerde markt ligt voor energiebesparende renovaties.  

 

Ketelvervanging is daarbij één van de meest eenvoudige en efficiënte manieren om het energieverbruik sterk te verminderen zonder 

zware bouwtechnische ingrepen. Overheidssteun kan er voor zorgen dat dit voor velen financieel haalbaar wordt. Deze investering 

zorgt voor een significante en onmiddellijke energiebesparing die tot 40% kan oplopen en die zich minstens 2x terugbetaalt over de 

levensduur van de installatie.  

 

België telt nog ca  950.000 ketels uit de jaren ’70 & ‘80. Deze ketels vervangen door nieuwe performante ketels zou evenveel CO2-

uitstoot uitsparen als 1 miljoen wagens uit het verkeer  halen.  

 

 

Vergemakkelijk de overstap naar efficiënte en milieuvriendelijke ketels  

In de afgelopen jaren is het stimuleren van verbeterde installaties aantoonbaar één van de meest efficiënte bijdragen geweest 

tot het verminderen van broeikasgassen.  

Met een jaarlijks bedrag van 333 miljoen EUR, ongeveer 0,3% van het Federale overheidsbudget was deze maatregel goed voor bijna 

de helft (48,2%) van de door het federale beleid verwezenlijkte broeikasgasdaling over de periode 2008-2012. 14 

De overstap naar energiezuinigere stookketels wordt, sinds de stopzetting van de federale fiscale aftrek in 2012, echter afgeremd. De 

stopzetting van die fiscale stimuli werd tot nog toe niet gecompenseerd door de regionale overheden. 

Bovendien vindt de burger, door de regionale verschillen en de vele intervenanten (gemeenten, distributienetbeheerders, gewestelijke 

instellingen), vaak zijn weg niet naar de bestaande premies. Het is ook voor zijn leverancier moeilijker om zijn klant hierin te helpen.  

Indien de overheid een meer efficiënt aanmoedigingsbeleid wil voeren dan is er behoefte aan een eenvoudigere weg voor het 

toepassen en toekennen van subsidies. De premiesystemen zouden ook toegankelijk moeten zijn voor alle inkomenscategorieën. 

Ook verhuurde woningen dienen meegenomen te worden in dit aanmoedigingsbeleid. In het Vlaams gewest heeft het 

ondersteuningsinitiatief voor dakisolatie, als een eenvoudig uit te voeren en snel terugbetaalde maatregel, zijn nut bewezen. 

Ondersteuningsinstrumenten die de eigenaars van huurwoningen meetrekt in het vervangingsbeleid van oude stookketels is een 

logische volgende stap in een toekomstgericht milieu- en sociaal beleid.  

 

 

Geef alle kosten-efficiënte energieën een plaats in de energiemix 

 

 

De nieuwe ontginningstechnieken zullen ervoor zorgen dat stookolie ook in de toekomst een beschikbare en concurrentiële 

energiebron zal zijn. Voor zover deze energiebron op gelijke voet behandeld wordt met andere fossiele brandstoffen, natuurlijk.  

 

Om tot een echte ‘level playing field’ te komen, dient de overheid de discriminerende regelgeving en maatregelen weg te werken. Een 

gezonde energiecompetitie die de prijzen scherp houdt: 

                                                           
13
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• vertrekt vanuit een zelfde heffingsbasis. Zo zou stookolie op dezelfde manier belast moeten worden als aardgas. Vandaag is dat 

niet het geval, m.n. 0,1739€c/kWh (Hs) voor stookolie tegenover 0,0989€c/KWh (Hs) voor aardgas.  

• verstrekt dezelfde premies voor alle gelijkwaardige verwarmingsbronnen. Zo zouden de kopers van condensatieketels op 

stookolie in Wallonië en Brussel moeten kunnen genieten van dezelfde premies als de kopers van condensatieketels op gas. 

• legt dezelfde onderhoudsregels op. Zo leggen de 3 gewesten een jaarlijks onderhoud van stookolieketels op, terwijl gasketels 

slechts om de 2 jaar (in Vlaanderen) of om de 3 jaar ( In Brussel en Wallonië) een onderhoud moeten ondergaan.  

• kijkt ook met een kritische blik naar ‘hernieuwbare energiebronnen’ met betrekking tot hun impact op het milieu. Zo genieten 

de kopers van Warmtepompen vandaag van aantrekkelijke premies, ondanks dat deze systemen gebruik maken van elektriciteit 

die ook opgewekt wordt door niet-hernieuwbare energiebronnen. 

Daarnaast gaan er op Europees niveau geregeld stemmen op om primaire energie te belasten om zo bij te dragen tot het behalen van 

de energie- en klimaatdoelstellingen. Maar de overheid dient niet uit het oog te verliezen dat verwarming een basisbehoefte is voor 

elke inwoner en dat de belasting er niet voor moet zorgen dat nog meer mensen in de kou blijven staan. Indien die belasting er komt, 

dient ze zich te richten op de primaire energie-inhoud en technologie-neutraal te zijn. 

 

Stimuleer de aanwezigheid van energieopslaginfrastructuur (incl. particulier) 

Opslag van stookolie voor verwarming van gebouwen draagt effectief bij tot onze bevoorradingszekerheid.  

Vloeibare brandstoffen verlenen zich trouwens uiterst goed voor opslag. Stookolie in het bijzonder is een produkt dat zeer gemakkelijk 

op te slaan is en dat met de meest recente technologieën zeer weinig risico’s inhoudt voor mens en gebouw.  

 

Opslaginfrastructuur is essentieel voor de bevoorradingszekerheid van een land. Een eenduidige en pragmatische regelgeving is voor 

de economische actoren die daarvoor zorgen dan ook uitermate belangrijk. Op dat vlak zou een alignering van de verschillende 

gewestregels inzake opslag bij particulieren iedereen vooruit helpen. 

De nieuwe technieken voor opslag hebben tevens de risico’s voor milieu uiterst beperkt. Het huidige concept van stookolie-opslag met 

dubbele bescherming en bewaking van de stookolie-opslag verhindert de kans op  bodemvervuiling.  

In het bestaande tankenpark zijn maatregelen genomen om lekken te voorkomen. Een fonds voor bodemsanering (binnen het 

bestaande BOFAS) ligt op tafel. De implementatie ervan zal  de instrumenten leveren om het bestaande tankenpark ten gronde aan te 

te pakken. Op basis van vereenvoudigde saneringsregels en een financiële en operationele ondersteuning kunnen saneringen en 

tankrenovaties in de komende maanden een wetgevend/uitvoerend kader krijgen. Daarbij zou de kaderfinanciering van bij de start 

voor 100% bepaald moeten zijn en gekoppeld aan een stimuleringsbeleid om oude tanks versneld te vervangen. 

Het huidige ontwerp van bodemsaneringsfonds is echter tijdelijk. Informazout pleit er voor om een permanente oplossing voor de 

problematiek te vinden, in de vorm van een verplichte opname in de woningverzekering na het stopzetten van het Fonds, of de gewone 

verderzetting van het Fonds. 

 

Stimuleer bijkomende milieuvriendelijke innovaties zodat ze sneller hun weg vinden naar de 

markt. 

De verwarmingssector denkt al geruime tijd vooruit over de evolutie van stookoliegebaseerde installaties en hun plaats in het nieuwe 

energielandschap.  

De overheid kan trouwens milieuvriendelijke innovaties stimuleren zonder in eigen vlees te snijden. De petroleumsector wacht immers 

al geruime tijd op groen licht om de 12 miljoen euro die het in 2006 gestort heeft (in het kader van haar bijdrage tot de financiering van  

een tijdelijke reductie van de energiefactuur) daadwerkelijk te kunnen inzetten voor onderzoek naar meer efficiënte 

verwarmingssystemen, bv. nieuwe hybride systemen die de zekerheid van een vloeibare brandstof combineren met hernieuwbare 

energie.  

De overheid kan ook een rol spelen in de promotie van nieuwe technologieën bij gebruiker en installateur.  

 

Vereenvoudig en stroomlijn regelgeving 

 

De implementatie van de regelgeving rond Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) en de premiestelsels zijn niet alleen bijzonder 

ingewikkeld voor installateur en klant, ze evolueren voortdurend en verschillen ook naargelang het Gewest. Een administratieve 

vereenvoudiging en een stroomlijning van de regels zullen de installateurs, de klant, de energie-efficëntie en het milieu ten goede 

komen.  
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5. Enkele feiten over stookolie 
 

 

Stookolie heeft vandaag te kampen met een aantal vooroordelen.  

Deze misvattingen verdienen een rechtzetting. 
 

 

 

De technieken voor stookolie-opslag zijn zonder risico voor mens en milieu. 
 

Het huidige concept van stookolie-opslag met dubbele bescherming en bewaking van de stookolie-opslag verhinderen 

zulke problemen. Aangevuld met een bodemsaneringsfonds voor stookolietanks voor particulieren en een 

verzekeringsconcept, behoort dit probleem stilaan tot het verleden. 

 

De warmte-generatie met stookolie versterkt de oplossingen met hernieuwbare energie.  
 

Het is een kosten-optimale partner van zonne-energie en warmtepompen, wanneer die niet de nodige warmte 

kunnen genereren of beroep moeten doen op elektriciteit aan piekuurtarief. Bovendien is stookolie niet afhankelijk 

van grote investeringen in infrastructuurwerken.  

 

Warmte generatie met stookolie is een innoverende en efficiënte energiebron.  

 
De technologische innovaties van de sector zorgen ervoor dat het verbruik van stookolie bij nieuwe ketels sterk 

gedaald zijn. Ook de verschillende emissies zijn de afgelopen decennia sterk gedaald. Zo is bijvoorbeeld de uitstoot 

van stikstofoxiden (NOx) 2,5  keer lager dan de uitstoot van ketels uit de jaren ’80. De uitstoot van CO is zelfs 20 keer 

lager dan in de jaren ’80. Ook op dat vlak kan stookolie wedijveren met de ecologische voetafdruk van aardgas.15
   

 

Stookolie laat flexibele en klantvriendelijke betalingsmechanismen toe. 

 
Stookolieleveranciers laten niet alleen een volledige dekking van het Belgische grondgebied toe, ze bieden- naar 

analogie met distributienet- ook formules van gespreide betaling, zodat consumenten hun energiebudget beter 

kunnen beheren. 

 

Het einde van de aardolievoorraden is nog lang niet in zicht. 

 
 Zoals elke fossiele brandstof is stookolie eindig, maar de recentste projecties geven aan dat nieuwe voorraden en 

efficiëntere ontginningstechnieken - rekening houdend met ‘niet-conventionele’ olie - ons verzekeren van voldoende 

reserves voor de komende 100 jaar. 

 

Stookolie is nog steeds een onmisbaar onderdeel van onze energiemix.  

 
Met 33% marktaandeel is stookolie vandaag de tweede belangrijkste bron voor woningverwarming in België. 16
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