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ECODESIGNRICHTLIJNEN VOOR VERWARMINGSINSTALLATIES 

 
 
In 2015 wordt de Ecodesignrichtlijn voor verwarmingsinstallaties van kracht 
Het energieverbruik van onze woningen moet dringend nog verder omlaag. De laatste jaren beslisten al 
heel wat gezinnen om hun oude verwarmingsketel te vervangen door een exemplaar met een veel beter 
rendement. Bij de vervanging van een bestaande cv-ketel op aardgas wordt nu al in 4 woningen op 5 
een condensatieketel geplaatst. Bij de vervanging van een stookolieketel wordt amper in 1 woning op 4 
al een condensatieketel geplaatst. Maar nog steeds staan er heel veel verouderde individuele cv-ketels 
in Vlaanderen: naar schatting zo’n 270.000 cv-ketels op stookolie en zo’n 400.000 op aardgas. Met de 
Ecodesignrichtlijn die in september 2015 van kracht wordt, zullen bijna nog uitsluitend condensatieketels 
geplaatst kunnen worden. 
 
Vanaf 26 september 2015 wordt de Europese Ecodesignrichtlijn van kracht waardoor de verkoop van 
condenserende aardgas- en stookolieketels de standaard zal worden in Europa.  Door deze richtlijn 
wordt het minimumrendement van verwarmingstoestellen beduidend opgetrokken, met als gevolg een 
lager energieverbruik voor de consument. Vanaf dat ogenblik krijgen nieuwe verwarmingstoestellen een 
energielabel – gaande van A++ tot G-label, vergelijkbaar met het label voor koelkasten of wasmachines. 
Hierdoor zullen nieuwe installaties duidelijker op hun rendement beoordeeld kunnen worden. 
 
Deze duidelijkheid over rendement en energieverbruik wordt nog versterkt doordat voor het eerst bij alle  
verwarmingstechnieken  op dezelfde manier (in HS – of bovenste verbrandingswaarde) gemeten wordt. 
Voor warmtepompen komen er bijkomende eisen op het vlak van geluidsemissies. 
 
Wat mag nog vanaf 26 september 2015? 
De vervanging van oude verwarmingsketels die nog werken wordt niet verplicht, maar als vanaf 26 
september 2015 een oud verwarmingstoestel wordt vervangen, zal het nieuwe toestel moeten voldoen 
aan de strengere minimumvereisten en zal in de meeste gevallen een condensatieketel moeten 
worden geplaatst. 
 
Men kan ook voor andere milieuvriendelijke technologieën kiezen: warmtepomp, zonne-boiler, micro-
WKK, .... 
 
De Ecodesignrichtlijn zal voor stookolie- en gas- CV-toestellen vanaf 26 september 2015 effectief van 
toepassing zijn. Dat betekent dat  vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een 
bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de  handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in 
de  EU geproduceerd mogen worden. De richtlijn is van toepassing op de verkoop van nieuwe 
toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake 
emissies. 
 
Nieuwe eisen 
In de praktijk: Er zijn zowel eisen voor cv-ketels met een vermogen ≤ 70 kW als voor ketels met een 
groter dan 70 kW. We bespreken hier alleen de ketels ≤ 70 kW. 
 
Nieuwe eis vanaf 26-09-2015:  de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming mag 
niet lager zijn dan 86 %. Er is één belangrijk uitzondering op deze regel, namelijk de verwarmingsketels 
type B1, die nog vaak gebruikt worden in appartementen, waarbij meerdere installaties op eenzelfde 
schouw worden aangesloten. Hier mag  de seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming 
van nieuwe ketels niet lager zijn dan 75 %. 
 
Hoeveel bespaar ik door een oude cv-ketel te vervangen? 
Check de energiewinstcalculator. 
 
Mag ik mijn bestaande cv-ketel nog verder gebruiken? 
Zolang uw cv-ketel niet defect is, mag uw oude cv-ketel in gebruik blijven, op voorwaarde dat uw 
installatie ook voldoet aan de al bestaande eisen die nu gelden in Vlaanderen. De belangrijkste eisen 
werden vastgelegd in het stookbesluit van de Vlaamse overheid van 08 december 2006. In mei 2014 
werd de wetgeving inzake cv-ketels nog aangescherpt, vooral wat betreft aardgasketels. 
 
 
 
 
 

http://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/verwarming/energielabel-en-ecodesign-eisen-voor-verwarming/het-energielabel-voor-verwarming
http://www.energiesparen.be/energiewinst/stookketel
http://www.energiesparen.be/verwarming/verplichtingencv
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Welke problemen kunnen zich voordoen? 
Vermoedelijk zal bij defect of bij niet voldoende rendement geadviseerd worden om de ketel te 
vervangen. Wanneer men in een appartementsgebouw met gemeenschappelijke schouw zit zal moeten 
overwogen worden met de medebewoners, aangesloten op dezelfde schouw, om een gezamenlijke 
vervanging uit te voeren. Dit om de afvoer van verbrandingslucht in een wettelijk kader te krijgen. 
 
Hoe weet ik welk rendement mijn cv ketel behaalt? 
Sedert 2010 is er een wettelijke verplichting van onderhoud en keuring van gasketel/installatie. Op het 
verbrandingsattest staat vermeld wat het behaalde rendement is. 
Meer info op: http://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesign 
 
Nog meer info 
Op energiesparen.be vindt u ook specifieke vragen en antwoorden over toepassing van de nieuwe eisen 
in appartementsgebouwen. Bijvoorbeeld: Wat in geval van een gemeenschappelijke schoorsteen of 
rookgasafvoerkanaal? Moeten alle eigenaars tegelijk overschakelen op een condensatieketel? 
 
‘Beschermde afnemers’ komen in aanmerking voor de Premie van de netbeheerder voor een 
condensatieketel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energiesparen.be/verwarming/ecodesign/appartementen
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premie-van-de-netbeheerder-voor-een-condensatieketel-voor-beschermde-afnemers

