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1.

BELGISCHE EN EUROPESE 
PRODUCTNORMERING



• Koninklijk Besluit (12/10/2010) tot regeling van de minimale eisen
van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor 
verwarmingsapparaten voor vaset brandstoffen

• Nieuwe apparaten, � 300 kWth

• Aanbevolen vaste branstoffen, cfr. NBN EN 303-5

• Verklaring van overeenstemming � www.manufacturer-heating.be

• Bijlage I en Bijlage II: minimale rendementseisen en maximale
emissieniveaus voor CO en stof

� fase I, II en III

Koninklijk besluit verwarmings-
apparaten op vaste brandstoffen



KB verwarmingsapparaten vaste
brandstoffen – Bijlage I



KB verwarmingsapparaten vaste
brandstoffen – Bijlage II



• Koninklijk Besluit (08/04/2011) tot bepaling van de eisen waaraan
houtpellets moeten voldoen om gebruikt te worden als brandstof voor 
niet-industriële verwarmingstoestellen (kachels en ketels), � 300 kWth

• Etiket van gecertificeerde kwaliteit, met alle technische informatie

• Technische eisen (1):
• Chemisch onbehandeld

• Afkomstig van duurzaam beheerde bossen (bv. FSC or PEFC)

• Vochtgehalte < 10 %

• Asgehalte < 1.5 %

• Verbrandingswaarde � 16,3 MJ/kg

• Lengte tussen 3.15 en 40 mm

• Doorsnede tussen 5 en 9 mm

• Dichtheid � 600 kg/m³

Koninklijk Besluit aangaande
kwaliteitseisen voor houtpellets



• Technische eisen (2):
• S-gehalte � 0.03 %

• N-gehalte � 0.5 %

• Cl-gehalte � 0.02 %

• As-gehalte � 1 mg/kg

• Cd-gehalte � 0,5 mg/kg

• Cr-gehalte � 10 mg/kg

• Cu-gehalte � 10 mg/kg

• Pb-gehalte � 10 mg/kg

• Hg-gehalte � 0.1 mg/kg

• Ni-gehalte � 10 mg/kg

• Zn-gehalte � 100 mg/kg

• Toezicht door erkende laboratoria (ondermeer cfr. DIN+ en ÖNORM)

Koninklijk Besluit aangaande
kwaliteitseisen voor houtpellets



EU Ecodesign - labelling

Lot 15: solid fuel boilers

Lot 20: solid fuel local space heaters (stoves)



• Stemming waarschijnlijk in 2014 (zomer of najaar)

• Lot 15 (solid fuel boilers < 500 kWth):

EU Ecodesign – efficiëntie en 
emissiegrenswaarden

Last proposition COM 
(2022)

Belgian Royal 
Decree (fase III 

2017)
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• Lot 20 (solid fuel local space heaters):

EU Ecodesign – emissiegrenswaarden

Cfr. KB

Cfr. KB

Cfr. KB

> KB
Cfr. KB

> KB

< KB



2.

ONDERHOUD EN TOEZICHT OP 
KETELS VOOR VERWARMING 
VAN GEBOUWEN



• Vlaams besluit stookinstallaties (8/12/2006)

• Voorschriften voor ketels op alle brandstoffen, dus ook vaste
brandstof:

• Nazicht voor ingebruikname door geschoold vakman + gunstig
keuringsrapport

• Jaarlijkse onderhoud door geschoold vakman

• Verwarmingsaudit iedere vijf jaar (> 20 kW) door erkend technicus
verwarmingsaudit

• De ketel mag slechts zelden en op kortstondige wijze hinderlijke en 
milieuverontreinigende rook verspreiden

• Voldoende trek in de schoorsteen en rookgasafvoerkanalen voor vlotte
afvoer van de rookgassen

• De eigenaar en gebruiker van de ketel is verantwoordelijk voor de naleving

Onderhoud en toezicht op ketels voor 
verwarming van gebouwen



3.

NORMERING VOOR INPLANTING 
VAN SCHOUWEN



• Zie presentatie Gunther Van Broeck

Normering inplanting schouwen



4.

EMISSIENORMERING VOOR 
INDELINGSPLICHTIGE
STOOKINSTALLATIES OP VASTE 
BRANDSTOF



• Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM), voor stookinstallaties vanaf
300 kWth

• De voorschriften zijn recent aangepast, op basis van twee Vlaamse
BBT-studies:

• Verbranding van hernieuwbare brandstoffen (2009)

• Verbranding van fossiele brandstoffen in kleine en middelgrote
stookinstallaties, motoren en gasturbines (2012)

• Onder meer, strengere emissiegrenswaarde voor stof bij verbranding van 
vaste fossiele of biomassabrandstof: 

• Nieuwe ketels vanaf 1 MWth: 50 mg/Nm³ (bij 6 % O2) (kan in toekomst
verstrengd worden tot 20 mg/Nm³)

• Vereist een elektro- of doekenfilter

• + aparte EGW voor dioxines en zware metalen, in geval behandeld houtafval
wordt verbrand

Wetgeving kleine en middelgrote
stookinstallaties op vaste brandstof



5.

TIJDELIJK VERBOD OP 
HOUTVERBRANDING



• Lokale overheden kunnen tijdelijk verbod op houtverbranding
opnemen in hun politiereglement

• Voorbeeld politiereglementering wordt door de Vlaamse overheid ter
beschikking gesteld

• Wanneer? � tijdens hevige mist en windstilte

• Voor wie? � voor alle huishoudelijke kachels (< 300 kWth) in de 
gemeente, uitgezonderd voor ruimtes waar er geen cv of 
decentralige verwarming op gas of olie beschikbaar is

• Ongeveer 20 gemeentes in Vlaanderen

Verbod op houtverbranding



6.

VERBOD OP VERBRANDEN VAN 
STOFFEN IN OPEN LUCHT



• Nieuwe voorschriften in Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) � ligt
nu voor bij Raad van State

• Verbranding in open lucht van welke stoffen ook is verboden, 
behalve als het gaat om:

• Een wetenschappelijk experiment

• Biomassa-afval afkomstig van het beheer van bossen en natuurgebieden, 
waneer afvoer of verwerking ter plaatse niet mogelijk is

• Landbouwgewassen in geval van fytosanitaire redenen (bestrijding is enkel
mogelijk of zelfs verplicht door ter plaatse te verbranden)

• Dierlijk afval, in geval van varkenspest, vogelgriep, …(risicobeheer)

• Kampvuren en sfeerverwarmers (droog onbehandeld hout of vaste fossiele
brandstof)

• Folkloristische activiteiten (droog onbehandeld hout en onversierde
kerstbomen) + meer dan 100 meter van bewoning

• BBQ (droog onbehandeld hout of vaste fossiele brandstof)

Verbod op verbranden in open lucht



7.

SENSIBILISATIE EN 
COMMUNICATIE















• Gebruik van de houtkachel en branden in open lucht: 
• www.stookslim.be

• Onderhoud van ketels voor de verwarming van gebouwen:
• www.stookzuinig.be

Sensibilisatie en communicatie



• KB verwarmingsapparaten vaste brandstoffen
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/api2.pl?lg=nl&pd=2010-11-24&numac=2010024412

• KB kwaliteitseisen houtpellets
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2011040515&table_n
ame=wet

• Besluit onderhoud en toezicht op ketels voor verwarming van 
gebouwen

http://www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming

• Vlaamse BBT-studies
http://www.emis.vito.be/vlaamse-bbt-studies

• Emissiegrenswaarden voor stookinstallaties op vaste brandstoffen
http://www.lne.be/themas/vergunningen

• Politiereglement tijdelijk verbod op houtverbranding
http://www.lne.be/doelgroepen/lokale-overheden/so_2008-2013

• Verbod op verbranden in open lucht
http://www.lne.be/themas/vergunningen

Bronnen


