
 
  

 

Kachelverkoper Danny Daniëls is niet tevreden over de premie die de Vlaamse overheid geeft 
aan mensen die hun kachel vervangen door een ander verwarmingssysteem. “Kachels geven 
mentale rust”, vindt hij.Foto: gva 
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Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) geeft vanaf volgend voorjaar 
een fikse premie aan iedereen die zijn oude houtkachel inruilt voor een 
verwarmingstoestel dat geen hout verbrandt. De overheid betaalt dan maar liefst 25% 
van de aankoopprijs terug. 

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij is 35% van de uitstoot van fijn stof in Vlaanderen 
afkomstig van houtverbranding. Het inademen van fijn stof kan aandoeningen veroorzaken 
aan de luchtwegen, de longen, het hart en de bloedvaten. 



Minister Schauvliege kondigt nu een nieuwe maatregel aan om die uitstoot van fijn stof te 
beperken. “We geven vanaf volgend voorjaar een premie aan mensen die hun open haard, 
houtkachel of steenkoolkachel vervangen door een toestel dat op een ander 
verwarmingssysteem draait, op voorwaarde dat het nieuwe systeem behoort tot energie-
efficiëntieklasse A”, zegt Schauvliege. “De premie is 25% van de aankoopprijs en de 
installatie van het nieuwe verwarmingssysteem, met een maximum van 250 euro.” 

Geen premie voor nieuwe kachel 

De aanvraag voor de premie moet worden ingediend bij het Vlaamse overheidsdepartement 
Omgeving. De uitbetaling ervan gebeurt ten laatste twee maanden na het indienen van de 
aanvraag. De premie kan vanaf februari of maart worden aangevraagd, afhankelijk van 
wanneer de maatregel wordt gepubliceerd in het Staatsblad. De premie kan niet worden 
gecumuleerd met andere premies van de Vlaamse overheid, zoals de tegemoetkoming voor de 
aankoop van een warmtepomp. 

Schauvliege benadrukt dat wie zijn oude houtkachel vervangt door een nieuwe en 
milieuvriendelijkere houtkachel, geen premie krijgt. “Nieuwe kachels stoten minder fijn stof 
uit, maar zijn nog steeds vervuilender dan andere verwarmingsinstallaties”, zegt de minister. 
“Wij willen er met dit premiesysteem voor zorgen dat er minder kachels en open haarden zijn, 
waardoor we de hoeveelheid fijn stof tegen 2030 dankzij deze maatregel met 5,5% kunnen 
verlagen.” 

“Verkoop zal snel dalen” 

Danny Daniëls, zaakvoerder van kachelwinkel Alpha Heating in Schoten, is niet tevreden met 
de maatregel van de Vlaamse regering. “Het is zeer jammer dat wie zijn oude kachel door een 
nieuwe kachel vervangt, geen premie krijgt”, zegt Danny Daniëls. “Nieuwe kachels stoten 
minstens 80% minder fijn stof uit dan oude houtkachels. Als mensen hun oude kachel door 
een nieuwe zouden vervangen, zou dat dus veel beter zijn voor het milieu. Maar de minister 
ontmoedigt mensen nu om op nieuwe kachels over te schakelen. Ik vrees dat onze verkoop 
hierdoor snel kan dalen. Kachels geven onze klanten nochtans een warm gevoel en mentale 
rust. Ze dragen bij tot het welzijn van veel mensen.” 

Beter isoleren 

Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker van de Bond Beter Leefmilieu, erkende vorige maand 
nog in deze krant dat nieuwe hout- en pelletkachels veel milieuvriendelijker zijn dan hun 
voorgangers. “Maar toch raden wij mensen aan om de kachel pas in laatste instantie te 
gebruiken”, zegt Clarysse. “Ook de nieuwe kachels stoten nog steeds fijn stof uit, en dat 
gebeurt in de eerste plaats in de eigen woning.” 

Veel beter is het om de woning eerst goed te laten isoleren, vindt Clarysse. “Dan is er minder 
energie nodig om te verwarmen. Voor de verwarming kan je beter een warmtepomp 
gebruiken, omdat die geen fijn stof en geen CO2-uitstoot.” 

 


