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Houtrook van huishoudelijke houtverwarming…Wat is het probleem?

Welke regelgeving is van toepassing en hoe kan ze worden gehandhaafd?

Hoe gaan gemeenten die hinderklachten ontvangen er (niet) mee om?

Wat heeft de Green Deal huishoudelijke houtverwarming opgeleverd?

Welke stappen onderneem je als gemeenteambtenaar of politieagent die een 
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Waar vind je meer info?
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Juridische context (I)

Productnormen voor kachels en pellets

VLAREM
VLAREM II bijlage 1, rubriek 2.3.4. Opslag en verbranding van houtafval. Uitzonderingen, 
niet-ingedeeld: het verbranden van de hierna vermelde stoffen in toestellen, voor de 
verwarming van woonverblijven en werkplaatsen, in sfeerverwarmers en gelijksoortige 
toestellen met een nominaal thermisch vermogen van maximaal 300 kW: onbehandeld 
houtafval (=A-hout) met een watergehalte van maximaal 20%, uitgezonderd zaagsel, 
krullen, schaafsel, stof en spanen



Juridische context (II)

Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening 
art. 4.3.1.§2 => plaatsing van een schouw (locatie en hoogte) maakt onderdeel uit van 
beoordeling aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Vrijstellingenbesluit
wijzigingsbesluit van 15.07.2016 vermeldt uitdrukkelijk ‘ventilatiebuizen, airco’s, 
schoorsteenpijpen en schoorstenen’ en ‘…op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter 
boven de nok van de woning uitsteken’

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en politieverordeningen
Diverse voorbeelden

Vredegerecht
Rechterlijke toetsing aan zorgvuldigheidsnorm



Juridische context (III)



Meest voorkomende oorzaken van hinder

Verbranding van vochtig of behandeld hout

Verbranding van afval

Slecht gebruik van de kachel

Slechte plaatsing van de schouwmond

Conflicten met toevoeropeningen mechanisch ventilatiesysteem

Stoken bij mist en windstil weer (inversie)

Gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening, regels van goed vakmanschap

Vlarem II bijlage indelingslijst: niet-
ingedeelde activiteiten: ‘… maximaal 300 
kW: onbehandeld houtafval met een 
watergehalte van maximaal 20%, 
uitgezonderd zaagsel, krullen, schaafsel, 
stof en spanen’

Gemeentelijk politiereglement: ‘Het 
verbranden in (hout)kachels en open 
haarden is verboden bij windstilte en 
mist.’



Handhaving bij vaststelling van overtredingen

Productnormering: federale Milieu-inspectie
Milieuwetgeving:  lokale milieutoezichthouder of politie
Bouwvoorschriften: gemeentelijk stedenbouwkundig verbalisant of politie
Politiereglementen: GAS-vaststeller of politie

Knelpunt: effectief kunnen vaststellen is lastig wanneer je geen toegang hebt tot de 
woning !

Schriftelijke toestemming stoker of gerechtelijk bevel is nodig (maar enkel tussen 5u-21u).
Uitzondering: OGP ingeval van heterdaad (maar vermoeden is niet voldoende!)



Concrete ervaringen in gemeenten (1)
Departement Omgeving (2020). Bevraging van lokale besturen, politiezones en intergemeentelijke verenigingen over de aanpak in steden 
en gemeenten van hinder afkomstig van huishoudelijke houtstookinstallaties. 

Vaststellingen: 
het aantal klachten over hinder door huishoudelijke houtstook dat jaarlijks ontvangen wordt door de lokale besturen en 
politie loopt erg uiteen; heel wat klachten gaan over het verbranden van niet- toegelaten materialen

de kennis van NBN normen ligt aan de lage kant; de NBN normen B61-001 en B61-002 worden voornamelijk gebruikt om de 
veroorzakers van hinder te informeren en te sensibiliseren, en in mindere mate om op het terrein controle uit te voeren (bv. 
controle hoogte schouw) 

bij de behandeling van klachten omtrent houtstook baseert men zich op – naast eventuele lokale voorschriften – op de 
Vlarem-wetgeving maar ook het Veldwetboek, het Burgerlijk wetboek en het Materialendecreet worden gehanteerd 

het vaststellen van de hinder en het vinden van de oorzaak is niet eenvoudig; redenen hiervoor zijn:

de hinder is slechts kortstondig; bij aankomst ter plaatse kan er vaak niks meer vastgesteld worden 

de problemen stellen zich vooral ’s avonds en in het weekend, wanneer er te weinig mensen beschikbaar zijn om de 
nodige vaststellingen te doen 

de bron van de hinder bevindt zich vaak in een particuliere woning, maar het betreden van een woning is wettelijk gezien 
niet zo eenvoudig en bijgevolg zijn vaststellingen moeilijk te doen

de bron kan niet gevonden worden (groot aantal schouwen in dichtbebouwde omgevingen) 



Concrete ervaringen in gemeenten (2)

Vaststellingen
om tot een oplossing te komen, wordt er vooral ingezet op sensibiliseren en informeren van de veroorzaker 
van de hinder, op bemiddeling tussen klager en veroorzaker, op inzetten van technisch haalbare 
oplossingen. Cruciaal hierbij echter, is de medewerking door en/of de financiële toestand van de 
veroorzaker 

Er is vraag naar: 
uniforme, eenvoudige en duidelijke wetgeving (vb. tijdelijk stookverbod, 
locatie en hoogte van schouw,…) en meer verplichtingen (vb. voor 
onderhoud en keuring stookinstallaties en schouwen, het plaatsen van 
roetfilters,…) 
een duidelijk stappenplan 
meer mogelijkheden omtrent betreding particuliere woning 
Beter overzicht van de wetgeving & bevoegdheden, meer vorming, 
modelbrieven,…
Een overzicht van mogelijke oplossingen



1.1 Uitfasering/ 
retrofitting 
bestaande 

stooktoestellen

1.2 Stimuleren 
aankoop 

performante 
toestellen

1.3 Installatie, 
gebruik en 
onderhoud

1.3.5 Verbeteren 
aanpak 

hinderklachten van 
houtkachels

#2 Kennisopbouw: 
samenstelling, 

emissies, 
gezondheidseffecten

#3 Visieontwikkeling: 
toekomst 

verwarming met 
hout

#1 Verbeteren 
houtstookpark op 

korte termijn





https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-pak-je-klachten-rond-hinder-van-houtkachels-aan

Stappenplan
vanuit standpunt van de gemeente of lokale politie die een melding ontvangt

1. Registratie

Melder gericht

• Noteer voldoende gegevens!

• Contacteer de melder voor aanvullende info

2. Verkennend 
onderzoek

Melder gericht

• Ga de gegrondheid na. Ga daarvoor in gesprek met melder. Ga 
daarbij na welke stappen al ondernomen werden.

• Stel vragen over de ondervonden hinder: Wat? Wanneer? Ernst? 
Frequentie? Vermoeden van veroorzaker? Vraag eventueel om een 
logboek bij te houden.

• Licht de melder in over de mogelijkheden waarover je beschikt

• Ga na of onmiddellijk plaatsbezoek nuttig/nodig  is 

https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-pak-je-klachten-rond-hinder-van-houtkachels-aan
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Tijdstip klacht

Tijdens hinder

+1

Zelfde dag 
van hinder

0

> 24h na hinder

-1

Ernst van de hinder 
volgens klager

Extreem

+1
ernstig

0
hinderlijk

-1

Frequentie van klagen

Is de bron bekend ?

Aanduiding van 
mogelijke 
burenruzie

-2

Éénmalige klacht

-1

Occassionele klachten 
over dit soort hinder

(historiek bekend)

0

Meerdere personen 
klagen over zelfde

tijdsperiode

+1

Melding vanuit 
bedrijf ivm 

calamiteit/werkzaamheden

-1

Risico van hinder

Potentieel risico
bv chemische industrie

+1
onbekend

Waarschijnlijk geen risico
organische geuren/

para-agrarisch 
bv mestgeur, GFT, ...

-1

Uit info van het bedrijf 
blijkt er een risico

+1

-1

ja

nee

ja
nee

0

ja

nee

•Som  2 : onmiddellijk bezoek
•0  som  1: uitgesteld bezoek/

opvolging problematiek
•Som < 0 : geen bezoek ter plaatse

https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-pak-je-klachten-rond-hinder-van-houtkachels-aan
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3. Plaatsbezoek

Melder en stoker gericht

• Licht de stoker in dat er omwonenden zijn die hinder ondervinden.  Infomeer en 
maak bewust. Maak daarbij gebruik van beschikbaar sensibiliseringsmateriaal.

• Breng de situatie zo goed als mogelijk in beeld (foto’s, schets, zowel vanuit 
standpunt stoker als melder)

• Doe eventueel ook een kort buurtonderzoek (om impact van probleem in te 
schatten)

4. Onderzoek

Stoker gericht

• Wie, wat, hoe? Vochtig hout, behandeld hout, onoordeelkundig 
aanmaken/smoren, oude kachel, ongunstige meteo, locatie schouw (o.m. op basis 
van plaatsbezoek en gesprek met stoker). Maak daarbij gebruik van de 
beschikbare leidraden/codes/BBT studie.

• Ga na of er een inbreuk is op regelgeving/vergunningsvoorwaarden. Zo ja, ga 
verder naar stap 6.

• Ga na of verdere objectivering van de problematiek nodig is, en faciliteer dit 
desgevallend.  

• Ga na welke mogelijke oplossingen er zijn 

• Licht stoker in over bevindingen van je onderzoek

Code van goede praktijk gebruik toestel

BBT huishoudelijke houtverwarming

Leidraad beoordelen hindersituaties

www.vmm.be/houthetgezond.be

https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-pak-je-klachten-rond-hinder-van-houtkachels-aan

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-11/Leidraad%20schouwen%20-%20samenvatting%20definitief.pdf
https://emis.vito.be/sites/emis/files/study/Code%20van%20goede%20praktijk_20210719.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-11/Leidraad%20schouwen%20-%20samenvatting%20definitief.pdf
https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/huishoudelijke-houtverwarming
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-11/Leidraad%20schouwen%20-%20samenvatting%20definitief.pdf
http://www.vmm.be/houthetgezond.be
https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-pak-je-klachten-rond-hinder-van-houtkachels-aan
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5. Bemiddeling

Melder en stoker gericht

• Bespreek uw bevindingen van het onderzoek met melder en stoker

• Ga na of er een consensus bereikt kan worden

• Verwijs eventueel door naar een externe bemiddelaar

6. Handhaving

Stoker gericht

• Ingeval een inbreuk op reglementering of vergunningsvoorschriften is 
vastgesteld, zet het gepaste handhavingsinstrument in

7. 
Doorverwijzing

Melder gericht

• Verwijs door naar de vrederechter ingeval voorgaande stappen niet tot 
een oplossing hebben geleid.

https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-pak-je-klachten-rond-hinder-van-houtkachels-aan

https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-pak-je-klachten-rond-hinder-van-houtkachels-aan




Richtlijnen voor de uitmonding van 
rookgaskanalen op daken

Niet in een gevel
Hellend dak: minimaal 50 cm boven nok 
van het dak
Plat dak: minimaal 200 cm boven dakvlak

Uitmonding nabij een “obstakel”? Uitmonding verhogen of voorzien van statische 
of roterende afvoerkap om trek te verbeteren



Criterium > 30° in horizontale vlak
Criterium < 1.5 x h
Criterium > 10° in verticale vlak

“Obstakel”



Invloed van obstakels en stabiliteit atmosfeer op 
rookverspreiding



Richtlijnen voor de uitmonding van 
luchttoevoeropeningen

2 meter lager dan afvoeropeningen van ventilatiesystemen, keukendampkappen, 
verbrandingstoestellen op gas, droogkasten (indien niet, > 10 m afstand aanhouden)
Houtverwarmingstoestellen: 2 meter is minimale vereiste (hoe meer, hoe beter!)
Rekening houden met dominante windrichting
Platte daken: geen toevoeropeningen binnen straal van 15 meter
Hellende daken:



- Zorg voor een goede isolatie/ventilatie van je woning

- Vermijd gebruik van een open haard

- Koop een kachel met een aan de te verwarmen ruimte aangepast vermogen

- Pas de aanbevelingen van de fabrikant toe

- Maak enkel gebruik van brandhout (zonder schors) of gecertificeerde pellets die voldoende droog zijn (max 15% vochtgehalte)

- Gebruik geen krantenpapier of reclamefolders om je kachel aan te steken, maar aanmaakblokjes en losse houtjes

- Pas de ‘Zwitserse’ methode toe om het vuur aan te maken (meest brandbare hout bovenaan)

- Controleer de luchttoevoer (volledig open bij aanmaken van het vuur, maar verminder van zodra het vuur goed brandt). Doe een visuele controle van de rook 

(kleurloos=goed, wit/zwart/gekleurd=slechte verbranding)

- Controleer het aansluitkanaal en uitmonding op eventuele verstoppingen

- Vermijd overvolle brandkamer (2,2 kg hout per uur voor kachel 8 kW vermogen is voldoende)

- Smoor het vuur niet.  Laat het vanzelf uitbranden.

- Pas zo mogelijk een aantal eenvoudige regels van goede praktijk toe m.b.t. de plaatsing van de schoorsteen:  

• De lucht wordt bij voorkeur ongehinderd verticaal afgevoerd. Daarom wordt de plaatsing van regenkapjes sterk afgeraden

• De schouwmond bevindt zich niet in een gevelvlak

• De schouwmond komt bij een zadeldak bij voorkeur minimaal 0.5 meter boven de nok van het dak uit, bij een plat dat is dat bij voorkeur minimaal 2 meter. 

Als dat niet zo is, is een valwindafleider of trekverbeteraar aangewezen en worden ventilatietoevoeropeningen of opengaande ramen in een afgebakende 

zone rond de schouwmond sterk afgeraden

• De schouwmond komt bij voorkeur ook minimaal een meter boven de nok van de (aangrenzende) omliggende gebouwen uit

• De schouwmond bevindt zich zo ver mogelijk van de omliggende woonverblijven

• De schouwmond is hoger gelegen dan omliggende ‘aanvoerpunten’ zoals vensters, deuren, terrassen, aanzuigpunten van ventilatiesystemen,…

• De positie van de schouwmond wordt liefst zo gekozen dat de hinder bij de overheersende windrichting (Z-ZW) minimaal is

- Laat je schoorsteen 1 maal per jaar vegen

- Stook niet bij windstil of mistig weer, ook niet bij negatief stookadvies

Vuistregels/stooktips



Nuttige clicks

Green Deal Huishoudelijke houtverwarming: 
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/green-deal-huishoudelijke-houtverwarming

VMM: www.vmm.be/houthetgezond.be
Departement Omgeving: 

voor burgers: https://omgeving.vlaanderen.be/wat-kan-ik-doen-bij-hinder-afkomstig-van-houtkachels

Voor overheden: https://omgeving.vlaanderen.be/hoe-pak-je-klachten-rond-hinder-van-houtkachels-aan

NL Routewijzer houtstook en overlast: 
https://www.schoneluchtakkoord.nl/thema/houtstook-particuliere-
huishoudens/routewijzer-houtstook-overlast/

https://omgeving.vlaanderen.be/nl/green-deal-huishoudelijke-houtverwarming
http://www.houthetgezond.be/
https://omgeving.vlaanderen.be/wat-kan-ik-doen-bij-hinder-afkomstig-van-houtkachels
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomgeving.vlaanderen.be%2Fhoe-pak-je-klachten-rond-hinder-van-houtkachels-aan&data=05%7C01%7Cgunther.vanbroeck%40vlaanderen.be%7C91045b7d12b74a35072808daad1b0c96%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C638012629103536962%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NhdIrXHyeGM6Pf4QRA46MxLfABkVtqm9CyYUgq2d2iQ%3D&reserved=0
https://www.schoneluchtakkoord.nl/thema/houtstook-particuliere-huishoudens/routewijzer-houtstook-overlast/

