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Pre-electoraal kregen wij de voorbije weken de moge-
lijkheid om bij de voornaamste politieke partijen onze 

standpunten te verdedigen over gebouwenverwarming 
en de positieve rol die stookolie daarin kan spelen. Dit in 
navolging van het Memo
randum 2019 van Infor-
mazout, waarin we aan-
toonden in welke mate 
vloeibare brandstoffen 
kunnen bijdragen tot een 
betaalbare en duurzame 
energietransitie.
Op het moment van schrij-
ven, en waarschijnlijk nog steeds als u dit artikel leest, is 
de formatie van de verschillende regeringen op alle 
 niveaus volop aan de gang. Zodra de regeringen samen-
gesteld zijn, zal een opvolgingsinitiatief georganiseerd 
worden bij de regerings-
partijen en de betrokken 
kabinetten.
Ondertussen volgen wij, en 
bij uitbreiding de hele ver-
warmingssector, de ontwikkelingen nauwgezet op. De 
komende legislatuur zou namelijk wel eens een beslis-
sende periode kunnen worden voor de toekomst van de 
verwarmingsindustrie op lange termijn. 

Een van de significante uitdagingen waar we als sector 
voor staan, is om samen met politici en overheden tot 
een consensus te komen die voor de sector van de 
stookolieverwarming aanvaardbaar is en waarbij men 
afstapt van het uitsluitingsmodel. Het verbieden van 
 mazoutketels is naar onze mening immers niet geba-
seerd op rationele argumenten en biedt consumenten 
geen sluitende garantie op betaalbare en comfortabele 
warmte in de woning.

Massale elektrificatie van onze woningverwarming is niet 
het ideale scenario om de CO2-uitstoot van onze 
verwarmings systemen te verminderen, voldoende 

warmtecomfort te garanderen en een voordelige op-
lossing te bieden. Een te eenzijdige aanpak zal bo-
vendien onherroepelijk leiden tot het onder druk 
zetten van de bevoorradingszekerheid en zal 

niet tot een vermindering 
van de uitstoot van broei-
kasgassen leiden. De wet 
van 31 januari 2003 be-
paalde de geleidelijke af-
bouw van kernenergie 
in België tegen 2025 
en het Energiepact 
bevestigde de kern-

uitstap. Zullen dan nieuwe gascentrales 
- die veel CO2 uitstoten - gebouwd moe-
ten worden om de elektriciteit te produ-
ceren die nodig is voor de centrale ver-

warming van onze 
woningen? Dat zou 
onzin zijn! 
De autoriteiten die ons 
willen ontvangen, gaan 

we ervan overtuigen dat vloeibare brandstof-
fen bijdragen tot het halen van de klimaatdoel-
stellingen. Ze bieden de burger de mogelijkheid 
om op eigen tempo te evolueren naar een kool-
stofarme energieconsumptie. Daarom ver-
dient elke moderne technologie een plaats in 
de energiemix van morgen en dat zullen we 
blijven verdedigen. 

Veel leesplezier!

Willem Voets
General Manager

“Het is duidelijk dat geen 
enkele energievorm of 

technologie vandaag in 
staat is om de evolutie 

in het energielandschap 
alleen te dragen”

“De massale elektrificatie 
is niet het ideale scenario”

Een beslissende legislatuur 
voor de verwarmingsindustrie
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ACTUA

U beter leren kennen om u beter te 
kunnen informeren

Bent u hoofdzakelijk geïnteresseerd in informatie van-
uit de HVAC-sector (verwarming, ventilatie en klimaat-

regeling) of ook in andere thema’s? En via 
welke media (kanalen) leest u deze infor-

matie? Neem deel aan onze korte online 
 enquête en help ons om de geboden informa-

tie en de ingezette communicatietools nog te 
verbeteren. Het invullen van de enquête vraagt niet 
meer dan 2 minuten en misschien wint u wel een van de 
10 opleidingscheques ter waarde van 50 euro voor de 
 basisopleiding stookolie of opslagtanks, of voor een 
 hernieuwing stookolie of opslagtanks bij Cedicol!

Neem deel aan onze lezersenquête op
https://installateurs2019.questionpro.com

Nieuw bestelformulier attesten 
bij Cedicol
Er is bij Cedicol een nieuwe versie van het ‘bestelformulier 
attesten’. Een van de nieuwe punten in dit document is de 
rubriek voor het Attest van EPB-periodieke controle/onderhoud 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1 januari 2019. 
Dit attest werd goedgekeurd door Leefmilieu Brussel, zoals 
voorgeschreven door de reglementering. Dit bestelformulier 
attesten kan worden gedownload op de website van Cedicol: 
https://www.cedicol.be/nl/publicaties

Memorandum opgemerkt 
door politieke wereld

Het Memorandum 2019 van 
Informazout voor de politiek 
werd opgesteld in aanloop van 
de verkiezingen van mei. We 
hebben het aan alle politieke 
kabinetten en hun studiebu-
reaus bezorgd om aan te to-
nen in welke mate de vloeibare 
brandstoffen kunnen bijdra-
gen tot een betaalbare en 
duurzame energietransitie. 
Eind mei had Informazout al 12 
schriftelijke reacties en 5 af-
spraken. Deze afspraken zijn goed verlopen. We ontmoetten er 
mensen die openstonden voor onze argumenten en er belangstel-
ling voor hebben getoond. Maar daar stopt het werk niet. Nu de 
verkiezingen achter ons liggen, zal de volgende maanden een op-
volging worden georganiseerd.

Zij reageerden op ons Memorandum 

Schriftelijke reacties Afspraken

CDH 2 MR 1

MR 2 Ecolo 1

Ecolo 2 NVA 1

PS 1 IEV (studiecentrum van de PS) 1

Open Vld 1 VEA (Vlaams Energieagentschap) 1

NVA 2

Leefmilieu Brussel 1

De campagne over de ‘energiemix’ 
bereikt het doelpubliek  

Hoe ervaarde de Belg de nationale media-
campagne die Informazout tijdens het 
voorjaar organiseerde voor het bevorderen 
van de winnende combinatie van stookolie 
met hernieuwbare energiebronnen? Is de 
boodschap goed overgekomen? Hiervoor 
organiseerden we, zoals elk jaar, een ‘post-
test’. Deze laat ons toe de evolutie te me-
ten. De belangrijkste inzichten over de 
campagne: 

•   De campagne bereikte 51% van de gebruikers van stookolie. 
Dat is meer dan de voorbije twee jaren waarin met het nieu-
we communi catieconcept werd geadverteerd.

• De boodschap was duidelijk. De Belg kan de boodschap nu zelf 
spontaan herhalen:
- “Je kunt mazout combineren met hernieuwbare energie.”
 “Mazout is geen voorbijgestreefde energiebron.”
 “Mazout kan eveneens een manier zijn om op ecologisch 

verantwoorde manier te verwarmen.”
• De campagne werd beoordeeld als origineel, vindingrijk en creatief. 

We kunnen besluiten dat de campagne werd beoordeeld 
als creatief en dat de boodschap de gebruikers van stook-
olie heeft bereikt. Informazout bouwt voort op deze vast-

stelling om zijn actie nog te versterken, en in het bijzonder:    

• om luisteraars, lezers en surfers aan te moedigen om de website van 
Informazout te bezoeken en er de voor hen meest relevante 
energiemix te ontdekken.

• om het positieve huwelijk tussen stookolie en hernieuwbare energie 
te verduidelijken omdat:
- 1 op 3 stookoliegebruikers al openstaat voor zo’n energiemix;
- maar tegelijk 1 op 3 nog niet weet hoe men duurzamer kan stoken 

met mazout.

EN IS ER 
DE PERFECTE 
COMBINATIE. Mazoutketel

Thermisch zonnepaneel

In een wereld waarin energie voortdurend evolueert, blijft mazout een vaste waarde voor uw klanten. 
U stelt hen immers een energiebron van de toekomst voor, want mazout laat zich perfect combineren 
met  hernieuwbare energiebronnen. Hun verwarmingssysteem gaat daardoor maximaal renderen. 
Als u uw klanten mazout en deze duurzame combinaties aanbiedt, helpt u hen de beste keuze te 
maken met respect voor de natuur én hun budget. Meer info op pro.informazout.be

OM U TE VERWARMEN 
ZIJN ER ORIGINELE 
COMBINATIES…

Warm voor de toekomst

MAN011602NLP Informazout Mouton 210x297 BEL nl v4.indd   1 29/08/2018   16:00

Warm voor de toekomst

De rol van 
stookolieverwarming 
in de energietransitie

De consument actief 
begeleiden naar 
een koolstofarme samenleving

Stimuleer renovaties
Iedereen is het erover eens dat een doorgedreven isola-
tie van ons relatief oude woningenbestand essentieel is 
om energie-effi  ciënt en CO2-arm te kunnen verwarmen. 

De Europese commissie heeft berekend dat jaarlijks 3% van onze 
gebouwen gerenoveerd dient te worden, willen we onze ener-
gie-effi  ciëntie doelstellingen halen. De Belgische renovatiegraad 
ligt daar vandaag ruimschoots onder, ondanks verscheidene be-
leidsinitiatieven op regionaal niveau.

Een doorgedreven beleid, met verplichtingen en stimuli, blijft no-
dig om de renovatiegraad te versnellen. Daarbij is het van belang 
om gezinnen de kans te bieden om de renovaties op hun (fi nan-
cieel) tempo te kunnen uitvoeren en vrij te laten in hun techno-
logische keuzes, als ze aan bepaalde energie-effi  ciëntie criteria 
beantwoorden. 

Specifi eke aandacht voor de huurmarkt blijft eveneens nodig, zo-
dat eigenaars gemotiveerd worden om te investeren in betere 
energie-effi  ciëntie.

Vervang het verbod op stookolieketels 
door een positieve maatregel die men-
sen duurzamer laat verwarmen, ook 
met vloeibare brandstoff en

In plaats van de verkoop van stookolieketels op lange termijn te 
verbieden en de mensen op te zadelen met een zoektocht naar 
dure en minder effi  ciënte alternatieven, kan je hen stimuleren om 
energie-effi  ciënter en klimaatvriendelijker te gaan verwarmen mét 
vloeibare brandstoff en.

Als overheid kan je bepalen dat er enkel nog hoogrendements-
ketels mogen verkocht worden die beantwoorden aan de Euro-
pese Richtlijn ‘Ecodesign’ en die de combinatie met hernieuwbare 
energie mogelijk maken. Aangezien de CO2-winsten identiek zijn, 
moeten de kopers van een hoogrendementsketel op gas of vloei-
bare brandstof dan ook over dezelfde premies kunnen genieten. 

Je kan ook stimulansen en doelstellingen vastleggen met betrek-
king tot de integratie van hernieuwbare energie en het gebruik van 
koolstofarme of -neutrale vloeibare brandstoff en.

Voer een technologieneutrale 
CO2-taks in 
Een CO2-taks is een effi  ciënte maatregel om consu-
menten aan te zetten om zich klimaatvriendelijker te 

gaan verwarmen. 

Om de impact ervan te maximaliseren en eventuele marktversto-
ringen te vermijden, zal de invoering ervan echter wel aan een 
aantal voorwaarden moeten voldoen:

1. alle verwarmingstechnieken moeten er aan onderhevig zijn, 
waarbij men bij het berekenen van de CO2-voetafdruk reke-
ning houdt met de volledige levenscyclus van de gebruikte 
energie. Want ook consumenten die elektriciteit gebruiken 
om zich te verwarmen zijn verantwoordelijk voor CO2-uit-
stoot als hun elektriciteit (gedeeltelijk) uit gas-, steenkool-, of 
bruinkoolcentrales komt. 

2. de opbrengsten van zo’n CO2-taks moeten gebruikt worden 
om investeringen in energie-effi  ciëntere gebouwen te on-
dersteunen en niet om de elektriciteitsconsumptie te gaan 
subsidiëren.

We zijn bovendien van mening dat zo’n CO2-taks best op Europees 
niveau geharmoniseerd wordt en dat de EU-lidstaten niet individu-
eel bijkomende lasten moeten heff en op de energieconsumptie. 

Steun onderzoek naar en ontwikke-
ling van synthetische brandstoff en
Klimaatvriendelijke vloeibare brandstoff en of future 
fuels zijn in volle ontwikkeling (zie kader) en bieden per-

spectief op koolstofarme en zelfs koolstofneutrale verwarming. 

De technologie is er, maar dient verfi jnd en getest te worden om 
op grootschalige en kosteneffi  ciënte manier geproduceerd te 
worden. Verscheidene academici, onderzoeksinstellingen en on-
dernemingen zijn vandaag betrokken bij de ontwikkeling van deze 
baanbrekende vloeibare brandstoff en. 

Zoals andere technologieën die bijdragen tot een beter klimaat, 
verdient ook het onderzoek naar en de ontwikkeling van deze 
technologie een duwtje in de rug. 

 Mijn 
Klimaatplan 
staat klaar

In een wereld waarin energie voortdurend evolueert, blijft mazout een vaste waarde voor uw 
klanten. U stelt hen immers een energiebron van de toekomst voor, want mazout laat zich 
perfect combineren met andere hernieuwbare energiebronnen. Hun verwarmingssysteem 
gaat daardoor maximaal renderen. Als u uw klanten mazout en deze duurzame combinaties 
aanbiedt, helpt u ze een keuze te maken voor comfortabele energie. En een comfortabele 
factuur. Meer info op informazout.be

OM U TE VERWARMEN 
ZIJN ER ORIGINELE 
COMBINATIES…

EN IS ER 
DE PERFECTE 
COMBINATIE. Mazoutketel

Warm voor de toekomst

Warmtepomp
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MEMORANDUM 2019

Als de 750.000 gezinnen 

die vandaag een oude stookolieketel hebben, beslissen om over te schakelen naar: 

dan besparen we jaarlijks dan besparen we jaarlijks dan evolueren we 
naar een koolstofarme samenleving

2020

=

2025 2030-2050

een geleidelijke integratie van 
koolstofarme brandstoffen

een condenserende 
stookolieketel (energielabel A) 

een hybride systeem, bestaande uit een 
hoogrendementsketel en een warmtepomp

1,3 miljoen 
wagens uit het 
verkeer halen

=
2,5 miljoen 

wagens uit het 
verkeer halen

3,1 
miljoen
ton CO2

5,7 
miljoen
ton CO2
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INTERVIEW  

DISTRITANK EUROPE

“TIJD VOOR UNIFORMERING VAN 
GEWESTELIJKE REGELGEVING”
Na de interviews met fabrikanten van ketel-branders zetten we onze reeks nu verder met 
stookolietanks. Jean-François Moulin en Frank Cops, respectievelijk gedelegeerd bestuurder en 
partner van Distritank Europe, schetsen ons hun visie op de evolutie van de markt.

 Jean-François Moulin (rechts) 
en Frank Cops, gedelegeerd 
bestuurder en partner van 
Distritank Europe

Verwarmingsinfo: Wat zijn de grote trends op de markt van de 
opslagtanks? 
Begin jaren 90 was 90% van de verkochte opslagtanks van staal en 10% 
van thermoplastisch kunststof. Vandaag is die trend volledig omge-
keerd en bestaat  70% van de verkoop uit kunststoffen tanks. De con-
sument kiest ook steeds vaker voor bovengrondse modellen. Die zijn 
makkelijker te plaatsen en kosten minder omdat er onder andere geen 
graafwerken nodig zijn. Ten slotte merken we een duidelijke verschui-
ving naar opslagtanks met een klein volume. Geen enkele particulier 
laat nog een tank van 5.000 liter plaatsen. Het populairste model is 
momenteel dat van 1.500 liter. Dat is een logische evolutie: verwar-
mingsketels zijn steeds zuiniger, dus mensen verbruiken minder en ze 
bestellen ook kleinere hoeveelheden (om financiële redenen). 

Evolueert de technologie van opslagtanks nog?
Niet echt. De dubbelwandige tank is al meer dan tien jaar de norm. 
Sindsdien is er nog weinig veranderd. De accessoires zijn wel duidelijk 
het digitale tijdperk binnengestapt. Je kan nu het stookoliepeil checken 
vanop je smartphone en een melding krijgen als het te laag staat. 

Mensen maken daar graag gebruik van. De voordelen zijn legio, zowel 
voor stookolieverdelers als voor particuliere en professionele klanten. 
Verdelers krijgen zo een beter zicht op de tanks van hun klanten die 
geïnteresseerd zijn in een systeem van automatische levering. Zo kun-
nen ze hun rondes optimaal plannen. En klanten zijn zeker dat ze nooit 
meer zonder stookolie vallen. 

Zijn verwarmingsinstallateurs goed geïnformeerd over de 
 reglementering voor opslagtanks en periodieke keuringen?
Niet altijd. In Vlaanderen is het simpel: voor nieuwe tanks is een dub-
bele wand altijd verplicht. In Wallonië zijn tanks van minder dan 
3.000   liter niet onderworpen aan enige regelgeving. Beleidsmakers 
zouden deze juridische leemte moeten opvullen en de regelgeving in 
de verschillende gewesten gelijktrekken. De meest voorkomende 
tekort komingen in de regelgevingen in het Waals Gewest zijn het 
niet-aangeven bij de gemeente van tanks met een inhoud van meer 
dan 3.000 liter en het nietnavolgen van de regels voor waterwingebie-
den.  Mensen weten vaak niet dat ze in een waterwingebied wonen en 
daarom verplicht zijn een dubbelwandige tank te plaatsen. Het Waals 
Gewest beschikt over een online tool om te zien waar die zones liggen, 
maar die is niet nauwkeurig genoeg. Die tool verbeteren zou al een 

stap in de goede richting zijn.

Informeert u uw klanten en installateurs over zulke zaken? 
Uiteraard hebben wij een adviserende rol, op het vlak van regel-
geving en voorschriften voor de plaatsing, maar ook bij het kiezen 



PRODUCT IN DE KIJKER

Eurolentz, lichte opslagtanks 
met een dubbele wand
Distritank werd in 1989 opgericht door de 
 ouders van JeanFrançois Moulin en 
groeide later uit tot een van de top-
verdelers van opslagtanks in België. 
Het bedrijf in Sombreffe is ondertus-
sen actief onder de naam Distritank 
Europe. Het biedt een brede waaier 
aan producten, van stookolietanks 
(85% van de verkoop, dieseltanks in-
begrepen) tot waterreservoirs en 
septische  putten.

De twee belangrijkste producten uit 
het gamma stookolietanks zijn de 

 Eurolentz Confort (voor binnenop-
stelling) en Confort XT (buitenopstelling). 
Het zijn dubbelwandige zelfdragende tanks 
die geen inkuiping nodig hebben, met Optitank- 
label. Ze hebben 10 jaar garantie, nemen weinig plaats 
in (L 1730 mm x B 750 mm x H 1800 mm) en zijn mak-
kelijk te installeren dankzij hun gewicht van 95 kg en 
geïntegreerde handgrepen. Het witte model is bedoeld 
voor opslag  binnenshuis, terwijl het groene model 
UV-gestabiliseerd is voor opslag in open lucht. In de 
standaarduitrusting zitten ook een peilmeter en een 
geïntegreerde lekdetectie. Deze modellen zijn ook ge-
schikt om batterijtanks op te stellen.

Meer informatie: 
www.distritank.be 

Distritank Europe in cijfers

+3.000
opslagtanks verkocht in 2018

Distritank is lid 
van Optitank

voor bepaalde oplossingen. We hebben echter hoofd zakelijk 
B2B-klanten. Wegens onze commerciële strategie hebben 
we zelden rechtstreeks contact met de eindklant. We bren-
gen onze producten op de markt via een netwerk van ver-
kopers (groothandels, installateurs, stookolieverdelers, 
 aannemers, enz.) en willen geen concurrent worden van 
onze eigen klanten.

Installeert u ook automatische lekdetectiesystemen? 
Die systemen maken deel uit van ons standaard aanbod, 
maar we installeren ze niet echt. We zijn niet actief in het 
installeren van opslagtanks.

Welke lekdetectiesystemen worden het meest 
 gebruikt?
Er zijn vele scenario’s die de keuze van een systeem be-
palen. Voor ondergrondse tanks kan je ofwel kie-
zen voor een systeem met antivriesvloeistof 
tussen de wanden ofwel voor een onder- of 
overdruksysteem. Bij bovengrondse  modellen 
heb je de keuze tussen een visueel systeem 
(zoals een waarschuwingslichtje dat gaat 
branden wanneer er vloeistof tussen de wan-
den zit) of een automatisch hoorbaar alarm. 
Onder- of overdruksystemen zijn het popu-
lairst omdat daar geen antivriesvloeistof nodig 
is. Voor bovengrondse tanks opteren klanten 
vaak voor een visueel  systeem, want dat is 
goedkoper, maar voor onoplettende klanten is 
een automatisch geluidssignaal natuurlijk  beter.

Hoe zit het met de garantie?
Dubbelwandige tanks hebben 10 jaar garantie, enkel-
wandige 5 jaar. We moeten echter een onderscheid maken 
tussen garantie en levensduur. Een model in staal heeft een 
levensduur van 20 tot 40 jaar bij een correct onderhoud 
 (regelmatig schilderen). Een model in thermoplastisch 
kunststof gaat heel wat langer mee. Mijn ouders, die het be-
drijf hebben opgericht, lieten 47 jaar geleden een van de 
eerste tanks in kunststof plaatsen. Het is een bovengronds 
model en het bevindt zich nog altijd in perfecte staat!

Wat denkt u over het Optitank-label? 
We zijn voorstander van dit kwaliteitslabel. Ondanks de nade-
len, vooral op het vlak van verzekering, is het label helaas nog 
te weinig bekend. Mensen vragen een dubbelwandige tank, 
geen Optitank-reservoir. Het label zou meer in de kijker moe-
ten staan. Een dubbelwandige tank is misschien niet verplicht 
in Wallonië, toch hebben steeds meer milieubewuste klanten 
oor voor de argumenten van Optitank en kiezen ze spontaan 
voor dit soort producten. De markt van stookolietanks is nog 
springlevend, maar niet iedereen beseft dat.
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DOSSIER

VERDEDIGING VAN MAZOUT OP EUROPEES NIVEAU:

SECTORVERENIGINGEN VERSTERKEN 
DE SAMENWERKING

In de Europese Unie worden twintig miljoen woningen verwarmd met mazout. 
Dat is 17% van de gezinnen. De sector zelf stelt 200.000 mensen tewerk. Dat 
verdient een proactieve verdediging van de belangen van de stookoliesector.

Informazout neemt actief deel aan de werkzaamheden van Eurofuel, 
de Europese vereniging voor de verdediging van de belangen van de 

mazoutsector bij de Europese instellingen en andere besluitvormers 
op Europees niveau. Niet alleen in ons land komen er nieuwe regerin-
gen, ook bij het Europees Parlement en de Europese Commissie is er 
een machtswissel. Dit is daarom een uitgelezen moment om de besluit-
vormers te tonen dat we bereid zijn om een centrale rol te spelen in het 
toekomstige energiesysteem. Maar hoe zien we dit concreet? 

Een gemeenschappelijke visie ontwikkelen
Eurofuel organiseerde op 26 maart in Brussel een paneldiscussie over 
de huidige ontwikkelingen van het energiebeleid op Europees niveau 
en van de rol die mazoutverwarming kan spelen binnen de toekomstige 
energiemix. Bij de deelnemers waren er leden van Eurofuel en ver-
tegenwoordigers van andere organisaties (FuelsEurope, UPEI en ECFD), 
vertegenwoordigers uit de raffinagesector en van de distributeurs van 
petroleumproducten in Europa.

Eurofuel, gebundelde expertise

De Public Relations commissie 
werd recent opgericht om de 
actie van Eurofuel te versterken. 
Filip Lannoy, Marketing 
Manager Informazout, levert 
hier onze expertise. De 
nationale verenigingen wisselen 
er hun ‘best practices’ uit, 
bestuderen de manier om de 
nieuwe hernieuwbare vloeibare 
brandstoffen op de markt te 
profileren en onderzoeken hoe 
men de politieke wereld het 
best kan benaderen over dit 
thema. Net zoals de technische 
commissie beschikt de 
PR-Commissie ook over een 
platform waar de leden 
informatie kunnen uitwisselen.  

De technische commissie 
groepeert de mensen met de 
meeste technische competenties 
binnen de nationale 
verenigingen. We worden er 
vertegenwoordigd door Guido 
Saenen, Energy Advisor 
Informazout. De technische 
commissie volgt onder meer de 
samenwerking op tussen de 
fabrikanten van 
verwarmingstoestellen en de 
producenten van brandstoffen, 
de evolutie van de normen en 
karakteristieken van de vloeibare 
brandstoffen van de toekomst 
alsook van alle Europese dossiers 
terzake (energielabel, ECO-
design, energie-klimaatpakket...). 

De raad van 
bestuur stuurt de 
strategische en 
beleidsgerichte 
beslissingen van 
de organisatie aan. 
Willem Voets, 
General Manager 
Informazout, zetelt 
er als bestuurder.

RAAD VAN BESTUUR TECHNISCHE COMMISSIE PUBLIC RELATIONS COMMISSIE
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Eurofuel overkoepelt 10 nationale verenigingen (waaronder Informazout) die de belangen van de sector van de mazout-
verwarming in hun respectievelijke landen verdedigen – België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, 
 Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland – en de UPEI (Union pétrolière européenne indépendante) als geassocieerd lid.

Sandrine Devos bekleedt sinds 11 juni de functie van Algemeen 
secretaris van Eurofuel. Na haar opleiding politieke wetenschappen en 
European Affairs in Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, en 
een professionele ervaring in Ierland, werkte Sandrine Devos 7 jaar 
binnen de afdeling European Affairs, meer specifiek milieukwesties, 
van de UEPG (Union Européenne des Producteurs de Granulats) die 
actief is binnen de bouwsector. Steunend op haar netwerk en haar 
ervaring aanvaardde ze de functie van Algemeen secretaris voor 
European Boating Industry (Europese vereniging van de nautische 
industrie), waar ze gedurende 3 jaar de noden van de sector 
verdedigde, in het bijzonder voor vraagstukken als markttoezicht en 
de toegang tot de pleziervaart voor een zo groot mogelijk aantal 
mensen. 

“De uitdagingen van de stookoliesector zijn talrijk, maar wel motive-
rend”, verklaart ze. “Innovatie, de verlaging van de ecologische voetaf-
druk, betaalbare energie... het betreft stuk voor stuk complexe maar 
belangrijke onderwerpen voor de Europese Unie en haar burgers. Mijn 
eerste opdracht zal natuurlijk een kennismaking met de nieuwe leden 

van het Europees Parlement zijn, 
om na te gaan welke hun prioritei-
ten en hun visie zijn, en om hen te 
sensibiliseren voor onze proble-
matieken. Met de komst van de 
nieuwe Europese actoren zal het 
niet ontbreken aan energiethe-
ma’s, maar ook het onderwerp 
‘BTW’ zal er zeker eentje zijn om op 
te volgen. Op Europees niveau zul-
len we mazout als verwarmings-
brandstof op een proactieve ma-
nier moeten verdedigen. Dit wil 
zeggen aanwezig zijn voor de the-

ma’s waarvoor de sector niet noodzakelijk erkend wordt als een onmis-
bare speler (zoals de energietransitie), maar ook kansen creëren voor 
de sector, in het bijzonder op het vlak van onderzoek en innovatie. Ik 
krijg de kans om een sector te vertegenwoordigen die zich ten volle 
bewust is van de rol die ze moet vervullen.”

ALGEMEEN SECRETARIS

Na een bespreking van de belangrijkste realisaties van de Europese 
Unie op het vlak van energie tijdens de legislatuur 2014-2019, alsook 
de verwachte prioriteiten voor de volgende – zoals de evolutie naar een 
koolstofarme economie op lange termijn, de energietransitie en de 
luchtkwaliteit – debatteerden de deelnemers over de manier om ma-
zout te positioneren binnen deze context. Ze wisselden standpunten 
uit over de beste aanpak voor een update van de “Gids over olie en 
andere vloeibare brandstoffen voor verwarming in Europa en 
hun potentieel om bij te dragen tot de Europese energie- en 
 klimaatdoelstellingen” die in 2017 werd gepubliceerd. 

Eén van de dossiers die momenteel door Eurofuel wordt gevolgd is de 
strategie voor een koolstofarme Europese Unie. Een compromis-
voorstel door de zes politieke fracties van het Europees Parlement 
roept de Unie op om ‘zo snel mogelijk’ en ten laatste tegen 2050 
 klimaatneutraal te worden, door aan de lidstaten te vragen om hun 
doelstelling voor het terugdringen van de broeikasgassen tegen 2030 
op te trekken tot 55%, tegenover 40% op dit moment. Tot nu vielen bij 
de besprekingen tussen de lidstaten vooral de grote verschillen op 
 inzake ambitieniveau en de technologieën die ze hiervoor willen inzet-

ten. Bepaalde lidstaten zijn nog steeds voorstander van de doelstelling 
om tegen 2050 koolstofneutraal te worden, terwijl andere lidstaten me-
nen dat het behoud van de competitiviteit en de groei belangrijker is 
dan een radicaal klimaatbeleid. 

Een ander aandachtspunt van Eurofuel is de veranderingen die eraan 
komen met betrekking tot de energie-etikettering voor verwar-
mingstoestellen. Vanaf 26 september dit jaar moet er een ander 
energielabel worden aangebracht, met een aanduiding van A +++ tot D. 
Nu is dat van A ++ tot G. Een verwarmingstoestel dat vroeger tot de 
klasse A behoorde, blijft klasse A, maar de kleuraanduiding van klasse A 
verandert van groen in geel. We komen in een volgende editie terug op 
dit onderwerp.

De evolutie van deze dossiers geeft aan in welke mate het belangrijk is 
dat Eurofuel waakt over reglementering in voorbereiding. Om die re-
den onderhoudt de organisatie ook nauwe contacten, niet alleen met 
de Europese instanties, maar ook met de energieproducenten in de 
ruime zin van het woord, en met de fabrikanten van verwarmings-
toestellen. 

Sandrine Devos heeft veel ervaring 
in het Europese lobbywerk. 
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DE
PRAKTIJK

CONTROLE VAN DE STOOKOLIETANKS: 
VERGEET DE LEIDINGEN NIET!

Bij nazicht van een stookolietank controleert de technicus natuurlijk de dichtheid, maar 
ook de staat van de accessoires en de bijbehorende uitrusting, zoals de overvulbeveiliging, 
de peilmeting, het lekdetectiesysteem en de leidingen. In dit artikel concentreren we ons 
op de leidingen. We krijgen hier vaak vragen over, dus maakten we een overzicht van de 
aandachtspunten. 

Eerst en vooral moeten alle leidingen van een stookolietank voor cen-
trale verwarming nagekeken worden. 

Alle leidingen moeten boven het maximumpeil van de opgeslagen 
vloeistof geplaatst zijn. De aansluitingen moeten zich bevinden op het 
deksel van het mangat of op het bovenste deel van de tank. Dat is dus 
een belangrijk aandachtspunt bij de controle van bestaande reser-
voirs. De wetgeving zegt hierover het volgende:

- In het Vlaams Gewest moeten voor alle particuliere tanks van minder 
dan 5000 kg/6000 liter de openingen en aansluitingen van de leidin-
gen boven het maximumpeil van de opgeslagen brandstof worden 
geplaatst. Alleen bovengrondse houders dienend voor verwarmings-
installaties zonder aanzuiging, zoals kachels, vormen hierop een 
 uitzondering.

- In het Waals Gewest moet voor tanks van meer dan 3000 liter de 
aanzuiging van de stookolie langs boven gebeuren. Ook de peil-
meting moet aan de bovenkant van de tank zitten.

Controle van een bestaand reservoir van minder dan 5000 kg/6000 liter bij een particulier in Vlaanderen

De aansluitingen bevinden zich onderaan de tank. Ze werden vroeger gebruikt voor een kachel, maar de tank is intussen 
aangesloten op een centrale verwarmingsketel. Is dit conform?

 Nee, deze aansluiting is niet conform met de gewestelijke reglementering die dit verbiedt voor leidingen aangesloten op centrale 
verwarmingsketels. De controleur moet een oranje of rode merkplaat aanbrengen. 

Controle van een bestaand reservoir van meer dan 3000 liter bij een particulier in Wallonië

De opslagtank heeft een peilmeter in kunststof of glas aan de zijwand. Is dit conform?

 Nee, de wetgeving vermeldt expliciet dat peilbuizen in glas of plastic aan de buitenkant van een opslagtank verboden zijn. Sowieso 
raden wij dit soort peilsysteem sterk af wegens groot risico op lekken door accidentele beschadiging, ongeacht de capaciteit van de tank of 
het gewest waar ze zich bevindt. Meetsystemen moeten geplaatst worden boven het vloeistofniveau en dat is hier niet het geval. 

Controle van een bestaand reservoir van minder dan 5000 kg/6000 liter bij een particulier in Vlaanderen

De opslagtank beschikt over een peilbuisje aan de zijwand. Is dit conform?

 Nee, want de openingen zijn niet aangesloten boven het maximumpeil van de opgeslagen vloeistof.

Controle van een bestaand reservoir van 1200 liter bij een particulier in Wallonië

De opslagtank beschikt over een peilbuisje aan de zijwand. Is dit conform?

  Er is geen specifieke wetgeving voor opslagtanks van minder dan 3000 liter in het Waals Gewest (met uitzondering van beschermings
gebieden of waterwingebieden). Toch raden wij sterk aan om peilbuisjes aan de zijkant te verwijderen omwille van het groot risico op een lek. 

Wat zegt de gewestelijke reglementering? 
Conform of niet?

Wat zijn de belangrijkste regels voor de leidingen?
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Wat zijn de regels voor vulleidingen?

Iedere opslagtank heeft zijn eigen vulleiding, behalve bij batterijtanks. 
Het materiaal is verplicht in staal. De vulleiding moet uitkomen in de 
tank op minstens 30 cm van de bodem en moet aflopend naar de 
opslagtank worden geïnstalleerd.
De vulmond moet bovendien voorzien zijn van een schroefdraad met 
vuldop met voldoende afdichting. De diameter moet 2’’ bedragen voor 
opslagtanks met een capaciteit van 11.000 liter of minder en 3’’ voor 
opslagtanks van meer dan 11.000 liter.

Wat zijn de regels voor 
ontluchtingsleidingen?

Het doel van een ontluchtingsleiding is om overtollige lucht te laten 
ontsnappen bij het vullen van de tank of om lucht in de tank te laten 
stromen bij het aanzuigen van stookolie.
De leiding moet in staal zijn of in een evenwaardig materiaal met 
dezelfde mechanische eigenschappen en brandweerstand. Ze heeft 
een continu dalende helling en moet aan de ene kant uitkomen in de 
tank boven het maximale vloeistofniveau en aan de andere kant in 
open lucht, op een plaats waar ze geen hinder veroorzaakt. Ze mag 
niet in de dakgoot uitkomen. De leiding wordt uitgerust met een 
 ontluchtingskap om het binnendringen van water of voorwerpen te 
voorkomen.
De minimale diameter moet 5/4’’ bedragen voor opslagtanks met een 
capaciteit van 11.000 liter of minder en 2’’ voor opslagtanks van meer 
dan 11.000 liter. Bij een bestaande opslagtank is het aan te raden de 
diameter aan te passen als die te klein is.

Wat zijn de regels voor de aanvoer- en 
terugvoerleiding?

De stookoliepomp zuigt brandstof aan via de aanvoerleiding en als er 
een terugvoerleiding is, stuurt ze de overtollige brandstof terug naar de 
opslagtank.
Deze leiding moeten gemaakt zijn van metaal (bv. koper) of kunststof 
(bv. PE-X of alu/PE-C). De kunststof moet voldoende mechanische ei-
genschappen bezitten, beschermd zijn tegen UV-straling en bestand 
tegen koolwaterstoffen. In volle grond of in beton is extra bescherming 
nodig tegen mechanische invloeden en corrosie.
In de tank moet het laagste punt van de aanvoerleiding voorzien zijn 
van een voetklep op 8 tot 12 cm van de bodem.
Als de stookoliepomp voorzien is van een terugvoerleiding, moet die 
uitmonden boven het maximale peil van de opgeslagen brandstof. Als 
de terugvoerleiding verder doordringt, wordt aangeraden om een 
 anti-hevelventiel of een gelijkwaardig systeem te plaatsen (bv. een mag-
neetventiel op de brander). Een anti-hevelventiel op de brander wordt 
ook sterk aangeraden indien de brander zich lager dan de voetklep of 
de tank bevindt.

Bij een lek in de retourleiding kan heel wat stookolie verloren gaan. We 
raden dus aan om, waar technisch mogelijk, de terugvoerleiding te 
 vervangen door een één-pijpsysteem met een lucht/gasafscheider.

Controle van een bestaande ondergrondse tank

Het bestaande reservoir beschikt over een 
ontluchtingsleiding die uitkomt in de toezichtsput. 
Is dit conform?

 Ja, maar de technicus zal wel een opmerking noteren op 
het controleattest. In Wallonië bepaalt de wetgever voor alle 
tanks vanaf 3.000 liter dat elke tank moet worden aange-
sloten op een ontluchtingsleiding die in de open lucht uitkomt 
en voorzien is van een systeem dat het binnendringen van 
regenwater en/of afvloeiend water en voorwerpen voorkomt. 
In Vlaanderen eist de wetgever voor alle particuliere tanks 
van minder dan 5000 kg/6000 liter dat de ontluchtingsleiding 
uitkomt op een plaats waar de mogelijke hinder voor de buurt 
zo beperkt mogelijk is. Ook hier moeten alle nodige maat-
regelen worden getroffen om waterinfiltratie te voorkomen.

Toebehoren en uitrusting

1. Aanvoerleiding
2. Terugvoerleiding
3. Peilsysteem
4. Vulleiding
5. Overvulbeveiliging
6. Lekdetectiesysteem
7. Ontluchtingsleiding

Doosnede dubbelwandige opslagtank

© Cedicol vzw
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De eigenaresse is vol lof over haar pelletkachel. “Wat een aangena-
me warmte, echt zalig! En het is overal lekker warm, want ik laat de 

binnendeuren open staan om de warmte te doen circuleren. Een 
enorm verschil met het vorige systeem.” 
Vroeger hadden de eigenaars een elektrische open haard. Warm was 
het toen wel, maar gezellig niet. “Daarvoor hadden we een houtkachel, 
dat was nog iets anders. We moesten voortdurend stof afnemen en de 
plafondlijsten waren met de tijd van kleur veranderd. De pelletkachel 
die we nu hebben, is dus echte luxe: geen stof meer, geen gevaar, het 
is makkelijk en je kan de warmte goed doseren. Ook vrienden die op 
bezoek komen, zijn vaak enthousiast over onze pelletkachel.”

Bijverwarming
Een geïsoleerd huis, dubbele beglazing, een recente stookolieketel… 
Het is de ideale vertreksituatie voor maximaal comfort. De stookolie-
ketel zorgt het hele jaar door voor een comfortabele basistemperatuur 
en voor de productie van sanitair warm water. Dat had kunnen vol-
staan, maar de eigenaars wilden met een bijverwarming verschillende 
energiebronnen combineren. Op hun verzoek werd de bijverwarming 
berekend om eventueel te kunnen dienen als hoofdverwarming. “De 

Combinatie stookolie en pellets 
voor meer comfort

Nadat ze hun oude stookolieketel een paar jaar geleden vervangen hadden door een 
nieuwe lagetemperatuurketel op stookolie, lieten de eigenaars van deze villa in de provincie 
Antwerpen een pelletkachel installeren als bijverwarming. Bij die keuze gaf comfort de 
doorslag.

pelletkachel heeft voldoende vermogen om alle situaties in de combi-
natie van stookolie en pellets aan te kunnen”, vertelt Guy Vandenbussche 
van Pelletfactory, die het systeem installeerde.
Als de klant uitsluitend met pellets zou verwarmen, zouden ze onge-
veer een zak van 15 kg pellets per dag verbruiken. Dat betekent 2,5 ton 
pellets per jaar of iets meer dan twee pallets. Met de kachel als bijver-
warming ’s avonds komen ze drie tot vier dagen toe met een zak van 
15 kg. 

Goede afvoer verbrandingsgassen
Een goede afvoer van verbrandingsgassen is een belangrijke voorwaar-
de voor een goede werking van een pelletkachel. Voor de installateur is 
condensatie in de schoorsteen of het rookgasafvoerkanaal de grootste 
vijand bij zo’n installatie. “Om condensatieproblemen in de bestaande 
schoorsteen te voorkomen, raad ik aan om te tuberen ”, zegt de installa-
teur. “Een goede rookgasafvoer is van essentieel belang, niet alleen voor 
een goede trek, maar ook om condensvorming in het kanaal te voorko-
men. Als de temperatuur aan de uitgang van het kanaal niet hoog ge-
noeg is, is condensatie onvermijdelijk. Dat kan één kopje water per uur 
werking betekenen. Beeld je in wat voor schade dat kan opleveren!” 

“Ook vrienden die op bezoek komen, 
zijn vaak enthousiast over onze pelletkachel.”
Eigenaar

CASE
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Dat zien we vaak bij pelletkachels die in doe-het-zelfzaken worden ver-
kocht. We komen veel montagefouten tegen bij particulieren die daar 
een kachel kopen en geen beroep doen op een vakman:  verkeerde 
opstelling, te kleine diameter van het kanaal, ongeschikt materiaal, 
geen tubering , of één die niet-geïsoleerd is, ondichte verbindingen … 
“Die mensen klagen dan dat hun kachel niet werkt, maar die is zelden 
de oorzaak van het probleem. Ik leg mijn klanten altijd uit dat als hun 
kachel veel stof produceert, ze me meteen moeten verwittigen want 
dat is niet normaal. Het is vaak te wijten aan een probleem met de af-
voer. Een andere oorzaak kan pellets van slechte kwaliteit zijn die in 
sommige supermarkten worden verkocht, hoewel dat fenomeen lijkt af 
te nemen”, zegt Guy Vandenbussche. 
Pellets zelf zijn er in twee soorten op de markt: de ‘witte’, 100% op basis 
van naaldhout, en de ‘bruine’, die voor 70 tot 80% bestaan uit naald-
hout en voor 30 tot 20% uit loofhout. “In theorie hebben bruine pellets 
een hogere verbrandingswaarde, maar het rendement van de bruine 
pellets is niet altijd optimaal als de kachel niet afgesteld is voor dit type 
pellets’, zegt de zaakvoerder van Pelletfactory.

Klant is koning
Guy Vandenbussche raadt de consument aan om winkels die geen 
dienst na verkoop aanbieden te vermijden. “Het gebeurt dat klanten 
een model komen kiezen in de showroom en informeren naar de 
 prijzen om ze te vergelijken met de concurrentie. Ik kan onmogelijk een 
correcte prijs geven zonder de woning te zien. Elke opstelling is anders 
en elk detail kan een invloed hebben op de prijs. De beste raad is om je 
nooit te baseren op een catalogusprijs, want voor een optimale werking 
is de kwaliteit van de plaatsing even belangrijk als die van de installatie 
zelf. Naar mijn gevoel is het ook een manier om de ernst van de ver
koper te beoordelen.” Vandenbussche neemt ook regelmatig oude 
 pelletkachels terug van klanten die niet tevreden zijn over een aankoop 
via andere kanalen. “We kijken ze na en knappen ze op om andere 
 klanten tijdelijk te helpen als zij vanwege een technisch probleem 
 zonder verwarming zitten.” Hier is de klant pas echt koning! 

Afstandsbediening
In deze case betekende de aankoop van een pelletkachel en de 
 plaatsing een investering van zo’n € 3.500. 
De recente modellen beschikken over de nieuwste technologie, zoals 
een afstandsbediening met geïntegreerde thermostaat. “Ik gebruik de 
afstandsbediening meestal vanuit de keuken. Ik kan de temperatuur in 
de kamer waar ik ben op elk moment aanpassen”, vertelt de  eigenaresse. 
Ook bediening vanop afstand via wifi is mogelijk. De temperatuur rege-
len is makkelijk en de warmte is veel constanter dan bij een houtkachel 
bijvoorbeeld.

TECHNISCHE FICHE

Verwarmingsketel 

Lagetemperatuurketel op stookolie Viessmann 
Vitorond 100 van 33 kW
SWWboiler Inventum van 150 liter 

Opslag stookolie

Ondergrondse tank van 5.000 liter 

Pelletkachel

DZ Slim kachel van 15 kW

Installateur

Pelletfactory, Puurs

Plaats

Reet

“De beste raad is om je nooit te baseren op een catalogusprijs 
want voor een optimale werking is de kwaliteit van de 
plaatsing even belangrijk als die van de installatie zelf.”
Guy Vandenbussche installeerde de pelletkachel

Tip van Informazout
Een goede afvoer van verbrandings
gassen is van essentieel belang. De 
meest voorkomende montagefouten 
zijn een slechte opstelling van 
het afvoerkanaal, onaangepaste 
diameter, ongeschikt materiaal, 
geen tubering, of tubering die 
nietgeïsoleerd is en ondichte 
verbindingen.

< Bij de keuze voor de combinatie van stookolie en pellets 
gaf comfort de doorslag. 
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EN IS ER 
DE PERFECTE 
COMBINATIE. Mazoutketel

Thermisch zonnepaneel

In een wereld waarin energie voortdurend evolueert, blijft mazout een vaste waarde voor uw klanten. 
U stelt hen immers een energiebron van de toekomst voor, want mazout laat zich perfect combineren 
met  hernieuwbare energiebronnen. Hun verwarmingssysteem gaat daardoor maximaal renderen. 
Als u uw klanten mazout en deze duurzame combinaties aanbiedt, helpt u hen de beste keuze te 
maken met respect voor de natuur én hun budget. Meer info op pro.informazout.be

OM U TE VERWARMEN 
ZIJN ER ORIGINELE 
COMBINATIES…

Warm voor de toekomst
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