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U zag het ongetwijfeld al aan de cover van deze 
 editie: dit is het 200ste nummer van ons magazine 

 Verwarmingsinfo. Een ideaal moment dus om even 
terug te  blikken. Onder deze flap vindt u een compilatie 
van data die belangrijk zijn voor de geschiedenis van het 
magazine en onze sector. Ik denk hierbij aan het Koninklijk 

Besluit van 1978 dat de basis legde voor het beroep van 
erkend stookolietechnicus, de publicatie van verschillende 
studies over de impact van de uitstoot van broeikasgassen 
door de verschillende verwarmingsenergieën, de nieuwe 
labels van de jaren 2000 en de eerste praktijktests met 
koolstofarme vloeibare brandstoffen.

Het eerste nummer van Verwarmingsinfo verscheen in 
1975. Reeds in deze periode besteedden we veel 
aandacht aan de efficiënte verwarming van woningen met 
vloeibare brandstoffen. De nadruk lag altijd op slim 
omgaan met energie, een thema dat meer dan ooit 
actueel is. We hebben niet alleen te maken met bijzonder 
hoge energieprijzen, maar we moeten ook de energie-
transitie versnellen.

Naast dit regelmatig terugkerend thema heeft onze 
 redactie ook altijd de nodige aandacht besteed aan de 
evolutie van de verbrandingstechnologie: hoog rende-
ments ketels, condensatietechniek, efficiënte warm water
productie, geautomatiseerde regeling en sturing van de 
verwarmingsinstallatie en hybride technologie, die hier op 
deze pagina’s de volle aandacht kreeg en reeds op de 
Batibouw beurs in 2002 werd gepresenteerd.

Vanzelfsprekend vloeide er ook heel wat inkt over mazout, 
de brandstof die zelf een hele evolutie doormaakte. Denk 
maar aan de ontzwaveling ervan, en meer recent aan de 
opkomst van de koolstofarme vloeibare brandstoffen. 

Brandstoffen die, zonder aanpassing aan de verwarmings
installatie, naadloos kunnen worden aangewend voor de 
verwarming van onze gebouwen met respect voor mens 
en omgeving.

En met deze Green Fuels zijn we opnieuw aanbeland in 
het heden. Als we vooruitblikken naar de toekomst, is 
het duidelijk dat de gebouwen verwarming een 
cruciale rol speelt in de energietransitie. Het 
huishoudelijk energie verbruik is goed voor 20% 
van de totale energieconsumptie in ons land. 
Daarvan gaat drie kwart naar de verwarming 
van onze gebouwen, en die verwarming wordt 
voor 90% opgewekt door fossiele brand-
stoffen. Om onze afhankelijkheid van deze 
brandstoffen te verminderen zal er meer 
nodig zijn dan het ‘all-electric’ scenario 
waar iedereen tegenwoordig de mond van 
vol heeft. Alle technologieën zullen nodig 
zijn om aan onze energie behoeften te 
voldoen. Er kunnen daarom ernstig vragen 
worden gesteld bij beleidskeuzes die 
technologieën aan banden leggen of ver-
bieden die niet in het elektrisch plaatje 
passen. Een deel van de oplossing zou wel 
eens uit dit verdomhoekje kunnen komen. 
En daarom zullen wij ons blijven inzetten 
voor de koolstofarme vloeibare brandstoffen 
als een deel van de oplossing voor het 
verwarmen van onze woningen en ge bouwen.

Tot slot wil ik van deze gelegenheid  gebruik 
maken om iedereen van harte te 
bedanken die gedurende al deze jaren 
heeft meegewerkt aan de inhoud, de 
vorm geving en het succes van ons 
magazine. Veel leesplezier!

Willem Voets
General Manager

“Om onze afhankelijkheid van 
fossiele brandstoffen te verminderen 

zal er meer nodig zijn dan het 
‘all-electric’ scenario.”

De rode draad van het magazine 
Verwarmingsinfo? Efficiënt verwarmen 

met vloeibare brandstoffen
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200 edities in een oogopslag

De 1ste Verwarmingsinfo verschijnt op 
initiatief van Cedicol, dat al sinds 1965 
mazout technici opleidt. In 1977 wordt de 
vzw Informazout opgericht met als doel te 
communiceren met het grote publiek. 

Mazout 50 ppm 
wordt de norm 
in België.

Publicatie van de eerste studie 
van onafhankelijk onderzoeks-
bureau RDC Environment over 
de impact van de 
broeikasgasemissies door 
verwarming op mazout en 
aardgas. Die zal in 2012 en 2020 
geactualiseerd worden.

Eerste condensatieketels en hybride 
installaties verschijnen op de markt. 
Informazout zet op Batibouw de 
combinatie van zonne-energie met 
mazout in de schijnwerpers, alsook de 
veiligheid en het respect voor het 
milieu bij de opslag.

Oprichting van Eurofuel, de spreekbuis van de 
sector in de contacten met de Europese Commissie.

Wie Verwarmingsinfo leest weet het al: 
vloeibare brandstoffen zijn nodig voor 
een realistische en verantwoorde 
energietransitie.  

1975

2002

08 Nr. 173 • Maart 2016

De praktijk

Mazout voor verwarming is nu 
veel milieuvriendelijker 
‘Stookolie 50 ppm S’ doet zijn intrede op de Bel-
gische markt, en daarmee zal mazout veel minder 
bijdragen aan de vervuilende zwavelemissies. Ver-
warmingsinstallateurs kunnen hun klanten nu dui-
delijk maken welke voordelen zij daar voortaan zul-
len uithalen.

Stookolie voor verwarming bevat een zekere hoeveelheid zwa-
vel. Tot 31 december 2015 bedroeg dit zwavelgehalte 1.000 ppm 
(“parts per million” of “deeltjes per miljoen”). Sinds 1 januari l.l. 
werd het zwavelgehalte van de normale stookolie voor verwar-
mingsdoeleinden die op de Belgische markt wordt verkocht, terug-
gebracht naar 50 ppm (0,005%) of twintig keer minder zwavel.

Deze maatregel werd hoofdzakelijk ingevoerd uit milieu -over-
wegingen, maar brengt daarnaast nog tal van andere voordelen 
met zich mee.

Voordelen voor de consument

Dat al die verwarmingsinstallaties op mazout voortaan twintig 
keer minder zwavel gaan uitstoten, is natuurlijk een geweldige 
winst voor onze luchtkwaliteit. Maar ook de verbruiker zelf doet 
er zijn voordeel mee. Hoezo?

Het lage zwavelgehalte van 0,005% brengt de uitstoot van zwa-
veldioxide (die ontstaat bij verbranding in de verwarmingsketel) 
terug tot bijna niets. Dat vermindert meteen ook de roetvorming 
tijdens de verbranding, waardoor deze nieuwe brandstof een veel 
onderhoudsvriendelijker product is.

De zeer lage tot geen afzetting van roet heeft bovendien een gun-
stig effect op de warmteoverdracht, en maakt de verbranding 
schoner en efficiënter. Dit resulteert in een hoger rendement.

Tenslotte is er ook een positief effect bij de reiniging van de instal-
latie: het gebruik van stookolie 50 ppm S drukt zo de onderhouds-
kosten van de verwarmingsinstallatie.

50 jaar zwavelreductie

In de loop van de laatste vijftig jaar heeft de oliesector een 
enorme inspanning geleverd om de kwaliteit van stookolie voor 
verwarmingsdoeleinden te verbeteren. Door continu te zoeken 
naar verbeteringen in het productieproces, is men er in geslaagd 
om het zwavelgehalte van stookolie drastisch te reduceren. Zo 
bedroeg het zwavelgehalte in 1967 nog 7.500 ppm. 

Wat is de impact op de ecologische voetafdruk?

In de 20ste eeuw zorgde de industriële uitbreiding voor ern-
stige vervuiling van lucht en bodem, wat erg schadelijk was voor 
onze bossen, onder meer vanwege de uitstoot van zwavel. Deze 
zwaveluitstoot lag mee aan de basis van het ontstaan van zure 
regen.

De verlaging van het zwavelgehalte naar 0,005% is een bedui-
dende verbetering op het vlak van de zwaveluitstoot. Deze wordt 
nagenoeg tot niets herleid, waardoor men vandaag kan stellen 
dat er zeker sprake is van een aanzienlijk positief effect voor het 
milieu. Het spreekt vanzelf dat dit de luchtkwaliteit verbetert en 
het vermijden van zure regen in de hand werkt.

En de toekomst Promaz, een initiatief van Informazout, Brafco en Energia, gaat van 
start. Het Promazfonds biedt financiële en/of operationele steun 
aan consumenten die te maken krijgen met bodemverontreiniging 
ten gevolge van een lekkende mazouttank. 

Publicatie van het Koninklijk Besluit van 
6 januari 1978 betreffende het jaarlijkse 
onderhoud van verwarmings installaties 
door gekwalificeerde technici. Meteen 
ook het officiële begin van het beroep 
van erkend mazouttechnicus. 

1978

2002

2016

2004

2022

2004-2006
Nieuwe labels zien het 
daglicht: MazoutExpert  
(installateurs), Optitank 
(opslagtanks) en Optimaz-
elite voor condensatie-

ketels dat in 2015 zal worden vervangen door 
Europese energielabels. 
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Creatie van het Optimaz-label dat 
wordt toegekend door een 
commissie van onafhankelijke 
experts om de kwaliteit en 
prestaties van de lagetemperatuur-
mazoutketel te ondersteunen.

Voor de 200ste editie van Verwarmingsinfo zetten we graag enkele symbolische 
gebeurtenissen uit de sector van de vloeibare brandstoffen in de schijnwerpers. Onze tijdlijn 
hieronder gidst je langs de hoogtepunten uit je magazine.  

In 1998 ondertekent Kris Leemans, voorzitter 
van Informazout, de ‘Nota van wederzijds 
begrip’ met de Vireg, de Vlaamse instelling voor 
Rationeel Energie Gebruik. Informazout richt 
ook een ‘Cel Reservoirs’ op om consumenten 
die getroffen worden door bodem
verontreiniging door mazout bij te staan.

“Voor renovaties is een condensatieketel op 
mazout over een periode van 15 jaar 
financieel het voordeligst.” Dat is de conclusie 
van een vergelijkende studie van de kostprijs 
van de verschillende systemen. De studie 
werd in opdracht van Informazout uitgevoerd 
door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Begin van de communicatie over 
koolstofarme vloeibare brandstoffen. 
Daarop volgen het bezoek aan het 
Karlsruhe Institute of Technology in 2019 en de eerste tests in 2020 
met mengsels van mazout en 20% HVO of FAME. In 2021 lanceert 
Informazout zijn praktijktests met R33 na een consumentenonderzoek 
over nieuwe koolstofarme vloeibare brandstoffen. Conclusie: de 
technologie is klaar en 8 op 10 mazoutgebruikers wil die omarmen.

1984 Ook onze website 
 evolueert mee!

“Zodat iedereen op ieder gewenst moment een 
antwoord vindt op al zijn vragen over ver-
warming.” Zo kondigden we in 1996 de lancering 
van Informazout op het internet aan.

Een belangrijke stap om zowel de sector alsook 
de consument beter te informeren en te sen-
sibiliseren.

De website blijft intussen onophoudelijk 
 evolueren en is uitgegroeid tot de spil van onze 
 communicatie. Zo publiceren we er sinds 2011 
bespaarsimulators op en in de loop der jaren 
kwamen daar verschillende studies, cases en ge-
tuigenissen bij.

In 2017 kreeg de website een volledig nieuwe, 
dynamischer look en werd de gebruiksvrien de-
lijkheid verbeterd. Bovendien kwam er ruimte 
specifiek voor professionals, waar zij een massa 
informatie terugvinden over labels, studies, 
 publicaties en ... de Verwarmingsinfo uiteraard.
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ACTUA

Sociaal Verwarmingsfonds: 
verhoging van de verwarmingstoelage 

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds, een  initiatief 
van de overheid, de OCMW’s en de  sector, 
komt gedeeltelijk tussen in de betaling van 
de verwarmings factuur van gezinnen die het  
 financieel moeilijk hebben. Die tussenkomst 
wordt  gefinancierd door enerzijds de solidariteits
bijdrage op petroleum producten bestemd voor verwarming en ander-
zijds een subsidie van de federale overheid.

Omwille van de stijgende energieprijzen werden de tussenkomst-
drempels voor uitkeringen aangepast. De vergoeding kan nu variëren 
tussen:
- 14 cent per liter bij een prijs per liter lager dan 0,97 € en
- 36 cent per liter bij een prijs per liter boven 1,495 €. 

Aangezien het jaarlijkse verbruik van een gemiddeld gezin tussen de 
2.000 en 2.500 liter ligt, stijgt ook de maximale jaarlijkse betoelaagde 
 hoeveelheid van 1.500 naar 2.000 liter. 

Voor dit jaar stijgt ook de forfaitaire toelage van 210 € naar 456 €. Het 
bedrag wordt jaarlijks herzien in functie van de prijsevolutie.

De nieuwe bedragen worden met terugwerkende kracht toegepast voor 
alle leveringen vanaf 1 juli 2022.

De volledige tabel met tussenkomsten is terug te vinden op de website 
van het Sociaal Verwarmingsfonds.

https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/ 
hoeveel-bedraagt-de-toelage

De roadmap van Eurofuel naar een koolstofarme verwarming

Hoe maken we de verwarming van gebouwen in Europa koolstofvrij? Alle leden van Eurofuel, waaronder ook 
 Informazout, werkten samen aan een roadmap voor een koolstofarme verwarming met vloeibare brandstoffen. Het 
24 pagina’s tellende document illustreert hoe vloeibare brandstoffen het mogelijk maken om een comfortabele en 
betaalbare verwarming te verzoenen met een verlaging van de CO2-uitstoot. 

Voor de meeste huishoudens die met stookolie verwarmen is het namelijk niet zo makkelijk om van verwarmings-
technologie of energie te veranderen omwille van technische of financiële middelen. Het stappenplan toont aan hoe 
koolstofarme vloeibare brandstoffen en pragmatische politieke beslissingen kunnen helpen de CO2-uitstoot tegen 
2030 met 55% en tegen 2050 met 100% te verlagen in vergelijking met de uitstoot in 1990. De sleutelwoorden zijn energieefficiëntie, hybride 
verwarmingstechnologie en de geleidelijke invoering van hernieuwbare en koolstofarme vloeibare brandstoffen.

Download hier de roadmap!
https://pro.informazout.be/nl/bibliotheek/publicaties

� �300€�
�

�
�3 0 0 €� �

Mazoutcheque: 
verhoging en verlenging

Gezien de stijging van de energieprijzen werd het 
 bedrag van de ‘mazoutcheque’, de federale premie 
voor gezinnen die verwarmen met mazout, op 16 sep-
tember opnieuw verhoogd van 225 € naar 300 €. Ook 
de termijnen zijn verlengd: de cheque kan nu worden 
aangevraagd voor leveringen tot en met 31 maart 
2023. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 
30 april 2023.

Wie al een aanvraag indiende of zijn premie van 225 € 
al ontvangen heeft, hoeft niets meer te doen. De FOD 
Economie zal het saldo van 75 € automatisch bij storten. 
Meer informatie over de mazoutcheque en hoe die bij 
de FOD Economie aangevraagd kan worden, vindt u op 
onze blog. 

https://informazout.be/nl/blog/ 
de-mazoutcheque-alle-praktische-informatie

https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/hoeveel-bedraagt-de-toelage
https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/hoeveel-bedraagt-de-toelage
https://pro.informazout.be/nl/bibliotheek/publicaties
https://informazout.be/nl/blog/de-mazoutcheque-alle-praktische-informatie
https://informazout.be/nl/blog/de-mazoutcheque-alle-praktische-informatie
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INNOVATIE

HYBRIDE VERWARMINGSTOESTELLEN: 
EEN DUURZAMER, BETAALBAAR ÉN 
ENERGIE-EFFICIËNT ALTERNATIEF

Bosch Thermotechnology België levert met hun hybride installaties energie-efficiënte 
oplossingen voor verwarming, water en koeling. Walter Van Dael is Managing Director bij de 
Belgische afdeling van de Bosch Groep en beschouwt de combinatie van een mazoutketel 
met een elektrische warmtepomp als een betaalbare overgangsoplossing met respect voor 
het milieu. 

Voor welke uitdagingen staat de Belgische 
verwarmings markt?
“Europa heeft duidelijk ingezet op de elektrificatie van de verwarmings-
markt. België kan niet anders dan volgen. Door de huidige wetgeving 
ben je in nieuwbouw en bij grondige energetische renovatie bijna ver-
plicht een warmtepomp te installeren. Een grotere uitdaging zijn de 
miljoenen bestaande woningen die tegen 2050 moeten gerenoveerd 
worden naar E100 of lager. De regelgeving zal waarschijnlijk nog 
 verstrengen: een geleidelijk verbod op het installeren van ketels op 
 fossiele stookolie in 2035 en op fossiel aardgas in 2050. Maar hoe gaan 
we dan deze vaak oudere woningen zoveel mogelijk met hernieuwbare 
energie verwarmen? 100% elektrificatie zal op middellange termijn niet 
mogelijk zijn. Vandaar dat de toekomst hoogstwaarschijnlijk ligt in een 

energiemix van hernieuwbare energiebronnen, biobrandstoffen en 
eventueel nucleaire energie.”

Hoe kunnen hybride verwarmingssystemen hierbij 
helpen?
“Waarschijnlijk zal zo’n 90% van het hedendaags woningbestand nog 
altijd bestaan in 2050. Een doorgedreven energetische renovatie van al 
deze woningen, waarvan ongeveer 70% gebouwd werd voor 1980, is 
praktisch en financieel onhaalbaar. In dergelijke gevallen is de hybride 
warmtepomp een goede oplossing waarmee we meteen een flinke 
CO2-emissiebesparing kunnen realiseren. Bovendien gaat het om een 
kleinschalige installatie. Als je een warmtepomp met een bivalente 

 
“De hybride installatie 

realiseerde een CO2-reductie van 
meer dan 30%.”

Walter Van Dael, 
 Managing Director Belgische afdeling 

Bosch Groep

Bosch Thermotechnology verdeelt in België 
twee verwarmingsmerken: Bosch en Buderus. 
Het bedrijf is gespecialiseerd in onder meer 
duurzame producten voor verwarming en 
warmwaterbereiding. Het Buderus-gamma bestaat 
voornamelijk uit condenserende stookolieketels met 
warmtewisselaars uit zowel plaatstaal, gietijzer als 
aluminium. Daarnaast verlenen ze ook service via een 
eigen dienst van mobiele technici.
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 binnen-unit toevoegt aan de cv-ketel staat je hybride verwarmings-
systeem op punt. Dat alles maakt het een betaalbare, ecologische én 
energieefficiënte overgangsoplossing.”

Wat zijn de voordelen ten opzichte van een klassiek 
verwarmingssysteem?
“Bij een goede dimensionering van de installatie geeft de warmtepomp 
op jaarbasis een warmtedekking van 85%. Voor de overige 15% kan de 
warmtepomp samenwerken met de ketel. Op piekmomenten kan de 
ketel het volledig overnemen. Zo kan je tot wel 30% besparen op je 
energiefactuur. We voerden een studie uit in een gerenoveerd pand 
met een cv-ketel van 22 kW waar de behoefte 16kW bedraagt. We heb-
ben vervolgens een warmtepomp van 6 kW toegevoegd en die dekte 
uiteindelijk 95% van de verwarming en sanitair en realiseerde een 
CO2reductie van meer dan 30%.”

Welke hybride verwarmingssystemen bieden Bosch en 
Buderus aan?
“Bij een volledige renovatie of vervanging van een staande verwar-
mingsketel op stookolie kunnen we met Buderus een intelligent 

“De toekomst ligt hoogstwaarschijnlijk 
in een energiemix van hernieuwbare 
energiebronnen, biobrandstoffen en 
eventueel nucleaire energie.”
Walter Van Dael, Managing Director Belgische 
afdeling Bosch Groep

hybride model aanbieden. Dit neemt niet meer plaats in dan een 
 gewone condenserende ketel in de stookplaats. De hybride ver-
warmingssystemen bij Bosch en Buderus werken volgens verschillende 
scenario’s.”

➊ De ketel neemt het voortouw en de warmtepomp krijgt een onder-
geschikte rol. De ketelinstellingen bepalen wanneer de warmte-
pomp overneemt. 

➋ De warmtepomp-regeling controleert de ketel en bepaalt de wer-
king: alleen de warmtepomp, alleen de ketel of beiden. Met deze 
optie kan je ook kiezen voor een kosten-optimale-werking waarbij 
de prijsverhouding tussen elektriciteit en stookolie de installatie 
aanstuurt. Warmtecomfort blijft echter prioritair. Indien nodig zul-
len de ketel en warmtepomp elkaar ondersteunen, ook al levert dit 
niet het gunstigste tarief op. 

Kunnen de hybride systeem van Bosch 
Thermotechnology ook werken met koolstofarme 
brandstoffen?
“De gietijzeren en gietaluminium condenserende stookolieketels zijn 
intussen goedgekeurd voor vloeibare energiebronnen met een lagere 
uitstoot van broeikasgassen, waaronder mengsels met maximaal 10% 
FAME (HVO, R33, GtL, PtL, BtL ...). Momenteel lopen er ook lokaal testen 
met R33. Na een eerste stookseizoen zijn de resultaten veelbelovend. 
In Duitsland wordt het ‘Green Fuels Ready’ label reeds in onze recentste 
folders gebruikt. Wij zullen zeker niet nalaten dit in de toekomst ook te 
doen.”

In functie van de buitentemperatuur 
wordt automatisch de selectie 
gemaakt tussen de ketel of de 
warmtepomp.

Hybride verwarmingssysteem



8 | VERWARMINGSINFO | NR 200 | DECEMBER 2022

DOSSIER

200 EDITIES VAN VERWARMINGSINFO, 
47 JAAR INNOVATIE

De eerste Verwarmingsinfo verscheen in 1975. In die 47 jaar tijd is het doel van het blad én 
van Informazout zelf ongewijzigd gebleven: de sector grondig informeren en een rationeel en 
duurzaam toekomstperspectief bieden. Naar aanleiding van deze speciale editie vroegen we 
vier bekende namen uit de sector naar hun visie op de evolutie van die rol en die van de sector.

“Tijdens mijn voorzitterschap kreeg onze sector al aanvallen te 
verduren ten voordele van aardgas. Ik blijf echter rotsvast over-
tuigd van de voordelen van vloeibare brandstoffen. We kunnen er 
strategische voorraden mee aanleggen die in tijden van crisis bij-
zonder goed van pas komen. Die idee hebben onze beleids makers 
altijd naast zich neergelegd en daar voelen we nu de gevolgen van. 
Ik onthoud ook de ‘RDC-studie’, die vergelijkende studie van de 
CO2-uitstoot van verschillende verwarmingsenergieën die Infor-
mazout had besteld bij een onafhankelijk onderzoeksbureau. De 
conclusie was toen dezelfde als vandaag: mazout is ondanks zijn 
hardnekkige, negatieve imago niet schadelijker voor het milieu 
dan aardgas. Maar de consument heeft niet hetzelfde beeld van 
de ontwikkelingen in de sector als wij. Ze beseffen niet dat wij op-
recht streven naar koolstofneutraliteit. We hebben nog veel werk 
voor de boeg, en hoewel mazout momenteel wat in het defensief 
wordt gedwongen, zijn we nog altijd goed voor 25% van de verwar-
mingsmarkt. Met de juiste technologie en politieke beslissingen 
zullen vloeibare brandstoffen onmisbaar blijven.” 

“Tussen 2008 en 2014 is Informazout verder geprofessionali-
seerd, dankzij de lancering en verdere ontwikkeling van labels als 
Optimaz, Optitank, MazoutExpert en de lancering van het Mazout-
Mailprogramma, dat enerzijds de consument informeert en 
 anderzijds de sector ondersteunt in de communicatie naar de 
klanten. Naast de organisatie van verdelersevenementen werd er 
verder hard gewerkt aan de acties voor de consument: aanwezig-
heid op Batibouw, in de geschreven pers, radiocampagnes, 
 televisiespotjes, websites, consumentenenquêtes en ga zo maar 
door. Ik ben ervan overtuigd dat die verdere professionalisering 
van Informazout de sector van de vloeibare brandstoffen in België 
heeft geholpen het hoofd boven water te houden. Uiteraard zal de 
sector zich moeten herpositioneren, onder andere via hybride 
 installaties en koolstofarme vloeibare brandstoffen. Want eenzelf-
de comfortniveau is gewoon onhaalbaar zonder een energiemix. 
Maar het is enkel met technologieneutraliteit dat we de klimaat-
doelstellingen kunnen halen zonder dat de consument te diep in 
de buidel moet tasten. Vloeibare brandstoffen staan voor onaf-
hankelijkheid en spelen zeker een rol in de energietransitie.” 

Thierry Van Coppenolle, voorzitter van 
Informazout tussen 2001 en 2008
“Vloeibare brandstoffen maken 
het mogelijk strategische 
voorraden aan te leggen.” 

Luc Bouts, voorzitter van Informazout 
tussen 2008 en 2014
“De verdere professionalisering 
van Informazout heeft de sector 
geholpen het hoofd boven water 
te houden.” 
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“De afgelopen jaren waren niet eenvoudig 
voor onze sector, zowel voor de professio-
nelen als voor de consumenten. Via 
 Verwarmingsinfo en onze andere communi-
catiekanalen wil Informazout informeren 
over de laatste nieuwe ontwikkelingen, on-
derzoeken en evoluties in onze sector. Hoe-
wel consumenten zich meer bewust zijn van 
milieuvraagstukken, zijn ze ook meer in de 
war door politieke besluiten en plotse prijs-
schommelingen. De politieke wereld lijkt 
vastbesloten om af te stappen van mazout. 
Maar dat getuigt van weinig realiteitszin, en 
al zeker niet in Wallonië. Vloeibare brand-
stoffen worden afgeschreven door een ge-
brek aan kennis en inzicht. Maar de afgelo-
pen maanden hebben aangetoond dat alle 
oplossingen nodig zullen zijn voor een 
maatschappelijk en economisch aanvaard-
bare energietransitie. Onze producten blij-
ven nodig en verdienen een plaats in de 
energiemix. Daarom blijven we ze verdedi-
gen, en dat is de voorbije jaren alleen maar 
verbeterd dankzij de samenwerkingsver-
banden met Eurofuel, Energia en Brafco.” 

“Sinds haar oprichting in 1977 door de pe-
troleummaatschappijen en de hele brand-
stoffenhandel, vertegenwoordigd door 
Brafco, is Informazout erin geslaagd om een 
samenhangende strategie uit te bouwen 
voor een efficiënter gebruik van energie. We 
hebben ook altijd kunnen rekenen op de 
expertise van Informazout bij de uitwerking 
van hoogstaande studies naar de milieu- 
impact van energiedragers. En het is met de 
steun van Informazout dat we er bij de over-
heid op aandringen een einde te maken aan 
de fiscale discriminatie tussen aardgas en 
mazout en we daarnaast ijveren voor een 
technologieneutrale benadering. Dat lobby-
werk is misschien niet zo bekend, want er 
wordt nauwelijks over bericht in de media. 
Toch blijft het een essentieel onderdeel van 
ons takenpakket. Informazout is altijd zeer 
betrokken bij organisaties die de belangen 
van vloeibare brandstoffen op Europees ni-
veau bepleiten en zag al vroeg in dat brand-
stoffen met een kleinere ecologische voetaf-
druk de toekomst zijn. Daarom blijven we 
de tests van Informazout met R33 in parti-
culiere woningen met veel aandacht volgen. 
In dat kader onthoud ik in het bijzonder het 
leerrijke bezoek in 2019 aan een spinoff 
van het Karlsruhe Institute of Technology 
(Duitsland). Daar worden e-fuels geprodu-
ceerd op basis van uit de atmosfeer gehaal-
de koolstofdioxide en groene waterstof.” 

Via dit magazine verspreidt Informazout al 
5   decennia lang actuele en relevante artikels 
rond verwarmen met mazout. Zuinigheid en effi-
ciëntie, net als technologische innovaties inzake 
verwarmen met vloeibare brandstoffen, waren 
vaak  terugkerende thema’s. Deze onderwerpen 
zijn en blijven, zeker met de energietransitie in 
het achterhoofd, brandend actueel. 
Maar deze transitie neemt steeds vaker de vorm 
aan van een volledige elektrificatie van ons ver-
warmingspark. Helaas wordt daarbij onvol-
doende rekening gehouden met 2 van de 3 grote 
uitdagingen van ons klimaatbeleid, met name de 
zekerheid van bevoorrading en de betaalbaar-
heid voor iedereen. 
Daarom sluit ik me graag aan bij de commentaren 
hiernaast. Elke technologie moet de kans krijgen 
om oplossingen te ontwikkelen en voor te stellen 
teneinde de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen. Door alle opties open te houden 
kunnen we streven naar een mix van energie-
bronnen, en dat is waarschijnlijk de beste optie 
om het klimaatprobleem aan te pakken. Zo 
vermijden we onder meer een te grote afhanke-
lijkheid van één energiebron. Want de huidige 
geopolitieke crisis heeft ons geleerd dat dit een 
situatie is die we in de toekomst ten stelligste 
moeten vermijden. 
Daarom een warm pleidooi om verwarmen met 
koolstofarme vloeibare brandstoffen ernstig te 
overwegen als een onderdeel van de oplossing 
voor het verwarmingsvraagstuk van onze 
gebouwen.

Julien Gonze, voorzitter van 
Informazout sinds 2014

“Dankzij de 
samenwerking tussen 
Informazout, Eurofuel, 
Energia en Brafco 
kunnen we de belangen 
van ons product 
verdedigen”

Johan Mattart, bestuurder 
van Informazout en Algemeen 
Directeur van Brafco

“De toekomst ligt bij 
brandstoffen met een 
kleinere ecologische 
voetafdruk.” 

Willem Voets, General Manager 
van Informazout sinds 2015

“Een mix van 
energiebronnen is 
de beste optie om 
het klimaatprobleem 
aan te pakken”



REGLEMENTERING STOOKOLIETANKS 
IN HET BRUSSELS GEWEST
JULLIE MEEST GESTELDE VRAGEN (DEEL 2/2)

Sinds 2018 is er een specifieke reglementering voor de opslag 
van mazout voor verwarming in het Brussels Gewest. Deze 
reglementering wijkt af van de andere gewesten. Bent u een 
tanktechnicus die opslagtanks in Brussel controleert? Dan vindt 
u hier het antwoord op een aantal veelgestelde vragen en de 
aandachtspunten waarmee u rekening moet houden bij een 
tankcontrole. 

1 Kathodische bescherming: wanneer is dit 
van toepassing?

Alle metalen ingegraven opslagtanks moeten uitgerust zijn met een 
 kathodische bescherming wanneer de controle van de corrosiviteit van 
de bodem door de expert op het vlak van kathodische bescherming 
tijdens de eerste periodieke controle concludeert dat deze bescher-
ming nodig is door de aanwezigheid van een van deze criteria: een 
weerstand van de bodem kleiner dan 5.000 ohm.cm; of een pH lager 
dan 5; of de aanwezigheid van zwerfstromen. Als de opslagtank niet is 
uitgerust met kathodische bescherming en deze noodzakelijk blijkt 
(zie hierboven):  
• Bestaande metalen ingegraven tanks > 10.000 l: moesten uiterlijk 

op 27/02/2022 buiten dienst zijn gesteld.
• Bestaande metalen ingegraven tanks ≤ 10.000 l: uiterlijk op 

27/08/2023 buiten dienst te stellen behalve als de tank voorzien 
wordt van een aarding.  

2 Bij een eerste controle van een metalen 
ingegraven opslagtank ontbreekt het verslag van 
de controle van de corrosiviteit: moet een niet-
conform controleplaatje worden aangebracht? 

Indien een controle van de corrosiviteit van de bodem door een expert 
op het vlak van kathodische bescherming vereist is, moet deze eerst 
worden uitgevoerd en daarna pas de globale controle. Experts 
op het vlak van kathodische bescherming vindt u op deze link: 
https://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=BET0007

3 Controle van de corrosiviteit van de bodem 
tijdens de eerste periodieke controle van een 
ingegraven metalen opslagtank: moet deze 
controle worden uitgevoerd wanneer er al een 
kathodische bescherming aanwezig is? 

Nee. De corrosiviteit van de bodem moet worden gecontroleerd om te 
bepalen of het nodig is een kathodische bescherming aan te brengen. 
Indien een bestaande opslagtank er oorspronkelijk mee is uitgerust, 
is een corrosiviteitsonderzoek niet vereist.

4 Controle van de corrosiviteit van de bodem: 
is het nodig deze controle uit te voeren als men 
kiest voor de installatie van een kathodische 
bescherming? (bestaand of nieuw) 

• Bestaande opslagtanks: de installatie van een kathodische bescher-
ming op een bestaande opslagtank is niet voorzien in het besluit om-
dat de prestaties ervan mogelijk niet overeenstemmen met die van 
een opslagtank die met een kathodische bescherming werd uitge-
rust. De corrosiviteit van de bodem zal gecontroleerd moeten wor-
den. 

• Nieuwe opslagtanks: nee, deze controle is niet verplicht als de op-
slagtank is uitgerust met een kathodische bescherming. Indien de 
aanvrager geen kathodische bescherming wenst te installeren, moet 
hij aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan door vóór de instal-
latie van de opslagtank en tijdens de eerste periodieke controle de 
corrosiviteit van de bodem te testen. 
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5 Controle van de corrosiviteit van de bodem: moet 
deze controle bij elke periodieke controle worden 
uitgevoerd? 

Nee

6 Ingegraven opslagtank in de beschermingszone 
en oorspronkelijk niet uitgerust met een 
kathodische bescherming: is het aanvaardbaar 
om een kathodische bescherming toe te voegen?

Nee, een ingegraven opslagtank in een beschermingszone had buiten 
dienst gesteld moeten zijn voor 27/08/2020.

7 Dubbelwandige ingegraven opslagtank: moet bij 
de periodieke controle een dichtheidstest worden 
uitgevoerd?

Indien de opslagtank is uitgerust met een dubbele wand met perma-
nent lekdetectiesysteem, moet de werking van het permanente lek-
detectiesysteem worden gecontroleerd.

8 Niet-conforme minimumafstanden, 
inkuiping noodzakelijk en verplichting om een 
dichtheidstest van de opslagtank uit te voeren: 
wat te doen wanneer de test niet uitvoerbaar is 
in het geval van een parallellepipedumvormige 
opslagtank?

Indien niet alle wanden van de opslagtank toegankelijk zijn, moet een 
dichtheidscontrole plaatsvinden. Indien deze controle niet mogelijk is 
(parallellepipedumvormige opslagtanks), moet de opslagtank binnen 
6 maanden na de eerste vaststelling worden vervangen (eerste perio-
dieke controle moest uitgevoerd zijn vóór 27/08/2020 of vóór elke uit-
breiding en/of wijziging van de installaties en vóór elk verzoek om 

Meer info nodig?
Op de website van Leefmilieu Brussel staat een nog 
 uitgebreidere FAQ voor de stookolietanktechnicus.   

hernieuwing of uitbreiding van de milieuvergunning). Op de opslagtank 
wordt een oranje of rood controleplaatje (afhankelijk van de visuele en 
olfactorische waarnemingen) aangebracht.

9 Peilstok: kunnen we een op 27/08/2018 
bestaande opslagtank goedkeuren met een 
glazen of plastic buisvormige peilstok buiten 
de opslagtank?

Dit is niet verboden, maar moet geval per geval worden beoordeeld. 
Ze moet verboden worden als ze niet beschermd is tegen schokken.

10  Verbod op doorgang/parkeren van 
voertuigen boven een ingegraven opslagtank:  
hoe zit het met bestaande installaties die in 
garageopritten zijn geplaatst? 

Er bestaat een vrijstelling voor opslagtanks die voor 27/08/2018  werden 
geplaatst. Dit wordt niet aanvaard voor opslagtanks die na 27/08/2018 
 geïnstalleerd werden.
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ALV bvba uit Brugge is gespecialiseerd in het controleren, plaatsen 
en buitengebruikstellen van mazouttanks. Daarnaast verkoopt het 

bedrijf ook een ruim assortiment aan tanktoebehoren. Johnny 
Fonteyne, directeur bij ALV, zit ondertussen al ruim 25 jaar in het vak. 
“Het aantal mazouttanks dat we buiten gebruik moeten stellen, neemt 
toe. Maar het aantal nieuwe installaties blijft stabiel. Momenteel ken-
nen we zelfs een toenemende vraag naar nieuwe mazouttanks bij 
bedrijven.”

Gas of mazout?
Een bakker uit Ettelgem, West-Vlaanderen, gebruikte mazout voor zijn 
bakoven. “De tank voldeed niet meer aan de huidige normen. Het was 
een enkelwandig, bovengronds model en de inkuiping was niet vloei-
stofdicht”, licht Johnny Fonteyne toe. “Zoals velen twijfelde hij om op 

Deze bakker in het West-Vlaamse Ettelgem koos ervoor om zijn enkelwandige bovengrondse 
mazouttank te vervangen door een nieuw, dubbelwandig exemplaar. ALV bvba voerde de 
werken uit. Johnny Fonteyne, directeur bij ALV, verduidelijkt de keuze van zijn klant en geeft 
toelichting bij enkele goede praktijken voor mazouttanks.

aardgas over te stappen, maar uiteindelijk bleef hij toch bij mazout. 
Waarom? Eerst en vooral omwille van het gemak. Zo hoefde hij niet zijn 
hele  installatie te laten vernieuwen. Daarnaast speelde ook het prijs-
kaartje een rol. Momenteel schommelt zijn verbruik tussen de 3.000 en 
4.000  liter per maand. Dat hakt er stevig in met de huidige aardgas
prijzen. Tot slot was er ook nog de bevoorradingszekerheid: de nieuwe 
tank heeft een capaciteit van 5.600 liter.” 

Op zeker spelen
De afgelopen maanden klopten al heel wat bedrijven aan bij ALV bvba 
voor de plaatsing van een nieuwe mazouttank. Volgens Johnny 
 Fonteyne spelen niet alleen de energiekosten een grote rol. “Ik merk 
ook dat de mensen wat ongerust zijn over hun bevoorrading. Op dat 
vlak biedt een tank zekerheid, want de klant kent zijn prijs en beheert 

“De nieuwe leidingen hebben we in een wachtbuis gehuld. 
Zo spelen we op zeker.” 
Johnny Fonteyne, directeur van ALV bvba

CASE

Nieuwe mazouttank biedt bedrijf 
bevoorradingszekerheid
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zelf zijn bevoorrading.” De stijgende vraag leidt echter wel tot langere 
levertijden. “Momenteel bedraagt de leveringstermijn zo’n 2 tot 
3   weken voor ‘kleinere’ tanks tot 3.000 liter. Grotere tanks die in 
 oktober werden besteld, zullen we pas vanaf februari kunnen leveren.” 

Race tegen de klok
De plaatsing van een nieuwe tank bij een bedrijf brengt vaak ook uit-
dagingen met zich mee. “We moesten echt tegen de klok werken om te 
vermijden dat de bakker zijn zaak moest sluiten”, vertelt Fonteyne. “We 
begonnen met de werken zodra de oven werd stilgelegd. Alles moest 
op één dag klaar zijn, zodat hij zijn installatie tijdig weer kon opstar-
ten.” Dat zijn uitdagingen die Johnny graag aangaat. “Alles staat of valt 
met een goede planning en voorbereiding. Daarom zijn we op voor-
hand ter plaatse gegaan om een nazicht te doen van de afmetingen en 
welke werken nodig waren voor de leidingen.”

Leidingen beschermd in een wachtbuis
Op de dag van de installatie vervingen Johnny en zijn collega’s de tank 
achter de bakkerij en de oude leidingen. “De nieuwe tank moesten we 
met een hefkraan over het dak van de buren tillen. Zodra de tank 
 geplaatst was, vervingen we het tweepijpssysteem met een eenpijps-
systeem en legden we de nieuwe leidingen. Niet zo eenvoudig, aange-
zien deze boven de oven doorliepen in een technische ruimte. Maar 
het is gelukt! De nieuwe leidingen hebben we in een wachtbuis gehuld. 
Zo spelen we op zeker.” 

Digitale peilmeter
Op vraag van de zaakvoerder plaatste Johnny Fonteyne ook een elek-
tronische peilmeter die verbonden is met de smartphone van de klant. 
“Zodra het mazoutniveau onder de 1.000 liter duikt, krijgt de klant een 
melding  op zijn telefoon. Geen overbodige luxe als je weet dat hij zijn 
zaak moet sluiten als hij zonder mazout valt”, legt Johnny uit. Sindsdien 
heeft Johnny zijn klant niet meer gehoord. “Mazouttanks voor de ver-
warming van gebouwen gaan we zelf regelmatig controleren. Deze 
 installatie wordt echter gebruikt voor een productieproces. Een milieu-
deskundige houders voor gassen of gevaarlijke stoffen voert dan de 
controles uit.”

TECHNISCHE FICHE

Installatie 
-  Dubbelwandige bovengrondse stalen tank 

van 5.600 liter
Lekdetectiesysteem: klasse III, LWG 2000
Overvulbeveiligingssysteem: GOK peilmeter
Monitoringsysteem: elektronische peilmeter 
SpoTTbox van Blue1
Meetsysteem: elektronisch, SpoTTbox van Blue1
Installateur: ALV bvba, Brugge

De tip van de installateur
“Een te kleine, wankele of ongelijk 
afgewerkte sokkel kan ertoe leiden dat 
de druk van de brandstof in de tank 
ongelijk verdeeld is. Hierdoor kunnen 
er scheurtjes ontstaan, vooral bij 
synthetische tanks.” 

De goede raad van de 
 installateur
“Een elektronische sonde of een 
mechanische fluit? Het ene is niet per se 
meer betrouwbaar dan het andere. Beide 
systemen kunnen soms defect zijn. Ik 
raad bij elke tankcontrole dan ook altijd 
aan, indien mogelijk, om de staat ervan te 
controleren. Zo kan je achteraf problemen 
vermijden.” 



Onze sector onderging grote veranderingen en zal blijven evolueren. 
Daarvan is deze speciale editie van Verwarmingsinfo getuige. 
Vandaag staan we voor drie grote uitdagingen: de verwarming van 
gebouwen koolstofarm maken, bevoorradingstekorten vermijden 
en betaalbare verwarming garanderen. Daarom zullen wij blijven 
pleiten voor energie-efficiëntie, hybride verwarmingstechnologie 
en de geleidelijke invoering van hernieuwbare en koolstofarme 
vloeibare brandstoffen. Alleen een energiemix met alle beschikbare 
technologieën zal het immers mogelijk maken om een comfortabele 
en betaalbare verwarming te verzoenen met een verlaging van de 
CO2-uitstoot.  

Het Informazout team


