
Een nieuwe toekomst

voor mazout

INFORMAZOUT DEALER EVENT, 27 SEPTEMBER 2017



Intro & welkom door de voorzitter



PROGRAMMA

16:00 Welkom

17:00 Plenaire sessie

18:30 Workshops

20:00 Walking Dinner

22:00 OpenBar

23:00 Einde





Kan stookolie deel

uitmaken van een

duurzame toekomst?



Onze strategie voor

de komende 5 jaar

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST



Mijlpalen voor stookolie

een sector in voortdurende evolutie

80s 90s
Technologie
evoluteert

70s
Oliecrisis 1973

00s
Bezorgdheid
over klimaat

60s
Doorbraak centrale

verwarming

“Battle of

the fossil

fuels”



Uitdagingen van vandaag en morgen

stookolie geviseerd

• Klimaatverandering

• Koolstofarme maatschappij

• Klimaatovereenkomsten, beleid en overheid



Internationale context

Klimaatovereenkomsten Rio de Janeiro 1992,
Kyoto 1997 en Parijs 2015

• Uitstoot broeikasgassen verminderen

• Opwarmen aarde beperken tot maximaal 2°C



Europese context

Bindende richtlijnen voor België

20201990 2030 2050

-20%

+20%

+20%

-40%

+27% globale
opwarming van
de aarde < 2°C 
streven < 1.5°C+27%

-80% à -90%



Europese context

Europees Winter Package november 2016

• Verhoog de energie-efficiëntie
• Verminder de CO2uitstoot
• Verhoog de hernieuwbare

energieproductie

Bevoorradingszekerheid

Competitiviteit

Klimaat



Vertaling in Federaal en Regionaal beleid

België en de Gewesten bereiden zich voor op 
de energietransitie

• Vlaanderen:

klimaatresolutie

december 2016

• Wallonië:

voorstel tot resolutie

september 2017

• Brussel:

acties op diverse

fronten via dienst

leefmilieu

• Federaal:

voorbereiding

gemeenschappelijk

akkoord

- Bevoorradingszekerheid

- CO2-taks



Hoe hebben wij op deze

context gereageerd?

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST



Purpose key Informazout

Duurzame Toekomstvisie

Doel
Hoe kunnen we een  

positief verschil maken

Onze impact

Reason to believe

Reason to believe
Persoonlijkheid &  

waarden

Hoe maken  we 

het ‘ownable’?

Concurrentieomgeving
Denk breed, out of the box

Doelpubliek
Degenen die je kan betoveren,  

niet enkel tevredenstellen

Inzicht
Wat zijn de noden van de consument,

zijn bezorgdheden. Waar kunnen we op inspelen? Spreek zijn taal.



Klanteninzicht

Wie is onze consument?

Modern,

energiebewust

milieuvriendelijk

Op zoek naar

informatie, tools en

tips

Ik voel me  

beschaamd

Modern,  

energiebewust  

milieuvriendelijk



Klanteninzicht

Wie is onze consument?

• Service-enquête 2017:

1 mazoutgebruiker op 5 wil graag meer weten over 

de combinatie met hernieuwbare energie

positieve dialoog van de toekomst



A mind shift

NU EN MORGENVOORHEEN

Gesloten informatiecentrum Open dynamisch informatiecentrum

Verdedigen van verwarmen met mazout Mazout, de ideale partner voor hernieuwbare energie

Behoud van marktaandeel Focus op efficiëntie en optimalisatie

Moderne technologie en omgevingProduct en installatie

Informatief en ondersteunend  
vooral naar de consument

Betrouwbaar research center  
met toegevoegde waarde

voor de consument en de professional



Het huis van hybride verwarming



Onze 7 troeven

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST



34% hoofdverwarming met stookolie

onze troef 1

BELGIË
7%

2%

1%

0% 60%

0%

1%

34%

55%

electriciteit

steenkool

LPG

pellets

hout

mazout

aardgas

Bron: Vito Econotec Studie 2010 met prognoses tot 2030



99% minder zwavel in 50 jaar

onze troef 2

Zwavelgehalte SO2 in stookolie normaal (mg/kg)
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Verwarmingsketels met hoog rendement

onze troef 3

nuttig energieverbruik verliezen

Condensatieketel

98%

2%

Laagtemperatuurketel

86%

14%

Oude ketel

68%

32%



Combineren met hernieuwbare energie

onze troef 4

• Zonnethermie

• Warmtepomp



Een gemotiveerd team

onze troef 5

• Filip Lannoy, Marketing Manager

• Vinciane Oleffe, Communication Manager

• Guido Saenen, Technical Advisor



Een waaier aan activiteiten

onze troef 6

Installatie

Tools en tips

Ketels

Onderhoud

Wetgeving

Reservoirs

Prijsinformatie

Informatie

belangen

bewaken

expertise &

onderzoek



Partners met een duurzame visie

onze troef 7

Ledenvereniging

Kwaliteitslabels

20 miljoen  
gebruikers

Opleidingen  
installateurs alle  
energiebronnen

1,7miljoen  
gebruikers



Aanpak: stookolie als partner

in de energietransitie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

+?



Op weg naar een koolstofarme toekomst

Stookolie als partner in de energiemix

van morgen

Totale uitstoot in 2015 = 117,4Mt CO2(BE)

Bron: federale website www.klimaat.be

13,8%

81,3%

4,9%

OTHER

Energieverbruik in woningen

Verwarming met stookolie

34%

15% 60%



Evolutie stookolieverbruik in de tijd

Bronnen: FOD Financiën (douane & accijnzen); FOD Economie (petroleumbalans); NIS; VITO ECONOTEC
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gemiddeld verbruik stookolie per woning daalt

(liter/jaar)
7000

6021

3633

1990
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- 26,8 %



Hou de energiefactuur voor de
consument betaalbaar.

Verlaag het verbruik en de CO2-uitstoot
door efficiëntie- maatregelen.

Stimuleer betaalbare en werkbare oplossingen met 
behoud van het warmtecomfort.

Verzeker de energiebevoorrading door een
technologie-neutrale aanpak en een mix van
bestaande en nieuwe energiebronnen.

Onze aanbevelingen

op weg naar een koolstofarmere toekomst

1

2

3

4



100% elektrificatie:

- Hernieuwbare energie is niet altijd voorhanden
- Warmtepompen halen niet

beoogde rendement
- Overbelasting van het net
- Waar halen we al deze stroom?

Enkel gas als fossiel:

- Rurale gebieden
- Minder spreiding bevoorradingsrisico
- Minder prijsconcurrentie
- Over de volledige levenscyclus 

beschouwd, is de uitstoot hetzelfde als
voor stookolie

Alternatieven

100% elektrificatie – enkel gas als fossiele brandstof

stookolie kan zorgen voor stabiliserende factor

en biedt een grotere zekerheid qua bevoorrading
+?



3-stappenplan

verlaag het verbruik en verminder de CO2-uitstoot

1

EFFICIENTIE

2

HYBRIDE SYSTEMEN 3

INNOVATIE EN

TECHNOLOGIE



Totale uitstoot

Verwarming
gebouwen

Stookolie (30%)

Potentieel CO
2
-reductie

verwarming in België op stookolie

117,4Mt

50% oude ketels vervangen -2 Mt

100% koppelen met zonneboiler -1 Mt

Potentieel besparing CO
2

27%

Al gerealiseerd t.o.v. 1990 27%

Reductiepotentieel CO
2 
tov 1990 54%

22 Mt

11,5 Mton



• Vlaanderen 1ste semester2017

• Wallonië 2de semester2017

Actieplan Informazout

Debat met overheid en beleidsmakers

met de steun van



Ondersteunen van

en deelnemen aan

de debatten

Actieplan Informazout

Debat met overheid en beleidsmakers

met de steun van



Actieplan Informazout

Debat met overheid en beleidsmakers

Ondersteunen van en

deelnemen aan de

debatten

via



Actieplan Informazout

maar… wij vergeten onze consumenten en andere doelgroepen niet !!!

Nieuwe
campagne

Nieuwe
website

Tools
en tips

Marktonderzoek
en studies





In 5 stappen naar onze nieuwe campagne:

Combineer mee met informazout.be

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST



Stap 1:

De nieuwe markt en

consument analyseren



“Is er nood

aan een nieuwe campagne?”



Reason to believe

De markt

is veranderd

De consument

ook?

Inzicht
Wat zijn de noden van de consument,

zijn bezorgdheden. Waar kunnen we op inspelen? Spreek zijn taal.

Doel
Hoe kunnen we een

positief verschil maken

Onze impact

Reason to believe
Persoonlijkheid &

waarden

Hoe maken we 

het ‘ownable’?

Concurrentieomgeving
Denk breed, out of the box

Doelpubliek
Degenen die je kan betover- en, 

niet enkel tevredenstellen



iVOX enquête bij 1000 Belgen

4 op 10 droomt
van zonnepanelen

6 op 10 gelooft in 
een energiemix

Bron: iVOX enquête, 2017

Energiebewust & Realist



Bron: service-enquête Informazout, 2017

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Wat vind je belangrijk bij het kiezen

van mazout(type)?

68% 67%

optimale
verbranding

meer rendement

54%
50%

milieuvriendelijk

42%

31%

minder kans op
pannes

26% 24%

geurarm

23%
19%

vorstvrij

22%

14%

andere

5% 7%

2017

2014



Bronnen : Onderzoek Verstandig Bouwen en HLN, augustus 2017

Duurzaamheid zit in DNA van de Vlaming…

mits het een voordeel voor hem heeft

Reeds genomen Van plan uit te voeren Niet van plan uit te voeren

Ramen vervangen

Oudere centrale verwarmingsketel vervangen

Woning bijkomend isoleren

Plaatsen van LED-vrlichting

Aansluiten van regenwater (toilet, wasmachine, ...)

Plaatsen van zonnepanelen

Installeren van warmtepomp

Installeren van zonneboiler

57%

52%

47%

42%

34%

20%

12%

8%

25%

29%

34%

42%

34%

37%

20%

21%

18%

19%

19%

17%

31%

43%

68%

70%

Welke maatregelen heeft u reeds genomen of bent u van plan 
te nemen om uw energieverbruik te beperken?



Stap 2:

Heldere objectieven



Onze doelstellingen:

Nieuwe ideeën aanreiken voor een rationeler
gebruik van mazout via “hybride oplossingen”

Duidelijk financieel èn ecologisch voordeel

Mazout als positieve keuze,
als deel van een toekomstgerichte energiemix



Stap 3:

Een duidelijke doelgroep



Internet
124

Magazines
104

Kranten
91

Radio
115

TV
103

Media & inhoud

• Huiseigenaars die stookolie gebruiken

Met een duidelijke mediastrategie

• Ons doelpubliek is een grote consument van 
media, met radio en internet op
de 1ste plaats, gevolgd door magazines

Selectiviteit op doelgroep

Bron: Mediacom, 2016

54%

65%

50%

66%

68%



Stap 4:

Een nieuwe benadering



Met een fris, nieuw concept



Stap 5:

Marktonderzoek om het concept

af te checken met de doelgroep



Bron: pre-test door Kantar Millward Brown en VAR – juli 2017

Ik heb geen zonnepanelen
maar ik had er al aan gedacht. 

Ik wist niet dat je ook kon 
combineren… het interesseert

me omdat mijn huis net 
afbetaald is. Tijd dus om te

investeren.

Ik ga zeker een kijkje
nemen op hun website om 

te zien wat ze allemaal
voorstellen! Ik heb een 

mazoutketel en wil weten 
wat ik ermee kan doen…

Met deze mogelijkheid om 
de combineren, heb ik de 

neiging om mazout te
blijven gebruiken en niet

meteen alles te vervangen...

Nieuwe ideeën aanreiken voor een rationeler gebruik
van mazout via “hybride oplossingen”

++



Bron: pre-test door Kantar Millward Brown en VAR – juli 2017

Het stelt me gerust. De
mazoutprijs verandert

constant. Soms kost een
liter 53 cent, soms 93… 

Als de prijzen lang hoog
blijven hebben we een

alternatief…

Van de media krijgen
we enkel te horen dat

we meer moeten
nadenken over hoe we

consumeren. Ik vind dat
deze campagne ons

daartoe helpt.

Duidelijke boodschap:
financieel èn ecologisch voordeel

Een investering
en op termijn
goed voor de
portemonee...

Het gaat naar
de groene

energie die je kan
combineren met

mazout



Bron: pre-test door Kantar Millward Brown en VAR – juli 2017

Deze boodschap geeft me vooral de
bevestiging dat ik me, na al die
ecologische campagnes, niet moet
schamen. Je kan stookolie behouden en

meespelen met de ecologisten.
We hoeven hiervoor niet te blozen…

Bevestiging in hun keuze voor mazout



Combineer mee met informazout.be



2017: de wereld is digitaal

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST



Digitaal: een revolutie



Digitaal: een revolutie

2005



Digitaal: een revolutie

2013



augustus 2017

Globale digitale momentopname

BRONNEN:

TOTALE
BEVOLKING

7.524

MILJARD

VERSTEDELIJKING

54%

INTERNET-
GEBRUIKERS

3.819

MILJARD

PENETRATIE

51%

ACTIEVE
GEBRUIKERS

SOCIALE MEDIA

3.028

MILJARD

PENETRATIE

40%

UNIEKE
SMARTPHONE-

GEBRUIKERS

5.052

MILJARD

PENETRATIE

67%

UNIEKE
SMARTPHONE-

GEBRUIKERS

2.780

MILJARD

PENETRATIE

37%



900.000 bezoeken

1.000.000 verstuurde MazoutMails

3.000 volgers

2.000 e-mails naar
info@informazout.be

5.000 telefoontjes

mailto:info@informazout.be


Een toekomstboodschap voor

een duurzame toekomst



• Dynamische en actuele look &feel

• Nieuw uitgedachte ergonomie (mobile & userfriendly)

• Gereorganiseerde en aangepasteinhoud

• Nadruk op actuele vragen enbezorgdheden

- Blog

- getuigenissen

Digitaal ten dienste van de consument





• Mazoutsimulator: bereken wat u bespaart door uw oude ketel te

vervangen door een nieuwe

• Optimaliseer uw installatie: haal meer uit uw huidigeinstallatie

• Bespaar de helft: vergelijk uw verbruik enbespaar

Digitaal ten dienste van de consument

... en ten dienste van uw klanten



De wereld is digitaal... u ook?

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST



Mazout staat voor

een concrete,

tastbare warmte.

Digitaal betekent dialoog



Digitaal betekent dialoog

• Op het moment

van de bestelling

(max. 2x/jaar)

• Het helejaar

door



• Luisteren naar debehoeften

van de consument

• Dialoog creëren,

band scheppen

Hoe?

• Persoonlijkenieuwsbrief

• Maandelijks

MazoutMails



30,15%open 32,3% open 30,71% open 47% open 37% open

MazoutMails



MazoutMails: bereik bij mazoutgebruikers

2013
15.000 adressen

2014
42.000 adressen

2017
88.400 adressen

Maar met 1,6 miljoen mazoutconsumenten is dat weinig!

is

goed!





Om uw business te ondersteunen:

pro.informazout.be

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST



1. Nieuwe strategie en positionering van 

mazout als duurzaam voor de

toekomst in hybrid heating

2. De professional bepaalt mee de

keuzes van de particulier

Waarom pro.informazout.be?



1ste plaats: de consument

“Wie kiest het verwarmingssysteem

van de woning ?”

24%

68%

de installateur
de consument
de architect
andere
geen antwoord

1

1 op 4: de professional2



• Mazoutverdelers

• Installateurs verwarming

• Architecten

• Studiebureaus ‘cv-techniek’

• Energiedeskundigen

…

Doelgroep Pro.informazout.be



• Publicaties voor de professional

• Technische documentatie

• Marktinfo & enquêtes

• Nuttige info: premies, wetgeving, techniek, …

• Tools voor de vakman

• Studies door externe partners

Content Pro.Informazout.be





Om uw business te ondersteunen:

lange termijn rendabiliteitsstudie

OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST



Wie zijn oude mazoutketel vervangt zit met veel vragen:

• Wat is beste investering?

• Wat is duurzaam?

• Wat is goed voor het milieu?

• Terug stookolie?

• Wat kost de investering?

• En wat in 15 jaar?

Vraagstelling



• Een technisch/economische studie van de vervanging

van een oude mazoutketel door een onafhankelijk studiebureau

• Aan de hand van een voorbeeldwoning

• 8 vervangingsscenario’s

Aanpak



De voorbeeldwoning

180m2
TYPEWONING

• halfopen

• 2 verdiepingen

Warmtebehoefte

28.000 kWh/jaar –

vermogen 26 kW

Warm waterbehoefte

3 tot 4 personen–

35 lvan 65°C per persoon –

2100 kWh/jaar

Bron: NIS



8 Vervangingsscenario’s

MET MAZOUT

Niet-condensketel mazout

Condensketel mazout

Condensketel mazout+ een zonneboiler

Hybride ketel: mazout+ warmtepomp

MET EEN ANDERE ENERGIE

Condensketel aardgas

Condensketel propaan

Pelletketel

Elektrisch warmtepomp (lucht/water)+

+



• Installatie, verbruik, onderhoud en financieringskosten op 15jaar

• Actueleenergieprijzen

• Stijging van de energieprijzen: volgens MB24/08/2008

• Inflatie/jaar:1%

• Levensduur van de uitrusting: op basis van norm NBN EN15459

• Actuele waarde van de investering: disconteringsvoet2%

Analyse op lange termijn



Hoeveel kost elke verwarmingssyteem?

Verbruik, installatie, onderhoud en financiering over 15 jaar – stookolie

Stookolieketel niet condenserend (B-label)

Stookolieketel condenserend (A-label)

+ Hybride verwarmingsketel:
stookolie condenserend + warmtepomp

+
Stookolieketel condenserend (A-label)
+ zonneboiler

economische

keuze

duurzame

keuze



Hoeveel kost elke verwarmingssyteem?

Verbruik, installatie, onderhoud en financiering over 15 jaar – brandstofswitch

Pelletketel

Elektrische
warmtepomp
lucht/water

Aardgasketel condenserend (A-label)

Propaangasketel condenserend (A-label)



• Condensketel mazout + een zonneboiler=

most ecological choice

• Condensketel mazout =

most economical choice

• Overschakelen naar een andereenergie

geeft geen significant voordeel

Tot slot: resultaten



OP WEG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

THANK YOU!



Workshops
18:30 19:3019:00

Workshop 1

Geconnecteerde objecten

Lex Kloppenburg en Wim Haegeman, Kingspan

Workshop 3

Programmaovereenkomst

Johan Mattart, Brafco

Workshop 2

Hybridetechnologie

Bert Mees, Buderus

Workshop 4

Klantencommunicatie

Joke Claessen


