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Ga naar promaz.be
De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, 
zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van 
Promaz en c) in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz 
(art 16 van het Samenwerkingsakkoord). Wat een opluchting
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We kunnen in deze editie van Verwarmingsinfo uiter-
aard niet om de opstart van Promaz heen. Het 

fonds dat helpt en financieel tussenkomt bij de sanering 
van bodemverontreinigingen ontstaan door lekkende 
stookolietanks. Het Promaz-fonds ging op 1 april officieel 
van start. Aan de lancering ervan ging jarenlang onder-
handelen tussen federaties, gewesten en politieke instan-
ties vooraf. 

In 1999 maakte onze sector zich al zorgen over het prijs-
kaartje van de bodemsaneringswerken na een lek in een 
stookolietank. Dat ligt vaak veel hoger dan de financiële 
middelen van eigenaars of eindgebruikers van de tank 
in kwestie. De tussenkomst van het Promaz-fonds, dat 
werd opgericht door sectorfederaties Brafco, Energia en 
Informazout, is dus een ware opluchting voor de getrof-
fenen... en voor onze sector.

Van 28 februari 2022 tot en met 28 februari 2025 kan 
iedere eigenaar of eindgebruiker die een bodemveront-
reiniging ten gevolge van een lekkende stoololietank of 
-leiding vermoedt een aanvraag tot financiële tussen-
komst of hulp indienen voor de uitvoering van de sa-
neringswerken. Ook wie al bodemsaneringswerken liet 
uitvoeren volgens de procedure die de gewestregering 
oplegt kan beroep doen op het Promaz-fonds.

Een nog op te stellen verzekeringsmechanisme dekt 
de schade die zou kunnen opduiken na de meldings-
periode. Meer informatie over het initiatief is terug te 
vinden in het dossier van deze editie.

Opslagtanks staan ook centraal in de andere artikels 
in deze Verwarmingsinfo. In de rubriek De Praktijk ge-
ven we enkele nuttige tips om de inhoud van een tank 
snel en nauwkeurig te berekenen. En in de rubriek Case 
buigen we ons over de dichtheidscontrole van een 
relatief klassieke tank in België, namelijk een enkel-
wandige ondergrondse tank van metaal. Daarbij 
benadrukken we meteen ook het belang van der-
gelijke wettelijke controles.

Tot slot kijken we in dit nummer van Verwar-
mingsinfo ook nog over onze landsgrenzen 
heen. Dit keer gaan we naar Zwitserland, 
waar stookolie een bijzonder populaire ver-
warmingsbron blijft en dat voornamelijk 
omwille van geografische redenen. Nu is 
het zo dat elk van de 26 (!) kantons in  
Zwitserland zijn eigen wetten en regels 
wat betreft de energietransitie mag  
bepalen. Hoe willen ze daar dan koolstof-
arme vloeibare brandstoffen introduceren? 
Die vraag legden we voor aan Bernhard 
Wüest, projectleider Alternatieve Energieën 
bij Avenergy, de beroepsorganisatie van 
invoerders van verwarmings- en motor-
brandstoffen in Zwitserland.

Veel leesplezier!

Willem Voets
General Manager

Promaz is sinds 1 april operationeel

“De tussenkomst van het  
Promaz-fonds, dat werd opgericht 

door sectorfederaties Brafco,  
Energia en Informazout,  
is een ware opluchting.” 
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ACTUA

Verwarmingstoelage  
van 200€ voor 

mazoutgebruikers
De mazoutcheque of verwarmingstoelage van € 200 is 
een maatregel die door de regering werd ingevoerd om-
wille van de hoge energieprijzen. De wet hierover zal deze 
zomer in het Belgische Staatsblad worden gepubliceerd. 
Het voorontwerp werd alvast op vrijdag 1 april goedge-
keurd door de ministerraad. We zetten de details even 
op een rijtje.

Wie kan ervan genieten?
• Iedereen die gedomicilieerd is in een eengezinswoning 

of appartement dat verwarmd wordt met stookolie en 
tussen 15 november 2021 en 15 november 2022 één 
of meerdere keren verwarmingsmazout liet leveren.

• Eén toelage per huishouden dat gedomicilieerd is op 
hetzelfde leveringsadres, ook als er verschillende leve-
ringen plaatsvonden.

• De premie geldt dus niet voor rechtspersonen (juridi-
sche entiteit) of tweede verblijven.

Hoe aanvragen?
• De aanvragen kunnen worden ingediend via een online 

tool van de FOD Economie, die ook instaat voor de con-
trole en uitbetaling.

• Gezinnen moeten een kopie van de factuur, een be-
talingsbewijs met hun rekeningnummer en een rijks-
registernummer bij hun aanvraag voegen. Het is dus 
aangeraden om de factuur en het betalingsbewijs bij 
te houden tot de online tool gelanceerd is. Dat staat 
gepland voor deze zomer.

• Mensen zonder internet kunnen hun aanvraag indie-
nen via een papieren formulier dat aan het begin van 
de zomer verkrijgbaar zal zijn bij de stookolieverdelers. 
Het formulier moet dan worden opgestuurd via een 
aangetekend schrijven.

• De verdelers zelf kunnen en mogen dus geen korting 
van 200 euro op de factuur toekennen.

• Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met  
15 november 2022.

Informazout houdt u op de 
hoogte van hoe het wetsont-

werp vordert. Houd dus zeker 
onze website in de gaten.

Vlaanderen:  
melding van nieuwe stookolieketels

We kondigden het al eind 2021 aan: sinds 1 januari 2022 gelden er 
beperkingen voor het plaatsen van nieuwe stookolieketels in het 
Vlaams Gewest.

Kort samengevat:
• In bestaande gebouwen mag een oude stookolieketel vervangen 

worden door een nieuwe op voorwaarde dat er geen aardgas be-
schikbaar is in de straat.

• In nieuwbouwwoningen of bij ingrijpende energetische renovaties 
waarvoor de bouwvergunning werd ingediend vanaf 1 januari 2022 
mag geen stookolieketel meer worden geplaatst.

Maar ook...
Vanaf 1 januari 2022 moeten installateurs om de drie maanden alle 
stookolieketels die ze in het Vlaams Gewest plaatsen, aangeven bij het 
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA. Daarvoor moeten ze een 
online formulier invullen dat beschikbaar is via de website van VEKA: 
https://www.energiesparen.be/stookolieverbod/meldingsplicht

Meer informatie? https://energiesparen.be/

Frankrijk: de eerste “Biofioul ready F30”-
verwarmingsketels zijn er

In de vorige editie van Verwarmingsinfo hadden we het al over het Franse 
decreet betreffende de plaatsing van nieuwe verwarmingsinstallaties in 
residentiële en tertiaire gebouwen. Alle nieuw geplaatste toestellen voor 
verwarming en/of warm water productie moeten vanaf  1 juli 2022 vol-
doen aan de nieuwe levenscyclus-emissiedrempel van 300g CO2eq/kWh 
PCI. Dit betekent een verplichting voor nieuwe ketels, geïnstalleerd vanaf 
1 juli 2022, om een vloeibare biobrandstof te gebruiken waarvan de 
levenscyclus-emissies (LCA) onder de nieuwe drempelwaarde van 300g 
CO2eq/kWh PCI liggen. 

In Frankrijk vertaalt zich dat in het op de markt brengen van de hernieuw-
bare vloeibare brandstof F30, een mengsel van 70% stookolie en 30% 
FAME op basis van koolzaad.

Vijf fabrikanten van verwarmingsapparatuur (Atlantic, Chappée, De 
Dietrich, Oertli en Perge) kondigden aan apparatuur op de markt te bren-
gen die compatibel is met biofioul F30 onder het label “Biofioul ready 
F30”. Later volgen wellicht nog andere ketelconstructeurs als Domusa 
Teknik, Vaillant, Viessmann en Weishaupt, die momenteel aan F30 com-
patibele modellen aan het werken zijn, net als Cuenod en Riello voor 
F30 compatibele branders. Die toestellen zijn uitgerust met de nieuwste 
technologische innovaties op verwarmingsvlak en beantwoorden aan de 
nieuwe milieunormen.  

https://www.energiesparen.be/stookolieverbod/meldingsplicht
https://energiesparen.be/
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INNOVATIE

KOOLSTOFARME VLOEIBARE BRANDSTOFFEN

ER BEWEEGT WAT IN 
ONZE BUURLANDEN! (3/3)

Het nieuwe label ‘Green Fuels Ready’ voor verwarmingsinstallaties, de invoering van 
biomazout F30 in Frankrijk, de herziening van de normen voor vloeibare brandstoffen in 
Duitsland ... Hernieuwbare vloeibare brandstoffen bieden onze sector steeds concretere 
vooruitzichten. Maar ieder land heeft zijn eigen bijzonderheden. Hoe ziet de situatie eruit 
in Zwitserland? Die vraag legden we voor aan Bernhard Wüest, projectleider Alternatieve 
Energieën bij Avenergy, de beroepsorganisatie van invoerders van verwarmings- en 
motorbrandstoffen in Zwitserland.

Hoe ziet het marktaandeel van vloeibare 
verwarmingsbrandstoffen in Zwitserland eruit?
Bernhard Wüest: “De laatste telling van verwarmingssystemen dateert 
van 2017. We schatten dat vandaag om en bij de 40% van onze gebou-
wen verwarmd wordt met mazout. Dat zijn zo’n 750.000 tot 800.000 
installaties. Aardgas volgt op een tweede plaats, met 20% van de ge-
bouwen, en dan komen warmtepompen (17%), hout (10%) en elektrici-
teit (7%). Dat mazout het zo goed doet, is geografisch te verklaren. 
Onze bergstreken bijvoorbeeld kunnen niet op een net worden aange-
sloten. Bovendien zijn er daar heel wat stookdagen per jaar. Overstap-
pen naar pellets of hout zou ook veel meer opslagruimte vragen dan nu 
het geval is voor de opslag van mazout. Dat verlies aan ruimte is zeker 
geen voordeel voor huiseigenaars.” 

Hoe is het gesteld met de klimaatwetten?
“In Zwitserland ligt de situatie iets anders dan in de andere landen. We 
hebben het klimaatakkoord van Parijs wel ondertekend, maar we heb-
ben nog geen aangepaste nationale wet om de CO2-uitstoot te verla-
gen. Vorig jaar werd een voorstel in die richting nog verworpen na een 
referendum. De oude wetgeving is dus nog steeds van kracht. Momen-
teel wordt er een nieuwe versie van opgesteld. Dat nieuwe nationale 
wetsvoorstel zou dichter aansluiten bij de richtlijnen van de Europese 
Unie en Zwitserland de kans bieden zonder beperkingen deel te ne-
men aan het systeem van de emissiehandel (ETS). Op dit moment kun-
nen onze 26 kantons dus hun eigen reglementering formuleren. Zo 
mogen er in bepaalde streken nieuwe mazoutinstallaties worden ge-
plaatst, terwijl dat in andere verboden is. En in bepaalde regio’s is het 
verplicht om een aandeel hernieuwbare energie te gebruiken.” 

Hét moment om koolstofarme vloeibare brandstoffen 
te introduceren?
“Zeker en vast. 70% van onze stroom is dan wel groene stroom die 
vooral door waterkracht wordt geproduceerd, maar door de geografie 
van ons land kunnen we niet alle installaties vervangen door elektrische 
warmtepompen. We moeten dus ecologische alternatieven voor de 
fossiele brandstoffen op de markt brengen. Want die markt is er wel 
degelijk! In 2021 werden de hernieuwbare vloeibare brandstoffen op-
genomen in de Zwitserse normen voor vloeibare brandstoffen. In som-
mige kantons mogen ze al gebruikt worden in verwarmingsinstallaties. 
We hebben nu dus enkel nog een akkoord nodig over de douane-
rechten aangezien biobrandstoffen momenteel uitsluitend erkend zijn 

Zwitserland

We hopen nog dit jaar mengsels
met 20% en 30% UCOME op de markt 
te kunnen brengen.
Bernhard Wüest,  
projectleider Alternatieve Energieën bij Avenergy
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voor de mobiliteitssector. En ze moeten nog erkend worden in het CO2- 
compensatiesysteem. We hopen dat dit nog dit jaar zal gebeuren.” 

Zwitserland is dus klaar om de eerste vloeibare 
brandstoffen te introduceren?
“Niet helemaal, maar binnen een paar maanden hopelijk wel. Zodra die 
kwestie met de douanerechten is opgelost, kunnen we de productie op-
voeren, biobrandstoffen importeren en de distributieketen verbeteren. 
Alle voorbereidende werken zijn afgerond, waaronder de praktijktests 
met mengsels met FAME en HVO in bestaande verwarmingsinstallaties. 
De resultaten daarvan waren overtuigend.” 

Hoeveel praktijktests hebt u uitgevoerd?
“Een tiental, op initiatief van de fabrikanten van verwarmingsinstallaties. 
Avenergy heeft een samenwerking opgezet tussen fabrikanten, verde-
lers en eigenaars. De hoofddoelstelling daarvan was te bewijzen dat 
koolstofarme vloeibare brandstoffen zonder problemen kunnen wor-
den gebruikt in verschillende verwarmingsinstallaties, in uiteenlopende 
geografische streken en in verschillende verhoudingen. De tests moes-
ten ons ook de nodige ervaring in het beheer van die brandstoffen op-
leveren om eventuele problemen bij het gebruik ervan op te sporen en 
op te lossen. De resoluut positieve conclusies van die tests hebben we 
onlangs in maart voorgesteld.” 

Over welke brandstoffen gaat het dan?
“De mengsels die we in Zwitserland hebben getest verschillen lichtjes 
van de mengsels die in de rest van Europa werden uitgetest. We moe-
ten de fair trade productie ervan afleveren en garanderen dat ze ge-
maakt worden op basis van afval en niet van voedingsproducten. He-
laas is HUCO, een variant van HVO die gemaakt wordt uit afvalolie, in 
Zwitserland maar in minieme hoeveelheden beschikbaar. Bovendien is 
zijn prijs onbetaalbaar voor de consument. Hoewel het product in an-
dere landen vaak gebruikt wordt, is het dus hier geen optie. We hebben 
daarom ook een variant getest van FAME: UCOME, een product op ba-
sis van gebruikte bakolie die we mengden met klassieke mazout in ver-
schillende verhoudingen van 20 tot 100%.” 

Welke conclusies kon u trekken uit die tests?
“De conclusies waren zeer positief! De paar problemen die we onder-
vonden waren te wijten aan een tekort aan additieven. We moesten 
dus het ‘juiste recept’ zoeken. De geteste mengsels zijn bijvoorbeeld 
bestand tegen oxidatie, waardoor ze twee jaar lang opgeslagen kunnen 
blijven – zoals voorgeschreven in de normen. Maar Zwitserse tanks 
hebben soms een grote opslagcapaciteit. We moeten dus genoeg addi-
tieven toevoegen om rekening te houden met de nog in de tank aanwe-
zige brandstof en om relatief lange opslagperiodes aan te kunnen. Bij 
de tests met een hogere concentratie UCOME stelden we in uitzonder-
lijke gevallen een verslechtering van de bekleding van de tank vast. Dat 
zou geen probleem moeten opleveren voor mengsels met 20% en 30% 
met de juiste additieven. Tot slot, in het verleden raadden we aan om 
de tank vóór het gebruik van hernieuwbare vloeibare brandstoffen te 
reinigen, om te vermijden dat er afvalresten in de installatie terecht-
komen. Dat lijkt ons nu niet meer nodig; een grondige controle van de 
filter volstaat.” 

Wordt dus vervolgd?
“Klopt. We moeten nog enkele meer praktische vragen zien op te los-
sen: hoe organiseren we de bevoorradings- en distributieketen? Op 
welk moment mengen we de mazout met de biobrandstof: bij de ver-
deler, of bij levering? Op al die vragen hopen we de komende maanden 
een antwoord te vinden, en ook de kwestie met de douanerechten wil-
len we binnenkort opgelost hebben. We hopen nog dit jaar mengsels 
met 20% en 30% UCOME op de markt te brengen.” 

Zwitserland heeft nog geen nationale 
wet om de CO2-uitstoot te verlagen. 
Momenteel kunnen onze 26 kantons 
dus hun eigen reglementering 
formuleren.
Bernhard Wüest,  
projectleider Alternatieve Energieën bij Avenergy

HVO
Gehydrogeneerde 
plantaardige olie, 
gemaakt met afval en 
restvet uit de voedsel-, 
vis- en slachthuis-
industrie en met 
plantaardige olie die 
niet geschikt is voor 
consumptie.

HUCO
Gehydrogeneerde 
gebruikte bak- en 
braadolie. Een variant 
van HVO die uitsluitend 
is gemaakt van gebruik-
te oliën, zoals vereist in 
Zwitserland.

FAME
Fatty acid methyl ester, 
een brandstof die wordt 
gemaakt met dierlijke 
en plantaardige oliën en 
gebruikte bak- en 
braadoliën.

UCOME
Methylester van 
gebruikte bakolie.  
Een variant van FAME 
die uitsluitend is 
gemaakt van gebruikte 
oliën, zoals vereist in 
Zwitserland.

Welke vloeibare brandstoffen werden in Zwitserland getest?
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Bodemverontreiniging door een lek in de stookolietank ? 
Geen probleem ... want

HET PROMAZ-FONDS IS OPERATIONEEL

De vzw Promaz, een gezamenlijk initiatief van sectororganisaties Brafco, Energia en 
Informazout, helpt en komt financieel tussen wanneer consumenten te maken krijgen met 
bodemverontreiniging door een lek in de stookolietank of -leiding.  
Uw getroffen klanten kunnen hun aanvraag voortaan indienen via de website www.promaz.be.  
Er is ook communicatiemateriaal voorzien om hen te informeren.

Een initiatief van de sector
De opstart van de activiteiten van Promaz is een opluchting voor de 
sector. “Het initiatief zelf dateert al van eind jaren ‘90”, vertelde Johan 
Mattart, voorzitter van Promaz, tijdens de persconferentie op 31 maart. 
“Toen al stelden we vast dat de kosten voor bodemsanering aanzienlijk 
waren voor klanten van wie de stookolietank lekte, terwijl de verzeke-
ring maar gedeeltelijk daarin tussenkomt. En dus wilden we de getrof-
fen consumenten ondersteunen.”  Wat volgde was een jarenlang ge-
touwtrek tussen de federaties, de gewesten en de politiek. “De vele 
partijen rond de onderhandelingstafel en de eisen die we konden stel-
len voor onze sector hebben de gesprekken zeker niet vergemakke-
lijkt.” Het erkenningsbesluit werd uiteindelijk op 28 februari 2022 in het 
Belgisch Staatsblad gepubliceerd en een maand later, op 1 april 2022, 
kon het fonds zijn activiteiten opstarten.

Hoe een dossier indienen?
Promaz werd opgericht voor een termijn van 20 jaar, met de mogelijk-
heid voor de consument om in de loop van de komende drie jaar – tot 
28 februari 2025 – een aanvraag in te dienen. Die aanvraag moet inge-
diend worden via de website www.promaz.be door de eigenaar of 
gebruiker van een lekkende stookolietank die gebruikt wordt (of werd) 
voor het verwarmen van een gebouw in België. Dat gebouw mag een 

residentieel gebouw zijn (gezinswoning, appartement, woning met een 
praktijkruimte voor professionele activiteiten enz.) of niet-residentieel 
(kantoor, school, ziekenhuis, rusthuis, religieus gebouw, hotel enz.). Het 
Promaz-fonds is er zowel voor aanvragen waarbij de stookolietank nog 
in gebruik is, als voor aanvragen waarbij de tank in het verleden een 
bodemverontreiniging heeft veroorzaakt en nu buiten werking is ge-
steld. Of de werken worden uitgevoerd door Promaz of door andere 
professionals speelt geen rol voor de tussenkomst van het fonds. De 
nodige bewijzen (facturen, verslagen enz.) moeten wel bij het dossier 
worden gevoegd. Het fonds werkt met een prioriteitsindex voor de 
terugbetaling en uitvoering van de werken. Die houdt rekening met even-
tuele risico’s en met socio-economische overwegingen, zoals andere 
werken die aan de gang zijn of de residentiële functie van het gebouw.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
Promaz komt tussen voor een maximum van € 200.000 incl. btw voor 
residentiële gevallen, en voor € 100.000 incl. btw voor niet-residentiële 
gevallen. Sommige kosten blijven wel voor rekening van de eigenaar: de 
dossierkosten van zo’n dertig euro, de beheerskosten ten belope van 
10% van de onderzoeken en werken (met een maximum van € 500 
voor residentiële en € 1.500 (excl. BTW) voor niet-residentiële aanvra-
gen), de kosten voor het bodemonderzoek en een franchise in geval 
van een overstap naar een andere energie. “Wanneer we die bedragen 
vergelijken met de kosten van de interventie en de saneringswerken, 
dan blijven die echter zeer beperkt”, aldus Johan Mattart tijdens de 
persconferentie. Het totaalbudget van Promaz, berekend voor een 
werkingsperiode van 20 jaar, wordt geraamd op 610 miljoen euro. In 
eerste instantie komt de financiering uit de overtollige middelen van 
BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, goed voor 110 

DOSSIER

Willem Voets, vicevoorzitter van Promaz, stelt de communicatiecampagne 
voor tijdens de persconferentie op 31 maart.

http://www.promaz.be
http://www.promaz.be
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miljoen euro. Een structurele financiering in de vorm van een beperkte 
bijdrage die is vervat in de maximumprijs voor stookolie via de pro-
gramma-overeenkomst zal het budget aanvullen. 

Over hoeveel personen gaat het?
Vandaag zijn er iets minder dan 3.000 gekende gevallen van bodem-
verontreiniging door een lek in de stookolietank. Eind jaren ‘90 deden 
de sectororganisaties een studie op een steekproef van stookolie- 
installaties. 3,5% van die tanks bleek een dichtheidsprobleem te heb-
ben. In 0,8% van die gevallen drong een bodemsanering zich op. Als we 
uitgaan van 1,6 miljoen stookolietanks in 2020, schat Promaz dat het 
fonds zal moeten tussenkomen voor 9.500 aanvragen. 7.900 daarvan 
zouden zijn voor residentiële gebouwen, 1.600 voor niet-residentiële.

Vraag uw 
communicatiemateriaal aan

Eerst en vooral: geruststellen
De slogan “99% heeft geen probleem, 1% heeft ook geen 
probleem” kent u wellicht al. De lancering van Promaz gaat 
inderdaad gepaard met een groots opgevatte communicatie-
campagne voor het grote publiek op radio en televisie. Die 
spots gingen begin mei in première en werden gevolgd door 
een affichecampagne in tram- en bushokjes. De televisie-
spots komen in het najaar opnieuw op tv, terwijl de digitale 
campagne onafgebroken doorloopt. “We willen de klanten 
zo goed mogelijk informeren zonder hen met de vinger te 
wijzen als zij met een bodemverontreinigingsprobleem wor-
den geconfronteerd”, aldus Willem Voets, vicevoorzitter van 
Promaz. “De campagne werd opgesteld op basis van stu-
dies en telefonische enquêtes om de doelgroep en de be-
hoeften ervan zo precies mogelijk te bepalen. Daaruit kwam 
naar voren dat onze boodschap in de eerste plaats moet 
geruststellen: bodemverontreiniging komt zelden voor, en 
voor wie toch getroffen wordt, is er Promaz.” 

Wat zegt u uw klanten?
De campagne heeft tot doel om uw klanten zo goed mogelijk 
te informeren via spots op radio en televisie, e-mails, affiches 
in het straatbeeld, online en op sociale netwerksites. We 
raden u aan om uw getroffen klanten aan te moedigen naar 
de website van Promaz te surfen, waar ze kunnen controleren 
of ze in aanmerking komen en er ook hun aanvraag kunnen 
indienen. Of ze kunnen bellen naar het gratis nummer 
0800.63.636. U kunt ook bij Promaz terecht voor folders en 
affiches. Die bestelt u gratis via het formulier op de website
van Promaz: www.promaz.be/toolkit 
of via e-mail: communication@promaz.be

99% heeft 
geen probleemgeen probleemvan bodemverontreiniging door een mazoutlek.

Wat een opluchting

1% heeft ookgeen probleem.
Want Promaz helpt. 

U vindt alle info op promaz.be

Een lek in uw mazouttank dat de bodem verontreinigt?
Geen probleem, want het Promaz-fonds helpt u en betaalt uw bodemsanering (terug).
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Bekijk de volledige  
TV-spot van Promaz hier

Bestel gratis  
folders en affiches!
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“HOEVEEL ZIT ER NOG  
IN MIJN STOOKOLIETANK?” 
INHOUDSBEPALING OPSLAGTANKS 

Het is ongetwijfeld al voorgevallen dat u 
de inhoud van een stookolietank moest 
bepalen zonder hulpsystemen. Maar hoe 
doet u dat snel en eenvoudig? Al wat u 
nodig heeft, is een peillat, dit artikel en wat 
hoofdrekentalent (of een rekenmachine). 
Afhankelijk van het type stookolietank, 
verschilt de rekenmethode. Dat is dus het 
eerste dat u moet bepalen.

Rechthoekige opslagtank
De berekening om de inhoud van een rechthoekige 
opslagtank te kennen, is relatief eenvoudig: het aantal 
liter per centimeter (hoogte) blijft namelijk constant. U 
moet dus te weten komen hoeveel liter stookolie er in 
1 centimeter (hoogte) gaat. 

, Deel hiervoor de inhoud door de hoogte: 
inhoud / hoogte = #liter/cm

, Vervolgens peilt u voor hoeveel centimeter de 
tank gevuld is, en dan weet u precies hoeveel liter 
er overblijft.

Gegevens opslagtank: 
Totale inhoud: 4.500 liter
Hoogte: 150 cm 
Lengte: 200 cm
Breedte: 150 cm
Hoeveelheid mazout in de opslagtank: 20 cm 
Berekening: 
Deel de inhoud door de hoogte: 
4.500 l (inhoud) / 150 cm (hoogte) = 30 l/cm.
Vermenigvuldig het aantal liter per centimeter (30) met het vast-
gestelde mazoutpeil (20): 30 x 20 = 600. 
Er zit dus nog 600 liter mazout in de opslagtank.
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%D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C %D %C

1 0,16 11 5,98 21 15,26 31 26,40 51 38,60 51 51,27 61 63,89 71 75,92 81 86,77 91 95,54

2 0,47 12 6,79 22 16,31 32 27,58 52 39,85 52 52,54 62 65,13 72 77,07 82 87,75 92 96,25

3 0,87 13 7,63 23 17,37 33 28,77 53 41,11 53 53,81 63 66,36 73 78,21 83 88,72 93 96,92

4 1,34 14 8,50 24 18,45 34 29,98 54 42,37 54 55,08 64 67,58 74 79,34 84 89,67 94 97,55

5 1,86 15 9,40 25 19,55 35 31,19 55 43,64 55 56,35 65 68,80 75 80,45 85 90,59 95 98,13

6 2,44 16 10,32 26 20,66 36 32,41 56 44,91 56 57,62 66 70,01 76 81,54 86 91,49 96 98,65

7 3,07 17 11,27 27 21,78 37 33,63 57 46,18 57 58,88 67 71,22 77 82,62 87 92,36 97 99,12

8 3,74 18 12,24 28 22,92 38 34,86 58 47,45 58 60,14 68 72,41 78 83,68 88 93,20 98 99,52

9 4,45 19 13,22 29 24,07 39 36,10 59 48,72 59 61,39 69 73,59 79 84,73 89 94,01 99 99,83

10 5,20 20 14,23 30 25,23 40 37,35 60 50,00 60 62,64 70 74,76 80 85,76 90 94,79 100 100,00

Cilindrische opslagtank
Bij een cilindrische tank kan meestal een handmatige berekening uitge-
voerd worden omdat er gebruik wordt gemaakt van het verband tussen 
de diameter en de inhoud van de tank in %. Met een peillat en deze 
handige tabel weet u in een handomdraai hoeveel procent van de 
totale inhoud (%C) het aantal gemeten centimeter is (%D).

Hoeveel liter zit er  
nog in de opslagtank?

Gegevens: 
Totale inhoud: 3.000 liter 
Diameter: 120 cm 
Hoeveelheid mazout in de 
opslagtank: 30 cm 
Berekening: 
30 cm van 120 centimeter 
(diameter): 30 / 120 = 0,25 ≈ 25% 
van de diameter 
Uit de tabel kan u afleiden dat 
25% van de diameter (D%) gelijk 
is aan ongeveer 20% van de 
totale inhoud (%C) van de 
opslagtank. 
Als u dan 20% van de totale 
inhoud berekent, weet u hoeveel 
liter er nog in de opslagtank zit:
3.000 x 20 / 100 = 600 liter 

Op welke hoogte zal  
de opslagtank nog 600 
liter mazout bevatten?

U kan de tabel ook gebruiken in 
de omgekeerde richting.  
Gegevens: 
Totale inhoud: 3.000 liter
Diameter: 120 cm 
Berekening: 
600 liter op een totale hoeveel-
heid van 3.000 liter komt overeen 
met 20% van de inhoud (%C): 
600 / 3.000 = 0,2 = 20% 
Volgens de grafiek komt 20% van 
de inhoud overeen met 25% van 
de doorsnede (%D): 
25% van 120 cm = 30 cm vanaf 
de bodem van de opslagtank 

Wat is de totale inhoud van de opslagtank?
 
In deze situatie kent u enkel de diameter van de opslagtank en het 
peil van de aanwezige mazout. U zal dus een hoeveelheid mazout 
moeten toevoegen en nogmaals peilen om te weten hoeveel de 
inhoud van de tank bedraagt. 
Gegevens: 
Diameter: 127 cm 
Mazoutpeil: 26 cm 
Berekening: 
Peilmeting 1 = 26 cm 
U voegt 300 liter mazout toe.
Peilmeting 2 = 38 cm 
26 cm komt overeen met 0,26/1,27 ≈ 0,205 = 20,5% van de 
doorsnede (%D). Volgens de tabel komt dit overeen met 15% van 
de inhoud (%C).
38 cm komt overeen met 0,38/1,27 ≈ 0,299 = 29,9% van de 
doorsnede (%D). Volgens de tabel komt dit overeen met 25% van 
de inhoud (%C).
De inhoud van de opslagtank is dus gestegen met (25-15)% = 10% 
= 300 liter. De totale inhoud, dus 100% = 3.000 liter.

Op de website van Optitank vindt u ook voor uw klanten een online rekentool om de tankinhoud 
te berekenen: http://www.optitank.be/bereken-uw-mazoutvoorraad
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De huidige bewoners wonen er nu zo’n tien jaar en sinds de bouw 
zijn er weinig werken uitgevoerd behalve het noodzakelijke: er 

werden nieuwe ramen gestoken en de zolder werd geïsoleerd. De 
verwarmings installatie in deze eengezinswoning van 200 m2 is vrij 
klassiek. Het sanitair warm water wordt geleverd door een elektrische 
boiler maar de verwarming van de woning is met stookolie. De ACV-
lage temperatuurketel dateert van 2013 en werkt samen met een pro-
grammeerbare kamer thermostaat, goed voor een verbruik van 3.500 
liter per jaar. De opslagtank is een ondergrondse enkelwandige tank 
van staal met een inhoud van 5.000 liter. Zo’n dichtheidscontrole is 
dus dagelijkse kost voor Certitank: “Onze tussenkomst hier is routine-
werk, maar dat betekent niet dat we ons er snel vanaf maken”, vertelt 
Jérôme Clos. “Een dichtheidscontrole moet nauwgezet gebeuren. 
Onze conclusies zijn cruciaal voor de klant, zowel financieel als op vlak 
van milieu. ” 

In het charmante Domaine de Beauséant in Rosières hebben we een afspraak met Jacques 
de Lovinfosse, de oprichter en zaakvoerder van Certitank. Bij onze aankomst voert Jérôme 
Clos, tanktechnicus bij Certitank, er net een dichtheidscontrole uit op de opslagtank van een 
villa uit 1968. Een interview.

Tankcontrole en bijhorende herstellingswerken
“Ik zeg vaak dat Certitank alle werken uitvoert die de verdere veilige 
opslag van een tank kunnen verzekeren”, knikt Jacques de Lovinfosse. 
“Wij controleren niet alleen de opslagtanks maar we voeren ook meteen 
alle werken uit die nodig zijn om problemen met de tank te voorkomen. 
Vandaag bijvoorbeeld heeft Jérôme de ontluchting van de tank aan-
gepast. Die voldeed namelijk niet aan de normen voor stookolietanks 
en kon dus bij stookolieleveringen mogelijk voor problemen zorgen. Zo 
vermijden we dat de klant iemand anders daarvoor moet opbellen en 
spaart hij zo ook geld uit.”  Bij Certitank kunnen klanten terecht voor 
controles van hun tank en voor allerlei kleine herstellingwerken om 
stookolietanks in orde te brengen met de reglementering, zoals de 
plaatsing van een overvulbeveiliging, of de vervanging of herstelling van 
alle leidingen tussen de tank en de stookolieketel. “Onze diensten omvat-
ten ook de plaatsing, verwijdering en buitengebruikstelling van tanks, 

“Onze boodschap aan klanten die van energie willen 
veranderen? Blijf bij stookolie, zo blijf je onafhankelijk. Zolang 
de installatie regelmatig wordt gecontroleerd en de tank 
niet lekt, is deze energie niet slechter voor het milieu dan een 
andere fossiele energie.” 
Jacques de Lovinfosse, zaakvoerder van Certitank

CASE

De veilige opslag  
van stookolie verzekeren
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en de verhuur van tijdelijke tanks”, gaat Jacques de Lovinfosse voort. 
“Onze bedoeling? Dat de verdeler in alle veiligheid kan blijven leveren en 
dat de klant zich kan blijven verwarmen met stookolie.” 

Weinig risico
Jacques de Lovinfosse bemerkt dat klanten zich meer zorgen maken over 
hun verwarmingsinstallatie. “Klanten zijn zich steeds meer bewust van 
hun verbruik en de milieuaspecten en ze willen ieder risico van bodem-
verontreiniging vermijden. In de meerderheid van de gevallen hoeven ze 
zich geen zorgen te maken. Vooral bij een klassieke installatie zoals deze 
hier: een opslagtank die wel meer dan 30 jaar oud is, maar buiten de stad, 
in een gunstige geografische zone met weinig terreinbeweging en die re-
gelmatig wordt gecontroleerd. Het risico is nooit nul natuurlijk, maar naar 
mijn ervaring klein. Wanneer dergelijke installaties regelmatig blijven ge-
controleerd worden, kunnen ze probleemloos in gebruik blijven. En in het 
zeldzame geval dat er zich toch een lek zou voordoen dat voor bodem-
verontreiniging zou zorgen, kunnen klanten nu terecht bij Promaz voor de 
bodemsaneringswerken.” 

Alles digitaal
Wanneer de tankcontrole is afgerond, geeft Jérôme Clos zijn conclusies 
in op zijn tablet. De klant krijgt zijn factuur en attest per e-mail toege-
stuurd. Op die manier beschikt Certitank over een digitaal overzicht van 
alle interventies. “Dat systeem leverde ons de award van beste ambassa-
deur van de sector op tijdens de viering van 75 jaar BRAFCO”, glimlacht 
Jacques de Lovinfosse. “En die manier van werken is ook praktisch voor 
de verdelers. Zij kunnen de informatie over hun klanten en de staat van 
hun installaties bekijken in ons systeem via een beveiligde verbin-
ding. Eenvoudig en snel voor iedereen.” 

Een boodschap voor de overheid
Meer eenvoud, dat is ook wat Jacques de Lovinfosse vraagt van de over-
heid: “We wachten met ongeduld op een regelgeving voor stookolietanks 
van minder dan 3.000 liter in het Waals Gewest. Maar we willen vooral dat 
die regelgeving duidelijk en gemakkelijk toe te passen is.” De zaakvoerder 
van Certitank is ook voorstander van meer controle op de technici die de 
tankcontroles uitvoeren. In afwachting daarvan antwoordt hij met plezier 
op alle vragen van klanten. “We zeggen hun vaak: Blijf bij stookolie, zo blijf 
je onafhankelijk. Zolang de installatie regelmatig wordt gecontroleerd en 
de tank niet lekt, is deze energie niet slechter voor het milieu dan een 
andere fossiele energie. Overweeg eventueel een combinatie met een 
hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen.” 

TECHNISCHE FICHE

Installatie
- Ondergrondse, enkelwandige tank van staal 
- Inhoud 5.000 liter

Toebehoren en aansluiting 
- Overvulbeveiliging: fluit en elektronische sonde
- Peilmeter: pneumatisch
- Aansluiting: in monotube (retourleiding verwij-

derd) met lucht/gasafscheider 

Installateur: Certitank SPRL, Doornik 

Het advies van Jacques, 
zaakvoerder
“Regelmatige dichtheidscontroles 
verzekeren de verdere veilige opslag van 
stookolie. Zo kunnen verdelers in alle 
veiligheid blijven leveren en de klant zich 
blijven verwarmen met stookolie.” 

Het advies van Jérôme,  
technicus
“Ik werk liever nauwkeurig en blijf 
iets langer dan dat ik de verkeerde 
conclusies trek. Een foutieve diagnose 
kan grote kosten voor de klant als gevolg 
hebben.” 

“Bij Certitank voeren we kleine herstellingswerken meteen uit. 
Hier bleek de ontluchting van de tank niet te voldoen aan de 
normen. Dat heb ik dus meteen veranderd. Zo hoeft de klant 
niemand anders op te bellen en spaart hij geld uit.” 
Jérôme Clos, tanktechnicus bij Certitank



Dirk Maes

Dag mr. De Smet, ik ben klant van uw 
 verwarmings bedrijf en ik heb een vraag voor u.

Dirk Maes

We willen onze mazoutketel combineren met
een zonneboiler.

Piet De Smet

Hoe kan ik u helpen?

Piet De Smet

Ik bespreek het graag met jullie. Wanneer 
past het?
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OOK SERVICE
EN  EXPERTISE?

MAANDAG 14:53

Een garantie voor kwaliteit
• Uw vakkennis is uw trots
• U engageert zich om de beste service te bieden
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• Uw ervaring en deskundigheid worden in de verf gezet
• Een erkenning van uw uitmuntende klantenservice 

Een betere visibiliteit
• Imago versterkend
• Klanten vinden gemakkelijk de weg naar u dankzij
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