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Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten
Jaarverslag 2017

De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te
scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt
in België. In dat kader heeft de Algemene Directie Energie deze publicatie uitgegeven die tot doel heeft
de consument te beschermen door haar toezicht op de kwaliteit van de aardolieproducten die op de
Belgische markt worden gebracht.
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“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”

> 1. O
 pdracht en activiteiten van het
Fonds Fapetro
De Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten van de Algemene Directie Energie geeft uitvoering aan de opdracht die is toegekend aan het budgettair Fonds Fapetro (Fonds voor de
Analyse van Aardolieproducten). Die opdracht bestaat erin te waken over de kwaliteit van de
aardolieproducten die op de Belgische markt worden gebracht en daarover systematisch toezicht te houden.
Hiertoe doorkruisen reizende ambtenaren het gehele land om stalen van aardolieproducten te nemen (diesel, 95 RON, 98 RON, gasolieverwarming, gasolieverwarming extra,
lamppetroleum type B en C). Vervolgens worden die stalen geanalyseerd door een of meer
laboratoria om te bepalen of zij al dan niet stroken met de normen die momenteel van
kracht zijn.
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De staalname vindt plaats in publieke stations, bij particulieren en bedrijven, in primaire en
secundaire depots.
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> 2. Resultaten van de controles
Tabel 1 geeft het aantal stalen weer die in 2017 genomen zijn; zij zijn opgesplitst volgens de
plaats van monsterneming.
Tabel 1. Aantal stalen genomen in 2017

Plaats van staalname
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Aantal genomen stalen

Publieke stations

8.549

Privépompen

3.238

Secundaire depots
Primaire depots

232
91

Bron: Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten.
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Grafiek 1 toont aan dat de verdeling van de soorten brandstof die door Fapetro in 2017 geanalyseerd zijn wel degelijk de verkoop weerspiegelt van de verschillende brandstoffen die op de
Belgische markt zijn gebracht.

“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”

Grafiek 1. Percentsgewijze verdeling per bemonsterd brandstoftype
in 2017

Bij de secundaire opslagplaatsen is de kwaliteit van de te leveren brandstoffen goed, met een non-conformiteitsgraad van
4,31%, alle brandstoffen samengenomen. De parameter waarvoor de meeste inbreuken werden vastgesteld is de euromarker
(SY 124). Die heeft geen enkele impact op de brandstofkwaliteit,
aangezien het een chemische marker met een louter fiscaal
karakter betreft.
Bij de primaire opslagplaatsen is de kwaliteit van de brandstoffen die worden geleverd goed, met een enkele non-conformiteit
in verband met de euromarker (SY124) in 2017.

Bron: Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten.

Bij de publieke stations is de kwaliteit van de aangeboden motorbrandstoffen goed, met een vastgestelde non-conformiteitsgraad van 3,12 %. De vastgestelde inbreuken hebben betrekking op de dampspanning, het vlampunt en in mindere mate
het EMAG-gehalte.
Bij de privépompen is de kwaliteit van de bemonsterde
brandstoffen eveneens goed, met een non-conformiteitspercentage van ongeveer 5,28 %, alle brandstoffen samengenomen. De parameters die het meest in gebreke blijken,
zijn het zwavelgehalte, en in mindere mate de oxidatiebestendigheid.
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> 3. Financiële balans
3.1. Financiële middelen
De inkomsten van het budgettair Fonds Fapetro zijn afkomstig van de bijdragen die door
de operatoren betaald worden op de hoeveelheden aardolieproducten die zij verkopen
op de Belgische markt en van de administratiekosten die betaald worden door de verantwoordelijken die een product hebben geleverd waarvan de kwaliteit niet conform is
in termen van kwaliteit.
Tabel 2. Inkomsten en uitgaven per kwartaal in 2017
In euro.
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Inkomsten

Uitgaven

Q1

975.990,78

409.125,59

Q2

1.004.815,81

505.065,90

Q3

934.622,26

716.273,52

Q4

799.597,44

407.986,28

3.715.026,29

2.038.451,28

Totaal

Bron: Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten
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De uitgaven van het Fonds omvatten alle kosten voor de organisatie van de controle op
de kwaliteit van de aardolieproducten. Dat zijn uitgaven voor de kosten van de brandstof
bij de monsterneming, de kosten voor de analyse van de stalen, de aankoop van specifiek noodzakelijk materieel, de lonen en de personeelskosten en logistieke kosten.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve,
“De voorwaarden
duurzame en
scheppen
evenwichtige
voor een
werking
competitieve,
van de goederenduurzameen
en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België."
dienstenmarkt in België.”

Grafiek 2. Percentsgewijze opsplitsing van de uitgaven in 2017

Bron: Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten.
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3.2. HR-middelen
Voor de uitvoering van zijn opdracht beschikt Fapetro over 15,2
voltijdsequivalenten (vte) die als volgt zijn verdeeld:
•
•
•
•

Staalnemers: 5,6 vte
Administratieven: 6,8 vte
Laboranten: 1,8 vte
Hiërarchisch verantwoordelijke: 1 vte
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> 4. Besluit
De Dienst Kwaliteit van de Aardolieproducten is sinds maart 2013 geaccrediteerd als
keuringsinstelling volgens de norm NBN EN ISO17020. De dienst kan enkel vaststellen
dat de aardolieproducten die in 2017 op de Belgische markt zijn gebracht van goede
kwaliteit zijn.
De dienst wijst erop dat sinds de wijziging van de rechtsgrondslag met betrekking
tot het zwavelgehalte in huisbrandolie, dat is vastgesteld op 50 mg/kg in plaats van
1.000 mg/kg, de kwaliteit van zowel dieselolie als van extra huisbrandolie aanzienlijk
verbeterd is bij particulieren en bedrijven, met een niet-conformiteitspercentage van
respectievelijk 2,94 % (bijna gelijk aan publieke stations) en 7,33 %.

© christian42 - Fotolia.com

8

© Dusan Zidar - Fotolia.com

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
http://economie.fgov.be

