
Toelichting voor het invullen van de vragenlijst 

 

 

Er wordt u gevraagd om de geleverde volumes van aardolieproducten (Gasolie verwarming 50S, Gasolie 
Diesel 10S (voorheen Gasolie Extra) en Butaan-Propaan) per type brandstof en per gewest te rapporteren.  

De geleverde volumes  van aardolieproducten moeten worden uitgedrukt in kubieke meter (m³ of duizend 
liter) voor beide types gasolie, en in kilo voor Butaan-Propaan. 1 kubieke meter (m³) = 1000 liter. 

Gelieve te noteren dat de rapportering van Gasolie Diesel B7 Transport (grijze kolom op de vragenlijst) 
OPTIONEEL is indien dit het invullen van het formulier vergemakkelijkt. 

Om de vragenlijst online in te vullen, gaat u naar het volgende internetadres: https://economie.statdata.be/ 

en identificeer uzelf met de gebruikersnaam (identificatie) en het paswoord die in de brief zijn opgenomen. 

Volg dan de instructies op de website. In geval van een technisch probleem op de website, aarzel niet om ons 

te contacteren op het volgende adres: info-petrol@economie.fgov.be of via telefoon: 02/277.63.80 of 

02/277.66.24. 

Gelieve op de eerste pagina van de vragenlijst in te vullen: 

•  de naam van uw bedrijf, 
•  het ondernemingsnummer (of BTW-nummer), 
•  het e-mailadres, waarop wij u kunnen contacteren1,  
•  alsook het jaar waarvoor u de rapportering van de gegevens doet (2021). 

 

Gelieve op de tweede pagina van de vragenlijst, voor 2021, het geleverde volume uitgedrukt, in kubieke meter 
(m³) voor beide types gasolie en Butaan-Propaan in bulk, en in kilogram (kg) voor Butaan-Propaan in flessen, 
voor elk product en per gewest en activiteitensector, in te vullen. Het gewest is bepaald door de plaats waar 
de producten aan uw klanten worden geleverd. 

Wij vragen u om de activiteitensectoren van uw eindklanten te specificeren: Industrie, Handel, Horeca, 

Diensten, Huishoudelijk sector, Landbouw, Publieke sector. 

Als, en alleen als, u geen onderscheid kunt maken tussen industrie en handel, horeca en diensten sectoren, 
kunt u geaggregeerde gegevens rapporteren voor de combinatie van beide. 

Een categorie "verkoop ter plaatse" is toegevoegd voor producten die rechtstreeks bij u worden verkocht en 
niet bij een klant worden geleverd.  

Gelieve te noteren dat, hoewel we enkel informatie vragen over de verkochte volumes aan de eindklanten, 

een rapportering over de leveringen aan andere verdelers van aardolieproducten (grijze kolom op de 

vragenlijst) OPTIONEEL is als dit het invullen van het formulier vergemakkelijkt.  

Hierbij vindt u een willekeurig voorbeeld die u kunnen helpen : 

Uw onderneming, opgesteld in Brussel, heeft 456.123 liter Gasolie voor verwarming 50S, 98.765 liter Gasolie diesel 

10S geleverd aan industriële klanten in het Vlaamse Gewest en 14,723 m³ Butaan-Propaan in bulk aan residentiële 

klanten ook in Vlaanderen. Uw onderneming heeft ook 123.456 Gasolie voor verwarming 50S, 56.789 liter Gasolie 

 
1 We zullen deze gegevens enkel gebruiken in het kader van de enquêtes voor de leveranciers van petroleum 
producten. We zullen die persoonlijke gegevens niet anders gebruiken.  
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diesel 10S geleverd aan commerciële klanten in het Brusselse Gewest. 170 butaan flessen van 12,5kg (170*12,5 = 

2.125kg) en 542 propaan flessen van 5kg (542*5 = 2.710kg) werden ook (ter plaatse) verkocht. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De twee bladen van ingevulde vragenlijsten moeten worden toegezonden, vóór 31 oktober 2022, bij voorkeur 
online op het volgende internetadres https://economie.statdata.be of per e-mail naar het volgende adres: 
info-petrol@economie.fgov.be, met vermelding met de naam en het nummer (KBO) van uw onderneming in 
de rubriek “Betreft” van uw e-mail. 
 
U kunt ze ook per post sturen naar het volgende adres: 
 

FOD Economie – enquête distributeurs 

Dienst Energiemonitoring & Elektriciteitssysteem 

Koning Albert II-laan 16  

1000 Brussel 

Als u al over de vereiste gegevens in een ander formaat beschikt dan de voorgestelde vragenlijst, kunt u ze 
ons gerust in uw formaat toesturen, zonder de overhandigde vragenlijst te gebruiken. Gelieve evenwel uw 
gegevens mee te delen (naam van de onderneming en ondernemingsnummer). 

Aarzel niet om ons voor bijkomende informatie te contacteren, op het volgende adres :  
info-petrol@economie.fgov.be of telefoonnummer 02/277.80.44 of 02/277.79.12. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Het team energiestatistieken van de dienst Energiemonitoring & Elektriciteitssysteem van de AD Energie 
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