
 

 

Toelichting voor het invullen van de vragenlijst 
« Jaarlijkse gegevens gerelateerd aan de regionale consumptie van 

petroleumproducten bij Publieke pompstations» 

Er wordt u gevraagd om de volumes van verkochte brandstoffen te rapporteren, overeenkomstig de 

lokalisering(en) van de tankstation(s) (inclusief degene die u beheert maar niet bezit). De opgevraagde 

gegevens zijn zeer beperkt. 

Men verstaat onder “Volumes van verkochte brandstoffen”, de verkoop van brandstoffen uitgedrukt in 

kubieke meter (m³ of duizend liter) of in liter (L). 1 kubieke meter (m³) = 1000 liter 

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 contacteren,  

•  alsook het jaar waarvoor u de rapportering van de gegevens doet (2022). 

 

Gelieve vervolgens te vermelden  

 

• of u eveneens Butaan en/of Propaan verkoopt. 

• of u eveneens stookolie verkoopt 

• of de verkoop van brandstof eventueel wordt beheerd door een andere onderneming, en deze 

desgevallend te vermelden 

Gelieve op de tweede pagina van de vragenlijst, voor 2022, het verkochte volume uitgedrukt in kubieke 

meter (m³) OF in liter (L), voor elk product per tankstation in te vullen. Gelieve ons evenwel te verduidelijken 

of het kubieke meter of liter betreft, door te antwoorden op de vraag bij het begin van de tweede bladzijde 

van de vragenlijst. De volumes van CNG, LNG en waterstof moeten in kg worden opgegeven. 
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Hierbij vindt u 2 willekeurige voorbeelden die u kunnen helpen : 

A. Geval van één enkel tankstation gelegen te 1000 Brussel waar u 456.123 liter super benzine 95, 98.765 

liter super benzine 98, 1.234.567 liter diesel wegverkeer, 12.345 liter LPG, 50 kg van CNG heeft 

verkocht (antwoord in m³): 

Ligging 
station 
(postcode) 

Benzine 
super 95 
RON E10 

Benzine 
super 98 
RON E5 

Diesel 
Transport   
B7 

LPG CNG 
Transport 
(in kg) 

LNG 
Transport   
(in kg) 

Waterstof 
(in kg) 

 1000  456 99 1.235 12 50 
 

 

 

B. Geval van verschillende tankstations waarvan er 2 gelegen zijn te 1000 Brussel en één te 1930 

Zaventem (antwoord in liters): 

Ligging 
station 
(postcode) 

Benzine 
super 95 
RON E10 

Benzine 
super 98 
RON E5 

Diesel 
Transport   
B7 

LPG CNG 
Transport 
(in kg) 

LNG 
Transport   
(in kg) 

Waterstof 
(in kg) 

 1000  456.123  98.765  1.234.567  12.345  50    

 1000  209.951    1.000.141      515 327 

 1930  789.005  34.351  2.369.359    25    

 

Vragenlijsten dienen vóór 30 april 2023 te worden ingevuld, bij voorkeur online op het volgende 

internetadres https://economie.statdata.be/ of per e-mail op het volgende adres: Info-

petrol@economie.fgov.be, met vermelding van de naam en het nummer (KBO) van uw onderneming in de 

rubriek “Onderwerp” van uw e-mail. 

 

U kunt ze ook per post sturen naar het volgende adres: 

 

FOD Economie – inzameling aardolieproducten 

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, zolang alle 

gevraagde informatie aanwezig is, 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 over de enquête 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 EMES van de AD Energie 
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