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Total onthult haar eerste aanbod aan bio-CNG in Wallonië, 
in het tankstation van Jambes 

 
Jambes, 17 maart 2021 – De vicepresident en Waalse minister van Klimaat, 
Energie en Mobiliteit Philippe Henry huldigt het eerste tankstation van 
Wallonië in waar bio-CNG kan worden getankt, een milieuvriendelijk 
alternatief voor traditionele brandstof. Nog een stap dichter bij de beoogde 
koolstofneutraliteit van Total in België. 
 
Eind 2019 opende Total in België haar allereerste tankstation met bio-CNG. Nu zet 

het de operationele uitrol van zijn alternatieve motorbrandstoffen voort met de 

plechtige opening van een pomp met bio-CNG in Jambes. “We willen de 

vastgestelde klimaatdoelstellingen realiseren door ons tankstation met bio-CNG 

open te stellen voor zowel bedrijven als particulieren die hun steentje willen 

bijdragen aan de energietransitie en daarom kiezen voor een voertuig op 

CNG”, aldus Stefaan De Ganck, directeur mobiliteit en nieuwe energieën bij 

Total. “In België rijden al zo’n 23.000 personenwagens en bedrijfsvoertuigen op 

CNG rond en we willen die groeiende bestuurdersgroep aanmoedigen met nog 

ecologischere oplossingen, waaronder onze bio-CNG.”  

 
Toegang bieden tot overgangsoplossingen 

 

De Groep Total kondigde vorig jaar in mei aan tegen 2050 volledig koolstofneutraal 
te willen zijn en dit in lijn met de rest van de samenleving en voor al zijn activiteiten 
wereldwijd, van de productie tot het gebruik van de verkochte energieproducten 
door zijn klanten. 
 
“Total diversifieert haar energiemix op een pragmatische en duurzame manier. We 
zijn ervan overtuigd dat een aanvullend aanbod van complementaire energieën aan 
de basis zal liggen van tal van samenwerkingsverbanden, waardecreatie en 
technologische vooruitgang. Aardgas maakt deel uit van de overgangsoplossingen 
naar een koolstofneutrale wereld. Daarom willen we blijven groeien over de hele 
waardeketen van gas; van productie tot verkoop”, zegt Bernadette Spinoy, 
algemeen directeur van Total Belgium.  
 
Minister Philippe Henry licht toe: “Om tegemoet te komen aan de Waalse 
doelstellingen op het vlak van energie en klimaat is het belangrijk om te 
diversifiëren en de bevoorrading van de transportsector te vergroenen. In dat kader 
neemt bio-CNG een prominente plaats in en helpt deze brandstof om de uitstoot 
van broeikasgassen en de luchtvervuiling te verminderen.” 

 

 



   
 

   

 

Over bio-CNG:  

CNG (compressed natural gas oftewel samengeperst aardgas) is momenteel de 
meest propere klassieke brandstof op de markt en een ecologisch alternatief voor 
diesel, benzine en lpg. Bovendien is CNG ook economisch gezien heel interessant. 

“Met CNG is het nu al mogelijk de uitstoot van NOx en fijnstof drastisch te 
verminderen en de uitstoot van CO2 te beperken.  Bio-CNG draagt bij tot een snelle 
decarbonisatie van het vervoer dankzij een energie die steeds lokaler wordt 
geproduceerd,” vertelt Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij gas.be 

Toegankelijkheid van het net 

Inzake duurzame mobiliteit positioneert ORES zich als facilitator in de contacten 
met overheden en sectorleden. “We stellen onze expertise, kennis van het 
distributienet en innovatiecapaciteit ter beschikking om hen concrete oplossingen 
aan te reiken voor de aansluiting van tankinstallaties. Als aanvulling op elektrische 
mobiliteit beschouwen we CNG nog steeds als het meest realistische alternatief 
voor duurzame mobiliteit. Aardgas is onmiddellijk beschikbaar via onze 
distributienetten, minder vervuilend dan andere fossiele brandstoffen en even 
praktisch. Het station dat nu is ingehuldigd, is daar een sprekend voorbeeld van, 
aangezien het weer een grote stap voorwaarts betekent in de distributie van bio-
CNG”, besluit Didier Moës, directeur Infrastructuur bij ORES.  

 

Over gas.be  

Als overkoepelende organisatie vertegenwoordigt Gas.be de transportnetbeheerders 
(Fluxys) en distributienetbeheerders (Fluvius, ORES, RESA en Sibelga) van de Belgische 
gassector. Wij doen meer dan de belangen en standpunten van onze leden verdedigen. Wij 
brengen ook verschillende partners samen en ontwikkelen samen met partners projecten en 
diensten. Gas.be trekt volop de kaart van de hernieuwbare energie en het wil een actieve rol 
spelen om een duurzame energietransitie en een haalbare, betaalbare en duurzame 
energiebevoorrading mogelijk te maken. Gas.be is duurzaam verbinden. Het biedt daarbij 
zijn expertise aan zijn leden aan en verzekert de veiligheid en goede werking van de 
gasinstallaties en -toestellen dankzij zijn laboratorium en Cerga-kwaliteitslabel voor 
gasinstallateurs.  
 

Over ORES  

“Energie gemakkelijker maken, dat is het leven gemakkelijker maken.” Zo luidt de missie en 
het motto van ORES. Steeds beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen en dagelijks 
ruim 2,7 miljoen Waalse inwoners voorzien van stroom, aardgas en openbare verlichting: 
dat is wat onze 2.400 medewerkers iedere dag opnieuw fier maakt. Zij staan in voor het 
beheer en de uitbating van de distributienetten en de gemeentelijke straatverlichting in 200 
steden en gemeentes in Wallonië. Die netten zijn in totaal goed voor ruim 51.000 km 
stroom en 10.000 km aardgas. Als lokale dienstverlener is ORES belast met de 
aansluitingen, onderhoudswerken, uitbouw en herstellingen van die netwerken, met het 



   
 

   

 

plaatsen van meters en het opnemen van het verbruik. Het bedrijf voert ook tal van 
openbare diensten met sociaal karakter uit voor mensen in moeilijke financiële 
omstandigheden. De afgelopen zes jaar investeerde ORES ruim 1,5 miljard euro in de 
renovatie en uitbouw van de distributienetten. Daarmee is het een van de grootste spelers 
in het Waalse economische landschap. 

Meer informatie op www.ores.be 

Over Total in België 

De Groep Total is al meer dan 100 jaar aanwezig in België, waar ze meer dan 4.900 personen 
tewerkstelt. Ze heeft een jarenlange ervaring en is actief in Raffinage en Chemie, Marketing 
& Services en ook in de voorziening van gas en elektriciteit. 

Over de Groep Total 

Total is een multi-energiegroep die brandstoffen, aardgas en elektriciteit produceert en 
commercialiseert. Onze 100.000 medewerkers zetten zich in voor een betere, veiligere, meer 
betaalbare en schonere energie die toegankelijk is voor een zo groot mogelijk aantal mensen. 
Met een aanwezigheid in meer dan 130 landen is het onze ambitie om de wereldleider te 
worden op het vlak van duurzame energie. 

Perscontacten:  

Total: Pascal De Crem | + 32 475 76 55 19 | pascal.decrem@total.com 

Cabinet van Minister Henry :  

Sandra Guily | +32 486 32 35 34 |  sandra.guily@gov.wallonie.be  

Gas.be: Didier Hendrickx | +32 473 77 02 75 | didier.hendrickx@gas.be 

ORES: Jean-Michel Brebant | +32 479 97 22 81 | jeanmichel.brebant@ores.be  

*** 

Waarschuwing 
 
Dit persbericht werd enkel gepubliceerd voor informatieve doeleinden en kan in geen enkel juridisch gevolg 
resulteren. De entiteiten waarin TOTAL S.E. een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft, zijn 
afzonderlijke en autonome rechtspersonen. TOTAL S.E. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen 
of nalatigheden van die maatschappijen. De termen 'Total', 'Groep Total' en 'Groep' die in dit document 
voorkomen, zijn algemene termen die enkel naar goeddunken worden gebruikt. De termen 'wij', 'ons' en 'onze' 
kunnen eveneens worden gebruikt om te verwijzen naar de dochterondernemingen of hun medewerkers.  
 
Dit document kan prospectieve informatie of verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op economische gegevens 
en hypotheses die werden geformuleerd in een bepaalde economische, concurrentiële en regelgevende context. 
Deze kunnen in de toekomst onjuist blijken te zijn en zijn afhankelijk van risicofactoren. TOTAL S.E. of haar 
dochterondernemingen kunnen niet worden verplicht of aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van 
investeerders of andere betrokken partijen om, in het bijzonder wegens nieuwe informatie of toekomstige 
gebeurtenissen, de prospectieve verklaringen of informatie, trends of doelstellingen in dit document geheel of 
gedeeltelijk bij te werken of te herzien.  
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