
De wetgeving rond stookolieketels 
is veranderd in Vlaanderen: 
wat mag je nog doen?

Is jouw oude mazoutketel aan vervanging toe? Weet dan dat 
je die in Vlaanderen enkel nog mag vervangen door een 
nieuwe mazoutketel als er geen aansluiting op het aardgasnet 
mogelijk is. Afzonderlijke onderdelen (brander, regeling, …) van 
de stookolieketel kan je wel nog laten repareren en vervangen. 
Ook kan je je bestaande mazoutketel optimaliseren door hem 
te combineren met hernieuwbare energie. In Wallonië of Brussel 
gelden deze beperkingen niet.

Dit schema verduidelijkt de huidige situatie …

Met warme groeten van je mazoutverdeler
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Meer informatie en tips op onze 
Facebook-pagina Informazout

www.Informazout.be

Mag ik een nieuwe stookolieketel plaatsen?

Kan ik mijn bestaande stookolieketel blijven gebruiken

In een nieuwbouwproject of bij een 
ingrijpende energetische renovatie

Hij is in prima staat Hij moet hesteld worden

Nee

Ja Ja

Nee Ja, een nieuwe 
hoogrendements-
stookolieketel mag

Ter vervanging van een 
bestaande stookolieketel

Aansluiting op het 
aardgasnet niet mogelijk

Aansluiting op het 
aardgasnet mogelijk

Op informazout.be lees je alle up-to-date info hierover
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Eerste gezinnen 
verwarmen met 
koolstofarme vloeibare 
brandstof

Ze verwarmen met  hun vertrouwde 
stookolie-installatie … en stoten tot 
een derde minder CO2-uit!
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Verschillende stookoliegebruikers verwarmden zich in de winter 
van 2021-22 al met een koolstofarme vloeibare brandstof. 
Dankzij een initiatief van Informazout werd er bij hen de 
R33-brandstofmix geleverd. De betrokken gezinnen konden zo 
ervaren hoe gemakkelijk het is om de CO2-uitstoot van hun 
stookolieverwarming te verminderen. We delen graag hun 
bevindingen met jou.

Wat is een koolstofarme brandstof?

Een koolstofarme brandstof is een mix van 
conventionele brandstof zoals stookolie en 
hernieuwbare brandstof. Informazout koos voor 
hun actie R33 (*), dit is een mengeling van 67% 
stookolie en 33% hernieuwbare brandstof. Deze 
hernieuwbare brandstof wordt geproduceerd uit 
afval- en restvetfracties van de voedsel-, vis- en 
slachthuisindustrie, en uit plantaardige oliefracties die 
niet kwalitatief genoeg zijn om als voedsel te worden 
gebruikt. 

De koolstofarme brandstofmix R33 is zonder 
aanpassingen te gebruiken in bestaande 
stookolietanks en -ketels. Het omschakelen naar een 
nieuwe installatie om duurzamer te verwarmen is 
een kostelijke affaire. Dat vermijd je dus als je in je 
bestaande installatie koolstofarme brandstof gebruikt. 
Deze combinatie van stookolie met hernieuwbare 
energie is niet alleen beter voor het milieu omdat de 
CO2-uitstoot een derde lager is, ze is ook interessant 
voor je portemonnee.

* De brandstofmix R33 is momenteel nog niet verkrijgbaar. Wij informeren u 
zodra we wel een koolstofarme brandstof kunnen aanbieden.

In de toekomst kan ook 
jouw mazoutinstallatie 
probleemloos werken met 
koolstofarme brandstof

Ontdek hoe deze pioniers hun overstap 
naar duurzamere energie ervaarden

Nadine Haers uit Kaprijke is 
alvast tevreden over haar eerste 
kennismaking met koolstofarme 
brandstof: “Onze nieuwe ketel, een 
hoogrendementsketel op mazout, 
leent zich uitstekend tot het gebruik 
van de nieuwe koolstofarme 
brandstof.”

Johan Haghedooren uit Roesbrugge 
legt uit waarom hij aan de actie 
meedeed: “We hebben gekozen 
voor een koolstofarme brandstof 
omdat we milieubewust zijn. Als 
we iets kunnen betekenen voor 
het klimaat, dan kunnen we zo 
ons steentje bijdragen. Voor de 
levering van de brandstof hebben we niets moeten 
doen aan de ketel of de brander en de levering verliep 
zonder problemen, zoals altijd.”

80% van de stookoliegebruikers is 
klaar voor koolstofarme brandstof

Uit onderzoek van prof. dr. Gino Verleyen (UGent) 
en Wim Vermeulen, auteurs van het boek 
‘De Duurzame Belg’, kwam naar voor dat 80% 
van de stookoliegebruikers interesse heeft om 
koolstofarme brandstof te gebruiken. Het goede 
nieuws is dat zoiets kan zonder enige aanpassing van 
je huidige installatie! 

Benieuwd naar hun volledige verhalen? Bekijk de 
videoreportages op www.informazout.be/nl/stories/r33. 
Ook andere gebruikers vertellen hoe goed hun ervaringen 
met koolstofarme brandstof zijn meegevallen. Je ziet hoe 
er bij hen wordt geleverd en hoe hun installatie er uitziet. 
Een expert van Informazout en enkele stookolieverdelers 
geven een extra woordje uitleg. 

Nadine Haers uit Kaprijke is 
alvast tevreden
kennismaking met koolstofarme 

Mijn contactgegevens

Naam: 

Voornaam: 

Adres:                                                                                        Nr.: 

Plaats:

Postcode: 

Tel.:              

E-mail:
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Maximaal 1 deelnameformulier per adres (geen kopies). Ultieme deelnamedatum: 31/08/2022 (poststempel geldt als bewijs). Het 
volledige wedstrijdreglement vind je op www.informazout.be/win. Informazout respecteert je privéleven. Alle persoonlijke informatie die je 
ons toevertrouwt, wordt zorgvuldig bewaard in de database van Informazout. Informazout is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking 
en de gerelateerde bestanden bevinden zich in het hoofdkantoor van Informazout. De verwerking van de gegevens is onderworpen aan 
de bepalingen van de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 en van de Wet op de Elektronische 
Communicatie van 13 juni 2005.Door deelname aan deze wedstrijd geef je je goedkeuring voor het gebruik van je gegevens om je te 
informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen. Je hebt het recht je persoonlijke gegevens te raadplegen en aan te passen 
wanneer ze onvolledig of niet correct zouden zijn. Daartoe richt je je tot de persoon die je gegevens beheert via het volgende adres: 
Informazout vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel. Op dezelfde manier kan je het gebruik van je persoonlijke gegevens, met inbegrip van je 
elektronische gegevens, voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden voorkomen. Deelnemingscode: LVNL2022-1

      Mr.             Mevr.

Stuur deze wedstrijdcoupon volledig ingevuld 
vóór 31/08/2022 naar Informazout vzw, 
Dauwstraat 12, 1070 Brussel of doe mee op 
www.informazout.be/win

Doe mee en maak 
kans op 1.000 liter 

GRATIS mazout!

❑  Ja, ik wil graag de Mazoutmails ontvangen met energietips, 
productinformatie, wettelijke veranderingen en wedstrijden. 
Ik zet daarom hierboven zeker mijn e-mailadres.

Wedstrijdvraag 1:

Hoe heet de koolstofarme brand-
stofmix waar Nadine Haers uit 
Kaprijke en Johan Haghedooren 
uit Roesbrugge deze winter in hun 
mazoutinstallatie mee stookten?

❑ R33
❑ R34
❑ R35

Wedstrijdvraag 2:

Mag je in Vlaanderen nog met 
stookolie blijven verwarmen?

❑ Ja
❑ Nee

Schiftingsvraag: Hoeveel personen zullen op 31/08/2022 om 
middernacht aan deze wedstrijd hebben deelgenomen?

✃✃
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