
Gas verandert…
Wat betekent de gasconversie voor

uw organisatie en uw klanten ?
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Agenda

• Context
• De conversie : Wat houdt dit in en wie doet wat ?
• Betrokken zones en indicatieve kalender
• Communicatieproces
• Waar is de informatie terug te vinden ?



• In België worden twee aardgastypes verdeeld : arm gas (L gas) en rijk gas (H gas). Deze gassen

verschillen in hun samenstelling en hun calorisch vermogen (hoeveelheid energie die vrijkomt

door de verbranding van 1 m³ gas). Zij worden via verschillende netwerken verdeeld.

• Arm gas wordt enkel ingevoerd vanuit de gasvelden in het gebied van Groningen in Nederland

In België worden twee gastypes verdeeld

• Jaarlijks verbruik: 5 miljard m³
• 1/3 van het nationale verbruik
• 50% van de afnames via de openbare

distributie
• 36 industriële klanten aangesloten op het 

transportnetwerk
• 1,6 miljoen aansluitingen via de openbare

distributie

Arm gas in België



Waarom een gasomschakeling ?

• Als gevolg van de uitputting van de gasvelden en het verschijnen van 
aardbevingsproblemen heeft de Nederlandse overheid het einde van de uitvoer van L gas 
aangekondigd tegen 2030, met een geleidelijke vermindering vanaf 2024.

• De bevoorradingsbronnen in H gas zijn talrijk (dit gas wordt reeds overal in Europa 
gebruikt), en de infrastructuren bestaan

• De meerderheid van de gastoestellen, die momenteel in België gebruikt worden, zijn
compatibel met de 2 gastypes (eventueel d.m.v. afstelling)

• Een omschakeling van arm gas naar rijk gas is dus noodzakelijk om de bevoorrading te 
verzekeren van de aardgasklanten die vandaag met arm gas worden bevoorraad !



Wat houdt dit in ?

• De netbeheerders (transport en distributie) zullen hun infrastructuren dienen aan te 
passen en de gasdistributiedruk wijzigen (25 mbar  21 mbar)

• De klanten die met arm gas bevoorraad worden dienen hun gastoestellen te laten
controleren om zich ervan te verzekeren dat deze compatibel zijn met rijk gas



Wat houdt dit in ? : principes

De netbeheerders passen hun
infrastructuren aan en verlagen de 

gasdistributiedruk (25 mbar  21 mbar)

• De klanten laten hun gastoestel controleren en
eventueel aanpassen door een bevoegd
technicus

• Netbeheerder
• Leverancier



Wat houdt dit in ? : Voor de DNB

Configuratie 2 – Buiten de steden
Individuele drukregelaar

Client's premises Client's premises

De DNB past de druk aan in de buurtcabine
 Geen interventie bij de klant

De DNB past aan/vervangt de individuele drukregelaar
 Interventie bij de klant

PRS
PRS

Configuratie 1 – Grote steden
Gecentraliseerde drukregelaar

(buurtcabine)



Wat houdt dit in ? : Voor de particuliere
klant



Wat houdt dit in ? : Voor de industriële
klant

• Contacteer de vakman verantwoordelijk voor het onderhoud van uw installatie opdat
hij de compatibiliteit van uw aardgastoestellen kan controleren

• Kijk na of uw installatie geen drukregelaars heeft die dienen aangepast te worden om 
de alimentatiedruk van de toestellen te verlagen (25 mbar  21 mbar)



Wie betaalt wat ?

• De wijzigingen bij de netinfrastructuren (met inbegrip van de drukregelaar vóór de meter) 
zijn te laste van de netbeheerder

• De nodige tussenkomsten op de toestellen zijn a priori ten laste van de eigenaar van het 
toestel

• Voor de huurders, kijk na of het ten laste nemen van de controle u niet teruggevorderd wordt
in het kader van uw huurovereenkomst

• In ieder geval en dit teneinde de kosten te beperken : probeer de controle van uw toestellen
te laten uitvoeren op hetzelfde moment als de periodieke controle van uw gasketel of het 
onderhoud van uw toestellen



Betrokken zones en indicatieve kalender

Belangrijkste betrokken zones :
• Vlaams- en Waals Brabant
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Provincie Antwerpen

Planning beschikbaar op de gewestelijke websites of op 
de websites van de netbeheerders :
• Federaal : www.gasverandert.be
• Bruxelles : www.gasverandert.brussels
• Eandis : www.eandis.be/nl/gasverandert
• Infrax : https://www.infrax.be/gasverandert
• Ores : https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/conversion-gaz
• Resa : www.resa.be/legazchange

http://www.gasverandert.be/
http://www.gasverandert.brussels/
http://www.eandis.be/nl/gasverandert
https://www.infrax.be/gasverandert
https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/conversion-gaz
http://www.resa.be/legazchange


Hoeveel klanten zijn betrokken ?



Communicatieproces : Wat is voorzien ?

• Een centrale informatiewebsite wordt door de overheid ter beschikking gesteld : 
www.gasverandert.be

• Gewestelijke websites zijn eveneens beschikbaar voor practische informatie

• Uw netbeheerder zal u ten laatste 24 maanden vóór de effectieve datum van de 
omschakeling persoonlijk verwittigen (met uitzondering van de omschakelingen in 2018 en 
2019)

http://www.legazchange.be/


Doelstellingen van de leveranciers

• Eenvoudige informatie, transparant en op tijd voor de gebruikers

• Communicatie complementair met andere belanghebbenden

• Continuïteit voor levering van aardgas / Bevoorraadingszekerheid (shippers, leveranciers)



De leveranciers communiceren



De leveranciers communiceren



De leveranciers communiceren

• Coherente en gecoördineerde communicatie tussen DNB’s en leveranciers

– Complementair communicatie DNB’s-Leveranciers

– Vastgelegde frequentie : Volgt altijd de oorspronkelijke communicatie door de DNB’s 

• Directe communicatie van de leverancier aan de klant

– Houder van het contract ( eigenaar)

• Communicatiekanalen van de leveranciers

– Direct: post en/of e-mail

– Indirect: site website & FAQ (en verwijzing naar de centrale site), call center, 
newsletter enz.



Technische begeleiding van de klanten

• De leveranciers staan klaar met hun aanbod
& diensten om hun klanten te begeleiden

• Sommige leveranciers zullen ad hoc aanbod
ontwikkelen :

– controle/onderhoud

– nieuwe installaties



Tips voor het beperken van kosten, verbruik, CO2

• Het combineren van de controle van de compatibiliteit
van de toestellen met het wettelijk onderhoud/controle
van de verbranding

• Profiteren van het momentum om 
verouderd/afgeschreven materiaal te vervangen

– Operatie verspreiden over 10 jaar = mogelijke
planning

– Positieve impact op het milieu

– Dalende energiefactuur

• Energie-efficiëntie op de voorgrond plaatsen



kWh

Wij betalen voor de verbruikte energie (kWh) en niet voor een hoeveelheid brandstof (m³)

De DNB’s passen een conversieformule m³ > kWh toe

L- of H-gas: de klanten betalen hetzelfde bedrag voor een equivalent energieverbruik

Overgang naar H-gas (rijker) = minder m³ verbruik voor dezelfde hoeveelheid ontvangen
energie (kWh)



Neutraal effect op de factuur

L-gas : Gasmeter opname:
• 09/2016 : 26.000 m³
• 09/2017 : 28.200 m³

Jaarlijks verbruik: 
28.200 – 26.000 = 2.200 m³

Omgerekend in kWh : 
2.200 x 10,3(*) = 22.660 kWh

H-gas : Gasmeter opname:
• 09/2016 : 26.000 m³
• 09/2017 : 27.953 m³

Jaarlijks verbruik: 
27.953 – 26.000 = 1.953 m³

Omgerekend in kWh : 
1.953 x 11,6(*) = 22.660 kWh

(*) Een fictief voorbeeld op basis van een gemiddelde jaarlijkse waarde van de binnen door de Cwape 
meegedeelde vork. Het zijn de netwerkbeheerders die de conversiecoëfficiënt berekenen, niet de leverancier.



Genieten van de bestaande
overheidsondersteuning

• Vlaanderen: site www.energiesparen.be (‘Benoveren’ campagne)

– Inlichtingen en subsidies

• Leefmilieu Brussel

– Premies in het algemeen en C premies (warmte)

• Wallonië

– Steun energieinvesteringen voor huishoudens met een laag inkomen MEBAR II

– Energiepremie vanaf 1 april 2015

http://www.energiesparen.be/
http://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen
http://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule
https://energie.wallonie.be/fr/aide-a-l-investissement-energie-pour-les-menages-a-revenu-modeste-mebar-ii.html?IDC=6369&IDD=12275


Communicatieproces : Wat verwachten wij
van jullie ?

• Nood aan steun om de moeilijk te sensibiliseren groepen te sensibiliseren : de syndicus, 
kwetsbare huurders, eigenaars-verhuurders …

• Een communicatiekit is beschikbaar op de centrale informatiewebsite

• Verspreid deze informatie via jullie eigen
communicatiekanalen !!!

23



In het kort: wie doet wat ?

• Passen hun infrastructuren aan

• Verlagen de druk van de gasdistributie

• Communiceren naar de eindklanten
De netbeheerders

• Communiceren naar de eindklantenDe leveranciers

• Laten hun toestellen controleren door een bevoegd technicus

• Laten de nodige aanpassingen uitvoeren (afstelling of vervanging van 
het toestel)

De eindklanten (eigenaars / 
huurders)

• Verspreiden de informatie via hun eigen kanalenDe federaties / verenigingen



Questions & Answers



Contact
Synergrid :
• Bérénice Crabs, Secretary General Synergrid

+32 2 237 11 11 - Berenice.crabs@synergrid.be

Febeg :
• Marc Van den Bosch, general manager

+32 2 500 85 80 ; +32 497 30 98 79 - marc.vandenbosch@febeg.be
• Stéphane Bocqué, communication manager

+32 2 500 85 93 ; +32 475 75 19 66 - stephane.bocque@febeg.be

mailto:Berenice.crabs@synergrid.be
mailto:marc.vandenbosch@febeg.be
mailto:stephane.bocque@febeg.be

