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De onderwerpen die in deze E-news behandeld worden:
1. De gratis softwaretool voor het ingeven van uw attesten is binnenkort beschikbaar
2. De omschakeling op rijk aardgas van 500.000 toegangspunten in Brussel is gestart!
3. Informatiesessies georganiseerd door Gas.be over het bijstellen van de brander in
het kader van de L/H-conversie

DE GRATIS SOFTWARETOOL VOOR HET INGEVEN VAN UW ATTESTEN IS
BINNENKORT BESCHIKBAAR
Sinds 1 januari 2019 moet u al uw attesten versturen aan Leefmilieu Brussel.
Om u hierbij te ondersteunen legt Leefmilieu Brussel momenteel de laatste hand aan een
nieuwe softwaretoepassing die beschikbaar zal zijn vanaf november 2020.
De software bestaat uit:
•
•

een tool om de gegevens van uw attesten in te vullen die zowel online als offline zal
werken;
een tool voor het beheren van berichten en attesten.

De invultool werd getest door professionelen die zich hiervoor kandidaat stelden tijdens de
infoavond EPB-Verwarming van 10 december 2019. Bij de uitwerking van de software
werd met hun opmerkingen en suggesties rekening gehouden.
De digitalisering van de attesten zal geleidelijk gebeuren. Er komt een overgangsperiode
met een begeleiding.
Leefmilieu Brussel zal u hierover meer in detail informeren in een volgende E-News.

Gelieve, in afwachting, uw attesten nog steeds per e-mail te versturen naar
attesten_verwarmingepb@leefmilieu.brussels (zie E-News nr. 25 van december 2019).

DE OMSCHAKELING OP RIJK GAS VAN 500.000 TOEGANGSPUNTEN IN
BRUSSEL GESTART!
Op dinsdag 1 september schakelden bijna 51 000 klanten uit de gemeenten Koekelberg,
Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek succesvol over op rijk gas. Het gaat om
een overgang naar een nieuw type aardgas waardoor de energiebevoorrading van alle
gebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewaarborgd blijft.
Welke gemeenten komen daarna aan de beurt?
Op basis van een tijdschema dat werd bepaald op federaal niveau, werd het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest onderverdeeld in drie zones die achtereenvolgend omgeschakeld
zullen worden naar rijk gas tot in 2022:
•
•
•

2020: Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek;
2021: Jette, Ganshoren, Laken, Neder-over-Heembeek, Haren, Schaarbeek, SintJoost-ten-Node, Evere, Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel;
2022: Vorst, Ukkel, Elsene, Etterbeek, Oudergem, Watermaal-Bosvoorde, SintPieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Elk jaar zal op 1 juni een nieuwe zone overstappen op rijk gas. Vanwege de coronacrisis
werd de eerste golf uitzonderlijk verzet naar 1 september 2020.

INFORMATIESESSIES GEORGANISEERD DOOR GAS.BE OVER HET
BIJSTELLEN VAN DE BRANDER IN HET KADER VAN DE L/H-CONVERSIE
De controle van de compatibiliteit, en indien nodig de bijstelling, van
aardgasverwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen met rijk gas is een onderdeel
van de EPB-periodieke controle.
Het is belangrijk dat de erkende EPB-verwarmingsketeltechnici GI en GII dit onderwerp
beheersen.
Het onderwerp wordt besproken tijdens de verplichte bijscholing om uw erkenning te
behouden.
Indien u uw kennis over de compatibiliteit van toestellen en de bijstelling van de brander
wenst te verdiepen, kan u zich gratis inschrijven voor een praktische opleiding die door
Gas.be wordt aangeboden via deze link: https://traininggasconversion.gasevents.be.
Merk op dat deze opleiding u niet vrijstelt om een volledige bijscholing te volgen.

Deze e-mail werd verstuurd naar. privacy policy
U kan ons bereiken op: 078 15 44 50 - epbverwarming@helpdeskbru.be
Meer info op onze website

