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INHOUD
Dit document is bedoeld om uitleg te geven over de installatie van meters in het kader van de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling.
Dit document bevat:
-

De energiemetingseisen met betrekking tot de productie
de energiemetingseisen met betrekking tot de distributie
informatie over de meting van de distributienetbeheerder
Aanbevelingen voor de plaatsing en technische verduidelijkingen voor de meettoestellen

Het gaat om een overzicht van de meters te voorzien in aansluiting op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de
voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode. Dit
didactisch document heeft geen enkele juridische waarde. Het besluit van 21 juni 2018 heeft rechtsgeldigheid.

DOELGROEP
Dit document richt zich tot studiebureaus, gebouweigenaars en -beheerders en professionals die belast zijn met het ontwerp en erkende professionals die
belast zijn met de controle van verwarmings- en klimaatregelingssystemen
Het is in het bijzonder bestemd voor de EPB-verwarmingsadviseurs die instaan voor de EPB-opleveringen van verwarmingssystemen en de EPBklimaatregelingsadviseurs die de EPB-diagnoses van klimaatregelingssystemen uitvoeren.
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HOOFDSTUK 1. METINGSEIS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTIE VAN HET
VERWARMINGSSYSTEEM
1.1. ALGEMEENHEDEN


Σ Pn verwarmingsketels: som van de nuttige nominale vermogens van de verwarmingsketels van een verwarmingssysteem uitgedrukt in kW. Onder
'nuttig nominaal vermogen' wordt verstaan: de door de fabrikant vastgestelde en gewaarborgde maximale hoeveelheid thermische energie die het
toestel in continu bedrijf aan het warmtegeleidend fluïdum per tijdseenheid kan afgeven.
-

Het in aanmerking te nemen vermogen is het maximale vermogen in verwarmingsmodus bij een regime van 80/60°C. Voor gastoestellen dient
rekening gehouden te worden met G20-gas.
In het kader van deze eis, dient het nuttig nominaal vermogen van de verwarmingsketels die enkel worden gebruikt in het geval van een
defect (manuele tussenkomst) van de verwarmingsketel(s) die gebruikt worden in normale modus, niet in Σ Pn meegerekend te worden.
In het kader van deze eis, als twee verwarmingssystemen onderling verbonden zijn door leidingen met verwarmingswater waarop zich
manuele kleppen bevinden die enkel worden gebruikt bij een defect aan een van beide systemen, worden deze twee systemen als
afzonderlijke systemen beschouwd en wordt Σ Pn per systeem berekend (zie illustratie 1 hieronder).



Verwarmingssysteem: een combinatie van de noodzakelijke componenten om de lucht van een gebouw en/of het sanitaire warme water te
verwarmen,
met
inbegrip
van
de
warmtegenerator(en),
de
verdeel-,
opslagen
emissiecircuits
en
de
regelsystemen



(Energie-)meter: uitrusting waarmee de (verbruikte of geproduceerde) hoeveelheid van een energiedrager kan worden gemeten in fysieke eenheden
-

Alle meters die in deze tabellen zijn opgenomen, zijn uitgerust met een voorziening waarmee de lokaal of op afstand gemeten hoeveelheid
automatisch kan worden geregistreerd, zoals een analoge of digitale uitgang (impulsuitgang, 4-20 mA, 0-10 V, Modbus TCP IP, …). Behalve
de uitzonderingen die worden aangeduid met een asterisk (meter*).



Distributienetbeheerder (DNB): de intercommunale die over het eigendoms- of gebruiksrecht beschikt van de gas- en elektriciteitsdistributienetten
gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Sibelga).



L en G: stemmen respectievelijk overeen met de initialen van vloeibare en gasvormige brandstoffen.



Brandstof gebruikt in geval van een defect: brandstof die wordt gebruikt wanneer de voeding van de in normale modus gebruikte brandstof defect is.
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Illustratie van de verwarmingssystemen

gemotoriseerde kraan

gesloten manuele kraan

De linkse illustratie wordt beschouwd als één enkel verwarmingssysteem gezien de aanwezigheid van een automatische en gemeenschappelijke
regeling (gemotoriseerde kranen op de leiding die de twee verwarmingscircuits onderling verbindt). Het nuttig nominaal vermogen zal de som
van de vermogens van de 2 verwarmingsketels zijn.
De rechtse illustratie wordt beschouwd als twee onafhankelijke verwarmingssystemen, aangezien er geen automatische en gemeenschappelijke
regeling is (manuele kranen op de verwarmingsleiding die de twee verwarmingscircuits onderling verbindt, die enkel worden geopend in geval
van een defect aan een van de twee systemen). Het nuttig nominaal vermogen zal dus voor elk verwarmingssysteem afzonderlijk worden
bepaald.
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1.2. OVERZICHT VAN DE METINGSEIS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTIE VAN HET VERWARMINGSSYSTEEM
Er zijn verschillende gevallen mogelijk naargelang het verwarmingssysteem

Geval

Eis

Aanleidinggevende
elementen

Hoe naleven?

100 kW < Σ Pn
verwarmingsketel(s) < 500 kW

Elk van de brandstoffen verbruikt
door alle verwarmingsketels
meerekenen

Geen aanleidinggevend element

Plaatsing van een of meerdere brandstofmeters
om het brandstofverbruik van alle
verwarmingsketels te meten

 moet worden toegepast (zelfs bij
een ongewijzigd bestaand systeem)

 Uitzonderingen:
In het geval van een
verwarmingssysteem bestaande uit enkel
gastoestellen, is in aanwezigheid van
een meter* van de DNB, deze eis
nageleefd, ook al is deze meter niet
enkel bestemd voor het verbruik van de
verwarmingsketels.
In aanwezigheid van een of meerdere
ketels die op 2 verschillende brandstoffen
kunnen werken (vloeibaar en gasvormig),
is de meting van het verbruik van de
brandstof die enkel in het geval van een
defect wordt gebruikt, niet verplicht.
* voorziening voor het automatisch
opnemen van de meterstand niet
verplicht
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Σ Pn verwarmingsketel(s) ≥
500kW

Elk van de brandstoffen verbruikt
door alle verwarmingsketels
meerekenen
en
de hoeveelheid thermische energie
bepalen die door alle
verwarmingsketels aan de
distributiecircuits van het
verwarmingssysteem wordt
afgegeven
om onder meer
Het gemiddelde globaal
productierendement van alle
verwarmingsketels te bepalen

Geen aanleidinggevend element

Plaatsing van een of meerdere brandstofmeters
om het brandstofverbruik van alle
 moet worden toegepast (zelfs bij verwarmingsketels te meten
een ongewijzigd bestaand systeem)
+
Plaatsing van een of meer warmtemeters om
de energie te meten die door alle
verwarmingsketels aan de distributiecircuits of
het verwarmingssysteem wordt afgegeven
 Uitzonderingen:
In het geval van een
verwarmingssysteem bestaande uit enkel
gastoestellen, is in aanwezigheid van
een meter* van de DNB deze metingseis
van de brandstof nageleefd, als deze
meter enkel voor het verbruik van de
verwarmingsketels is bestemd.
In aanwezigheid van een of meerdere
biobrandstofketels (vloeibaar en
gasvormig), is de meting van het verbruik
van de brandstof die enkel in het geval
van een defect wordt gebruikt, niet
verplicht.
* voorziening voor het automatisch opnemen
van de meterstand niet verplicht
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HOOFDSTUK 2. METINGSEIS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTIE VAN HET
KLIMAATREGELINGSSYSTEEM
2.1. ALGEMEENHEDEN


Koelinstallaties: alle apparatuur en toebehoren die nodig zijn voor de werking van een koelcircuit, hierbij inbegrepen de klimaatregelings- en
warmtepompsystemen die een koelcircuit bevatten (BBHR, 22 maart 2012, artikel 2, 12°)



Vermogen van een koelinstallatie: totaal koelvermogen, zoals bepaald in EN 14511-1 en berekend volgens de voorwaarden van het nominaal
vermogen gedefinieerd in EN 14511-2 (betreft de compressiekoelmachines)



Klimaatregelingssysteem: een combinatie van alle noodzakelijke componenten om een vorm van luchtbehandeling te verzekeren in een gebouw,
waardoor de temperatuur wordt gecontroleerd of kan worden verlaagd, eventueel in combinatie met een regeling van de verluchting, de vochtigheid
en/of de zuiverheid van de lucht (BWLKE)



Effectief nominaal vermogen van het klimaatregelingssysteem: de som van het koelvermogen van de koelinstallaties waaruit het
klimaatregelingssysteem bestaat en die zijn aangesloten op een gemeenschappelijke regeling, met uitsluiting van de niet-omkeerbare warmtepompen
-

-

Als twee klimaatregelingssystemen onderling zijn verbonden door ijswaterleidingen waarop zich manuele kranen bevinden die enkel worden
gebruikt bij een defect aan een van beide systemen, worden deze twee systemen als afzonderlijk beschouwd en wordt de som van de in
aanmerking te nemen vermogens per systeem berekend (zie illustratie 2, pagina 8).
Als de enige link een gemeenschappelijke timer is, wordt dit niet als een gemeenschappelijke regeling beschouwd en dienen de vermogens niet
opgesomd te worden.

 (Energie)meter: uitrusting waarmee de (verbruikte of geproduceerde) hoeveelheid van een energiedrager kan worden gemeten in fysieke eenheden.
De meters die in deze tabellen zijn opgenomen, zijn uitgerust met een voorziening waarmee de lokaal of op afstand gemeten hoeveelheid automatisch
kan worden geregistreerd, zoals een analoge of digitale uitgang (impulsuitgang, 4-20 mA, 0-10 V, Modbus TCP IP, …). Behalve de uitzonderingen die
worden aangeduid met een asterisk (meter*).
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Illustratie van de klimaatregelingssystemen

gemotoriseerdekranen

gesloten manuele kranen

De linkse illustratie wordt beschouwd als één enkel klimaatregelingssysteem gezien de aanwezigheid van een automatische en gemeenschappelijke
regeling (gemotoriseerde kleppen op de leiding die de twee ijswatercircuits onderling verbindt). Het effectief nominaal vermogen zal de som van de
vermogens van de 2 klimaatregelingssystemen zijn.
De rechtse illustratie wordt beschouwd als twee onafhankelijke klimaatregelingssystemen, aangezien er geen automatische en gemeenschappelijke
regeling is (manuele kranen op de ijswaterleiding die de twee klimaatregelingssystemen onderling verbindt, die enkel worden geopend in geval van een
defect aan een van de twee systemen). Het effectief nominaal vermogen zal dus voor elk klimaatregelingssysteem afzonderlijk worden bepaald.
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2.2. OVERZICHT VAN DE METINGSEIS MET BETREKKING TOT DE PRODUCTIE VAN KLIMAATREGELINGSSYSTEMEN
Er zijn verschillende gevallen mogelijk naargelang van het klimaatregelingssysteem

Geval

Eis

Aanleidinggevende elementen

Hoe naleven?

Effectief nominaal vermogen
van het klimaatregelingssysteem > 12 kW

De elektrische energie verbruikt
door alle koelinstallaties meten

Geen aanleidinggevend element

Plaatsing van een of meerdere
elektriciteitsmeters om de door alle
koelinstallaties verbruikte energie te meten

Σ Nominaal vermogen van de
koelinstallaties die ijswater
produceren ≥ 500 kW

De elektrische energie verbruikt
door alle koelinstallaties meten

 moet worden toegepast (zelfs bij
een ongewijzigd bestaand systeem)

Geen aanleidinggevend element
 moet worden toegepast (zelfs bij
een ongewijzigd bestaand systeem)

en

Plaatsing van een of meerdere
elektriciteitsmeters om de energie verbruikt
door alle koelinstallaties te meten
+

de hoeveelheid koelenergie
bepalen die door de
koelinstallaties aan de
ijswaterdistributienetten wordt
afgegeven

Plaatsing van een of meerdere koudemeters
om de energie te meten die door de
koelinstallaties aan de ijswaterdistributienetten
wordt afgegeven

om onder meer
Het gemiddelde
productierendement van de
koelinstallaties te bepalen

Koeltoren(s) of droge koeler(s)
aangesloten op een
koelinstallatie
(watercondensor)

De hoeveelheid elektrische
energie die verbruikt wordt door
alle koeltorens of luchtoelers
meten

Installatie of vervanging van een of
meer koeltorens of luchtkoelers die
op een koelinstallatie met
watercondensatie aangesloten zijn
aangesloten na 1 september 2012
geplaatst of vervangen werd

Plaatsing van een of meerdere
elektriciteitsmeters om de elektrische energie
verbruikt door alle koeltorens of droge koelers
te meten

PAG. 9 VAN 35 - OVERZICHT VAN DE METERS _20191203_NL - 04/12/2019
Overzicht van de te voorziene meters naargelang van de energielevering
en in overeenstemming met de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

HOOFDSTUK 3. METINGSEIS MET BETREKKING TOT DE DISTRIBUTIE
3.1. ALGEMEENHEDEN



Gebouw: in het kader van de meting dient onder 'gebouw' te worden verstaan: elke niet-tijdelijke overdekte en afgesloten bouwconstructie die niet
toegankelijk is via een andere niet-tijdelijke, overdekte en afgesloten constructie, met uitzondering van ondergrondse toegangen (BBHR, 21 juni 2018)



EPB-eenheid: onder 'EPB-eenheid' wordt verstaan: een verzameling van lokalen in eenzelfde beschermd volume, ontworpen of gewijzigd om
afzonderlijk gebruikt te worden en die beantwoordt aan de definitie van een bestemming vastgelegd door de Regering (BWLKE)



(Energie-)Meter: uitrusting waarmee de (verbruikte of geproduceerde) hoeveelheid van een energiedrager kan worden gemeten in fysieke eenheden
-

De meters die in deze tabellen zijn opgenomen, zijn uitgerust met een voorziening waarmee de lokaal of op afstand gemeten hoeveelheid
automatisch kan worden geregistreerd, zoals een analoge of digitale uitgang (impulsuitgang, 4-20 mA, 0-10 V, Modbus TCP IP, …). Behalve de
uitzonderingen die worden aangeduid met een asterisk (meter*).

Opmerking: de definities in verband met de verwarming en de klimaatregeling zijn terug te vinden in punten 1.1 en 2.1
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3.2. OVERZICHT VAN DE METINGSEIS MET BETREKKING TOT DE DISTRIBUTIE
Opmerking: meerdere gevallen zijn mogelijk naargelang de complexiteit van het systeem (zie hoofdstukken 1 en 2 voor de productiemeters).

Geval

Eis

Aanleidinggevende
elementen

Verwarmingssysteem voor
meerdere gebouwen

Het gemiddelde globaal
productierendement van het geheel
van de verwarmingsketels bepalen

Geen aanleidinggevend element

Hoe naleven?

Plaatsing van een of meerdere warmtemeters
om de energie te meten die door het
 moet worden toegepast (zelfs bij verwarmingssysteem aan elk van de
een ongewijzigd bestaand systeem) gebouwen wordt afgegeven

en
+
de hoeveelheid thermische energie
die door het verwarmingssysteem
aan elk van de gebouwen wordt
afgegeven om de ruimten te
verwarmen

Installatie van een of meer warmtemeters om
de energie te meten die door alle
verwarmingsketels aan de distributiecircuits of
het verwarmingssysteem wordt afgegeven
 Opmerking:
Indien de meters voor de meting van de
thermische energie die aan elk van de
gebouwen wordt afgegeven allemaal in de
ruimte zijn geïnstalleerd waar de
verwarmingsketel zich bevindt of als is
aangetoond dat de warmteverliezen tussen
de ketel(s) en de meters van elk gebouw te
verwaarlozen zijn, dan is deze
laatstgenoemde meter niet verplicht.

Distributiecircuits voor
verwarmingswater die warmte
overdragen aan meerdere
EPB-eenheden via water of
lucht

De hoeveelheid thermische energie
bepalen die door het
verwarmingscircuit aan elke EPBeenheid wordt afgegeven

Aanleidinggevend element 1

Installatie van een of meer warmtemeters* om
de energie te meten die door het
Bestaande
distributiecircuits verwarmingsdistributiecircuit aan elke EPBgeïnstalleerd vóór 1 januari 2019: eenheid wordt afgegeven
geen aanleidinggevend element
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Geval

Eis

Aanleidinggevende
elementen

Hoe naleven?

* voorziening voor het automatisch opnemen
 moet worden toegepast (zelfs bij van de meterstand niet verplicht
een ongewijzigd bestaand systeem)
of
of
Plaatsing of vervanging van een
verwarmingsdistributiecircuit
dat
verschillende EPB-eenheden van
energie voorziet in het kader van
een stedenbouwkundige aanvraag
die dateert van vóór 1 januari 2019

Plaatsing van verdelers (calorimeters) op elke
radiator
 Uitzondering:
Voor de EPB-eenheden die zijn uitgerust
met vloerverwarming die vóór 1 januari
2019 is geïnstalleerd, is het niet verplicht
om verdelers of warmtemeters te plaatsen.

Aanleidinggevend element 2
Plaatsing of vervanging van een
verwarmingsdistributiecircuit
(leidingen,
kranen
en
verwarmingslichamen
dienen
vervangen te zijn) dat verschillende
EPB-eenheden van verwarming
voorziet na 1 januari 2019

Productiesysteem voor
sanitair warm water dat
meerdere EPB-eenheden
bedeelt

Het energieverbruik ten gevolge van Plaatsing of vervanging van een
het verbruik van sanitair warm water productiesysteem
voor
sanitair
per EPB-eenheid bepalen
warm water en een nieuw circuit
voor de verdeling van sanitair warm
water na 1 januari 2019

Plaatsing van een of meerdere warmtemeters*
op het verwarmingsdistributiecircuit dat elke
EPB-eenheid van verwarming voorziet
* voorziening voor het automatisch opnemen van de
meterstand niet verplicht

Plaatsing van een of meerdere warmte- of
volumemeters* op het circuit voor de verdeling
van sanitair warm water om voor elke EPBeenheid het energieverbruik voortvloeiend uit
het verbruik van sanitair warm water te bepalen
* voorziening voor het automatisch opnemen van de
meterstand niet verplicht
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Geval

Eis

Aanleidinggevende
elementen

Hoe naleven?

Σ Pn verwarmingsketels ≥ 500
kW met een gecentraliseerde
productie van sanitair warm
water die over meerdere EPBeenheden wordt verdeeld

De hoeveelheid thermische energie
bepalen die door de
verwarmingsketel(s) aan de
productie van sanitair warm water
wordt afgegeven

Installatie of vervanging van een
verwarmingssysteem
(productie,
verdeling, emissie en regeling) van
Pn verwarmingsketel ≥ 500 kW na 1
januari 2019, met inbegrip van een
productie van sanitair warm water
die
meerdere
EPB-eenheden
bedeelt

Installatie van een of meer warmtemeters om
de energie te meten die door alle
verwarmingsketels aan de productie van
sanitair warm water wordt afgegeven

Het gemiddelde
productierendement van de
koelinstallaties bepalen

Geen aanleidinggevend element

Nota: de Σ Pn
verwarmingsketels moet niet
noodzakelijk enkel alleen aan
de productie van sanitair warm
water gewijd zijn
Klimaatregelingssysteem dat
meerdere gebouwen van
ijswater voorziet

Plaatsing van een of meerdere koudemeters
om de energie te meten die door het
 moet worden toegepast (zelfs bij ijswatercircuit aan elk van de gebouwen wordt
een ongewijzigd bestaand systeem) afgegeven

+
+
De koelenergie bepalen die door
het ijswatercircuit aan elk van de
gebouwen wordt afgegeven

Plaatsing van een of meerdere koudemeters
om de energie te meten die door de
koelinstallatie aan de ijswaterdistributienetten
wordt afgegeven
 Opmerking:
Indien de meters voor de registratie van
aan elk van de gebouwen afgegeven
koelenergie allemaal in de ruimte zijn
geïnstalleerd waar de koelinstallaties
zich bevinden of als is bewezen dat de
warmteverliezen te verwaarlozen zijn
tussen de koelinstallaties en de meters
van elk gebouw, dan zijn deze meters
niet verplicht.
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Geval

Eis

Aanleidinggevende
elementen

Hoe naleven?

IJswaterdistributiecircuits die
meerder EPB-eenheden
bedelen

De hoeveelheid koelenergie
bepalen die door het ijswatercircuit
aan elke EPB-eenheid wordt
afgegeven

Installatie
van
een
nieuw Installatie van een of meer koelenergiemeters
klimaatregelingssysteem en een op het ijswatercircuit dat elke EPB-eenheid van
nieuw ijswaterdistributienetwerk na energie voorziet
1 januari 2019
 Uitzonderingen:
Klimaatregelingssysteem geïnstalleerd
in het kader van een
stedenbouwkundige aanvraag die
dateert van vóór 1 januari 2019

Luchtaanvoer- en
luchtafvoergroepen met een
nominaal debiet van ≥ 10.000
m³/u verbonden aan een
verwarmingssysteem
uitgerust met een hydraulische
verwarmingsbatterij
Nota: de rookafvoerventilators
die enkel bij brand werken,
maken geen deel uit van het
verwarmingssysteem.

De hoeveelheid elektrische energie
bepalen die verbruikt wordt door
alle ventilatoren van dit
verwarmingssysteem of van elk van
de ventilatoren met een debiet van
10.000 m³/u of meer

Geen aanleidinggevend element

Plaasting van een of meerdere
elektriciteitsmeters om de door alle ventilatoren
 moet worden toegepast (zelfs bij van dit verwarmingssysteem verbruikte energie
een ongewijzigd bestaand systeem) te meten
of
Plaatsing van een of meerdere
elektriciteitsmeters om de energie te meten die
door alle ventilatoren met een debiet van
10.000 m³/u of meer wordt verbruikt

Opmerking:
Het is aanvaard dat de meter op een
elektriciteitsbord wordt geplaatst die niet enkel
het verbruik van de ventilatoren meet voor
zover dat het verbruik van de andere
uitrustingen verwaarloosbaar is.
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Geval

Eis

Aanleidinggevende
elementen

Klimaatregelingssysteem met
een of meerdere luchtaanvoerof luchtafvoergroepen met een
nominaal debiet van ≥ 10.000
m³/u aangesloten op een
klimaatregelingssysteem
uitgerust met een koelbatterij

Het elektriciteitsverbruik van alle
ventilatoren van dit
klimaatregelingssysteem of van elk
van de ventilatoren met een debiet
van 10.000 m³/u of meer bepalen

Geen aanleidinggevend element

Opmerking: de
rookafvoerventilatoren die
enkel bij brand werken, maken
geen deel uit van het
verwarmingssysteem.

Hoe naleven?

Plaatsing van een of meerdere
elektriciteitsmeters om de door alle ventilatoren
 moet worden toegepast (zelfs bij van dit klimaatregelingssysteem verbruikte
een ongewijzigd bestaand systeem) energie te meten
of
Plaatsing van een of meerdere
elektriciteitsmeters om de energie te meten die
door alle ventilatoren met een debiet van
10.000 m³/u of meer wordt verbruikt
Opmerking:
Het is aanvaard dat de meter op een
elektriciteitsbord wordt geplaatst die niet enkel
het verbruik van de ventilatoren meet voor
zover dat het verbruik van de andere
uitrustingen verwaarloosbaar is.
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3.3. VOORBEELDEN
3.3.1. Gebouwen

Voorbeeld 1: Cc = Brandstofmeter en Ce = meters voor de energie die wordt afgegeven

Gebouw 3

Gebouw 1

Gebouw 2

Geval 1: drie onafhankelijke gebouwen (zie 3.1. voor de definitie van 'gebouw') die van energie worden voorzien via een gemeenschappelijke
verwarmingsketel
 Brandstofmeter ter hoogte van de verwarmingsketel
 (Warmte)meters voor de energie die aan elk gebouw wordt afgegeven
 (Warmte)meter voor de energie die door de verwarmingsketel aan de distributiecircuits van het verwarmingssysteem wordt afgegeven (in rood).
Indien de meters voor de registratie van aan elk van de gebouwen afgegeven thermische energie allemaal in de ruimte zijn gelegen waar de
verwarmingsketel zich bevindt of als is bewezen dat de warmteverliezen te verwaarlozen zijn tussen de ketel en de meters van elk gebouw, dan is
deze meter niet verplicht.
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Voorbeeld 2 : ondergrondse toegang (bijvoorbeeld via parkeergarages)

Gebouw 1

Gebouw 3

Gebouw 2

Geval 2: drie onafhankelijke gebouwen, want de constructies zijn enkel met elkaar verbonden door middel van een ondergrondse toegang (zie 3.1 voor de
definitie van 'gebouw')
 Brandstofmeter ter hoogte van de verwarmingsketel
 (Warmte)meters voor de energie die aan elk gebouw wordt afgegeven
 (Warmte)meter voor de energie die door de verwarmingsketel aan de distributiecircuits van het verwarmingssysteem wordt afgegeven (in rood)
Indien de meters voor de registratie van aan elk van de gebouwen afgegeven thermische energie allemaal in de ruimte zijn gelegen waar de
verwarmingsketel zich bevindt of als is aangetoond dat de warmteverliezen te verwaarlozen zijn tussen de ketel en de meters van elk gebouw,
dan is deze meter niet verplicht.
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Voorbeeld 3 : toegang via de begane grond of verdiepingen

Gebouw 1

Geval 3: één enkel gebouw want toegang vanaf een andere bovengrondse vastgoedconstructie (zie punt 3.1. voor de definitie van 'gebouw')
 Brandstofmeter ter hoogte van de verwarmingsketel
 (Warmte)meter voor de energie die door de verwarmingsketel aan de distributiecircuits van het verwarmingssysteem wordt afgegeven
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Voorbeeld 4: In aanwezigheid van warmtewisselaars en toegang via buiten

Gebouw 1

Gebouw 3

Gebouw 2

Geval 4: drie onafhankelijke gebouwen, want 3 constructies met enkel een buitentoegang zonder rechtstreekse onderlinge toegangen (zie 3.1 voor de
definitie van 'gebouw')
 Brandstofmeter ter hoogte van de verwarmingsketel
 (Warmte)meters voor de energie die aan elk gebouw wordt afgegeven
 (Warmte)meter voor de energie die door de verwarmingsketel aan de distributiecircuits van het verwarmingssysteem wordt afgegeven (in rood).
Indien de meters voor de registratie van aan elk van de gebouwen afgegeven thermische energie allemaal in de ruimte zijn gelegen waar de
verwarmingsketel zich bevindt of als is aangetoond dat de warmteverliezen te verwaarlozen zijn tussen de ketel en de meters van elk gebouw, dan is
deze meter niet verplicht.
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3.3.2. EPB-eenheden

Voorbeeld 5

EPB-eenheid 4

EPB-eenheid 3

EPB-eenheid 2

EPB-eenheid 1

Geval 5: 4 EPB-eenheden die van energie worden voorzien via
hetzelfde verwarmingssysteem dat na 1 januari 2019 is geïnstalleerd
(100 kW < Σ Pn verwarmingsketel(s) < 500 kW)
 Brandstofmeter ter hoogte van de verwarmingsketel
 Een meter voor de registratie van de afgegeven energie per
EPB-eenheid
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Voorbeeld 6

EPB-eenheid 4

EPB-eenheid 3

EPB-eenheid 2

EPB-eenheid 1

Geval 6: 4 EPB-eenheden die van energie worden voorzien via
hetzelfde verwarmingssysteem dat vóór 1 januari 2019 is geïnstalleerd
(100 kW < Σ Pn verwarmingsketel(s) < 500 kW)
 Brandstofmeter ter hoogte van de verwarmingsketel
 Een meter voor de registratie van de afgegeven energie per
EPB-eenheid of verdelers op elk verwarmingslichaam. (niet van
toepassing in het geval van vloerverwarming)
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HOOFDSTUK 4. METING VAN DE NETBEHEERDER
Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de opvolging in bedrijf van de gasmeters voor
huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik
https://ng3.economie.fgov.be/NI/metrology/showole_NL.asp?cParam=5405
Reglement dat bij het koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het
meten van de elektrische energie is gevoegd
https://ng3.economie.fgov.be/NI/metrology/showole_NL.asp?cParam=5520
Document dat beschikbaar is op de website van Sibelga en waarin een overzicht wordt gegeven van
de controleregels betreffende de conformiteit van de gas- en elektriciteitsmeters, 'Conformiteitsregels
controle meter' genaamd.
https://www.sibelga.be/uploads/assets/1166/nl/20190905095446000000-Conformiteitsregels-controleNL.pdf
Dit document 'Conformiteitsregels controle meter' bevat onder meer de volgende toleranties. Gezien
de link naar het document ontoegankelijk kan worden, is de voornaamste informatie hieronder
opgenomen:
 Voor de gasmeters:
De ijking van de meter laat toe om de meetfout te bepalen. De non-conformiteitsverklaring is
gebaseerd op de toleranties die worden voorgeschreven door het koninklijk besluit van 3
augustus 2012 betreffende de opvolging van de gasmeters in dienst voor huishoudelijk,
handels- en lichtindustrieel gebruik in het kader van de technische keuring van op het net
geïnstalleerde meters. Deze toleranties zijn opgenomen in onderstaande tabel.

* Voor membraanmeters die in dienst zijn gesteld volgens de bepalingen die het koninklijk
besluit van 3 augustus 2012 voorafgingen, zijn de afwijkingen begrenst aan ± 4%.
 Voor de elektriciteitsmeters:
De ijking van de meter laat toe om de meetfout te bepalen. De non-conformiteitsverklaring is
gebaseerd op de toleranties die worden voorgeschreven door het koninklijk besluit van 6 juli
1981 betreffende de instrumenten bestemd voor het meten van de elektrische energie
(reglement C. punt 5) in het kader van de technische keuring van de op het terrein
geïnstalleerde meters, zijnde:

waarbij e1, e2 en e3 het resultaat zijn van 3 opeenvolgende metingen
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HOOFDSTUK 5. AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE
VAN DE METERS EN VERWACHTE NAUWKEURIGHEDEN
5.1. TECHNISCHE OPFRISSING OVER DE METING VOOR
VERWARMINGSPROFESSIONALS
5.1.1. Inleiding
Afgezien van de aanwezigheid van een inrichting waarmee de gemeten hoeveelheid automatisch kan
worden geregistreerd, legt de EPB-verwarmingsreglementering momenteel geen minimale kenmerken
op voor de meters die in de eis van de energiemeting zijn vermeld.
Om nauwkeurige, betrouwbare en reproduceerbare metingen te bekomen, moet er dus bijzondere
aandacht worden besteed aan de keuze van de meters en hun plaatsing.
Bij de keuze van de uitrusting wordt dus aanbevolen om onder meer rekening te houden met:
-

de technische eigenschappen van de uitrusting. Bijvoorbeeld voor de elektriciteitsmeters:
referentiespanning, overspanningsweerstand, klasse-index, nominale stroom, maximale
toelaatbare stroom, foutmarge in procent, de invloedsgrootheden, het bedrijfstemperatuurbereik,
de vervormingsfactor en de werkingsdomeinen;

-

de aanwezigheid van een markering (CE, ...), de overeenstemming met een of meer normen en
richtlijn 2004/22/EG (betreffende meetinstrumenten, gewijzigd door richtlijn 2009/137/EG);

-

de compatibiliteit van de materialen waaruit de meter is opgebouwd met de rechtstreekse
omgeving ervan;

-

de benodigde plaats, het gewicht en het montagegemak;

-

de voorschriften van de fabrikant.

5.1.2. Meting van vloeibare of gasvormige brandstof
5.1.2.1. Gasmeters
Hierna zijn aandachtspunten voor de plaatsing van gasmeters opgenomen; deze aanbevelingen vallen
buiten het kader van de EPB-reglementering 'verwarming en klimaatregeling'.
Een gasmeter moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met het technische reglement van de
DNB (gasdistributienetbeheerder) en de voorschriften van de fabrikant (zie montagehandleiding).
De installatie van deze meter(s) in de buurt van verwarmingsketels vergemakkelijkt het werk van
erkende professionals tijdens reglementaire handelingen.
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Afbeelding 5.1: Volumetrische gasmeter

5.1.2.2. Meter voor vloeibare brandstof (stookolie)
Een meter mag worden geïnstalleerd op een algemene gemeenschappelijke toevoerleiding voor alle
verwarmingsketels of er kan op elk van de verwarmingsketels een meter worden geïnstalleerd.
Het moet om een directe brandstofmeting gaan (volumetrische meter of coriolis-massadebietmeter).
Een inhoudsmeter, toestellen die het peil meten of bedrijfsurentellers van de verstuiving van stookolie
zijn niet toegestaan.
De meter kan op de 'sproeierlijn' van elke ketel worden geplaatst, voorbij de toevoerpomp en vóór de
elektroventielen die de sproeiers voeden, om rechtstreeks het verbruik van de verwarmingsketel te
registreren.

voedingspomp

meter
Magneetventiel en sproeier

Afbeelding 5.2: Voorbeeld van de plaatsing van een stookoliemeter voorbij de voedingspomp

Als dit niet mogelijk is en er een retourleiding is, moeten 2 meters worden voorzien: 1 op de
vertrekleiding en 1 op de retourleiding. In dit geval stemt het brandstofverbruik overeen met het
verschil tussen de standen van deze 2 meters.
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voedingspomp

Magneetventiel en sproeier

meters
voedingspomp
sproeier

Magneetventiel
meters
Afbeelding 5.3: Voorbeelden van de plaatsing van stookolieketels op de vertrek- en retourleidingen

5.1.3. Meting van de thermische energie
Hieronder zijn aandachtspunten voor de plaatsing van tellers opgenomen:
Er bestaan talrijke varianten van hydraulische schema's voor verwarmingsinstallaties.
Er kan een warmtemeter op de vertrek- en retourleiding van het verwarmingscircuit worden geplaatst
(zie afbeelding hieronder) of een meter op elk van de deelcircuits worden geïnstalleerd.
Bij de plaatsing van een meter die de door de ketels overgebrachte energie meet, moet rekening
worden gehouden met de volgende elementen:
-

de aanwezigheid van andere warmtebronnen op het verwarmingscircuit: groep voor
warmtekrachtkoppeling, koelmachine met absorptie, warmtenet, ...

-

de werking van het circuit:
o positie en werking van de circulatiepompen (bijvoorbeeld: bepaalde circulatiepompen werken
om de ophoping van afzettingen te voorkomen. In dat geval moet dit probleem 'bij de bron'
worden opgelost door de kwaliteit van het water in het circuit te verhogen);
o aanwezigheid van een 'evenwichtsfles';
o positie van de 3-wegkranen;
o …
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temperatuursonde

voedingspomp
telwerk

watermeter

filter

temperatuursonde

Afbeelding 5.4: Installatieschema van een warmtemeter

Afbeelding 5.5: Illustratie van een warmtemeter

Voorbeelden van principeschema's die voldoen aan de eisen met betrekking tot de energiemeting:
Verwarming 1

Verwarming 2

Afbeelding 5.6: Meting van de brandstof verbruikt door 2 verwarmingsketels (C1) en van de afgegeven thermische
energie (C2) aan een circuit met radiatoren en een productiesysteem voor sanitair warm water
Bron: https://energieplus-lesite.be/
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t

Verwarming 1

Verwarmingssysteem A

Verwarming 2

Verwarmingssysteem B

Afbeelding 5.7: Meting van de verbruikte brandstof (C1 en C3) en van de overgebrachte thermische energie (C2)
in 2 verwarmingssystemen: één voor de verwarming van de lokalen en het andere voor de productie van sanitair warm
water
Bron: https://energieplus-lesite.be/

warmtemeters

meter van de DNB
Afbeelding 5.8: Meting van de verbruikte brandstof en van de thermische energie die aan het verwarmingscircuit wordt
afgegeven
Bron: https://energieplus-lesite.be/
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5.1.4. Meting van de elektrische energie
Informatie betreffende de plaatsing:
De elektriciteitsmeter:
-

kan worden geplaatst op de elektrische voeding van de motor van elke ventilator met een
nominaal debiet ≥ 10.000 m³/u die deel uitmaakt van een verwarmingssysteem;

-

of kan het totale verbruik meten van alle toevoer- en afvoergroepen die deel uitmaken van
het verwarmingssysteem.

Opmerking: De meter mag op een elektrisch verdeelbord worden geplaatst dat niet enkel de
ventilatoren voedt, op voorwaarde dat het verbruik van de andere uitrustingen te verwaarlozen is.
De elektrische meetcentrales en frequentieregelaars voor de elektriciteitsmeting mogen worden
gebruikt op voorwaarde dat zij het totale energieverbruik van de ventilatormotor(en) kunnen aangeven.

Afbeelding 5.9: Voorbeeld van meters op DIN-rails
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5.2. TECHNISCHE OPFRISSING OVER DE METING VOOR
KLIMAATREGELINGSPROFESSIONALS

5.2.1. Meting van de elektrische energie

De keuze van de uitrusting voor de meting en de plaatsing ervan bepalen de nauwkeurigheid van de
metingen: de foutmarge van de huidige uitrustingen bedraagt minder dan 1%.
De plaatsing van een meter moet voldoen aan de bepalingen van het algemeen reglement op de
elektrische installaties (AREI).
5.2.1.1. Keuze van de elektriciteitsmeter
Bij de keuze van de uitrusting moeten verschillende elementen in aanmerking worden genomen:
 De technische kenmerken: referentiespanning, weerstand tegen overspanningen, klasse-index,
toegekende stroom, maximale toelaatbare stroom, foutpercentage, de belangrijke grootheden, het
bedrijfstemperatuurbereik, de vervormingsfactor en de werkingsdomeinen;
 De markering en de overeenstemming met de normen: controleren of de technische fiche melding
maakt van de CE-markering, van de overeenstemming met de normen IEC of EN: EN 50470-3, IEC
62052-11, 52053- 21, 61000, 60068, 61010, 61036. Deze normen zijn van toepassing op de
statische meters voor actieve energie en bepalen in het bijzonder de criteria voor
elektromagnetische compatibiliteit, veiligheid, de proeven in de verschillende soorten omgevingen,
de klassen van meters, …
De technische fiche kan eveneens verwijzen naar de richtlijn 2004/22/EG van het Europees
Parlement en de Raad, die van toepassing is op meetinstrumenten, en naar de bijlage MI-003
betreffende de elektriciteitsmeters.

Deze richtlijn specificeert, onder andere, de criteria inzake:
o

geschiktheid voor de toepassing

o

nauwkeurigheid: maximale meetfout

o

betrouwbaarheid en duurzaamheid: metingen die betrouwbaar blijven (rekening houdend
met eventuele storingen) in de tijd (geen gegevensverlies door bijvoorbeeld een
stroomonderbreking)

o

reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid: de metingen moeten kunnen worden vergeleken
met gelijkaardige toepassingen in andere gebouwen, en eenzelfde effect dat op een ander
ogenblik plaatsvindt moet eenzelfde waarde opleveren.

 De benodigde plaats en het montagegemak;
 De voorziening voor het verzenden van gegevens: het merendeel van de meters die tegenwoordig
verkrijgbaar zijn, bieden de mogelijkheid om impulsen te zenden (het aantal impulsen per kWh kan
als parameter worden ingesteld of vast zijn). Er zijn ook andere communicatiemiddelen
(bijvoorbeeld voor de meetcentrales): uitgangen 4-20 mA, 0-10 V, Modbus RS485, Ethernet
Modbus TCP/IP, ...
 Deze communicatiemiddelen verlenen toegang tot meerdere metingen (piekstroom, spanning,
actieve energie, reactieve energie, …), waardoor de evolutie kan worden gevolgd.
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De EPB-reglementering 'verwarming en klimaatregeling' bevat een eis die de aanwezigheid van
een dergelijke voorziening oplegt.
5.2.1.2. Soorten van meters
 Elektromechanisch: een schijf draait onder invloed van de spanning en de stroom die circuleert.
Opgelet: niet alle modellen hebben een optie 'pulsie-uitgang'.

Afbeelding 5.10: voorbeeld van een elektromechanische kilowattuurmeter

 Elektronisch: modulair, op DIN-rail, …

Afbeelding 5.11: Voorbeelden van elektronische elektriciteitsmeters
Bronnen: http://blog.batirmoinscher.com
https://www.pointp.fr

Voor de 'grote vermogens' gebeuren de stroommetingen doorgaans met behulp van amperometrische
klemmen. Wanneer hoge stromen dienen gemeten te worden, kan een stroomomvormer voor de
stroommeter geplaatst worden om de stroomintensiteit aan te passen.
Er kunnen voor de meting van de elektrische energie van een of meerdere uitrustingen ook andere
instrumenten worden gebruikt, zoals de elektrische meetcentrales, de frequentieregelaars. Voor de
selectiecriteria, zie punt 6.2.1.
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Afbeelding 5.12: Voorbeelden van meetcentrales
Bron: www.directindustry.fr

Afbeelding 5.13: Voorbeeld van een
frequentieregelaar
Bron: rmei.fr

5.2.1.3. Verzamelde informatie

Door de elektriciteit te meten, verkrijgt men essentiële informatie voor het beheer van het
energieverbruik:
-

opvolging van de jaarlijkse en maandelijkse evolutie;

-

besparingen verkregen door verbeteringen aan de gebouwschil (voorbeelden: zonwerende
folies of beglazing, isolatie, …) of wijzigingen aan de technische installaties (voorbeelden:
wijziging van de regelparameters, vervanging van een koelgroep, plaatsing van
frequentieregelaars, …);

-

schatting van de terugverdientijd van de projecten;

-

vergelijking met andere gebouwen;

-

invoering van indicatoren: kWh verbruikt door de klimaatregeling/m² of m³ per jaar, per maand;
% van het totale verbruik van de klimaatregeling, verwarming, verlichting, …

Wanneer het meetinstrument het toelaat (voorbeeld: meetcentrales), kunnen ook andere interessante
parameters worden afgelezen: verbruikspieken (gefactureerd), actieve-en reactieve energie, cos  (die
de “faseverschuiving” aangeeft van de installatie, dat een weerslag heeft op de facturatie), melden van
spanningsdalingen, …
5.2.2. Meting van de thermische energie

Wanneer de som van de (koel)vermogens van de koelinstallaties die zijn aangesloten op het
ijswatercircuit van het klimaatregelingssysteem, groter is dan of gelijk is aan 500 kW, is eis voorzien in
de EPB reglementering inzake verwarming en klimaatregeling om een meting uit te voeren van de
koelenergie die aan het ijswaterdistributienetwerk wordt afgegeven.
Als dit ijswaterdistributienetwerk door meerdere gebouwen wordt gedeeld, moet in elk gebouw
minstens 1 meter worden geïnstalleerd.
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5.2.2.1. Principes voor de meting van de thermische energie
De meting van de thermische energie is tweeledig: een meting van het debiet en een meting van het
temperatuurverschil.

Formule: P = Q x T x k

Waarbij:
P = vermogen [kW]
Q = debiet [m³/u]
T = verschil tussen de vertrek- en retourtemperatuur van het ijswater [K]
k = warmtecoëfficiënt die afhangt van de eigenschappen van het warmtegeleidende fluïdum
(soortelijke warmte), de druk en de temperatuur [kWh/m³.K]

Dit instrument levert doorgaans de ogenblikkelijke meting van de afgegeven energie, uitgedrukt in kW,
en de meting (integratie) van de energie, in kWh.
Voor de keuze van het materiaal moet men de kenmerken van de debietmeter en de meting van de
vertrek- en retourtemperaturen onderzoeken.
Er zijn verschillende soorten debietmeters te verkrijgen,(doorgaans met turbine of ultrasoon), en ook
verschillende temperatuursonden (Pt 100, directe onderdompelingssonden, sonden in een huls,
contactsonden, …).
5.2.2.2. Keuze van de warmtemeter

Bij de keuze van de uitrusting moeten verschillende elementen in aanmerking worden genomen:
 technische kenmerken: meetklasse, temperatuurmeetbereik, het minimale temperatuurverschil
(belangrijk voor de nauwkeurigheid), het maximale temperatuurverschil, het bereik van de
omgevingstemperatuur,
het
type
temperatuursonde,
de
mogelijkheid
om
de
temperatuurmetingen opnieuw te ijken, het debietbereik, de waarden van de impulsen voor het
debiet en voor de energie, de nauwkeurigheid (foutmarge gemeld door de fabrikant), het
toepassingsgebied (glycolwater, …);
 markering en overeenstemming met de normen: controleren of de technische fiche de CEmarkering vermeldt, verwijst naar een norm (norm EN 1434) of naar de richtlijn 2004/22/EG
bijlage MI-004;
 de benodigde plaats, het soort van aansluitingen en het montagegemak;
 de voorziening voor het verzenden van gegevens:
o

zender van impulsen (het aantal impulsen per kWh kan als parameter worden
ingesteld of vast zijn), uitgangen 4-20 mA, 0-10 V, Modbus RS485, Ethernet Modbus
TCP/IP...;

o

de compatibiliteit met het eventueel aanwezige GBS-systeem;

o

de opslag van de gegevens bij stroomonderbreking of om gegevens 'per pakket' op te
laden.
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De EPB-reglementering 'verwarming en klimaatregeling' bevat een eis die de aanwezigheid van
een dergelijke voorziening oplegt.

Sommige meters zijn uitgerust met de optie 'bidirectionele energiemeting': ze meten de afgegeven
energie voor de verwarming en voor de koeling (in de gemengde circuits verwarming/ijswater).

Afbeelding 5.14: Voorbeeld van een warmtemeter
Bron: https://www.controlstraders.com

Opmerking:
De toevoeging van glycol beÏnvloedt de soortelijke warmte van het water. Het is dus noodzakelijk om
regelmatig de glycolconcentratie te controleren.

Grafiek 6.1: Invloed van de glycolconcentratie op de soortelijke warmte van het ijswater
Bron: onbekend

5.2.2.3. Verzamelde informatie
De meters voor de registratie van afgegeven thermische energie laten toe om:
-

de evolutie van de energie werkelijk aan het ijswatercircuit afgegeven voor elk gebouw,
maandelijks of jaarlijks te volgen, of zelfs een grafiek op te stellen voor de waarneming van de
evolutie in de loop van een dag;

-

de thermische energie die werkelijk aan het ijswatercircuit wordt afgegeven, te vergelijken met
de verbruikte elektrische energie en zodoende de gemiddelde rendementen per jaar, per
seizoen, ... te berekenen
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-

indicatoren op te stellen: kWh/m².jaar, verhouding van de thermische energie verbruikt door de
verwarming, door de koeling, …

-

de terugverdientijd te beoordelen;

-

de besparingen die voortvloeit uit de aangebrachte verbeteringen te meten

-

rekening te houden met de uitrustingen voor opslag/gebruik van koude.

5.2.3. Andere meetinstrumenten

Op het gebied van klimaatregeling en van het onderhoud in het algemeen, bestaan andere
meetuitrustingen die worden toegepast, ook al zijn ze niet verplicht in het kader van de EPBreglementering voor de klimaatregeling:

 meter van de bedrijfstijd of bedrijfsurenteller: met deze meters kan men de interventies
(onderhoud, dichtheidscontrole, …) koppelen aan het aantal bedrijfsuren van een machine.
Ze laten eveneens toe om de ratio's te berekenen: kWh verbruikt per bedrijfsuur, aantal
bedrijfsuren van de ene machine in vergelijking met een andere om een cascade of de permutatie
van compressoren te bewaken, olievolume of hoeveelheid koelmiddel toegevoegd per bedrijfsuur
of de aandacht te vestigen op het feit dat een condensor sneller vervuilt dan een andere.

Afbeelding 5.15: Voorbeeld van een urenteller
Bron: https://anzcontrols.com

 teller van het aantal starts: met deze tellers kan men het gemiddelde aantal starts van een motor
aangeven. Als het gemiddelde aantal starts van een compressor groter is dan bijvoorbeeld 6 per
uur, zou het kunnen dat de werking van deze installatie gereviseerd dient te worden:
koelvermogen, werking van de cascade, regeling, …
De meeste koelmachines zijn uitgerust met een 'antikortsluitingsbeveiliging' die de machine
beschermt tegen het te frequente opstarten.
De meeste frequentieregelaars kunnen het aantal bedrijfsuren tellen en een fout melden of het
starten van een compressor verhinderen, als het aantal achtereenvolgende starten in een
bepaalde tijd groter is dan een ingestelde waarde.

5.3. TOELICHTINGEN BIJ HET REGLEMENT VAN DE DNB
Link naar het technisch reglement elektriciteit van Sibelga
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https://www.sibelga.be/uploads/assets/1298/nl/20190412071452000000-Technisch-reglementbeheer-elektriciteitsdistributienet-Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest-toegang-ertoe.pdf
Link naar het technisch reglement gas van Sibelga
https://www.sibelga.be/uploads/assets/1299/nl/20190412071548000000-Technisch-reglementbeheer-gasdistributienet-Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest-toegang-ertoe.pdf
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