
                
 

1/2 
 

Persbericht 
 

Henegouwse gemeente Ham-sur-Heure-Nalinnes vervangt 
wagenpark door 17 groenere CNG-voertuigen 

 

26 juni 2018 

 
 

Omdat de leaseovereenkomst van haar wagenpark afliep, besloot de Henegouwse gemeente 

Ham-sur-Heure-Nalinnes om voortaan enkel nog met voertuigen op aardgas te rijden (CNG, 

compressed natural gas). De gemeente- en OCMW-diensten beschikken voortaan over 17 

nieuwe schonere wagens, wat de ecologische voetafdruk en de brandstof- en 

onderhoudskosten zal drukken. Voor dit project kon de gemeente rekenen op Belfius en zijn 

dochterfiliaal Belfius Auto Lease, evenals op ORES, distributienetbeheerder van gas en 

elektriciteit. 

 

Tot vóór kort bestond het autopark van Ham-sur-Heure-Nalinnes vrijwel uitsluitend uit 

dieselvoertuigen. Door het aflopen van de leaseovereenkomst was het ogenblik rijp voor vernieuwing. 

Daarom besloot het gemeentebestuur om de volledige vloot te vervangen door nieuwe voertuigen op 

aardgas. 

 

De overheidsopdracht voor de langetermijnhuur van de wagens werd na de openbare 

gunningsprocedure aan Belfius Auto Lease toegewezen, dat via operationele leasing de gemeente en 

het OCMW over de vloot laat beschikken. De eerste 9 voertuigen van de gemeente en 2 van het 

OCMW zijn reeds geleverd. De overige 6 bestelwagens volgen in de komende weken.  

 

Verminderen van de CO2-uitstoot op het ganse grondgebied  

 

De beslissing van Ham-sur-Heure-Nalinnes om over te stappen naar voertuigen op aardgas kadert in 

het streven van de gemeente om de CO2-uitstoot op haar grondgebied terug te schroeven. 

 

CNG is aardgas dat op een druk van 200 à 300 bar wordt gebracht en voornamelijk uit methaan 

bestaat. Motoren op CNG stoten minder CO2 uit dan benzine- of dieselmotoren. Ze produceren veel 
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minder fijn stof (-77%) en stikstof NOx (-90%)1. De uitstoot van zwavel en benzeen ligt respectievelijk 

58% en 97 à 100% lager dan bij  dieselmotoren. CNG is dus veel minder schadelijk voor gezondheid 

en milieu. Zoals in sommige Europese landen zullen binnenkort CNG-voertuigen ook kunnen rijden 

op biogas, verkregen uit de ontbinding van organisch afval. Een verdere stap naar een nog kleinere 

ecologische voetafdruk. 

 

Milieuvriendelijker, praktischer en goedkoper 

 

CNG is goedkoper dan diesel of benzine aan de pomp. CNG-voertuigen zijn bijzonder zuinig, met een 

vermoedelijke besparing van 40 tot 60% op het brandstofbudget.  

 

Een CNG-wagen rijdt veel zachter in het verkeer en veroorzaakt minder slijtage aan de motor door de 

geringere aanwezigheid van brandstofresten. Bovendien verloopt het voltanken even snel als bij 

conventionele brandstofmiddelen. CNG is lichter dan lucht, in tegenstelling tot LPG. Voertuigen op 

CNG kunnen overal volkomen veilig parkeren, ook in ondergrondse garages.  

 

Met de medewerking van de technische teams van ORES komen er 2 trage ‘slow-fill’ laadpalen bij de 

dienst Werken en het OCMW. De laadpalen zullen volledig autonoom door de gemeente en het 

OCMW worden gebruikt. 

 

Toenemende belangstelling voor groenere voertuigen 

 

Momenteel telt België meer dan 9.000 CNG-voertuigen, tegenover 5.400 begin 2017 en amper 650 

eind 2013. Aardgas kent als alternatief voor benzine of diesel een toenemend succes, zowel bij 

particulieren als in de privé- en de overheidssector. Ook het aantal openbare tankstations gaat in 

stijgende lijn. Er zijn er momenteel al meer dan 90 beschikbaar in België en er komen er elke maand 

bij. 

 

Het succes en de almaar toenemende belangstelling voor milieuvriendelijke voertuigen kwam vorig 

jaar tot uiting in een stijging met nagenoeg 60% van het aantal CNG-, hybride of elektrische 

voertuigen in de autovloot van Belfius Auto Lease. 

 

Sinds vele jaren begeleidt Belfius Auto Lease zijn klanten – waaronder heel wat steden en 

gemeenten, politiezones, intercommunales, ziekenhuizen, bedrijven enz. – bij de verwezenlijking van 

een milieuvriendelijker beheer van hun vloot door flexibele, innoverende en multimodale oplossingen 

aan te bieden. Om op die manier de uitstoot van boeikasgassen terug te schroeven en de 

ontwikkeling van een slimme en duurzame maatschappij te onderschrijven. 

 

                                                 
1 

 Volgens een studie onder de supervisie van Mobi en Marc Pecqueur (Thomas More) en gevalideerd door UGent (Bron : www.energuide.be) 

http://www.energuide.be/
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Yves Binon, burgemeester van Ham-sur-Heure–Nalinnes, is verheugd met dit groene project in 

zijn gemeente: “Het is hier heel aangenaam leven, maar op deze manier geven we het voorbeeld aan 

onze burgers hoe we de lucht nog gezonder kunnen maken en het fijn stof en vervuiling verder 

verminderen.”  

 

Cyprien Devillers, voorzitter van de raad van bestuur van Ores: “ORES werpt zich bij 

overheidsinstanties en spelers van de  sector op als facilitator van CNG en duurzame mobiliteit. Ze 

kunnen rekenen op onze kennis van het distributienet en ons innoverend vermogen om concrete 

oplossingen aan te bieden. CNG is het meest realistische alternatief als aanvulling van de elektrische 

mobiliteit. Via onze distributienetten is aardgas onmiddellijk beschikbaar. Het is bovendien goedkoper 

en even praktisch als andere fossiele brandstoffen. Kortom, met CNG schakelen we een versnelling 

hoger voor de energieomslag.” 

 

Vincent Beckers, gedelegeerd bestuurder van Belfius Auto Lease: “Met de 17 groene voertuigen 

voor het OCMW en het gemeentebestuur verlaagt Ham-sur-Heure-Nalinnes gevoelig zijn ecologische 

voetafdruk. Bovendien past die diversificatie van het wagenpark perfect in de Smart Belgium-aanpak 

van Belfius, die een duurzame ontwikkeling van de samenleving bevordert.” 

 

Jean-Marie Bréban, directeur Distributie Public & Social Banking Wallonië bij Belfius, voegt 

eraan toe: “Als historische partner van de overheid en stuwende kracht achter de Belgische economie 

is het onze plicht om steden en gemeenten bij te staan in het ontwikkelen van duurzame projecten. 

We zijn ten zeerste verheugd dat we met de leasingformule van onze dochter Belfius Auto Lease, de 

gemeente Ham-sur-Heure-Nalinnes nuttig steunen in haar streven om de CO2-uitstoot terug te 

dringen. Op die manier moedigen we burgers, bedrijven en andere overheden ertoe aan om ook 

concreet op hun niveau de klimaatverandering aan te pakken en de luchtkwaliteit te verbeteren.”  

 

*   *   * 

 

 
Over ORES 
ORES is verantwoordelijk voor alle activiteiten op het vlak van beheer en exploitatie van de 
netwerken voor elektriciteits- en/of aardgasdistributie in 198 Waalse steden en gemeenten (goed voor 
een totaal van 50.000 km aan elektriciteit en meer dan 9.400 km aan aardgas). Dit openbaar 
nutsbedrijf realiseert de aansluitingen op de distributienetwerken, de werken in verband met het 
onderhoud, de ontwikkeling en de herstelling van die netwerken, alsook het plaatsen van de tellers en 
het opmeten van het verbruik. Het vervult tal van opdrachten inzake openbare dienstverlening met 
een sociaal karakter en is belast met de exploitatie en het onderhoud van de openbare verlichting in 
de aangesloten gemeenten (448.000 lampen). Deze onderneming, die ongeveer 2.300 medewerkers 
telt, speelt een belangrijke rol in het Waalse sociaal en economisch leven. In de loop van de laatste 4 
jaar investeerde ze meer dan 1 miljard EUR bruto in de ontwikkeling en renovatie van de 
distributienetwerken. 
Meer info op ores.be 

 
 
 

 
 

http://www.ores.be/
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Over Belfius Bank en Verzekeringen 
Belfius is een geïntegreerde bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering en die in België 
zijn commerciële activiteiten uitoefent op 3 belangrijke terreinen: als retail- en handelsbank, op het 
vlak van de financiële dienstverlening aan de publieke en sociale sector en aan de bedrijven en als 
verzekeraar. Belfius heeft meer dan 150 jaar ervaring in de publieke sector en is altijd de 
bevoorrechte partner van de publieke en sociale sector (ziekenhuizen, scholen, universiteiten, 
rusthuizen…) en de ondernemingen in België geweest.  
Belfius Bank en Verzekeringen is volledig in handen van de Belgische Staat via de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Het biedt zijn klanten een geïntegreerd en volledig 
gamma van producten en diensten: kredietverlening, thesauriebeheer, budgetoptimalisering, 
financiële IT-oplossingen enz. Met een wagenpark van meer dan 17.000 voertuigen kent 
dochteronderneming Belfius Auto Lease een merkwaardige groei en speelt het een voortrekkersrol 
door werkgevers en werknemers een op maat gesneden aanbod aan te reiken en duurzame, slimme 
en multimodale mobiliteit te promoten.  

Meer info op belfius.com en belfius-autolease.be 

 

 
Perscontact 
 
Belfius Bank & Verzekeringen 
Ulrike Pommée, 02/222.02.57, ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be 

www.belfius.be / Twitter @Smart_Belgium / smartbelgium.belfius.be  

 
Gemeente Ham-sur-Heure-Nalinnes 
Yves Binon, Burgemeester,  0495/30.39.64 
www.ham-sur-heure-nalinnes.be 
 
ORES 
Jean-Michel Brebant, 0479/97.22.81 of 071/91.18.01, jeanmichel.brebant@ores.net 
www.ores.be 
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