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Omdat u Brusselaar bent! Uw
dis tributienetb ehe erd er Sib e lga
informeert u in opdracht van de
gewestelijke overheid over alles
wat te maken heeft met energie.
Zo willen we u helpen om doordachter
met energie om te gaan.
U krijgt het magazine Energids 3 keer
per jaar in de bus. Een blad boordevol
niet-commerciële en neutrale info,
handige tips, achtergrondartikels,
themadossiers, getuigenissen... met
maar één doel: u informeren!
Energie verkopen doen we niet, wel
beheren we de netwerken voor gas en
elektriciteit van de leverancier van uw
keuze. Wij voorzien u doorlopend en
op een veilige, kwaliteitsvolle manier
van energie. Voorts beheren wij ook
de openbare verlichting langs de
gemeentewegen.

Graag ook één keer per maand
nuttige tips over energie in uw mailbox? Abonneer u dan online op onze
nieuwsbrief.

Een suggestie of
opmerking over
dit magazine ?

Sibelga
tot uw dienst
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➜ Klantendienst

• 02 549 41 00

Schrijf ons:
redactie@energids.be

Andere nuttige nummers
➜ Defect openbare verlichting gewestweg

• www.ﬁxmystreet.brussels
of mobiliteit@gob.brussels
of 0800 94 001
➜ Factuurprobleem

Klaar
voor een
keuring?

➜ Gasreuk

• 0800 19 400
➜ Elektriciteitsstoring

• 02 274 40 66
➜ Defect openbare verlichting

gemeenteweg
• www.sibelga.be
• in noodgevallen: 02 274 40 66

energids.be

Meer te weten komen over energie, zodat
u er verstandiger mee kan omspringen,
minder hoeft te betalen én het milieu
spaart: het klinkt u vast als muziek in
de oren! Op onze gelijknamige drietalige (NL-FR-EN) website krijgt u alvast
het antwoord op honderden vragen over
energie in Brussel. Neem dus snel een
kijkje op www.energids.be.
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• Neem eerst contact op met uw leverancier
➜ Conﬂict

• Bel de Energiebemiddelaar op 02 211 10 60
of Brugel op 0800 97 198
➜ Energieleverancier kiezen

• Vergelijk op www.brusim.be
➜ Energiepremie aanvragen

• www.leefmilieubrussels.be

in een notendop
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be.exemplary: particulieren
krijgen meer steun
De Brusselse regering lanceert de 3de editie van be.exemplary, een projectoproep voor
voorbeeldgebouwen. Voor bouw- of renovatieprojecten van particuliere eigenaars werd de
subsidie verdubbeld tot 200 €/m². Zij kunnen bovendien rekenen op een minimaal bedrag
van € 20 000 per project. Interesse? En komt uw project in aanmerking voor de vier hoofduitdagingen: kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw, aandacht voor het milieu, het sociale
aspect en de kringloopeconomie? Dien dan tegen 29 juni 2018 uw kandidatuur in.

www.beexemplary.brussels

Dankzij het afvoerwater van
douches, wasmachines en vaatwassers, ligt de temperatuur van
rioolwater heel het jaar door
tussen 15° en 20°C. Die warmte
kan men terugwinnen met een
warmtepomp. VIVAQUA testte
het vanaf 2013 met succes uit in
Molenbeek. Begin dit jaar sloot
het bedrijf een akkoord met de
gemeente Ukkel voor een eerste
grootschalige toepassing in
Brussel. De warmtewisselaar
komt in de hoofdpijp onder de
Stallestraat. De geproduceerde
warmte is goed voor 20% van
de energiebehoeften van het
nieuwe administratieve centrum
van de gemeente, in het voormalige gebouw van Fabricom.

© &sens Architectes

Barbecue op het terras
van uw appartement?

In veel gebouwen is dit verboden door het reglement van mede-eigendom. Mag
het toch, zorg er dan voor dat uw buren geen geur-, rook- of lawaaihinder ondervinden. Gebruik best een elektrische barbecue. Met gas en houtskool
bestaat immers een groter risico op ongevallen en wordt u bij brand aansprakelijk
gesteld. En waarom geen nieuwe barbecue? Die zijn veiliger en gezonder, omdat
ze geen rook verspreiden en er geen vet op de kolen kan vallen.

€ 5 000

© VIVAQUA

het cijfer

Ukkel
verwarmt
zich (ook)
met rioolwater

Een van de laureaten in 2017:
renovatie van 11 eengezinswoningen
in een tuinwijk in Vorst.

Da’s de gemiddelde kostprijs
van een installatie met zonnepanelen (van ongeveer 20m2).
Uit onderzoek van Leefmilieu
Brussel blijkt dat maar weinig
mensen dit weten.
Met een groene lening
(0 tot 2%) kunt u ze financieren.
www.leefmilieu.brussels
> Brusselse groene lening
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in een notendop

Verken Brussel eens...
met de ﬁets

© Pro Velo

agenda

Pro Vélo biedt begeleide fietstochten aan met een professionele gids.
Een absolute aanrader voor wie Brussel op een ongewone manier wil
ontdekken. De vereniging stelt hiervoor huurfietsen ter beschikking.
De zomerkalender staat op:

www.provelo.org/nl/agenda
www.onceinbrussels.be
www.brusselsbybike.com

Handige energietips voor
vakantiegangers
De koelkast, de diepvriezer, toestellen die bij een onweer uitgeschakeld moeten
zijn, laders en apparaten in stand-by. Denk voor uw vertrek aan enkele energiebesparende handelingen die ook de veiligheid ten goede komen. Zo kunt
u met een gerust gemoed op vakantie...
Surf voor een checklist naar www.energids.be en typ ‘Vakantie’.

Energieprijs

METEROPNEMING

Opnamekalender
Maandelijks doet Sibelga de ronde bij Brusselaars voor de opname van de
meterstanden. Is uw gemeente weldra aan de beurt? Kijk snel op deze
kalender. Na de opname geeft Sibelga de exacte cijfers van uw verbruik door
aan uw energieleverancier zodat die de jaarfactuur kan opstellen.
Voor een opzoeking op straatnaam of een volledig overzicht van de meteropnames, surf naar: www.sibelga.be

06/2018

08/2018

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
1083 Ganshoren
1150 Sint-Pieters-Woluwe

07/2018
1080
Sint-Jans-Molenbeek
(deel 2)

1030
Schaarbeek (deel 2)

energids.be
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1080
Sint-Jans-Molenbeek
(deel 3)

1040
Etterbeek

09/2018
1050
Elsene

Brussel houdt
prijsverhoging
onder controle
De federale energieregulator CREG
voerde een studie uit naar de stijging
van de energieprijs tussen 2007 en
2017.
Goed nieuws! Want uit de analyse blijkt
dat in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest de prijzen de afgelopen
10 jaar het minst gestegen zijn.
In Brussel werd elektriciteit 20,1%
duurder, tegen 114,7% in Vlaanderen
en 43,5% in Wallonië. Voor gas
bedroeg de stijging in Brussel 7,2%,
tegen 7,9% in Vlaanderen en 28,3%
in Wallonië.
Lees er meer over op onze blog:
www.sibelga.be > blog > NIEUWS
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Hoe haal je
de rekening
omlaag?
Glen Ramaekers draagt duurzame ontwikkeling en verse streekgerechten hoog in het vaandel.
De chef van restaurant Humphrey hecht ook veel belang aan energie besparen. En daarvoor kreeg
hij gratis advies van UCM, de belangrijkste Franstalige werkgeversorganisatie die zelfstandigen en
bedrijfsleiders verdedigt.
Victoria Whitelaw, energieadviseur
bij UCM, schat hoeveel er in dit rest aurant b e s p aard kan w o rd e n:
“Op de verlichting de helft, door de
energieverslindende gloeilampen te
vervangen en automatische systemen
te installeren die verspilling tegengaan.
Nadat de verwarmingsketel werd vervangen door een condensatieketel op gas,
is het verbruik met 30% gedaald. En
door de apparaten voor de koudeproductie te gebruiken en te onderhouden zoals het hoort, ging ook daar het
verbruik met 30 % omlaag.”
In de koelkamer van Humphrey wordt
slechts een beperkte hoeveelheid producten opgeslagen. De verlichting en
isolatie zijn verbeterd. Er werden ook

Wist u dat? Een defecte pakking
in de koudegroep of ijsvorming
in de diepvriezer kunnen het
elektriciteitsverbruik met zomaar
eventjes 25 % doen oplopen!
inductiekookplaten geïnstalleerd, naast
een afzuigkap met variabele snelheid en
combi-stoomovens.
“We verbruiken intussen al 35 % minder energie”, voegt chef Ramaekers
eraan toe. “Een restaurant maak je
rendabeler door rekening te houden

Balans en advies voor
zko’s en kmo’s*
Elke zelfstandige kan gratis een
beroep doen op een energieadviseur
van UCM, ook als hij geen lid is.
Info: Cel UCM-Energie

Victoria
Whitelaw,
energieadviseur
bij UCM

Premies voor Brusselse
ondernemingen
Surf naar: www.leefmilieu.brussels
of doe een beroep op de energieadviseur van UCM.
met zaken als afvalbeheer, verbruik,
verspilling, vervoer enz.” Het past allemaal in de filosofie van deze kok, die
de voorkeur geeft aan het korte circuit:
zo komen 70 % van de groenten van de
4 ha grote familieboerderij in Mechelen.
5 GULDEN REGELS
Op advies van Victoria paste Glen
de 5 gulden regels toe waar voor
UCM pleit in haar gids 'Métiers de
bouche & Energie' (te downloaden op
www.ucm4eco.be):

1. Gebruik bij voorkeur energiezuinige
apparaten.

2. Zorg voor een correcte dimensionering van de toestellen.

* Zeer kleine ondernemingen, kleine en

middelgrote ondernemingen

3. Laat de apparaten onderhouden.
4. Isoleer lokalen en toestellen.
5. Toon de ‘juiste reflexen’.
zomer 2018
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Weldra ander gas,
ook bij u!
Het aardgas dat in Brussel aan alle gezinnen en ondernemingen
wordt geleverd, verandert binnenkort. Waar? Wanneer?
Hoe en waarom? En wat moet u doen? U leest er alles over
in dit dossier.
Momenteel worden in België twee
soorten aardgas verdeeld: arm gas
(type L) en rijk gas (type H). Meer uitleg
over dat verschil vindt u op pagina 9.

WAT MOET U DOEN?
U moet een bevoegd technicus laten
nazien of uw toestellen geschikt zijn
voor rijk gas.

De 19 Brusselse gemeenten krijgen
nu nog arm gas en zullen geleidelijk overstappen naar rijk gas. Die
omschakeling wordt gespreid over
4 jaar, van 2020 tot 2023.

Na afloop ontvangt u van de technicus
een bezoekverslag waarin staat of uw
toestellen compatibel zijn. Bewaar dat
verslag en bezorg een kopie ervan aan
de volgende bewoner of aan de eigenaar,
als u huurder bent.

OOK VOOR U?
In Brussel gebeurt deze omschakeling
bij alle gebruikers van het gasnet, maar
wel niet voor iedereen op hetzelfde
moment. Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werd namelijk in 4 zones
verdeeld. Van 2020 tot 2023 zal elk
jaar een van die zones in juni overschakelen op rijk gas.
U WORDT VERWITTIGD
U zult door Sibelga en uw gasleverancier met de post of via e-mail geïnformeerd worden:
2 jaar voor de datum waarop u overschakelt, zodat u nog tijd heeft om u
voor te bereiden.
3 maanden voor de omschakeling
om u er nogmaals aan te herinneren.

Wilt u weten in welk jaar
de omschakeling gebeurt
in uw wijk? Kijk dan op
www.gasverandert.brussels

energids.be
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WIE MAG UW TOESTELLEN
NAZIEN?
U controleert best niet zelf of uw
toestel werkt met ‘rijk gas’. De bevoegde
autoriteiten raden aan om hiervoor
een beroep te doen op een erkend
technicus. Die zal (indien nodig) uw
toestellen aanpassen. Wacht hiermee
niet te lang.

Wat is een bevoegd
technicus?
ofwel een technicus die
erkend is door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in het
kader van de verplichte periodieke controle van verwarmingsketels
ofwel een technicus van de
fabrikant van uw toestel
ofwel een technicus van de
officiële verdeler van diezelfde
fabrikant.
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GELEIDELIJKE OMSCHAKELING
De omschakeling naar rijk gas gebeurt per zone. Vanaf juni 2020 is elk jaar
een andere zone aan de beurt.
In de praktijk wordt het gasnet van een zone geïsoleerd en het arme gas
daarin geleidelijk vervangen door rijk gas.

Neder-OverHeembeek

2021

Brussel II

Jette

Haren

Ganshoren

2020

Laken

SintAgatha- Koekelberg
Berchem
Molenbeek

Anderlecht

Evere
Schaarbeek
Sint-Joost
Sint-LambrechtsWoluwe
Etterbeek

Sint-Gillis
Elsene

Vorst

2023

Sint-PietersWoluwe

Oudergem

Br. I

2022

Ukkel

WatermaalBosvoorde

Goed om
te weten
4 In uw straat of uw woning
hoeven geen werken te
gebeuren.

4 Bij de omschakeling wordt
PRAKTISCHE TIP

de gaslevering niet onderbroken.

4 Er hoeft geen Sibelga-technicus
Vermijd onnodige kosten:
laat de compatibiliteit
van uw toestellen nazien
bij de verplichte periodieke
controle van uw
verwarmingsketel.

bij u langs te komen (wees op uw
hoede voor bedriegers!). Bij de
omschakeling wordt uw meter
niet vervangen en de meterstand
niet opgenomen.

4 U wordt vooraf op de hoogte
gebracht en krijgt tijdig een
herinnering.
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Zijn mijn toestellen
compatibel?

>

Laat een bevoegd technicus de compatibiliteit
van al uw gastoestellen nazien

>
>

1

>

2

Compatibel (98%)

Niet compatibel (2%)

Het toestel is compatibel

>

Het toestel is niet compatibel
het dateert van voor 1978
het werd in het buitenland gekocht en voldoet
niet aan de Belgische normen

>

dat is zo voor alle toestellen die sinds 1978
in België verkocht werden
de bevoegde technicus regelt het toestel zo
nodig bij

Het toestel moet vervangen worden
Zo’n 20% van de compatibele toestellen
moeten worden bijgeregeld. Dat moet
gebeuren door de bevoegde technicus

>

3

Nieuwe toestellen zijn performanter en verbruiken
ongeveer 25% minder energie

Bezoekverslag

Vraag aan de technicus het bezoekverslag. Bewaar het en bezorg een
kopie aan de eigenaar en de eventuele volgende bewoner

Toestel niet
compatibel?
SLECHT NIEUWS, OF TOCH NIET?
U moet het toestel op eigen kosten laten
vervangen. Zie dit echter als een kans
om over te schakelen op een efficiënter,
veiliger en zuiniger toestel: een investering die loont in plaats van een verliespost. En daar komen nog eens premies
bovenop.

energids.be
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RISICO OP SLECHTE VERBRANDING
Sommige toestellen die dateren van voor
1978 of uit het buitenland komen, zijn
niet geschikt voor rijk gas. Ze moeten
vervangen worden.
Een niet aangepas t to es tel zou
minder goed kunnen werken, meer CO
produceren, meer gas verbruiken en
sneller verslijten. Dat risico mag u niet
nemen...

LET OP VOOR TOESTELLEN
UIT HET BUITENLAND!
Gastoestellen die in het buitenland zijn
gekocht, voldoen niet allemaal aan de
Belgische wetgeving. Daarom moeten ze
worden aangepast aan de normen in ons
land, voor zover dit technisch mogelijk
is, ze nog niet te oud zijn en de veilige
werking gegarandeerd kan worden.
Bij negatief advies moet u de apparaten vervangen. Alleen de fabrikant kan
hierover uitsluitsel bieden.
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Wat is het verschil tussen rijk en arm gas?
Gas is geen product van industriële makelij, maar komt als dusdanig voor in de natuur. Net als bij hout,
steen, lucht en water hangt de samenstelling af van de streek waar het vandaan komt. België voert
gas in uit verschillende wereldstreken.
POPPEL
ZANDVLIET

Rijk gas, met een hoge calorische waarde, wordt ook H-gas genoemd
(van ‘high’ of ‘hoog’). Het is afkomstig van Noorwegen, het Verenigd
Koninkrijk of Qatar en bevat gemiddeld 11,4 kWh/m³.
Arm gas, met een lage calorische waarde, heet ook L-gas (van ‘low’
of ‘laag’). Het komt uit Nederland (Slochteren) en bevat gemiddeld
10,3 kWh/m³.

© bron Fluxys

Deze twee soorten gas worden niet gemengd, maar in België verdeeld via
aparte leidingnetten.
BLAREGNIES

2 APARTE NETTEN:
RIJK GAS EN ARM GAS

Op uw meter leest u hoeveel kubieke meter
(m³) u heeft verbruikt. Maar als Sibelga uw
verbruik berekent en vervolgens meedeelt
aan uw leverancier, zet het dat gasvolume
om in kWh. Dit gebeurt via een wiskundige
formule die rekening houdt met de hoeveelheid energie in dat volume.

WELKE TOESTELLEN MOET U LATEN NAZIEN?
Alle toestellen die op gas werken. Bijvoorbeeld:

© Vaillant

RIJKER, MAAR NIET DUURDER
Uw gasfactuur wordt opgemaakt in
kilowattuur (kWh) en niet in kubieke
meter (m³). U betaalt dus voor de
warmte-energie die u effectief verbruikt,
en niet voor de hoeveelheid gas die u
krijgt.

Rijk gas = hoogcalorisch gas
Arm gas = laagcalorisch gas

VERWARMINGSKETELS

BOILERS

KOOKTOESTELLEN

CONVECTOREN

KACHELS

SIERHAARDEN

De omschakeling is het ideale moment
om uw oude gastoestel te vervangen door
een performanter model. Uw verbruik zal
hierdoor immers flink dalen. Met een
condensatieketel kan dat zelfs oplopen
tot 30%.

© Flandria

Met rijker gas verbruikt u minder kubieke
meter, die echter meer kWh bevatten.
En omdat u betaalt voor het aantal kWh,
heeft dat dus geen impact op uw factuur.

Rijk gas stoot evenveel CO2 uit als arm gas.
Een slecht afgeregeld toestel is dan weer
schadelijker voor het milieu en verbruikt
meer.

zomer 2018

Sibelga

do
ssi
er

aardgas
U verandert van gas,
niet van leverancier
In tegenstelling tot benzine of stookolie is het
gas dat in uw leidingen circuleert, niet gebonden aan uw leverancier. U verandert van gas,
maar hoeft niet over te stappen naar een andere
leverancier. Uw facturen komen nog steeds van
hetzelfde bedrijf.

Nog vragen?
Wat kost zo’n nazicht?
Niets als u tijdig het nodige doet.
Jean-Michel, erkend gasinstallateur met het
CERGA-label: “Terwijl ik de verplichte periodieke
controle van de verwarmingsketel doe, kijk ik meteen
al of de toestellen geschikt zijn voor rijk gas. Ik regel
ze nu al bij. Daarvoor hoef je immers niet per se op de
omschakeling te wachten. Zo is het toestel al klaar.
Het kost de klant niets, tenzij ik een onderdeel moet
vervangen.”

Wie betaalt de aanpassing:
huurder of eigenaar?
“Als algemene regel geldt dat de eigenaar van
het toestel ook verantwoordelijk is voor het
onderhoud, de periodieke controle, de vervanging
en de reparatie ervan.”
Tenzij het huurcontract taken zoals het onderhoud en
het nazicht uitdrukkelijk verschuift naar de huurder.
Maar een toestel dat toebehoort aan de eigenaar en
niet compatibel is met rijk gas, moet sowieso altijd
door de eigenaar vervangen worden.

Op heel wat websites vindt u uitgebreide informatie
over de omschakeling van arm naar rijk gas.
www.gasverandert.be
> algemene informatie en de meest gestelde
vragen
www.gasverandert.brussels
> specifieke info voor Brussel
www.sibelga.be
> concrete vragen over uw aansluiting, uw meter,
uw verbruik, enz.
www.aardgas.be
> als u meer wilt weten over gas in het algemeen en
over erkende Cerga-installateurs
www.cerga.be
> informatie en diensten voor professionele
gasinstallateurs
www.energids.be
> het antwoord op al uw energievragen in Brussel

Niet te missen premies
De gewestregering is bezig met de uitwerking van een
steunpremie voor aanvragers met een laag inkomen
(categorie C) om de periodieke controles aan te
moedigen. We brengen u zeker op de hoogte als die er is.

KENNER AAN HET WOORD

energids.be
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Toch ook even vermelden dat Leefmilieu Brussel
vandaag al premies toekent voor de vernieuwing van
een verwarmingsketel of een convector op gas.

privacy
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Uw persoonsgegevens
zijn veilig bij ons
Om haar werk te kunnen doen, moet Sibelga enkele gegevens over u verwerken. Die blijven
uiteraard strikt vertrouwelijk. Door de nieuwe Europese wetgeving kunt u voortaan op beide
oren slapen.
Uw naam, e-mail- en postadres, uw EANcode, uw meter- en telefoonnummer
en uw energieverbruik (zodat de leverancier de factuur kan opmaken). Dat zijn
de enige gegevens die wij over u
verzamelen. Sinds 1992 heeft Sibelga
die informatie altijd strikt voor zichzelf
gehouden.

Wij willen uw privacy
volledig respecteren en
de wet biedt u voortaan
nog meer garanties.

Sinds 25 mei 2018 is de Europese
verordening 2016 /679, de zoge heten AVG (‘Algemene Verordening
Gegevensbescherming’), van toepassing. In alle landen van de Unie zijn persoonsgegevens nu nog beter beveiligd.
Wij beschermen uw gegevens!
Sibelga doet het nodige om uw gegevens te beschermen en zo weinig
mogelijk te gebruiken. Wij delen ze
alleen mee aan uw energieleverancier
en houden ze voor de rest zorgvuldig
bij. Wij verkopen ze nooit aan eender wie en gebruiken ze niet voor
marketingacties.

U heeft het recht
om uw gegevens te
controleren
De verordening geeft u het recht om
de gegevens die wij over u hebben
verzameld, in te zien en ze desnoods
te wijzigen of te wissen.
Ko m d a a r v o o r l a n g s in o ns
onthaalkantoor of stuur een mailtje
naar de data protection officer:
wel uw identiteit bewijzen, want
wij mogen uw gegevens niet aan
eender wie laten zien...

zomer 2018
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mobiliteit

Waarop moet u letten bij het kopen
van een elektrische ﬁets?
Motorkoppel

Motorvermogen

reëel mechanische motorkracht
uitgedrukt in Nm (Newtonmeter)
hoger koppel = krachtigere motor
voor in de stad: min 25 Nm

Motorpositie

uitgedrukt in W (watt)
in België maximum 250 W

In het achterwiel
geeft gevoel van stuwkracht
moeilijk om band te vervangen
In de trapas
past zich beter aan het trappen aan
beter zwaartepunt
betere motorkracht
In het voorwiel
gevoel te worden getrokken
grip op oneffen terrein
moeilijk om band te vervangen

Gewicht
15 tot 25 kg

Batterij
Technologie : lithium of nikkel
Vast:

Uitneembaar:

energids.be

vereist stopcontact
in de buurt
geen demontage
nodig
overal gemakkelijk op te
laden (zelfs in een ﬂat)
kan worden vervangen door
een 2de batterij
(autonomie
)
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Levensduur:
± 2 jaar = ± 500 laadbeurten
bij dagelijks gebruik
te vervangen na ± 4 jaar
bij minder frequent gebruik
Capaciteit (Watt-uur):
meer Wh =
meer opgeslagen energie
Oplaadtijd:
2 tot 8 uur

Trapsensor
activeert de trapondersteuning
Snelheid:
tot maximaal
25 km/u (in België)
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Autonomie

Display
vast of afneembaar
met leds of digitaal

heel uiteenlopend:
gemiddeld 20 tot 50 km
principe: max. afstand met
volle accu = 70% van de
door de fabrikant vermelde
actieradius
sterk beïnvloed door
externe factoren:

gewicht ﬁetser

temperatuur

wind

terrein

Remmen
Kies bij voorkeur hydraulische:
velgremmen
remblokjes eenvoudig te vervangen
minder remkracht bij nat weer
schijfremmen
best presterend
duurder

Prijs

Fiscaliteit

Premies

Oplaadpunten Aantal

€ 1 500
tot € 2 500
(voor een
middenklasser)

0,23 €/km
(vergoeding
woonwerkverkeer)

Bruxell'AIR
(www.brusselairpremie.be) en in
bepaalde Brusselse
gemeenten

± 1 000 in Brussel

1/10 in Brussel*
(cijfer op 1/1/2017)

Nog vragen over de elektrische ﬁets? Surf naar www.energids.be
* bron: Brussels Fietsobservatorium
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Sibelga

elektrische installatie
Koen
Van Hemelen,
directeur
van het
gelijknamige
controleorganisme

Het gedeelte vóór de kast, waar de meter
staat, wordt niet gecontroleerd”, gaat
Koen Van Hemelen verder.

Klaar voor
een keuring?
Heeft u een nieuwe elektrische
installatie? Heeft u ze zelf
geplaatst? Is ze onlangs vernieuwd? Dan bent u wettelijk
verplicht om ze te laten keuren
door een erkend organisme. Om
alles vlot te laten verlopen, hier
alvast enkele tips.
“Of iemand nu een beroep heeft
gedaan op een elektricien of niet,
klanten moeten steeds een technisch
dossier van de installatie (eendraadsschema, situatieschema) afge ven aan onze keurder”, aldus Koen
Van Hemelen, directeur van keurings organisme Van H emelen in
Alsemberg.

“Slechts 10 % van alle keuringsaanvragen
komen van particulieren die zelf de installatie hebben uitgevoerd. De meeste aanvragen krijgen we via vakmensen, zoals
installateurs-elektriciens, immobiliënkantoren of notarissen.”
EEN UURTJE WERK
De controle van een standaardinstallatie
duurt ongeveer een uur. “De keurder
kijkt dan of ze voldoet aan de eisen van
het AREI (Algemeen Reglement op de
Elektrische Installaties). Hij controleert
niet alleen de elektriciteitskast, maar
ook de installatie van de klant tot aan
de aangesloten toestellen en uitrusting.
De keurder doet metingen en tests
en kijkt de vereiste documenten na.

Wacht niet te lang
Na een aanvraag moet u toch rekenen op zo’n twee weken voordat
de controleur langskomt. Om de meter tijdig te kunnen openen, wacht
u dus best niet te lang. De prijs van een keuring hangt af van het
organisme, de aard van de controle en de grootte van de installatie.
Die schommelt tussen € 100 en € 150.

energids.be
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IN ORDE OF NIET?
Als de keuring erop zit, zijn er twee
mogelijkheden:
ofwel is de installatie in orde, en
dan krijgt u een attest dat 25 jaar
geldig is.
ofwel is een probleem vastgesteld,
en dan moet u de nodige wijzigingen
aanbrengen en een nieuwe controle
vragen.
Het keuringsattest hebt u nodig om de
meter te kunnen openen of de installatie te kunnen verzwaren. “Als bij de
verkoop van een woning de installatie wordt afgekeurd, heeft men na de
ondertekening van de verkoopakte
18 maanden de tijd om ze in orde te
brengen en te laten controleren.”

Surf voor de volledige lijst van
controleorganismen naar:
www.economie.fgov.be
en typ als zoekterm
‘controle installatie’

Meer over
dit onderwerp op:
www.energids.be

geothermie
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Waarom boringen
in Anderlecht?
Woont u in de buurt, dan hebt
u in februari vast gemerkt dat
er boringen werden gedaan in
Anderlecht. Maar wat zocht men
precies? Geen water of olie, wel
informatie die goud waard is!
Het was de Belgische geologische dienst
die de opdracht kreeg. De boringen
stonden dus ten dienste van de wetenschap en waren niet bedoeld voor ontginning. Op 120 meter diepte zochten de
geologen vooral naar informatie over de
structuur van de Brusselse ondergrond.
Op basis daarvan wilden ze het geothermische potentieel van het gewest in
kaart brengen.

Geothermie: 1 principe, 3 systemen
Het zuinigste: net onder het oppervlak (tot 5 m) wordt een
buis begraven met daarin een warmtegeleidende vloeistof.
De temperatuur is voldoende voor een warmtepomp. In de stad
vind je echter zelden een terrein met de vereiste oppervlakte.
Ondiepe geothermie (tot 200 m), met verticale boringen, is voor
de stad een ideale technologie. Ze werkt eveneens met een
warmtegeleidende vloeistof en een warmtepomp.
Diepe geothermie (tot 1 000 m) is bedoeld om stadsverwarmingsnetten te voorzien van oververhitte waterdamp.

WARMTE UIT DE GROND
De ondergrond van de hoofdstad
is erg geschikt voor de installatie van
ondiepe geothermische systemen
(50 tot 20 0 m), die bestaan uit
verticale sondes (gesloten systeem) of
geothermische boorgaten (open systeem).
Maar dan moet men wel eerst zekerheid
hebben en in kaart brengen waar en hoe
diep er gegraven kan worden.

© Brugeo

Brugeo: op zoek
naar een nieuwe
energiebron

Voor meer informatie: typ ‘geothermie’
op www.energids.be

Het EFRO-fonds van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en
de Europese Unie financiert
het Brugeo-project, dat als
doel heeft het geothermische
potentieel van Brussel te
promoten. Vier jaar lang (20162020) gaan de ULB, de VUB, de
Belgische geologische dienst en
het WTCB-CSTC samen op zoek
naar een nieuwe hernieuwbare
energiebron voor het gewest.
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in een notendop
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Ontdek het op energids.be

Mei, juni, onweersmaanden...
In Brussel zijn er veel hoge gebouwen. Het risico dat uw woning door
de bliksem wordt getroffen, is er dan ook kleiner. U kunt wel altijd
uw elektrische apparaten beveiligen tegen overspanning door een
blikseminslag. Hoe? Surf naar www.energids.be en typ ‘bliksem’
in het zoekvak.

Eerste openbare gebouwen
met ‘SolarClick’-panelen
Misschien wist u het al. Leefmilieu Brussel en
Sibelga werken samen om 150 gemeentelijke
en gewestelijke gebouwen uit te rusten met
zonnepanelen.
Dit programma, dat SolarClick werd gedoopt,
krijgt nu concreet vorm. Op 25 mei werd
de eerste installatie op het dak van residentie
Bloemendal in Sint-Agatha-Berchem
officieel in gebruik genomen.

energiefactuur

Binnen afzienbare tijd volgen onder meer
kinderdagverblijf Le Jourdan in Sint-Gillis
en basisschool Everheide in Evere.

Wat te
doen »
bij betalingsmoeilijkheden?
L' « Urban
mining
Dit zijn de toegepaste sociale tarieven:

Bent
u huishoudelijke
Kamptune
u met
financiële
Les déchets
des villesklant?
deviennent
source
problemen
uw leverancier
u pour
een ingebrekeimportanteendeheeft
matières
précieuses
l’industrie.
stelling
gestuurd?
Laat anglaise
het probleem
dan mining
niet vererD’où cette
expression
d’urban
:
geren
en vraag
meteen
la « mine
en ville
» ! het statuut van ‘beschermde
klant’ aan bij uw OCMW. Als u voldoet aan de voorwaarden,
het contract
met uw
commerciële
Les centreswordt
de recyclage
constituent
même
parfois la
leverancier
geschorst.
Sibelga zal u danpour
als sociaal
source principale
d’approvisionnement
certaines
leverancier
gas en elektriciteit
aanleveren,elles
metcoûtent
een
matières précieuses
et rares. Récupérées,
vermogensbegrenzer
2 300 watt (of
4 600elles
wattsont
op
moins d’énergie quevan
la production
neuve,
vraag
van het
OCMW).
plus pures
que
le minerai naturel à raffiner, et elles

energids.be

Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

Normaal tarief

0,1428 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag

0,1510 €/kWh

0,0260 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1119 €/kWh
Tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,0829 €/kWh

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be
Tarieven geldig van februari tot en met juli 2018,
exclusief federale bijdrage en extra taksen.

Realisatie : Sibelga - PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère - Verantwoordelijke uitgever: Philippe Massart
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Gasprijs
excl. 21% btw

Hoofdredacteur: Clarisse Poncelet - Concept, Pre-press & Productie: Dimensions

