
Zomer 2016

Het gemak 
van buitenverlichting

elektriciteit: de klok rond  
tot uw dienst dossier 

verhuizen
p.10p.10

Verhuizen zonder
zorgen om de meters?
een makkie!

Het antwoord op al uw enerGieVraGen in brussel



Wanneer wordt uw meterstand opgenomen?
Maandelijks doet Sibelga de ronde bij Brusselaars voor de opname van de meterstanden. Is uw 

gemeente weldra aan de beurt? Kijk snel in de onderstaande tabel. 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

➜  1200
Sint-Lambrechts-Woluwe 

➜  1083 
Ganshoren

➜  1150 
Sint-Pieters-Woluwe

Juni
➜  1080

Sint-Jans-Molenbeek (deel 2)

➜  1030 
Schaarbeek (deel 2)

Juli

Van ‘expats’ tot studenten of van euro-
craten tot rasechte Brusselaars: in onze 
hoofdstad zit niemand stil. Ieder jaar 
verandert maar liefst 20 % van de 
inwoners er van woning. Na 5 jaar zijn 
dus haast alle Brusselaars verhuisd!

Bij Sibelga weten we dit maar al te 
goed, want telkens komen de gas- 
en elektriciteitsmeters op een andere naam te 
staan. Meestal volstaan hiervoor twee formulieren en de handtekening van 
de ‘intrekkende’ en ‘vertrekkende’ bewoner. In dit zomernummer vindt u een 
speciaal dossier boordevol tips voor een geslaagde verhuizing. Brussel wordt 
nu eenmaal steeds internationaler. En of u er nu voor altijd blijft wonen of er 
maar enkele maanden verblijft, Sibelga wil u het leven makkelijker maken. 
U elke dag de energie leveren die u nodig hebt, dat is onze motivatie.

De vakantie nadert. Binnenkort is er dus wat meer tijd om uw woning op te 
knappen, tuinverlichting aan te brengen en feestjes te houden. Op Energids.
be vindt u alvast heel wat nuttige tips en praktische informatie.

Veel energie- en leesplezier!

Het Energids-team

VerHuiZen

Brussel, een stad 
in beweging!

en elektriciteitsmeters op een andere naam te 

➜  1080 
Sint-Jans-Molenbeek (deel 3)

➜  1040 
Etterbeek 

augustus

➜  1050
Elsene

september

➜   Gasreuk
 • Sibelga 0800 19 400

➜ Stroomstoring
 • Sibelga 02 274 40 66

➜ Defect openbare verlichting
 •  Gemeentewegen: 

online op www.sibelga.be
of 02 274 40 66 (noodgevallen)

 •  Gewestwegen: 
mobielbrussel@mbhg.irisnet.be
of 0800 94 001

➜  Factuurprobleem 
•  Eerst navraag doen bij uw 

leverancier  
 •  Indien nodig, 

Ombudsdienst voor Energie:
02 211 10 60 

 • Of nog, Brugel: 0800 97 198 

➜  Een energieleverancier kiezen   
•  www.brusim.be 

de Brusselse simulator

➜  Een energiepremie aanvragen 
•  www.leefmilieubrussel.be

➜  Suggesties of opmerkingen? 
•  redactie@energids.be 

Hulp nodig?

van de redactie

energids.be  zomer 2016



6 % btw op 
uw werken:  
andere 
voorwaarden
Sinds 1 januari 2016 geldt 
het btw-tarief van 6 % 
(in plaats van 21 %) 
voor woningen 
ouder dan 10 jaar.

Deze maatregel was 
vroeger van toepassing op 
woningen ouder dan 5 jaar. 
Het moet gaan om renovatie-
werken aan uw privéwoning 
en de facturen moeten 
rechtstreeks aan u gericht 
zijn, of u nu eigenaar of 
huurder bent.

brusselaar verbruikte minder 
elektriciteit in 2015

En dat is opvallend, want het aantal elektrische 
toestellen blijft groeien en de recente zachte winters 

hebben nauwelijks invloed op het elektriciteitsverbruik.

Dit betekent dus dat de toestellen 
veel minder energie verslinden 

en dat wij ook ons gedrag hebben 
aangepast om minder te verbruiken. 

Als dat geen goed nieuws is!

Vorig jaar verbruikte onze hoofdstad 4,761 miljard kWh, wat minder is dan in 2014 (4,806). 

3kort nieuws
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Een tip voor uw ecocheques: koop een elektrische fi ets. Deze wereld-
wijde bestseller was in belgië goed voor 31,4 % van de verkoop. 
Dit komt neer op 141 463 van de 450 519 fi etsen die in 2015 in 
speciaalzaken werden verkocht. Verscheidene uitvinders, onder wie 
de Deen Jesper Frausig, werken nu aan de fi ets op zonne-energie. 
Op naar de autonome fi ets!
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© Jesper Frausig

Elektrische fi ets binnenkort autonoom?

Geniet van 
de zomer, 

sibelga doet 
de rest 

Elektriciteit zorgt 
voor licht, energie en een 

feestelijke ambiance. 
Zonder elektriciteit 

geen zomerfestivals, 
geen Zuidfoor of andere 
culturele happenings. 

Soms moet er elektriciteit 
zijn op plaatsen waar u 

het helemaal niet 
verwacht. 

En dan schieten 
de teams van Sibelga 
in actie. Zo zijn twee 

technici de hele maand 
juni druk in de weer  

om 35 elektriciteitskasten 
met 150 meters te 
installeren voor de 

Zuidfoor!



Om uw energiefactuur te verlagen, kunt u als inwoner van het gewest 
(eigenaar of huurder) gratis hulp krijgen van de specialisten van het Energiehuis.

Deskundigen komen dan bij u langs en geven u aangepast 
advies. Zij stellen u ook drie gratis interventies voor zoals 
het dichten van kieren, plaatsen van refl ectoren achter 
de radiatoren, enz.

Sociale media zijn een leuke bron van 
informatie! Alles wat u over energie in 
Brussel moet weten, vindt u op de 
facebookpagina van Sibelga. Maak er 
bijvoorbeeld kennis met de vreemde 
bezigheden van Bart…

Het Energiehuis geeft 
gratis advies

Sibelga 
ook op 
facebook

kort nieuws
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www.facebook.com/sibelga

Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?
Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met 
fi nanciële problemen en heeft uw leverancier u 
een ingebrekestelling gestuurd? Laat het pro-
bleem dan niet verergeren en vraag meteen 
het statuut van ‘beschermde klant’ aan bij uw 
OCMW. Als u voldoet aan de voorwaarden, wordt 
het contract met uw commerciële leverancier 
geschorst. Sibelga zal u dan als sociaal leveran-
cier elektriciteit aanleveren, met een vermogens-
begrenzer van 2 300 watt (of 4 600 watt op vraag 
van het OCMW).

dit zijn de toegepaste sociale tarieven:

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33  
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be

Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

Gasprijs
excl. 21% btw

normaal tarief 0,1314 €/kwh 0,0292 €/kwh

tweevoudig uurtarief dag 0,1480 €/kwh

tweevoudig uurtarief nacht 0,0992 €/kwh

tarief ‘uitsluitend nacht‘ 0,0707 €/kwh

Tarieven geldig van februari tot en met juli 2016, 
exclusief federale bijdrage en extra taksen.

Info : www.maisonenergiehuis.be
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www.facebook.com/sibelga

➜ 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 2016, 
exclusief federale bijdrage en extra taksen.

eten op het terras, in de tuin, een klusje op de binnenkoer 
of de vuilniszakken buiten zetten? Handig toch als u daarbij 
buitenverlichting heeft! en dan vooral als die vanzelf aangaat. 
Houd wel rekening met de geldende veiligheidsnormen.

aftakdozen enz. een dubbele isola-
tie (IP 44) hebben en moet de hele 
installatie worden geaard. Kabels 
moeten minstens 60 cm diep liggen.

Laagspanning (12 V) is eenvoudiger 
en veiliger. U mag de kabel gewoon 
op of vlak onder de grond leggen.
Zelfs als u de kabel per ongeluk 
doorsnijdt, loopt u geen risico.

U kunt de verlichting aanste-
ken met een schemerschakelaar,  
bewegingsdetector en/of tijd-
schakelaar.

Waarom niet van het goede 
weer profiteren om op uw terras 
of in uw tuin verlichting te 
(laten) plaatsen? Nog meer ver-
bruik, zegt u? Valt best mee, 
want ledver l icht ing i s  echt 
bijzonder zuinig. Een of twee extra 
verlichtingspunten met een laag 
ve rb ruik  z i jn  dus  abso luu t 
mogelijk.

dubbele beVeiliGinG 
is een must
Bij 220 V moeten alle toestel-
len, stopcontacten, schakelaars, 

Het gemak 
van buiten- 
verlichting 

Lampen op zonne-
energie: autonoom, 
maar vrij zwak
Er bestaan tuinlampen met 
een fotocel en een accu. 
Die branden, doven en herladen 
helemaal vanzelf. Hun lichtsterkte 
en werkingsduur vallen echter 
vaak tegen. Daarom zijn ze 
nuttiger als bakens dan als 
verlichting. Kiest u toch voor 
dergelijke verlichting, geef dan 
de voorkeur aan modellen 
waarvan u de batterij kunt 
vervangen.

•  Voor toegangen, terrassen en balkons:  
kies voor wandlampen, hanglampen of lantaarns. 

•  Voor trappen: met inbouwbare microspots zit u goed. Als u de treden 
van bovenaf verlicht, let dan wel op voor hinderlijke verblinding of 
schaduw.

•  Voor bodem en paadjes: kies verlichting die u naar beneden kunt 
richten.

Vroeger was het de gewoonte om bepaalde elementen (gevel, langs 
onder verlichte boom) in de kijker te plaatsen en de rest van de tuin in 
de schaduw te laten. Met de nieuwe, uiterst zuinige ledverlichting kunt 
u veel meer lichtbronnen gebruiken.

Ledspots zijn vandaag even krachtig als halogeenlampen en gaan boven-
dien veel langer mee.

Welke buitenverlichting kiezen?
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Zolang er geen stroom is,  
blijft de technicus van wacht  

op post

dispatching automatische meldingen. 
Gaat het echter om storingen die zich 
beperken tot enkele huizen, dan moet 
u ons zelf bellen”.

24/24 tot uw dienst
Tijdens zijn wachtdienst kan Christophe 
dag en nacht worden opgeroepen. 
Meestal komen deze technici een half-
uurtje na uw oproep ter plaatse. Alles 
hangt uiteraard af van het verkeer en 
de werklast van de teams.

Terwijl u ‘s nachts slaapt, kan zich 
ook een probleem voordoen bij uw 
buur. Christophe legt uit: “Soms kan 
die opnieuw stroom krijgen via de 
installaties van een van de buren zon-
der dat dit extra kosten meebrengt. 
Als u echter om 2 uur ’s nachts wak-
ker wordt gebeld, is het normaal dat 
u het zaakje niet vertrouwt. Onze  
dispatching zal u dan geruststellen.  

energids.be  zomer 2016

een man, een beroep

Die dag heeft een handelaar contact 
opgenomen met de dispatching van 
Sibelga. Zodra Christophe ter plaatse 
is, opent hij de voedingskast en ziet 
dat de meter heeft gebrand. Hij zorgt 
dat er weer stroom is en schakelt 
onmiddellijk een andere dienst in die 
de apparatuur definitief zal vervangen. 

Meteen stelt hij ook een buurtbewo-
ner gerust. “Wij zijn er om storingen 
zo snel mogelijk te verhelpen. Zolang 
de mensen geen elektriciteit hebben, 
gaan wij niet weg,” legt hij uit. “Klanten 
moeten weten dat zij ons gerust  
vragen mogen komen stellen”.

Geef nauwkeuriGe  
informatie aan sibelGa
“Als u naar de dispatching belt voor 
een stroompanne bij u thuis, vraagt 
men u eerst om uw installatie en de 
hoofdschakelaar te checken", aldus 
nog Christophe. "Blijkt alles in orde, 
dan ligt het probleem elders en stu-
ren wij de klok rond de wachtdienst 
op pad.”

Elke situatie is anders, zo blijkt.  
“Voor omvangrijke storingen krijgt de  

En dat is op elk uur belangrijk, want 
elektriciteit is in vele gevallen echt 
levensnoodzakelijk”.

als de stroom bij 
u thuis uitvalt, 

schieten mannen 
als Christophe 

Vangrieken 
in actie. deze 

technici werken 
in duo. de dag 

dat wij hun 
bestelwagen 

volgen, krijgen 
ze een oproep 

van verscheidene 
mensen die aan de 
pare kant van een 

straat wonen.

Elektriciteit:  
de klok rond   
tot uw dienst  

Hoe bereikt u  
de dispatching ?

Bel 02 274 40 66
(24/24)

Voor omvangrijke hoog- 
spanningsstoringen, surf naar  

www.sibelga.be  
of volg ons op twitter 
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Schakel de boiler uit
Schakel de verwarming uit en doof waakvlammen 
(verwarmingsketel, waterverwarmer, convector)
Maak de koelkast leeg en schakel ze uit
Idem voor de diepvriezer als u voor een lange 
periode vertrekt
Schakel laders en voedingen uit (pc, wifi router, 
toestellen in stand-by enz.)
Als u met de auto reist, check dan de 
bandenspanning, zorg dat uw voertuig niet 
overladen is, overdrijf niet met de airco, rij soepel 

Schakel alle elektrische toestellen uit
Trek zoveel mogelijk stekkers uit
Sluit de toevoerkranen van verwarmingstoestellen  
op gas en stookolie
Sluit het gas af aan de meter en met de kraan bij gasflessen
Laat geen brandbare producten achter
Zorg dat spuitbussen niet in de zon staan

Checklist veiligheid

7
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Vergrendel alle deuren en vensters
Vraag aan een buur om uw brievenbus te lichten
Laat geen waardevolle spullen in het zicht staan
Verberg waardepapieren niet op een voor de 
hand liggende plek of vertrouw ze toe aan uw 
bank of een kennis
Laat geen ladder of gereedschap buiten 
rondslingeren
Leg tweewielers aan de ketting, ook in de garage
Doe alsof u thuis bent door lampen, radio en 
televisie af en toe automatisch in te schakelen 
Controleer of uw verzekeringspolis nog geldig is
Breng de lokale politie op de hoogte van uw 
afwezigheid
Schakel de alarmcentrale aan

4

4

4

4

4

4

Checklist tegen diefstal

Checklist 
energiebesparing

4

4

4

4

4

4

Laat ook uw zorgen thuis
Neem een goed boek mee
Koop een nieuw kledingstuk
Zet leuke muziek op uw smartphone
Geniet van de vrijheid…
Lach: dat werkt aanstekelijk

Checklist geluk

4

4

4

4

4

4

Klopt! Dit zijn drie dingen die u zeker niet mag vergeten voor u  op vakantie vertrekt. Maar voor wie echt met een gerust gemoed de deur achter zich wil dicht trekken, is de checklist toch ietsje langer.

naar de zon

reisdocumenten, 
tickets, zonnebril…  
Leve de vakantie!  



uitvergroot
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Zonnepanelen
Met een goed georiënteerde 10 m2 hebt u genoeg plaats 
voor 6 panelen van ongeveer 1,5 m x 1 m en met een 
dikte van 5 cm. 

de convertor
Deze zet de gelijkstroom afkomstig van uw zonnepanelen 
om in 230 V wisselstroom (gebruikelijk in woningen).

 

de ‘groene meter’
Deze meet de hoeveelheid energie afkomstig van uw 
zonnepanelen, zodat u kunt bepalen op hoeveel groene 
certificaten u recht hebt zodra de installatie is gekeurd.

Het verdeelbord
Hier wordt de stroom die uw zonnepanelen produceren, in 
het elektriciteitsnet van uw woning geleid. Deze stroom kan 
onmiddellijk worden verbruikt. Als dat niet zo is, wordt hij 
doorgestuurd naar het stadsnet.

1

2

3

4
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Hoe werkt een 
zonnepaneel?

daken zijn kleiner in steden, maar u kunt er gerust zonnepanelen op plaatsen. een kleine 
stadsinstallatie van 6 panelen is al goed voor een vermogen van 1,5 kwp. in een jaar tijd 
zullen uw panelen ongeveer 1 300 kwh produceren, wat neerkomt op ruim een derde van het 
gemiddelde verbruik van een gezin. maar waaruit bestaat zo’n installatie eigenlijk? Hoe werkt ze? 
en wat is compensatie? allemaal dingen die u goed moet begrijpen voordat u zelf elektriciteit gaat 
produceren!

Compensatie of doorverkoop?
Welk systeem op u van toepassing is, hangt af van het vermogen van uw installatie.

•  Als uw installatie een vermogen kleiner dan 5 kW heeft (ongeveer 20 panelen), compenseren alle 
kWh die u op het net injecteert, dezelfde hoeveelheid kWh die u van het net heeft afgenomen. 

Voorbeeld

U verbruikte 2 500 kWh (ongeveer € 500)* op het net en injecteerde 1 400 kWh (€ 280)*. 
U betaalt dan slechts 1 100 kWh (500 – 280 = € 220) op uw jaarlijkse factuur. Dat is het 
‘compensatieprincipe’.

•  Als uw installatie een vermogen groter dan 5 kW heeft, is er geen compensatie en gelden andere 
regels. Als u uw overtollige elektriciteitsproductie wilt doorverkopen, d.w.z. de hoeveelheid 
geproduceerde energie die u niet in realtime verbruikt, kunt u een terugkoopcontract afsluiten met 
de leverancier van uw keuze. De verkoopprijs zal dan wel minder bedragen dan uw aankoopprijs 
omdat die slechts de netto-elektriciteitsprijs omvat (zonder kosten voor vervoer, distributie, 
bijdragen, heffi ngen, enz.), d.i. ongeveer 0,06 €/kWh.

Voorbeeld

U verbruikte 2 500 kWh (€ 500)* op het net en u injecteerde 1 400 kWh (€ 84 tegen € 0,06 per 
kWh). Dan betaalt u € 500, maar krijgt wel € 84 terug.

de elektronische meter a+/a-
Deze meter wordt geplaatst door Sibelga. Hij vervangt de traditionele meter en kan niet ‘terugdraaien’. 
Hij geeft aan hoeveel energie u heeft verbruikt en daarnaast hoeveel u op het net heeft geïnjecteerd.

Het stedelijke elektriciteitsnet
Zonnepanelen in de stad werken niet als onafhankelijke eilandjes. Ze worden aangevuld door het distributienet, 
dat indien nodig bijkomende energie verschaft of anderzijds productieoverschotten recupereert ‘om iedereen 
te laten meegenieten’.

5

6

Kilowattpiek (kWp) – defi nitie
Het vermogen van een fotovoltaïsche installatie hangt af van hoeveel licht ze krijgt en van de 
omgevingstemperatuur. Dit varieert dus voortdurend. Om het vermogen van een installatie aan te 
duiden, gaat men daarom uit van een zonnestraling van 1 kW/m2 bij 25°C. Dit standaardvermogen 
heet het ‘piekvermogen’.

* aan € 0,20 per kWh



Er zijn twee mogelijkheden: 

 • u kent de nieuwe bewoner 

U zorgt voor twee exemplaren van het officiële 
‘Energieovernamedocument’ en vult er de meterstanden 
op in. U en de nieuwe bewoner ondertekenen ze en 
ieder stuurt een kopie naar zijn energieleverancier. 
Het origineel bewaart u als bewijs. De meters blijven 
open en worden op naam van de nieuwe bewoner 
overgedragen bij de leverancier van zijn keuze.

De eigenaar kan eventueel 
ook de meters op zijn naam 

overnemen. Zo moet zijn 
nieuwe huurder geen 
kosten betalen voor 
heropening van de 
meters. Het is de beste 
manier van werken, 
want alles verloopt 

zonder zorgen, zonder

kosten en zonder dat Sibelga iets hoeft te doen. 

let op! Is er geen overdracht naar de nieuwe bewoner 
of eigenaar en verwittigt u uw leverancier niet, dan blijft 
u ook na uw vertrek verantwoordelijk voor het verbruik.

• u kent de nieuwe bewoner niet

In dat geval moet u de meters laten afsluiten. 
Houd een recente factuur bij de hand voor de 
EAN-codes en bel Sibelga op 02 549 41 00 om 
een afspraak te maken. Er zal een technicus 
langskomen om uw meters op te meten en af te 
sluiten. Bel vervolgens uw energieleverancier en deel 
het e-mailadres mee waarop hij uw eindafrekening op 
basis van de door Sibelga meegedeelde meterstanden 
mag versturen.

wat u zeker moet onthouden: als u een nieuwe woning betrekt, verbruik dan nooit gas en elektriciteit 
als u nog geen contract hebt met een energieleverancier. doet u dit toch, dan krijgt u problemen en 
volgen later de kosten. wij zetten even alles op een rijtje, zodat u precies weet wat u moet doen...

> u verlaat een woning

do
ss
ier
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verhuizen in Brussel

Download het offi ciële‘energieovernamedocument’ www.sibelga.be/nl/verhuizen

do
ss
ier

een makkie!

Verhuizen 
zonder zorgen  
om de meters?

de zomer is niet alleen het vakantieseizoen, maar ook 
het beste moment om te verhuizen. naar een andere 
straat, gemeente of regio? Qua werk scheelt het amper: 
veel inpakken en heel wat formaliteiten. maar hoe kan 
dat vlotter voor uw energiemeters?



1 

3 

WIST U DAT?
Elk jaar verhuist 
één Brusselaar 
op acht
Eén Belg op tien verhuist 
jaarlijks, Brusselaars doen het 
nog vaker! Huurders blijven er 
gemiddeld 5 jaar op dezelfde 
plaats wonen.

zomer 2016  sibelga
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Waar vind ik 
de EAN-codes 
van mijn nieuwe 
woning?

•  Houd uw meternummers 
voor elektriciteit en gas 
bij de hand

•  Surf naar:
www.sibelga.be/nl/EAN

•  Of bel op: 
02 549 41 00

meer info:
www.energids.be

Verhuizen 
zonder zorgen  
om de meters?

>  u betrekt  
een nieuwe woning

Probeer vooraf te weten te komen of de meters geopend 
of gesloten zijn. 

als de meters gesloten zijn, moet u enkele dingen doen: 
 

Zoek de EAN-codes van de meters (zie hiernaast).

Sluit voor die EAN-codes een contract af met de leverancier van uw 
keuze. Prijzen en aanbod kunt u vergelijken met de simulator van 
Brugel (www.brusim.be).

Neem de dag nadien contact op met Sibelga. Deel de EAN-codes van 
de nieuwe woning mee en maak een afspraak om de meters te openen. 
Opgelet, want dit mag u niet zelf doen!

als de meters open zijn, is het eenvoudiger.
  
 • u kent de vorige bewoner of eigenaar

  
Gebruik dan opnieuw hetzelfde ‘Energieovernamedocument’. De procedure blijft dezelfde (zie eerder), maar nu 
bent u de overnemer.

 • u kent de vorige bewoner niet

Let op, verbruik geen energie zonder dat u contractueel in orde bent. Verbruiken zonder contract is onwettig!

Zoek de EAN-codes van de meters.

Sluit voor die EAN-codes een contract af bij de leverancier van uw keuze. Prijzen en aanbod kunt u vergelijken 
met de simulator van Brugel (www.brusim.be).

Check of u in de maanden nadien wel degelijk facturen krijgt. Zo niet, grijp in!

Verbruiken zonder contract = sluiten van de meters

2 

3 

1 

2 



do
ss
ier

do
ss
ier

Ver s t roo id?  Een hekel  aan 
paperassen? Of denkt u vaak: 
"Dat komt vanzelf wel goed? 
Opletten is de boodschap! Als u 
bijvoorbeeld energie verbruikt 
op een meter die nog niet op uw 
naam staat, krijgt u vroeg of laat 
problemen. Voor enkele verstrooide 
of nalatige klanten scheelde het niet 
veel of hun gas en elektriciteit werd 
afgesloten. Lees hun verhaal op 
de volgende pagina. 

Bij twijfel, bel Sibelga. Samen zoeken 
wij dan een oplossing voordat het te 
laat is!

wat u nooit maG doen   

 •  een woning verlaten zonder 
iets te ondernemen: u blijft 
aansprakelijk!

 •  intrekken in een woning zonder 
iets te ondernemen: uw meters 
kunnen worden afgesloten! 

opgelet, dreigende 
afsluiting!

Verhuizen, tijd om te 
denken aan... 
➜  De aansluitslang van uw gasfornuis heeft een beperkte 

levensduur. Is die van mij nog niet vervallen (zie de opgedrukte 
geldigheidsdatum)?

➜  Staat er op elke aansluiting op gastoestellen een kraan?

➜  Zijn de gasleidingen die niet op een toestel zijn aangesloten, 
voorzien van een kraan EN een schroefdop?

➜  Beantwoorden mijn verlengsnoeren en multicontactdozen aan 
de normen? Zo niet, misschien tijd om nieuwe te kopen?

➜  Is het lokaal van de waterverwarmer verlucht volgens de 
normen (verluchtingsrooster)? Denk aan uw veiligheid!

➜  Kreeg mijn nieuwe woning een EPC-certifi caat?

➜  Waarom niet eens de tarieven van de verschillende 
energieleveranciers vergelijken? Dat kan met de 
prijzenvergelijker van de Brusselse regulator Brugel: 
www.brusim.be.

Denk ook aan 
de watermeter
De verhuisformaliteiten zijn 
ongeveer dezelfde voor uw 
watermeter. Alle details staan 
op de website van Hydrobru: 
www.hydrobru.be/praktische-
informatie/verhuizen/

Vous vous êtes installé depuis peu à cette adresse et y consommez de l’énergie.

Cependant, aucun contrat de fourniture d’énergie n’y a été enregistré.

Ceci est illégal car toute consommation doit se faire dans le cadre d’un contrat.

U hebt onlangs uw intrek genomen op dit adres en u verbruikt er energie.

Toch bestaat er geen energieleveringscontract.

Dit is onwettig, aangezien elk verbruik verplicht moet gebeuren in het kader van een contract.

Sans réaction de votre part, vos compteurs seront bientôt fermés !

Zonder reactie van uwentwege worden uw meters weldra afgesloten!

www.sibelga.be
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*Retrouvez-le grâce au numéro de compteur sur www.sibelga.be/fr/EAN ou téléphonez au 02 549 41 00.

*Vind uw code terug dankzij uw meternummer op www.sibelga.be/nl/EAN of bel naar 02 549 41 00.

Sibelga SCRL / CVBA

BP / PB 1340 • 1000 Bruxelles / Brussel Brouckère • Tél. / Tel. 02 549 41 00 • Fax 02 549 46 61  

E-mail : clients-klanten@sibelga.be

Comment éviter la fermeture de vos compteurs ?

Étape 1 : Contactez un fournisseur pour conclure un 

contrat d’énergie et communiquez-lui le code 

EAN de chaque compteur*.

Étape 2 :	 Identifiez-vous	a
uprès	de	Sibelga	 

www.sibelga.be/sanscontrat

Hoe vermijdt u dat de meters worden afgesloten?

Stap 1 : Neem contact op met een energieleverancier 

om een energiecontract af te sluiten.  

Bezorg hem de EAN-code van elke meter*.

Stap 2 : Maak	u	kenbaar	bij
	Sibelga	 

www.sibelga.be/zondercontract

OFC-006-16-FrNl-fail.indd   2
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Sibelga gidst u doorheen 
het verhuisproces 
Surf naar www.sibelga.be en klik 
op de rubriek ‘Verhuizen’. 

Bekijk onze demofi lmpjes om snel te begrijpen wat u precies 
moet doen.

Video

In enkele overzichtelijke 
stappen verneemt u wat 
van u wordt verwacht.

Download voor alle 
zekerheid ook onze 
checklist ‘Ik verhuis 
naar Brussel’.

verhuizen in Brussel

energids.be  zomer 2016



Verhalen met 
een happy end GetuiGenissen

13

zomer 2016  sibelga

Verstrooidheid, misverstanden, het even druk hebben, niets afweten van de formaliteiten, nalatigheid 
allemaal hebben we wel een goede (of minder goede) reden om een aantal formaliteiten te vergeten of 
uit te stellen. en dan loopt de overdracht van de meters niet volgens de regels. Gelukkig waakt sibelga 
erover dat elke meter die draait ook ‘op iemands naam staat’. meestal is het eind goed al goed, zoals in 
deze getuigenissen …

didier, 39 jaar 
 
Didier kocht in december 2014 
een appartement. De huurders 
kregen hun opzeg van 6 maanden 
en lieten de meters bij hun ver-
trek opmeten. Didier verhuisde 
echter niet meteen naar zijn 
nieuwe woning, omdat hij nog 
werken wilde uitvoeren. 

″Ik ging er af en toe eens langs. 
Op een dag vond ik in mijn brie-
venbus een bericht dat Sibelga 
de meters zou komen sluiten als 
ik niet snel liet weten met welke 
energieleverancier ik een con-
tract had. Ik heb onmiddellijk 
het nodige gedaan om een leve-
rancier te vinden, heb een formu-
lier ingevuld en de kennisgeving 
van meterafsluiting werd gean-
nuleerd. Zo heb ik de kosten voor 
heropening kunnen vermijden.″

Geoffrey, 27 jaar 

Geoffrey woonde in een kleine 
studio in het stadscentrum en 
wilde met zijn partner naar een 
grotere fl at verhuizen. 

″Het eerste waarop je moet 
letten, is dat je je goed informeert 
en Sibelga niet verwart met de 
energieleveranciers. Bellen kan 
je al heel wat verderhelpen. 
Zo vertelde Sibelga mij dat 
ik vóór een bepaalde datum 
een energieleverancier moest 
kiezen. Anders zouden de meters 
worden afgesloten en moest ik de 
heractiveringskosten betalen. 
Op het internet vond ik wat ieder-
een te bieden had. Uiteindelijk 
koos ik voor dezelfde leveran-
cier als de vorige huurder. 
Ik moest een formulier invullen 
om het dossier over te dragen 
en dat was het. Heel gemakke-
lijk dus als je vóór de verhuizing 
informatie inwint.″ 

Watermaal-Bosvoorde

Julie, 24 jaar
 
Julie woonde bij haar moeder en 
besliste in juli vorig jaar om met 
vriendinnen een huis te huren. 

“Wij huurden een huis met 5 
vriendinnen. De vorige huurders 
hadden de meters laten afsluiten. 
Aangezien we niet meteen in het 
huis gingen wonen, hebben wij 
niets ondernomen. Bovendien was 
het voor ons allemaal de eerste 
keer dat we alleen gingen wonen 
en dus wist niemand van ons goed 
wat er moest gebeuren. De eige-
naar had ons ook al niets gezegd. 
Dankzij de info op de website van 
Sibelga, zijn wij niet zonder ener-
gie gevallen. Een gouden raad dus 
voor wie voor het eerst alleen gaat 
wonen: stel gerust vragen aan 
Sibelga, aan de energieleveran-
ciers of aan mensen die je kent.”

Etterbeek

Schaarbeek



uw energievragen

met 500 000 bezoekers in 
2015 en naar verwachting 
800 000 in 2016, is de web-
site energids een referentie als 
u op zoek bent naar antwoor-
den op uw vragen over energie. 
webmaster Johan de bruyn 
vertelt ons hoe het er achter de 
schermen aan toe gaat.

“Mensen hebben steeds meer 
vragen over hun energieverbruik. 
Een van de openbaredienstverplich-
tingen van Sibelga is die te beant-
woorden. De overheid heeft ons 
als distributienetbeheerder de taak 
gegeven om nuttige informatie te 
verschaffen over energieverbruik, de 
sociale aspecten, verhuizingen enz. 
En uit een enquête in 2011 bleek 
dat onze Brusselse klanten duidelijke 
vragen hadden voor ons.”

waaroVer GinGen 
die VraGen?
“Zij vroegen ons inlichtingen die 
voor hen nuttig en praktisch zijn. 
In ons vroegere magazine ging het 
grotendeels over ons vak. Wij zijn 
verantwoordelijk ‘tot aan de meter’, 
terwijl de klant vooral wil weten 
wat er gebeurt bij hem thuis, 
dus ‘na de meter’. En bij Sibelga 
hebben wij nu eenmaal veel 
collega’s die dat allemaal kunnen 
uitleggen. 

De deelnemers aan de enquête 
vroegen voorts ook dat de inlich- 
tingen in het magazine blijvend 

konden worden geraadpleegd, 
want een tijdschrift hou je meestal 
niet bij. Daarom hebben wij op 
de website een selectie van alge-
mene en voor Brusselaars relevante 
vragen gezet.”

oVer HoeVeel VraGen 
Gaat Het?
“De website telt 170 vragen waarop 
technisch gesproken een neutraal 
en precies antwoord wordt gegeven. 
Ze gaan over uiteenlopende onder-
werpen zoals verwarming, verlichting, 
verbruik en tarieven, nazicht en 
onderhoud, isolatie, enz. Wie het 
antwoord op zijn vraag toch niet op 
onze website vindt, kan ze ons nog 
altijd toesturen.

Sommigen reageren op de website, 
schrijven ons, geven commentaar, 
feliciteren ons, of vullen de vragen 
aan. Scholen, instellingen of onder-
nemingen vragen ons zelfs of ze onze 
infografieken mogen overnemen. 
Geweldig, toch?”
   

energids: 
ook op het 
internet!

nieuw stelselvoor energiepremies
ukkel renoveertenergieverslindende gebouwen

Dossier 
keuken
p. 10

Energie  
in de keuken:niets vergeten?

Lente 2016

HEt antwoorD op al uw EnErgiEvragEn in bruSSEl
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energids, da’s natuurlijk ook 
een newsletter en het magazine 

dat u in handen houdt...

Johan 
de bruyn, 
webmaster 
bij Sibelga

Hoeveel verbruiken elektrische 
huishoudtoestellen?

Hoe wordt het verbruik van een 
elektrisch toestel berekend? 

is een auto op aardgas (CnG) 
een reëel alternatief?

Top3 van
de meest populaire 

vragen
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maatopleidinG Voor soCiaal assistenten 
Van de 19 brusselse oCmw’s  

kansarmen 
helpen bij hun 
energiebeheer   

Jan willems is sociaal assistent en coördi-
nator van de dienst ‘schuldbemiddeling & 
energie’ bij het oCmw van brussel. energie 
was altijd al zijn stokpaardje. op verzoek 
van de maatschappelijk werkers en met de 
steun van de vereniging van oCmw’s kwam 
er een opleiding ‘energie en water’. 

Eind juni 2016 zullen zo’n honderd Brusselse sociaal 
assistenten deze energieopleiding gevolgd hebben. 
Hoe lees je een factuur, hoe kies je een leveran-
cier, wat met de Brusselse reglementering, enz. 
Bedoeling is om het OCMW-personeel vertrouwd te 
maken met allerhande energiethema’s. Daarnaast 
komen er ook meer technische aspecten aan bod: 
van meterstanden en elektrische installatie tot gas 
en rationeel energiegebruik. 

“Dankzij deze opleiding kunnen onze medewer-
kers bij iemand thuis langsgaan om bijvoorbeeld 
de oorzaken te achterhalen van een te hoog 
verbruik. Een defecte elektrische installatie, 
een boiler die dag en nacht draait, een slecht inge-
stelde thermostaat…” aldus Jan Willems. “Of ze 
kunnen mensen de meterstand leren opnemen om 
zelf hun verbruik op de voet te volgen. Als leveran-
cier van beschermde klanten was Sibelga altijd al 
een van onze bevoorrechte partners. Daarom konden 
wij terecht in hun gebouwen voor een tiental 
opleidingssessies.” 

ten dienste Van iedereen
De wetgever vertrouwde de OCMW’s specifi eke 
taken toe op het vlak van energie. Zij willen 
dat grondig aanpakken en dat ook laten zien. 
Jan Willems: “Kansarme gezinnen zijn bijlange 
niet de enige die niet goed weten waar aan te 
kloppen. Iedereen kan bij het OCMW terecht als 
hij problemen ondervindt om energiefacturen te 
betalen, een meter te laten openen of afsluiten, 
of als hij van leverancier verandert”.

“Tijdens deze opleiding komen problemen aan bod waarmee onze sociaal assistenten dagelijks te maken krijgen”.

“Tijdens deze opleiding komen 

zomer 2016  sibelga

De opleidingen 
vinden plaats 

bij Sibelga, een 
bevoorrechte 

partner van de 
OCMW’s.

Jan willems

helden van de energie 15
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Uw verwarmingsketel kan nu enkele maanden rusten. Het geschikte moment dus voor 
een check-up. Voor ketels op stookolie is dat elk jaar verplicht, voor gasketels om de  
3 jaar. Meer informatie op:

www.energids.be> is het onderhoud van mijn verwarmingsketel verplicht? 

Plan nu het nazicht van uw 
verwarmingsketel!

Grillen op het terras?  
Houd het veilig!

In de stad zijn gasbarbecues praktisch, proper en veilig…  
mits u enkele regels naleeft: 

➜  Houd gasflessen ver genoeg verwijderd van de vlammen, tracht nooit  
zelf een lege gasfles te vullen. 

➜ berg ze altijd verticaal op in een verlucht vertrek, nooit in de zon.
➜  respecteer de reglementering die van kracht is in uw gemeente of gebouw zodat u de buren 

niet stoort. 
 

Geeft uw gemeente 
energiepremies?
Naast de premies van Leefmilieu Brussel, zijn er ook een aantal gemeen-
ten die een financieel duwtje in de rug geven voor bepaalde verbeterings- 
werken aan uw woning. En die premies zijn cumuleerbaar! Dat is onder meer 
het geval in Sint-Agatha-Berchem, Brussel-stad, Etterbeek, Evere, Elsene, 
Koekelberg, Molenbeek, Sint-Joost, Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe. 

Voor meer details surf naar www.stadswinkel.be

Zet op uw kranen een waterbe- 
sparende ‘mousseur’. Dit acces-
soire kost u ongeveer € 12 en voegt 
luchtbellen toe aan de water- 
straal. Op die manier daalt het 
debiet van zo’n 12-15 l/min.  
naar zowat 2 tot 8 l/min.  
U bespaart er dus niet  
alleen water mee, maar  
vooral ook flink wat energie  
als het om warm water gaat.

 
warm water
bespaar

40 tot 60 % dimmers: een rechtzetting 
In het vorige nummer van Energids schreven wij over 
halogeenstaanlampen met dimmer: “Zelfs als u de licht-
sterkte vermindert, verbruiken ze evenveel”. Dat was 
wat kort door de bocht. In werkelijkheid verminderen 
dimmers namelijk het verbruik, maar niet evenredig  
met de vermindering van de lichtsterkte. Daarnaast  
verbruiken ze ook in stand-by een beetje en verkorten 
ze de levensduur van de halogeenlampen. Ze zijn dus 
niet zo zuinig als u zou denken…
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