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Hoe energie
besparen als
mede-eigenaar ?

Omdat u Brusselaar bent! Uw
dis tributi enetb 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.

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.
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 ?

14
Hoeveel kost
warm water
eigenlijk?

Sibelga
tot uw dienst
➜ Klantendienst

• 02 549 41 00
• 0800 19 400
• 02 274 40 66
➜ Defect openbare verlichting

gemeenteweg
• www.sibelga.be
• in noodgevallen: 02 274 40 66
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Andere nuttige nummers
➜ Defect openbare verlichting gewestweg

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

➜ Gasreuk

➜ Elektriciteitsstoring

energids.be

Schrijf ons:
redactie@energids.be

• 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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Maak kennis met de
warmtepompdroger
Een droogkast met warmtepomp doet het water
eerst verdampen en dan condenseren door het af te
koelen. Aangezien dit toestel op een lagere temperatuur werkt, is het veel zuiniger. Zo verbruikt
het de helft minder energie dan een condensatiedroger. De was drogen gebeurt zachtjes en langzaam:
voor een volle trommel katoen moet u 2 uur tellen. U
kunt dus gerust alle soorten textiel bij mekaar doen.
(zie ook septembernummer Test Aankoop)

Rijden op
aardgas, een
goed idee...
De federale energie-Regulator CREG publiceerde een studie over de rentabiliteit van
compressed natural gas (CNG) dat wordt
gebruikt als brandstof voor auto’s. Aan de
pomp blijkt het al 25 % goedkoper dan aardoliebrandstoffen. En de winst in kost per km is nog groter: 33% ten opzichte van
diesel, en 77% in vergelijking met benzine.

© Tr

ot y

© Bird

Sinds begin juli is er een nieuwe coole manier om je een weg te banen
door het Brusselse stadsverkeer. Met de smartphone kunt u binnen
een bepaalde zone eender waar een elektrische deelstep nemen en
terugplaatsen. Hem terugbrengen naar een vast station is dus niet
nodig. ‘Free floating’ heet dat. U betaalt € 1 bij vertrek en vervolgens € 0,15 per minuut. En misschien koopt u na zo’n toffe ervaring
wel uw eigen step...

© AEG

© Troty

Elektrische steps
in free-ﬂoating

Download de app :
Bird - Enjoy the ride
Troty - Trottinettes

Ik en mijn
energieleverancier
• Sinds april 2018 moeten vertegenwoordigers die u aan de deur een energiecontract
proberen te verkopen, zich aan nieuwe
regels houden. Zo moeten zij u binnen
5 dagen een schriftelijke prijssimulatie
bezorgen. Bovendien moeten zij u meedelen dat u op de website van de regulatoren
de prijzen kan vergelijken.
• Kies een nieuwe leverancier op basis van
objectieve criteria. Zwicht niet voor agressieve of oneerlijke verkooptechnieken.
Gebruik de onafhankelijke prijsvergelijkers
alvorens een beslissing te nemen. U heeft
wettelijk het recht om uw contract binnen 7 dagen na verkoop te annuleren als
die buiten de vestiging van de verkoper
plaatsvond.

... vooral in Brussel!

• Is uw leverancier failliet? Geen paniek,
uw gas- en elektriciteitsmeters worden niet
afgesloten! De tijdelijke leverancier zal u
intussen het verbruik aanrekenen. Laat deze
situatie echter niet aanslepen, want het
standaardtarief is nooit interessant. Sluit
meteen een contract met een nieuwe leverancier, degene die u de beste prijs biedt.

Voor wie van auto moet veranderen om in Brussel te mogen rijden, zijn
deze cijfers dubbel zo interessant. Op 1 januari 2018 werd daar immers
de lage-emissiezone ingevoerd. En sinds 30 september krijgen autobestuurders die in overtreding zijn, een boete van 350 €. In 2018
gaat het alleen om de oudste dieselvoertuigen, maar de criteria zullen op
steeds meer wagens van toepassing zijn.

• Behoort u tot de 500 000 Belgische gezinnen die sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2007 nog geen nieuw contract
hebben afgesloten? Jaarlijks zou u € 573
(excl. btw) kunnen besparen op gas en
€ 189 (excl. btw) op elektriciteit. Doen!

Volledige studie op www.creg.be > cng

* Bron: info RTBF

Meer info op www.lez.brussels
herfst 2018
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Opendeurdagen Ecobouwers



10-11, 17-18/11/2018
in Brussel en Wallonië

agenda



www.ecobouwers.be

Salon Energies + Construction



16-18/11/2018
in het WEX van Marche-en-Famenne



www.energiesplus.be

Salon van de mede-eigendom



29/11/2018
in Brussels Expo – Paleis 3



www.salonvandemedeeigendom.be

Energiepremies:
1/3 budget 2018
nog beschikbaar!
U kunt een energiepremie 2018 ontvangen voor werken die
worden gefactureerd tot 31 december 2018. Daarna moet u
binnen 12 maanden uw aanvraag indienen. Als u dit magazine in
de bus krijgt, heeft u dus nog ruim twee maanden om werken
uit te voeren. In die tijdspanne kunt u nog heel wat doen, maar
neem best meteen contact op met een vakman!

Algemene voorwaarden:
www.leefmilieu.brussels > Energiepremies 2018

Verbod op verkoop
van halogeenlampen
in Europa
Sinds 1 september is de verkoop van halogeenlampen in Europa verboden. Zo verbruiken we
minder elektriciteit én sparen we het milieu. Winkels
mogen hun oude voorraden wel nog van de hand doen.
Op dit verbod zijn er twee uitzonderingen: lampen met
een G9- en R7s-fitting, die moeilijk te vervangen zijn door
andere modellen, en bepaalde lampen die bijvoorbeeld in
ovens gebruikt worden. Voortaan zult u dus moeten kiezen
voor led- of fluocompacte lampen.

METEROPNEMING

Maandelijks doet Sibelga de ronde bij
Brusselaars voor de opname van de
meterstanden. Is uw gemeente weldra
aan de beurt? Check het 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
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Zoveel percent Brusselse klanten
zijn in 2017 van elektriciteitsleverancier veranderd.
Ook plannen in die richting?
Vergelijk de tarieven op:
www.brugel.brussels

Opnamekalender
11/2018
1180
Ukkel

01/2019

12/2018
1060
Sint-Gillis

02/2019

1190
Vorst

1210
Sint-Joost-Ten-Node

1070
Anderlecht

1000
Brussel-Centrum

(deel 1)

energids.be

het cijfer
11 %
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Benoît
Aerts
en Giusy
Santangelo
in het SintPieterscollege
van Jette

Spelen met ElectriCITY,
dat mag!
Alleszins toch in het 6e leerjaar van Benoît Aerts, in het Sint-Pieterscollege van Jette. Dankzij het spel ElectriCITY
en Giusy Santangelo, hun lerares wetenschappen, komen de leerlingen alles te weten over energietransitie.

Voor leerlingen
van 10 tot 14 jaar
Elec triCI T Y is een leerpakket
voor alle lagere en middelbare
scholen in Brussel. De leerlingen
kunnen een bordspel spelen,
wetenschappelijke proeven doen
en alles over energie leren aan de
hand van een quiz. In de doos zitten
ook een powerpointpresentatie,
een leerlingenbundel, instructies
voor de leerkracht en fiches met
experimenten. De bedoeling is om
op een speelse en praktische manier
kennis te maken met het thema
‘energietransitie’.
ElectriCITY is een gezamenlijk
initiatief van Elia en de distributienetbeheerders (Sibelga in Brussel).
Er werden al 4 200 exemplaren van
verspreid in Vlaamse en Waalse
scholen.
Meer informatie over het spel:
• 0800 18 002 of
• electricity@elia.be

“Het spel kwam uit op een heel geschikt
“Mijn raad als onderwijzer?
moment”, aldus Benoît Aerts. “Tijdens
de sneeuwklassen hadden we namelijk
Dit spel is wel degelijk geschikt
een elektriciteitscentrale bezocht.
voor het 6e leerjaar, maar je maakt
En met ElectriCITY beseften de kinderen
best een opdeling volgens leeftijd."
dat de opgewekte stroom nog een hele
weg moet afleggen vooraleer ze die
thuis kunnen gebruiken. Elektriciteit ElectriCIT Y kan je op verschillende
bleef voor hen immers een abstract manieren spelen, met een toenemende
begrip... Maar nu begrijpen ze hoe die moeilijkheidsgraad. “Het spel kan
tot bij hen geraakt en waarom er niet ook gekoppeld worden aan een
altijd overal stroom voorhanden kan zijn. knutselactiviteit, zoals het bouwen van
Het is een heel tof spel en de kinderen een kleine windmolen” besluit Benoît.
zijn er meteen mee weg. Ze stellen heel
relevante vragen en bedenken soms
spontaan vernuftige oplossingen voor
de problemen rond energiedistributie.
Zo kwam er bijvoorbeeld een voorstel
om windmolens te versieren zodat
25 ElectriCITY-speldozen te winnen!
ze opgaan in het landschap. Maar
ook ideeën voor de productie
 Voor welke leeftijdsgroep is het spel bedoeld?
A. 5 tot 7 jaar B. 7 tot 10 jaar C. 10 tot 14 jaar
van groene stroom bleven
niet uit.”
 Wat is het webadres van Energids?
A. www.energie.be B. www.energids.be C. www.gids.be

WEDSTRIJD

 Hoeveel deelnemers zal de wedstrijd tellen
op 30/11/2018?

Ga naar www.energids.be/wedstrijd
en beantwoord de vragen voor 30/11/2018.
De winnaars worden persoonlijk via e-mail
op de hoogte gebracht.
automne 2018

Sibelga

Volledig reglement op www.energids.be/wedstrijd

Decoder
is ware
energieslokop
Heel wat elektrische toestellen verbruiken ook in de waakstand energie als ze op het stroomnet
aangesloten zijn. De decoder behoort tot de grootste slokoppen.
Tot die conclusie kwam Test Aankoop na
een vergelijking van de decoders van zes
grote telecomoperatoren. De consumentenvereniging merkte aanzienlijke verschillen in de energiekosten van deze toestellen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat ze
kunnen oplopen tot wel € 69/jaar!
De eenvoudigste oplossing om uw elektriciteitsrekening te verlagen, is de stekkers

van de decoder en de televisie aansluiten
op een multistekkerdoos met schakelaar.
Dan kunt u na gebruik altijd de stroom uitschakelen (tenzij u natuurlijk een opname
heeft geprogrammeerd).
Bovendien heeft u de decoder niet altijd
nodig. Soms kunt u hem vervangen door
de CI+ kaart die verschillende operatoren
aanbieden.

Verbruik van decoders
In werking
Proximus

In waakstand

Energiekosten per jaar*

6,0 W

2,8 W

€ 35

Orange

10,7 W

9,2 W

€ 53

Telesat

12,5 W

0,3 W

€ 22

Telenet

16,5 W

8,8 W

€ 59

Voo

13,6 W

10,7 W

€ 69

Scarlet

17,0 W

12,5 W

Cijfers Test Aankoop, januari 2018

€ 66
* inclusief modem/router en versterker

De CI+ kaart,
dubbel voordelig
Met deze kaart kan een televisietoestel rechtstreeks
het digitale signaal van uw
kabelverbinding decoderen,
zonder dat er een klassieke
decoder aan te pas komt. U
steekt de kaar t gewoon in
de sleuf van de lezer die zich
aan de achter- of zijkant van
uw tv (bij een recent model)
b evin d t . Zo g e nie t u van
scherpe digitale (HD-)beelden
op het 2e of 3e televisietoestel
van uw woning, zonder dat
u opgescheept zit met een of
meer extra decoders en de
bijbehorende afstandsbediening
en kabels!
De kaart kost eenmalig € 69 tot
€ 99, afhankelijk van de operator. Een aankoopprijs die u
makkelijk op een paar maanden terugverdient. U hoeft
immers geen decoder te huren
en verbruikt geen extra elektriciteit. Met de CI+ kaart kunt u
wel niet opnemen, pauzeren of
terugspoelen. Sommige digitale
diensten kunt u ook maar op
één scherm tegelijk gebruiken.

energids.be
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Stroomtekort
deze
winter?
Brussel is
solidair!

Alle media hebben het erover:
"Wat gebeurt er deze winter bij
een stroomtekort?"

Als de vraag naar elektriciteit groter is dan
het aanbod, zal het afschakelplan in werking
treden. In bepaalde zones van het land wordt
de stroom dan opzettelijk uitgeschakeld,
om een black-out te vermijden.

Het Brusselse gewest telt een groot aantal prioritaire
klanten: gevangenissen, ziekenhuizen, instellingen. Met
uitzondering van enkele straten in Ukkel zal het dan ook
niet rechtstreeks bij de afschakeling betrokken zijn.
Welke straten?
Ga naar www.sibelga.be/afschakelplan
Toch moeten we solidair zijn met de rest van het land!
Dat kan door veel minder elektriciteit te verbruiken. Zo’n
gezamenlijke inspanning doet het totale verbruik in België
dalen, waardoor andere gebieden niet zonder stroom
komen te zitten.
HOE VERLOOPT EEN AFSCHAKELING?
De federale overheid zal een mogelijke afschakeling
6 dagen vooraf aankondigen, en 24 uur op voorhand
bevestigen of die ook zal plaatsvinden.
Zo’n stroomonderbreking:
• gebeurt in de week, als het verbruik waarschijnlijk een piek kent, tussen 16 u en 20 u
• duurt 2 tot 3 uur
- geen gevolgen voor koelkast en diepvriezer
- te kort om de temperatuur in huizen, appartementen, kantoren en winkels flink te doen zakken.
Hebt u elektriciteit nodig met het oog op de volksgezondheid? Bel dan naar 112.

Enkele eenvoudige tips
Op weekdagen, in de vooravond verbruikt ons land
het meeste elektriciteit. Dankzij enkele eenvoudige
handelingen kunnen we samen (particulieren, overheden, bedrijven en winkels) ons stroomverbruik
tijdens piekuren verminderen. En dat niet per se ten
koste van ons comfort.
Op het werk (tussen 16 u en 20 u)
• Zet de ventilatie en de koffiemachine af
• Schakel printers, schermen en computers uit
voor u naar huis gaat
• Neem de trap in plaats van de lift
Thuis (tussen 16 u en 20 u)
• Doof overbodige lichten (sfeerverlichting,
lampen in verschillende vertrekken…)
• Wacht met het opladen van toestellen
• Schakel apparaten uit, laat ze niet in de
sluimerstand staan
• Eet een koud gerecht, of warm het op in de microgolf in plaats van op een elektrische kookplaat
• Schakel de elektrische badverwarmer uit
• Zet grote elektrische huishoudapparaten (wasmachine, vaatwasser) pas later op de avond aan.

herfst 2018
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Hoe energie besparen
als mede-eigenaar?
Van plan om verbeteringswerken
uit te voeren aan uw woning?
Da’s een pak moeilijker als u
niet de enige eigenaar van
het gebouw bent. Toch is veel
mogelijk en bestaan er heel
interessante oplossingen, waarbij
alle bewoners gebaat zijn.
We spreken van mede-eigendom als
verschillende personen samen eigenaar
zijn van een appartementsgebouw, dat
is verdeeld in kavels met elk een privaat
gedeelte en een gemeenschappelijk
gedeelte (bijvoorbeeld gangen, trappen, liften, toegangswegen, leidingen,
schoorstenen, enz.). Een situatie die zich
vaak voordoet in Brussel.
Als er werken in mede-eigendommen
moeten gebeuren, rijzen er vaak problemen. Wie betaalt wat? Wie is voor en wie
is tegen de werken? Wat kunnen we doen?

WAT ZEGT DE WET?
Mede-eigendom valt onder de artikels 577-2 tot 577-14 van
het Burgerlijk wetboek. De wet op de mede-eigendom is een
federale materie, terwijl de gewesten bevoegd zijn voor al wat met huisvesting
te maken heeft. De jongste hervorming van de wet op de mede-eigendom
treedt op 1 januari 2019 in werking en zal het makkelijker maken om
werken uit te voeren:
• kleinere kans dat een deel van de mede-eigenaars de werken tegenhoudt,
• voor bepaalde werken is niet langer een eenparige beslissing nodig
(een meerderheid van 80 % volstaat).
Meer op: www.lexalert.be/nl > hervorming mede-eigendom 2018

energids.be
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ENKELE CIJFERS

305 000

woningen in mede-eigendom in
het Brusselse gewest voor ten
minste 800 000 bewoners.

70 %

van de gebouwen tellen minder
dan 20 woningen.

6,4 %

van de gebouwen in medeeigendom werden na 1981
gebouwd.
Bron: Statbel

ENERGIETIP

“Een gouden raad: mik op een
stabiel tarief en reglement”
Jean-Claude Lecocq is een van de mede-eigenaars van Résidence Nations,
een gebouw met 118 woningen aan de Franklin Rooseveltlaan. “Sinds
2013 besparen wij tussen 17 en 23% op de verwarmingskosten. Dat is ons
gelukt door twee stookolieketels die nog dateerden van het bouwjaar
1958, te vervangen door twee condensatieketels op gas en twee installaties voor warmtekrachtkoppeling (wkk). We werkten met een derde
investeerder en kozen voor een betrouwbare technologie met een stabiele
reglementering, en voor een brandstof met een even stabiele prijs.”
De wkk-installatie levert stroom aan alle gemeenschappelijke delen. Het
overschot komt terug in het netwerk van distributienetbeheerder Sibelga
terecht. De energietoevoer via de individuele meters was vanuit technisch
oogpunt een ingewikkelde en dure zaak.
De tienkoppige beheerraad onderzocht het project met de hulp van de
syndicus en liet zijn keuze door de Algemene vergadering bekrachtigen.
“In deze raad zaten de juiste mensen om de gepaste beslissing te nemen:
een ingenieur, financiers, enz. We moesten het gebouw trouwens sowieso
anders gaan verwarmen.”
BETERE ENERGIEAANKOPEN IN
IEDERS VOORDEEL
Nog voor ze werken overwegen, kunnen
mede-eigenaars met de hulp van hun
syndicus alvast hun energiecontract
herzien, van leverancier veranderen of
aan een groepsaankoop deelnemen.
WAARMEE BEGIN IK?
VRAAG EEN DOORLICHTING!
De Quick Scan van de Facilitator
Duurzame Gebouwen biedt gratis een
vereenvoudigde energieaudit aan:
• voor gebouwen van
6 appartementen en meer
Een expert stelt een diagnose van de
mogelijke energiebesparingen, waarin
hij rekening houdt met de financiële
situatie van de mede-eigendom.
> Bel naar 0800 85 775 of
> stuur een mail naar:
facilitator@leefmilieu.brussels
• voor mede-eigendommen van
minder dan 6 eenheden en
particulieren
> Contacteer Homegrade op 1810 of
> via www.homegrade.brussels

ISOLEREN RENDEERT
Een goed idee is alvast om een (gemeenschappelijke of individuele) verwarmingsketel te vervangen die al meer dan
15 jaar oud is. Daar kunt u dan een
wkk-installatie aan toevoegen die gelijktijdig warmte en elektriciteit produceert.
Een innovatieve oplossing waarmee u de
vroegere ketel nog enkele dagen per jaar
kunt laten werken en dus de levensduur
ervan verlengt.
Maar pak bovenal eerst de warmteisolatie van het gebouw aan, want dat
brengt het meeste op! Start met het
dak. Pas daarna volgen de muren en de
ramen.

Meer weten over
de verdeling van de kosten
onder mede-eigenaars?
zoek dan:
Isolatie mede-eigendom
op www.energids.be

herfst 2018
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Maar ook andere geïnteresseerde
mede-eigendommen zullen iets kunnen
opsteken van de resultaten (methodologie, tools...).
> www.easycopro.be

2e Salon
van de Mede-eigendom:
29/11/2018
Brussels Expo, Paleis 3

MODELCONTRACT OM TE
INVESTEREN IN ZONNE-ENERGIE
Eind 2017 telde Brussel meer dan 3 650
fotovoltaïsche installaties. Toch zijn er
nog heel wat daken die geschikt zijn voor
zonnepanelen.
Projec ten met zonne - energie op
gedeelde daken hebben het voordeel dat
niet alle mede-eigenaars hoeven mee te
doen. Op Energids leest u hoe u met zo’n
project van start gaat.
> www.energids.be
zoek: zon mede-eigendom
Om het u wat makkelijker te maken,
stelt Leefmilieu Brussel niet alleen
modelcontracten ter beschikking maar
ook voorbeelden van vergaderverslagen
voor mede-eigenaars.
> www.leefmilieu.brussels
zoek: gedeelde daken
ENERGIEPREMIES: GOED NIEUWS
VOOR MEDE-EIGENAARS
Werken die worden uitgevoerd op het
grondgebied van het gewest komen in
aanmerking voor energiepremies van
Leefmilieu Brussel. En ze zijn het hoogst
voor mede-eigenaars.

energids.be
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Op het programma: conferenties over
energiepremies, zonnepanelen, asbest,
energiebesparingen en nog veel meer.
www.salonvandemedeeigendom.be

CREATIEVE FINANCIERING
Zelfs met premies is investeren niet voor
alle gezinnen haalbaar. Bij sommige
bedrijven kunnen ze een fotovoltaïsche
installatie leasen, waardoor de investering veel draaglijker wordt.
Het project easyCOPRO krijgt Europese
steun om Brusselse mede - eigendommen te helpen met het opstarten en financieren van energieverbeteringswerken. Deze projectoproep
werd op 31 augustus afgesloten.

VERDER KIJKEN DANKZIJ
BESPARINGEN
Vincent Spruytte, voorzitter van de Union
Francophone des Syndics, stelt voor
om investeringen te doen met wat je
bespaart: “Door een oude verwarmingsketel te vervangen door een wkk hebben
we aanzienlijk wat bespaard. Zo kunnen
we investeren in vernieuwende projecten en bijvoorbeeld elektrische auto’s
aanbieden.”
OPGELET VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE SCHOORSTEEN
De verwarmingsketel van één appartement vervangen is vanuit technisch
oogpunt niet zo eenvoudig. Philippe
Deplasse, raadgevend ingenieur in speciale gebouwtechnieken: “De nieuwe
condensatieketels geven veel minder
warme rookgassen af en zijn voorzien
van een ventilator. Als verschillende
(klassieke en moderne) toestellen op
eenzelfde rookkanaal worden aangesloten, kan dat leiden tot een terugslag
van verbrandingsgassen naar alle
naburige appartementen. En dat is best
gevaarlijk!”
Lees wat u dan moet doen:
> www.energids.be
zoek: gemeenschappelijke
schoorsteen

Leesvoer
• 'Praktische gids voor
mede-eigenaars' op
www.notaris.be
• Publicaties van het Nationaal Eigenaarsen Mede-eigenaarssyndicaat op
www.snpc-nems.be
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KENNER AAN HET WOORD

Eric Verlinden, afgevaardigd bestuurder
van vastgoeddienstengroep Trevi

“Het Brusselse vastgoedpark is heel oud en dat merk je.
Mede-eigenaars breken zich het hoofd over het energievraagstuk.
30 à 35 % van de gemeenschappelijke kosten gaat naar verwarming
en warmwaterproductie. Meteen de belangrijkste uitgavenpost!“,
aldus Eric Verlinden.

Energie neemt grootste
hap uit het budget

NIET UITGEVEN, MAAR INVESTEREN
Mede-eigenaars hebben er alle belang
bij om de prestaties van het gemeenschappelijke gebouw te verbeteren.
Dergelijke investeringen zijn namelijk enorm financieel rendabel. “Het
vreemde is dat mensen in principe wel
bereid zijn om de energie-afdruk van hun
gebouw te verkleinen, maar er geen cent
voor over hebben... Nochtans kunnen ze die investering snel terugverdienen. Me de - eigenaar s krij gen van onze syndicussen tabellen
te zien van de rentabiliteit over
5 jaar, maar dan nog zijn ze niet overtuigd. Ze zijn slecht geïnformeerd over
energie, weten te weinig af van de

financiële mechanismen en de premies
of hebben er te weinig vertrouwen in,
of gewoon niet de middelen om te
investeren.”
MEER KAPITAAL OPBOUWEN
Een mede-eigenaar is vaak allesbehalve
een ‘rijke vastgoedinvesteerder’. Velen hebben een bescheiden inkomen en hun
woning is doorgaans hun enige kapitaal.
Maar net door een collectief woongebouw degelijk te verwarmen, verbetert
de EPB (energieprestatie en binnenklimaat) van elk appartement bij de
verplichte certificatie. Een ware boost
voor de verkoopprijs.

Elk jaar veranderen

14 000 bestaande
appartementen in Brussel
van eigenaar, terwijl
slechts 3 500 nieuwe
appartementen
te koop staan.

Bron: Statbel

“De energieprestatie (EPB) is net datgene
waar kopers vandaag vooral op letten.
Appartementen die er wat dat betreft
niet op vooruit zijn gegaan, zullen voor
een lagere prijs van de hand gaan”,
benadrukt Eric Verlinden.
herfst 2018
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hou het veilig

Opgelet met elektriciteit
Iedereen gebruikt dagelijks elektriciteit. Haast zonder erbij na te denken.
Wees u echter bewust van de gevaren en neem ook thuis de nodige voorzorgen.

1

1 brand op 4 wordt
veroorzaakt door
elektriciteit

Voornaamste oorzaken elektriciteitsongevallen thuis
• Slecht geïsoleerde draden of toestellen
• Geknelde of geplette kabels

50%

• Overbelaste verlengkabel met verdeelstekker
• Defecte aarding

van de ongevallen in
huis zijn met brandwonden, deels door
een elektrische
schok

Gevolgen van een elektrische schok
●

●

Elektrisering: brandwonden, spiersamentrekking,
hartstoornissen
Elektrocutie: elektrisering met dodelijke afloop

Bijzondere voorzorgen voor kinderen
Voorzie kindveilige
stopcontacten of plaats
afdekplaatjes
Leer kinderen de
basisregels:
• Raak geen stopcontacten
aan, steek er geen metalen
voorwerpen in
• Speel niet met een elektrisch
toestel of elektrische draad

energids.be
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Aangesloten
verlengdraad en
elektrische kabels

Buiten
bereik
van
kinderen
houden

Aangesloten lader, ook
als hij geen toestel
oplaadt
Om het even welk
elektrisch toestel
Batterijen
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in huis!
Basisvoorzorgen voor iedereen
Elektrische
installatie
volgens de
normen
Naleving
van
veiligheidsregels

Gebruik een elektrisch
toestel niet met natte
handen of voeten
Raak nooit blootliggende
draden aan
Zorg dat verdeelstekkers
niet overbelast worden
Steek geen metalen
voorwerpen in de
broodrooster
Dek een elektrisch
verwarmingstoestel niet af

Trek de stekker van een toestel
meteen uit na gebruik of als het
uw hand doet tintelen, warm
wordt, trilt of knettert, zonder
aan de draad te trekken
Herstel of vervang beschadigde
toestellen of kabels enkel
nadat de stroom werd
uitgeschakeld
Zorg dat het elektrische toestel
niet in aanraking komt met water
Zet de hoofdzekering af om een
gloeilamp te vervangen

Eerste hulp
1 Schakel de stroom uit (hoofdzekering)
2 Bel de hulpdiensten: tel. 112

Voornaamste oorzaken elektriciteitsongevallen bij kinderen
• Vingertjes in het stopcontact
• Verlengkabels die nog aangesloten zijn
• Aanraken van een beschadigde
installatie

3 Dien de eerste zorgen toe
• brandwonden: verbrande zone afkoelen
Techniek van 3 x 20: houd de brandwonde op
20 cm van de kraan onder een waterstraal
van 20°, gedurende 20 min.
• slachtoffer is bewusteloos en ademt:
leg hem/haar in zijligging, met de open mond
naar de grond gericht
• slachtoffer is bewusteloos en ademt niet meer:
ga over tot reanimatie

Wat zijn de risico’s bij een defect aan mijn elektriciteitsinstallatie?
Zoek:
elektrische installatie of elektrische overbelasting

>

Lees het antwoord op:
www.energids.be

herfst 2018
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Hoeveel kost
warm water
eigenlijk?
In de kosten van een douche zit niet alleen de prijs van het
water. U betaalt ook voor de energie en het toestel waarmee
u het water verwarmt.

Lees alles
over onze
berekeningen op
www.energids.be

Hoeveel kost een liter warm water nu eigenlijk? En een douche of een bad?
Alles hangt af van hoe u het water verwarmt en welke energie u daarvoor gebruikt:
zon, gas of elektriciteit. We nemen vijf verschillende gevallen onder de loep.

Badverwarmer
op gas

Combiketel
op gas

Elektrische
boiler

Altijd wandmodel.
Met schoorsteen of
dichte buis.

Wand- of vloermodel.
Verwarmt zowel sanitair
water als het water dat in
de radiatoren stroomt.

Reservoir van
ongeveer 200 l
met elektrische
weerstand.

Reservoir van ongeveer
200 l met kleine
warmtepomp.

Reservoir van
ongeveer 200 l met
warmtewisselaar
op het dak.

Warmwaterdebiet:
15 l/min.

Thermodynamische
boiler

Zonneboiler

Warmwaterdebiet:
15 l/min.

Kostprijs van
een douche*

Kostprijs van
een douche*

Kostprijs van
een douche*

Kostprijs van
een douche*

Kostprijs van
een douche*

€ 0,356

€ 0,317

€ 0,690

€ 0,550

€ 0,520

Kostprijs van
een bad*

Kostprijs van
een bad*

Kostprijs van
een bad*

Kostprijs van
een bad*

Kostprijs van
een bad*

€ 0,806

€ 0,767

€ 1,030

€ 1,060

€ 0,790

* Om de kostprijs te ramen van een douche (40 l) en een bad (100 l), maken we de som van de prijs van het koud water, de energie en de afschrijving van het toestel over 10 jaar.

Jaarbudget voor een doorsnee gezin**

€ 519

€ 1 176

energids.be

€ 462
herfst 2018

€ 1 119

€ 1 007

€ 1 503

€ 803

€ 1 547

€ 759

€ 1 153

** Kostprijs voor 4 personen die elke dag een douche of een bad nemen.
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DOMOTICA

10 slimme en
betaalbare
toestellen
Domotica is een verzamelnaam voor technieken die een aantal
functies in huis automatisch doen werken. Ze verhogen uw comfort
en uw veiligheid en doen het energieverbruik dalen.
Verkrijgbaar
vanaf

Waarvoor kiezen?
Elke oplossing heeft voor- en nadelen
en u moet niet alleen naar de jaarlijkse
kostprijs kijken.
• De gasketel van de centrale
verwarming is de zuinigste manier
om water te verwarmen.
• Een badverwarmer op gas is
eveneens heel goedkoop, maar
heeft een laag warmwaterdebiet.
• Een zonneboiler verbruikt het
minste, maar is het duurst in
aankoop. Het nadeel van zo’n
boiler is dat u een alternatief moet
hebben als de zon niet schijnt.
Daardoor stijgt de prijs en daalt
het gemiddelde rendement.
• Met een thermodynamische
boiler betaalt u op jaarbasis
ongeveer evenveel als met een
zonneboiler, maar uw investering
ligt lager.
We hielden geen rekening met de
energiepremies, die deze rangschikking helemaal kunnen omgooien!
Deze vergelijking is een louter economische berekening, zonder ecologische overwegingen. De oplossingen op zonne-energie zijn natuurlijk
het voordeligst voor het milieu.
Bekijk alle premies op:
www.leefmilieu.brussels

1. Met programmeerbare stopcontacten kunt u eender welk

€8

toestel aanzetten, wanneer u maar wilt!

2. De ‘standaard’-kamerthermostaat is een eenvoudig, maar

€ 50

slim toestel.
Een programmeerbare thermostaat stelt de verwarming
precies af op uw uren.
Met een geconnecteerde thermostaat kunt u de verwarming
regelen via uw smartphone.

€ 150

€ 250

3. Thermostaatkranen horen bij de thermostaat. Ze kunnen

€ 20

eveneens geconnecteerd zijn.

4. Dankzij een bewegingsmelder kunt u zich in huis veiliger

€ 15

verplaatsen: hij steekt voor u het licht aan als u dat eens vergeet,
of opent voor u een gemotoriseerde poort.

5. Sommige ledlampen gaan aan als ze beweging

€ 25

vaststellen.

6. Een druksensor kan het licht aansteken als u uit bed stapt of

€8

in een zetel gaat zitten.

7. Een lichtsterktesensor doet luiken, stores en gordijnen dicht als

€ 120

de avond valt of de zon te fel schijnt.

8. Een windmeter kan de zonneschermen binnenhalen als het te

€ 100

hard begint te waaien.

9. Met wifi -camera’s kunt u de kinderen, het huis, de tuin en

€ 50

dieren vanop afstand bewaken.

10. Andere toestellen doen voor u het werk. Denk bijvoorbeeld
aan de robotmaaier of -stofzuiger.

€ 100

Er bestaan zelfs autonome ramenwassers.

€ 500

€ 170

En dat is nog maar het begin! Geconnecteerde voorwerpen, zelfrijdende
auto’s en digitale spraakassistenten bewijzen tot wat artificiële intelligentie al in staat is. Wie weet zijn androïden en robots met een mensengezicht
de volgende stap…
herfst 2018
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in een notendop
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Ontdek het op energids.be

SCHAARBEEK

Emile Maxlyceum
vervangt
zijn twee
stookolieketels

Defecte straatverlichting: wat nu?
Een straatlantamp die niet brandt of flikkert
is voor de bewoners niet alleen vervelend,
maar ook onveilig. Zeker nu de dagen korter
worden. Aarzel dus niet om een defect te
melden: u bewijst er iedereen een dienst mee.

In de gemeenteschool aan de Haachtsesteenweg komen
er deze winter twee nieuwe verwarmingsketels op
gas, met een totaal vermogen van 500 kW. De gemeente
verving onlangs al het regelsysteem. De nieuwe ketels
zouden een energiebesparing van 30 % mogelijk maken.

Wie verwittigen en hoe?
Zoek Defecte straatverlichting
op www.energids.be

VUB-rectoraat
heeft wind in
de zeilen

energiefactuur

Tweedejaarsstudenten industrieel ingenieur aan de VUB
ontwierpen en bouwden windturbines met materiaal dat
ze zelf maakten in het FabLab (Fabrication Laboratory)
van hun universiteit. De 5 beste creaties prijkten een
week lang op het dak van het rectoraatsgebouw.
Daar wekten ze energie op om er batterijen mee op
te laden. Het gebruik van windenergie in de stad
blijft dus een interessante onderzoekspiste!

© VUB

Wat te
doen »
bij betalingsmoeilijkheden?
L' « Urban
mining
Dit zijn de toegepaste sociale tarieven:
Les déchets des villes deviennent une source
Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met financiële
importante de matières précieuses pour l’industrie.
problemen en heeft uw leverancier u een ingebrekeD’où cette expression anglaise d’urban mining :
stelling gestuurd? Laat het probleem dan niet vererla « mine en ville » !
geren en vraag meteen het statuut van ‘beschermde
klant’ aan bij uw OCMW. Als u voldoet aan de voorLes centres de recyclage constituent même parfois la
waarden, wordt het contract met uw commerciële
source principale d’approvisionnement pour certaines
leverancier geschorst. Sibelga zal u dan als sociaal
matières précieuses et rares. Récupérées, elles coûtent
leverancier gas en elektriciteit aanleveren.
moins d’énergie que la production neuve, elles sont
plus pures que le minerai naturel à raffiner, et elles

energids.be
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Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

Normaal tarief

0,1458 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag

0,1536 €/kWh

Gasprijs
excl. 21% btw

0,0264 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1155 €/kWh
Tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,0875 €/kWh

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be
Tarieven geldig van augustus 2018 tot en met januari 2019,
exclusief federale bijdrage en extra taksen.
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