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Een lezer vraagt ons: “Waarom krijg ik
Energids in de bus hoewel die voorzien
is van een sticker ‘Geen reclame’?” Wel,
omdat ons magazine geen commercieel
karakter heeft en dus hoegenaamd
geen reclame bevat. Het blad dat u
in handen hebt, is trouwens veel meer
dan de zoveelste informatiebrochure.
Dankzij Energids kan Sibelga u als
energieverdeler en niet-commerciële
speler op de energiemarkt, belangrijke info
verschaffen over het netwerk dat gas
en elektriciteit tot bij u thuis brengt.

Van de Brusselse overheid kreeg Sibelga
een aantal opdrachten die kaderen
in de openbare dienstverlening. Een
daarvan is de Brusselaars informeren
over energie. Hoe? Via het Energids
totaalconcept: magazine, nieuwsbrief én
website!

Energids gaat over energie in het algemeen.
Zo besteden wij onder meer aandacht aan
de veiligheid van gas- en elektriciteitsinstallaties, de werking van de energiemarkt, het laatste nieuws uit de sector, de
overgang van arm naar rijk gas, de meteropneming, hernieuwbare energie, enz.

Wees gerust, ons magazine verschijnt
slechts 3 keer per jaar. Een verwaarloosbare energiekost als u beseft hoeveel u dankzij onze tips kunt besparen
op gas en elektriciteit, maar ook op
CO2-uitstoot. En dat komt het klimaat
ten goede!

Een suggestie of
opmerking over
dit magazine ?

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

•N
 eem eerst contact op met uw leverancier
➜ Conflict

•B
 el de Energiebemiddelaar op 02 211 10 60
of Brugel op 0800 97 198

➜ Energieleverancier kiezen

•V
 ergelijk op www.brusim.be
➜ Energiepremie aanvragen

•w
 ww.leefmilieubrussels.be

in een notendop
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Kent u de ombudsman
voor de handel?
Deze gratis service voor de consument bestaat in België al 2 jaar en is erkend door de
FOD Economie. Samen met u zoekt hij een uitweg voor onoplosbare geschillen met
een handelaar (defect, fout …). Zo is het een andere manier om bijvoorbeeld verspilling
van elektrische huishoudtoestellen tegen te gaan. Het nieuwe initiatief krijgt alvast de
steun van meer dan 4 000 handelszaken.

Meer info op www.ombudsmanvoordehandel.be

CHARGE.BRUSSELS

Nieuw
laadpalennet
in het gewest
www.charge.brussels
In februari werd de eerste laadpaal van een universeel laadnetwerk in het Brusselse gewest ingehuldigd. Binnenkort komen daar
nog zo’n 100 bij, dat is gemiddeld 1 per km². Per paal kunnen gelijktijdig twee voertuigen laden met een maximaal vermogen van
11 kW. Kunt u uw wagen niet thuis opladen en woont u op meer dan 250 m van een bestaande laadpaal? Vraag dan een
installatie aan. Het gehele basisnet zou er moeten komen in de loop van 2019/2020.

Tweede
fase
voor
Energie
Pack
Het Energie Pack ondersteunt de uitvoering van concrete energiemaatregelen bij de inrichting of renovatie van gebouwen. Kmo’s die tot
250 voltijdsequivalenten tellen en de Brusselse non-profitsector, kunnen sinds oktober 2018 gratis coaching krijgen van energieadviseurs
van BRUXEO, UCM, Comeos en Santhea. Sinds begin dit jaar hebben
ze ook recht op een investeringspremie. Die kan oplopen tot 40 % van
het bedrag van de werken en € 15 000 per post.

Meer info op www.leefmilieu.brussels
zoek: energie pack

De toekomst
van stookolie
in Brussel
Het is nu officieel. Als voorbereiding op
het Energie-Klimaatplan 2030, besliste de
Brusselse regering om de installatie van
mazoutketels voor verwarming en warm
water al vanaf 2025 te verbieden.
Hebt u bouw- of renovatieplannen?
Is uw verwarmingsketel aan vervanging
toe en zoekt u alternatieven?

Antwoorden op www.energids.be
zoek: alternatieven
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in een notendop
GROENESTROOMCERTIFICATEN IN BRUSSEL

Geen luchtbel

Volgens de Brusselse minister van Leefmilieu is er geen gevaar
dat de waarde van groenestroomcertificaten in het gewest door
een 'luchtbeleffect' zal inzakken. Het aantal installaties neemt
weliswaar toe, maar niet dermate dat de rekening voor de
gewone burger fors dreigt op te lopen.

MADE IN BELGIUM

Uitvinding wereldwijd
in de kijker
Onderzoekers aan de KU Leuven ontwikkelden een zonnepaneel dat
250 liter waterstofgas per dag kan produceren, op basis van vocht
uit de lucht. Twintig zo'n panelen zouden een woning 1 jaar lang
kunnen voorzien van elektriciteit en verwarming.

het cijfer

Lees alles over het mechanisme van gsc’s
op www.brugel.brussels

35 000
Zoveel fietsers
rijden er dagelijks
in Brussel rond.
Dat zijn er dubbel zoveel
als 5 jaar geleden!

METEROPNEMING

Opnamekalender
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.

CNG-lader
bij u thuis
Voorlopig zijn er weinig tankstations die CNG (aardgas onder
druk) aanbieden. Maar waarom
geen aardgas thuis tanken? Een
energieleverancier kan immers
bij u thuis een compressor installeren. Het vullen van de autotank
duurt 4 à 5 uur en kan ’s nachts.
De installatie kost zo’n € 4 000.

energids.be
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Voor een opzoeking op straatnaam of een volledig overzicht van de
meteropnames, surf naar: www.sibelga.be

06/2019
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
1083 Ganshoren
1150 Sint-Pieters-Woluwe

07/2019
1080
Sint-Jans-Molenbeek
(deel 2)

1030
Schaarbeek (deel 2)

08/2019
1080
Sint-Jans-Molenbeek
(deel 3)

1040
Etterbeek

09/2019
1050
Elsene
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SIBELGA

Steeds grotere
inzet voor
het milieu
Sibelga behoort eens te
meer tot de Brusselse bedrijven
die zich het meest inspannen
voor het milieu! In 2009 kreeg
het van Leefmilieu Brussel
het label ‘Ecodynamische
Onderneming’. Onlangs
mocht het bedrijf de score
van 3 sterren vernieuwen.
Het label ‘Ecodynamische onderneming’
is een officiële erkenning van Leefmilieu
Brussel voor Brusselse organisaties met
een degelijk ecobeheer (op het vlak
van afvalbeheer en -preventie, rationeel
energiegebruik, mobiliteitsbeheer bij
werknemers, enz). De jury geeft kandidaatbedrijven een score van 1, 2 of 3 sterren,
die drie jaar geldig is.
Sibelga behaalde in 2009 zijn eerste
twee sterren. In 2015 volgde de derde.
Die topstatus onder de groene bedrijven
werd onlangs bevestigd!

• Energie: “Haast alle ramen zijn vervangen omwille van een betere isolatie.
Onze vestiging telt ook een passiefgebouw en groendaken.”
03.2019

• Water: “Alle sanitaire voorzieningen hebben een automatisch
stopsysteem, om verspilling te
vermijden.”
• Voeding: “De nieuwe uitbater van
het bedrijfsrestaurant moest onder
meer voldoen aan een aantal criteria rond milieu en maatschappelijke
verantwoordelijkheid om de opdracht
binnen te halen. Een nieuwe stap
richting duurzame voeding.”
En Sibelga is niet van plan om het daarbij
te laten. Zo zet een gemotiveerde werkgroep het ecobeheer onverminderd voort
en ziet er ook op toe dat het hele bedrijf
diezelfde bekommernis deelt.

Dit label vormt een erkenning
en aanmoediging voor Brusselse
bedrijven, organisaties en instellingen uit de privé- of overheidssector die zich inzetten om de
impact van hun bedrijfsactiviteit
te verminderen.
Het gaat om:
• 338 gelabelde Brusselse bedrijven
• 105 lopende dossiers

Meer info op
www.ecodyn.brussels

• Mobiliteit: “Dienstwagens maken
stilaan plaats voor modellen op gas
of elektriciteit. Daartoe installeren
wij laadpalen op ons terrein. Sibelga
spoort medewerkers ook aan om naar
het werk te fietsen of te carpoolen.”

KL I M
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To be continued…
WAT DOET SIBELGA
VOOR HET MILIEU?
De onderneming treft honderden
maatregelen die het milieu ten goede
komen. In 2019 wist Sibelga de jury
onder meer te bekoren met de volgende
verwezenlijkingen:

TI

P

Ga na welke
verplaatsingen
in uw bedrijf
met het openbaar
vervoer
kunnen.
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E-mails versturen lijkt een goed
idee. Maar wist u dat computers,
schermen, netwerken en opslagschijven energie verslinden en
dus CO2 uitstoten?

Verminder uw
digitale vervuiling

Opslaan en verzenden kan tegenwoordig in een handomdraai. Daarom zijn we
vaak geneigd om veel meer documenten
en afbeeldingen te bewaren dan vroeger.
Toch brengen zulke digitale versies het
klimaat wel degelijk schade toe.

Verklein bestanden
die u bij een e-mailbericht
voegt.
Stuur geen bijlage mee, wel
de link naar een document in
de cloud.
Verspreid geen kettingmails,
petities en fakeberichten.
Gebruik geregeld de
optimalisatiefunctie van
uw smartphone.

In 2018 was informatie- en communicatietechnologie (ICT) goed voor 6 à
10 % van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Dat komt neer op maar liefst
4 % van onze broeikasgasuitstoot!
Voor meer info:
> zoek: Internet en CO2
op www.energids.be

energids.be
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Verwijder e-mails die u niet meer
nodig hebt en maak geregeld de
prullenbak leeg.
Schrijf u uit voor nieuwsbrieven
die u niet leest.
T yp meteen het adres van een
website i.p.v. een zoekmachine
te gebruiken.
Zet websites die u vaak bezoekt,
bij uw favorieten.
Schakel uw modemrouter uit
voor u gaat slapen.

AA
T

MOEILIJKER DAN HET LIJKT
Een tekst, klank of beeld digitaliseren
kost energie, met name elektriciteit.
Wilt u dat de balans positief blijft?
Houd dan uw digitale verbruik binnen de
perken!

Bespaartips bij
internetgebruik

KL I M

Door het gebruik van informaticamiddelen lijken we tijd te winnen,
verplaatsingen te besparen (bvb. naar
de bank of het gemeentehuis) en zuiniger om te springen met papier, inkt,
benzine, opbergmappen en -kasten,
enz. Toch verbruiken we onbewust
een pak energie. Dat heet ‘digitale
vervuiling’.

TI
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Download
audiobestanden
en beluister ze lokaal,
in plaats van muziek
doorlopend te
streamen.
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Klaar voor
ander gas?

Behoort u tot de tweede groep, die
in 2021 overschakelt, dan krijgt u deze
maand een verwittiging van Sibelga.
U hebt 2 jaar tijd om te laten nagaan of
uw toestellen geschikt zijn voor rijk gas.
Dit lijkt misschien lang, maar laat het
zeker niet aanslepen!
BEVOEGD TECHNICUS MOET
LANGSKOMEN
Laat een bevoegd technicus nazien of
uw toestellen met rijk gas werken. Voor
uw verwarmingsketel of boiler doet
hij dat tijdens de verplichte periodieke
controle (onderhoud). Vraag hem bij die
gelegenheid meteen ook om de compatibiliteit van uw andere toestellen op gas
te checken.

Premies

P

Vervang verouderde
toestellen,
ook al zijn ze nog
compatibel.
Nieuwe modellen
vervuilen
35 % minder!

Gas.be biedt:
• een premie tot € 2 500 voor de
vervanging van gastoestellen die
vóór 1 januari 1985 zijn geplaatst.
Info: www.premie.gas.be
Leefmilieu Brussel biedt:
• een Energiepremie ‘C warmte’ van
€ 700 tot € 1 200 voor de installatie van een efficiënt toestel (dat
25 tot 35 % minder gas verbruikt).
Gezinnen met een laag inkomen
hebben recht op een premie van
€ 100 die de verplichte periodieke
controle van hun verwarmingsketel
moet helpen subsidiëren.
Info: www.leefmilieu.brussels

Meer info over
de omschakeling:
• Raadpleeg de website die volledig
over de omschakeling gaat:
> w ww.gasverandert.brussels
• Lees het dossier in ons
zomernummer van 2018
> w ww.energids.be

Vraag ook inlichtingen aan uw
gemeente en Brussel Huisvesting.

Geleidelijke
omschakeling

2020

2021

Neder-OverHeembeek

Brussel II

Jette

Haren

Ganshoren

Ter herinnering: u bent wettelijk verplicht om de verwarmingsketel om
de 2 jaar te laten controleren. Om de
toestellen compatibel te maken, hoeft de
technicus meestal slechts enkele afregelingen te doen. In sommige gevallen
– bijvoorbeeld toestellen van vóór 1978,
die in het buitenland zijn gekocht en niet
voldoen aan de Belgische normen – moet u
ze echter op eigen kosten laten vervangen.
Daarvoor bestaan premies!

TI
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Momenteel worden in België twee
soorten aardgas verdeeld: arm gas (L) en
rijk gas (H). De 19 Brusselse gemeenten
krijgen nu nog arm gas en zullen
geleidelijk overstappen naar rijk gas.
In Brussel gebeurt deze omschakeling
bij alle gebruikers van het gasnet, maar
niet voor iedereen op hetzelfde moment.
Ze wordt gespreid over 4 jaar, tussen
2020 en 2023.

AA
T

Het gas in Brussel verandert. Met enkele eenvoudige maatregelen
bent u helemaal klaar als het zo ver is!

Laken

SintAgatha- Koekelberg
Berchem
Molenbeek

Anderlecht

Evere
Schaarbeek
Sint-Joost

Etterbeek

Sint-Gillis
Elsene

Vorst

Sint-LambrechtsWoluwe

2023

Sint-PietersWoluwe

Oudergem

Br. I

2022

Ukkel

WatermaalBosvoorde
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Batterijen:
multifunctioneel
en recycleerbaar
Voor veel toestellen heb je geen stopcontact meer nodig.
Ze halen hun energie immers uit gewone of oplaadbare batterijen.
Die bestaan in allerlei maten en gewichten: van 500 mg tot wel
50 kg. Benieuwd? Lees snel verder!

220 jaar geschiedenis,
nog steeds hetzelfde principe
Batterijen gaan al een tijdje mee. Begin 19e eeuw wekt Alessandro Volta elektriciteit
op door stukken zink en koper op elkaar te stapelen – vandaar ook ‘pile’, wat in het
Frans zowel ‘stapel’ als ‘batterij’ betekent. Zink en koper worden gescheiden door
een geleidende vloeistof, elektrolyt. Rond 1860 vindt Gaston Planté de elektrische
accumulator uit, de eerste oplaadbare batterij. Sindsdien blijven zowel technologie
als prestaties erop vooruitgaan, maar het principe is niet veranderd.
HOE WERKT EEN BATTERIJ?
Binnen in de batterij bewegen elektronen
in de elektrolyt tussen twee metalen
elektrodes, van de kathode (-) naar de
anode (+). Aan de buitenkant bewegen
ze via een draad van de anode (+) naar
de kathode (-). Onderweg voeden ze een
lamp, een motor, een weerstand, enz.

ELEKTRONEN

NEGATIEVE POOL

Gewone of
oplaadbare batterij?
Vandaag zijn er gewone en oplaadbare
batterijen. In veel toestellen kunt u beide
gebruiken.

ELEKTRONEN

ELEKTROLYT

POSITIEVE POOL

GEWONE BATTERIJEN
Zoutbatterijen: zink-koolstof (ZnC), voldoende voor een lage stroomsterkte.
Alkalinebatterijen: zink-mangaan (ZnMn), leveren een lage of hoge
stroomsterkte.

• goedkoper
• hogere spanning, noodzakelijk
in sommige gevallen
• blijven minstens 2 jaar opgeladen
zonder ze te gebruiken

energids.be
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• eenmalig gebruik
• vervuilender
• ontladen sneller bij kort
en intens gebruik (flash)
• lage spanning op het
einde van de levenscyclus

9

Slim gebruik
van batterijen
ENKELE BASISPRINCIPES
• Koop batterijen als u er nodig hebt,
leg geen nutteloze voorraad aan.
• Controleer hun vervaldatum.
• Stel batterijen niet bloot aan zonlicht of vocht (ook niet wanneer ze in
een toestel zitten).
• Respecteer de aangeduide polariteit
(+ en -) en spanning.
• Gebruik de batterijen tot ze volledig
ontladen zijn.
LET OP: EEN BATTERIJ LOOPT UIT!
Geen enkele gewone of oplaadbare batterij is 100 % lekvrij. Blijft een lege batterij te lang in een toestel zitten, dan lopen
sommige uit. De chemische producten
die vrijkomen, kunnen uw huid irriteren en vlekken maken op uw kleren.
Spring er voorzichtig mee om en was
achteraf uw handen. Drenk een wattenstaafje in citroensap of azijn en verwijder daarmee de witte kristallen die op de
polen van het toestel achterblijven.
Hoe vermijd ik lekken?
• Gebruik batterijen van hetzelfde
merk in één toestel.
• Vervang alle batterijen van een
toestel samen.
• Gebruikt u het toestel een tijdje niet,
haal de batterijen er dan uit.
• Bewaar ze op een droge en koele
plaats.

OPLAADBARE BATTERIJEN
Samenstelling: lood-zuur, nikkel-cadmium (NiCd),
nikkel-metaalhydride (NiMH) en
lithium-ion of lithium-polymeer.

• globaal genomen goedkoper
• honderden keren herbruikbaar
(vooral de recentere lithiumbatterijen)
• zuiniger qua grondstoffen
• constante spanning op het einde van
de laadcyclus

• duurder bij aankoop
• lagere spanning: niet geschikt
voor medische toestellen
• lagere interne weerstand: risico op kortsluiting in speelgoed
• minder efficiënt naarmate ze vaker worden opgeladen
• verliezen langzaam hun lading, ook bij niet-gebruik

zomer 2019
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Verleng de
levensduur
Hier alvast enkele nuttige tips voor
het opladen van een smartphone,
tablet, scheerapparaat of elektrische
auto:
•W
 acht niet met opladen tot ze helemaal leeg zijn (in tegenstelling tot de
vroegere NiCd-batterijen). Laad de batterij op wanneer ze nog 40 % geladen
is en ga niet boven 80 %.
• Laat het toestel niet de hele nacht
opladen. Enkel laptops mogen langer
in het stopcontact blijven zitten, op
voorwaarde dat u de batterij nu en dan
gebruikt.
• Schakel het toestel af en toe volledig uit.
• Opladen gebeurt best bij kamertemperatuur.
• Gebruik om veiligheidsredenen de originele kabel en lader, of minstens een
erkend model in goede staat. Afwijkend
materiaal wordt bij het laden immers
abnormaal warm.

Innovatieve bedrijven trachten die grenzen te verleggen en België
neemt daarin mee het voortouw.
NIEUWE GENERATIE BATTERIJEN (LI-ION MET ELEKTROLYT, LI-AIR, LI-S...)
Wetenschappers ontwikkelen vandaag vaste elektrolyten in plaats van
vloeibare. Die zorgen voor een heel goede geleiding. Deze nieuwe generatie
batterijen moet in de eerste plaats de autonomie van elektrische wagens
vergroten.
Later zal de technologie ook in een veel kleinere uitvoering op de markt
komen. Dan kan de batterij dienen voor nieuwe elektronische toepassingen,
of als opslagbatterij in het geval van hernieuwbare energie en het slimme
elektriciteitsnet.

energids.be
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Graag meer info over thuisbatterijen?
Overweegt u de aankoop van een elektrische fiets of auto?
Lees onze dossiers op:
> w ww.energids.be
zoek: batterijen

AA
T

De huidige batterijen voor dagelijks gebruik werken op basis van lithium.
Naargelang waarvoor ze dienen, variëren ze qua vermogen, prestatie (aantal laadcycli, geleverde stroom) en chemische samenstelling van de kathode.
Met de Li-iontechnologie is het mogelijk om meer energie te stoppen in een
lichtere batterij die meteen ook langer energie levert. De afgelopen tien jaar
is de prijs van dit soort batterijen gehalveerd. Maar de technologie botst
stilaan op haar limieten.

U vindt
het ook op
Energids…

KL I M

Batterijen van morgen

TI

P

Vervang waar
mogelijk gewone
batterijen door oplaadbare.
Zo bespaart u energie
die nodig is om
edelmetalen
te ontginnen.

11

Batterijen recycleren,
iedereen doet het!

GETUIGENIS

Gewone en oplaadbare batterijen die de geest geven?
Gooi ze niet weg, maar schenk ze een nieuw leven dankzij Bebat.

WIE BETAALT HIERVOOR?
“De bedrijven die batterijen produceren of toestellen
invoeren die batterijen bevatten. Wanneer ze op de
Belgische markt komen, betaalt de producent of invoerder
een bijdrage aan Bebat. Voor de meeste gewone en oplaadbare batterijen is dat € 0,063/stuk. Een gering bedrag vergeleken met het grote gebruiksgemak en de garantie dat
natuur en grondstoffen beschermd worden”, verzekert Nele.
Met de app Recyle! van Bebat vindt u
meteen alle inzamelpunten

t
ba
Be

Inzamelen maar!
a Op school: doe mee met het Bebat-spaarprogramma voor scholen en ontvang 1 punt per
kilo ingezamelde batterijen. Met die punten kan
dan lesmateriaal worden gekocht.
aThuis: vraag een gratis inzameldoosje op
www.bebat.be. Breng de doosjes daarna naar
het containerpark.
a In bedrijven: gebruik de inzameldoosjes,
of neem contact op met Bebat voor een
maatoplossing en ontvang een officieel attest
‘sorteren per fractie’.

Kinderen welkom in Villa Pila
Villa Pila van Bebat in Tienen pakt uit met
een interactief parcours voor kinderen van het
3de tot het 6de leerjaar. Ze leren er alles over de
geschiedenis van de batterij aan de hand van
een spectaculaire show, een animatiefilm,
proeven en spelletjes. Een bezoek is gratis.
Meer info op www.villapila.be

© Bebat

BELGIË IS RECYCLAGEKAMPIOEN
“Belgen zijn wereldkampioen recycleren”, glundert
Nele. “Kinderen zijn heel gemotiveerde verzamelaars:
recyclageacties in scholen zijn altijd een groot succes. In april
was er een speciale actie om 5 miljoen gebruikte batterijen in te zamelen die de Brusselaars ergens in een lade
hadden liggen!”

Samen ontdoen
we Brussel
van gebruikte
batterijen!

©

Nele Peeters, marketingverantwoordelijke bij Bebat, geeft
een woordje uitleg: “Iedereen zou spontaan batterijen
moeten recycleren in plaats van ze weg te gooien. Daarom
streven wij naar meer naamsbekendheid bij het grote publiek.”
Wat gebeurt er met die batterijen bij Bebat?
“Wij sorteren ze per type en sturen ze op een veilige manier
naar gespecialiseerde bedrijven. Die halen er vervolgens alle
metalen en andere nuttige elementen uit”, vertelt Nele.
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batterijen

Welke batterij
heb ik nodig?
Batterijen worden almaar krachtiger,
goedkoper en lichter. Ze hebben elk hun
specifieke kenmerken, maar kunnen allemaal
gerecycleerd worden. Denk daaraan!

Verschillende
benamingen

Platte
knoopcellen

Potloodbatterijen

Op de verpakking staan letters en
cijfers die gecodeerde informatie
geven over de batterijen.
Er bestaan 2 soorten codes:
• De ANSI-code (American

National Standard Institute)
verwijst naar de afmetingen van
de batterijen. Bv.: AAA, AA, C
•

De IEC-code (International
Electrotechnical Commission)
duidt op de samenstelling en
het formaat van de batterijen.
Bv.: 3 LR 12

Raadpleeg gerust een vergelijkende tabel als u er meer over
wilt weten!

Li-ion
batterijen*

* De meeste kleine batterijen voor gangbaar gebruik (AA, AAA, enz) kunt u vervangen door Li-ionbatterijen.
Voor andere toestellen (smartphones, fietsen, auto’s, enz) ontwikkelen de fabrikanten specifieke soorten
Li-ionbatterijen. De overige types (Ni-Cd, Ni-MH) worden niet langer gebruikt.

energids.be
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Energiecapaciteit
64 kWh

• Batterij elektrische wagen (Li-ion)

13,5 kWh

• Thuisbatterij (Li-ion)
• Batterij elektrische fiets (Li-ion)

131

0,36 kWh

• Batterij smartphone (Li-ion)

0,011 kWh

• AAA-alkalinebatterij

0,001 kWh

batterijen zijn er
in elk huis, waaronder
26 lege
(Belgisch gemiddelde
volgens Bebat)

België is ’s werelds nr.
in recycleren

Li-ion
batterijen*

1

3 208 t
ingezameld in 2018

89,8 %

van de batterijen verwerkt
door Bebat

2 200

inzamelpunten in Brussel

Loodzuur
batterijen

120
=

2 132
=

500 000
=

Li-ion
batterijen*

Een vraag over energie?
STEL EEN VRAAG OF ZOEK EEN ENERGIETERM

U vindt het antwoord op: www.energids.be

zomer 2019
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Denk groen: koele
zomer zonder airco!
Wie voor een klimaatregelingssysteem een
aardige som heeft
neergeteld, zal wellicht
even slikken als hij de
stroomfactuur met 15
tot 25 % ziet stijgen.
Nochtans zijn er best
goedkopere alternatieven
om het aangenaam fris
te houden in huis.
Enkele eenvoudige handelingen:

KL I M

AA
T

• Schakel overbodige warmtebronnen
uit (oven, pc, laders, halogeenlampen…).
• Sluit de ramen.
• Verlucht pas tegen het einde van
de avond, als de lucht is afgekoeld.
• Sluit de luiken en trek de gordijnen
dicht zodra de zon op de ramen
schijnt.
• Verduister de slaapkamers overdag.

TI

DIT ZORGT VOOR VERKOELING
• Verluchten: een klassieke ventilator blijft een doeltreffend middel om af
te koelen, aangezien die de warmte van de huid verdrijft.
• Verfrissen: hang een vochtige doek voor de ventilator, zo zorgt die voor nog
meer verkoeling. Er bestaan ook ventilatoren met verstuiver, voorzien van een
watertank.
• Afkoelen: net als de ventilator met verstuiver koelt de verdampingskoeler de
lucht af via verdamping van het water dat in het toestel zit. Daarbij gaat de lucht
door een vochtige wisselaar.
• Vernevelen: de buitenvernevelaar, aangesloten op een kraan, wordt onder een
parasol geplaatst of aan de muur gehangen. Het apparaat verstuift een heel fijne
en aangename nevel. Een gewone handverstuiver kan ook al helpen als de hitte
u teveel wordt.
VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Plan de volgende werken nog voor het echt zomer wordt:
• Verbeter de warmte-isolatie van uw woning, om het comfort in zomer én winter
te verhogen.
• Laat rolluiken of een zonwering installeren.
• Laat planten groeien op muren die aan de zon zijn blootgesteld: glycine, klimop,
wilde wingerd, bruidssluier.
• Verbeter de luchtdichtheid van de woning.
• Scheid uw veranda van de overige leefruimten via een scheidingswand met
deur, die allebei geïsoleerd zijn.
• Schilder zonovergoten muren in het wit.

P

Ook in de wagen
doet de airco uw
verbruik toenemen.
Zet die dus alleen aan
bij grote hitte.
Zo niet, open
de ramen: dat
kost u niets!

energids.be
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Meer info
Nog meer tips en alternatieven
voor airconditioning?
Surf naar onze website:
> w ww.energids.be
zoek: koelte
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Ga voor
natuurisolatie!
Nu het zomer is, maakt u misschien van de gelegenheid gebruik om isolatiewerken in huis uit te
voeren. Maar waarom zou u niet durven kiezen voor natuurlijke materialen? Die zijn milieuvriendelijk,
efficiënt én geven u in het Brusselse gewest ook nog eens recht op extra premies.
Natuurisolatie heeft steeds meer de wind
in de zeilen. Het is ecologisch, onschadelijk voor de gezondheid, en doet qua
prestaties niet onder voor industrieel
materiaal. We onderscheiden drie isolatiesoorten:
• van dierlijke oorsprong (schapenwol,
veren),
• van plantaardige oorsprong (hennep,
katoen, cellulose, houtvezel, kurk…),
• van minerale oorsprong (klei, perliet,
vermiculiet).

• Vochtregulerend: “Hennep regelt
de vochtigheidsgraad en voorkomt
dus risico op schimmelvorming.”
• Brandwerend: “Het materiaal is niet
ontvlambaar en geeft geen giftige
rook af.”
• Ecologisch: “Een pluspunt! Hennep
is een 100% natuurlijke plant die
in Europa groeit en makkelijk kan
geteeld worden. Voorts haalt een
palet hennepblokken zomaar eventjes
100 kg CO2 uit de lucht!”

Extra premie voor
natuurlijke isolatie
in Brussel
Wist u dat het Brusselse
gewest, bovenop de klassieke
isolatiepremies, bonussen
van 10 €/m² toekent als u
natuurisolatie gebruikt?
Info en voorwaarden op
www.leefmilieu.brussels
> Energiepremies 2019

AA
T

TI

P

KL I M

• Thermisch: “Hennep is bijzonder
comfortabel, slaat de warmte goed
op en geeft die terug af.”

© IsoHemp

HENNEPBLOK VAN
BELGISCHE MAKELIJ
Justine Cousin, een jonge Brusselse
architecte, vergeleek de eigenschappen
van de verschillende natuurlijke isolatiematerialen. Uiteindelijk besliste ze om
haar woning in Watermaal-Bosvoorde
vanbinnen te isoleren met hennepblokken. “Hennep is niet alleen goedkoper
dan kurk, maar scoort ook zeer goed op
technisch vlak. Ik ben alleszins opgetogen over het resultaat”, zegt Justine. En
ze zet alvast de kwaliteiten van dit bij ons
geteelde materiaal op een rij:

• Akoestisch: “Topper qua geluidsabsorptie. Daarom zijn de binnenwanden bij mij thuis eveneens van
hennep.”
• Gezond: “Een natuurlijke isolatiestof
inademen is uiteraard veel gezonder!”
zomer 2019

Zowel synthetisch
als natuurlijk
isolatiemateriaal is
klimaatvriendelijk. Als
uw dak niet geïsoleerd
is, begin dan daar.
Makkelijk,
goedkoop
en efficiënt!

Sibelga

in een notendop
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Vreemd logo in
uw magazine…
FSC staat voor Forest Stewardship Council (‘Raad voor bosbeheer’). Deze
internationale instelling werd opgericht na de VN-conferentie van 1992 in Rio.
De organisatie wil voornamelijk ontbossing tegengaan. Zo biedt het FSC-keurmerk
de garantie dat producten zoals hout en papier uit duurzaam beheerde
bossen komen. Koop dus bij voorkeur producten waarop dit logo staat.

© J-M. de Fays

Lees alles over het label op: www.fsc.be

Ontdek het op energids.be

Zet ik de
cv-ketel uit
als ik op
reis vertrek?

Ouders
financieren
zonnepanelen in
Etterbeek

Dat kan inderdaad
nuttig zijn als u voor lange
tijd weg bent. Vooral dan
voor de veiligheid. Toch hangt
alles af van seizoen en keteltype…

Ouders en kennissen van leerlingen in de
St.-Annaschool te Etterbeek hebben er mee
de fotovoltaïsche installatie bekostigd. De
oudervereniging stelde voor om met de school een
lening aan 0 % af te sluiten, die wordt terugbetaald
via de verkoop van groenestroomcertificaten.
De € 17 000, nodig voor 44 panelen, kwam er via
een geleend bedrag van € 10 000 en € 3 000 giften.
De overige € 4 000 werd bijgelegd door de school.

Meer weten?

energiefactuur

Zoek 'vakantie'
op www.energids.be

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

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 februari 2019 tot en met juli 2019, exclusief federale bijdrage en extra taksen ter uitvoering van het ministerieel besluit van 28/03/19.

energids.be
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