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inhoud van de redactie

Correct! En daarom krijgt u dus nog 
steeds Energids in de bus, ook 
al plakt daarop de sticker ‘GEEN 
RECLAMEDRUKWERK’.

Op de volgende bladzijden geen 
commerciële informatie, alleen neutraal 
advies om uw energieverbruik te 
verminderen en te verbeteren.

Energids is het informatieblad van 
uw distributienetbeheerder Sibelga, 
een niet-commerciële speler op de 
energiemarkt. Sibelga verkoopt geen 
energie. Wij werken voor iedereen: 
particulieren en professionals, bedrijven 
en overheidsinstellingen. Wat wij zoal 
doen? Wij leveren gas en elektriciteit 
via de openbare energienetten waarvan 
wij de veiligheid en het onderhoud 
garanderen, wij doen de aansluitingen, 
nemen de meterstanden op en beheren 
de straatverlichting in Brussel.

Verder kunt u bij Sibelga terecht 
voor gratis praktische inlichtingen, 
bijvoorbeeld over de data van de 
meteropnemingen, de overstap naar 
ander gas in Brussel, de sociale tarieven  
of hernieuwbare energie. Verneem  
alles over de energietransitie en de rol 
die u daarin speelt, in ons themadossier 
op p.8.

Dit is geen  
reclame...

Conclusie: dit is beslist geen reclame! 
Wel onafhankelijke informatie waarop 
u recht hebt! Graag nog meer te weten 
komen over energie? Surf dan naar 
www.energids.be.

DIT IS GEEN RECLAME!
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Sibelga beschermt uw gegevens
De GDPR (General Data Protection Regulation) is een Europese 
reglementering die van kracht werd op 25/05/2018 en de regels inzake 
bescherming van persoonsgegevens bepaalt. Bij Sibelga hechten wij hier 
bijzonder veel belang aan.

Meer weten? 
Raadpleeg ons privacybeleid op sibelga.be/nl/privacy

Schrijf ons:  
redactie@energids.be

Een suggestie of 
opmerking over  
dit magazine ?



3in een notendop

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 energie-
leverancier zodat die de jaarfactuur kan opstellen.

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

METEROPNEMING
-15 %
Zoveel daalde het verbruik gemiddeld  
tijdens de lockdown, in alle sectoren samen,  
vergeleken met 2019. In bepaalde sectoren was  
het verschil nog groter: -20 % voor de industrie,  
-47 % voor de vrijetijdssector en -59 % voor de 
horeca. De pandemie is geen zegen, maar leert  
ons wel dat verandering nodig is als we  
drastisch willen besparen. Nu nog de juiste 
keuzes maken om dat te bereiken, zonder de  
economie in gevaar te brengen.he
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NOVEMBER 2020
1180 Ukkel

DECEMBER 2020
1060 Sint-Gillis

JANUARI 2021
1190 Vorst

1070 Anderlecht (deel 1)

FEBRUARI 2021
1210 Sint-Joost-Ten-Node

1000 Brussel-Centrum

MAART 2021
1160 Oudergem 

1082 Sint-Agatha-Berchem

1140 Evere 

1080 Sint-Jans-Molenbeek (deel 1)

APRIL 2021
1000 Brussel Ambiorix

1090 Jette

1081 Koekelberg

MEI 2021
1170 Watermaal-Bosvoorde

1030 Schaarbeek (deel 1)

JUNI 2021
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

1083 Ganshoren

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Zonnepanelen kosten almaar minder. Daarom was een  
subsidievermindering voorzien. Het aantal toegekende 
groenestroomcertificaten had op 1 juni 2020 met 17 % 
moeten dalen. Door de lockdown hebben veel dossiers echter 
vertraging opgelopen. Daarom besliste de overheid om de 
huidige regeling tot 31 december 2020 te verlengen.  
Goed nieuws voor Brusselse gezinnen die voor hernieuwbare 
energie kozen!

Gezien de uitzonderlijke situatie 
verlengde de Brusselse gewestregering 
in juni een maatregel ter bescher-
ming van consumenten die het 
financieel moeilijk hebben. Zo blijft 
het tot in maart 2021 verboden om 
elektriciteit, gas en water af te sluiten 
en zelfs om huurders uit hun woning  
te zetten.

Winterklanten zeker tot 
maart 2021 beschermd

Daling aantal gsc's 
uitgesteld tot 2021 
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in een notendop

Renoveer en ontvang  
de Bonus Energiepremie
In het kader van de coronacrisis heeft de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke  
Gewest 16 miljoen euro extra vrijgemaakt voor een Bonus Energiepremie.  
Daarmee wil ze de bouwsector ondersteunen en de energierenovatie van Brusselse 
gebouwen aanmoedigen. De bonus is bedoeld voor particulieren, ondernemingen  
of collectiviteiten en komt bovenop de Energiepremie. Aanvragen kan pas als de  
saldofactuur van de werken tussen 1 september 2020 en 1 september 2021 ligt.  
Laat u zeker informeren!

Lees meer op www.leefmilieu.brussels  
Typ 'premies' in het zoekvak

Laders en batterijen: 
brandgevaar!
Uit een onderzoek van Test-Aankoop uit 2018 blijkt dat 25 van de 51 USB-laders 
ernstige gebreken vertonen die kunnen leiden tot kortsluiting. In sommige gevallen 
loopt de gebruiker zelfs risico op elektrocutie. Dit wordt in 2019 bevestigd in het 
Rapport over de veiligheid van producten voor de consument (CASP 2019) van de 
Europese Commissie. Daarin staat dat 65 % van de geteste laders en iets meer dan  
10 % van de batterijen, niet aan de regelgeving voldoen. Om ongevallen te vermijden:

•   gebruik officiële en originele laders in goede staat, let op met te  
goedkope laders;

•   laad uw toestellen 's ochtends of ’s avonds op, zodat u ze in de gaten  
kunt houden, en zorg dat de lader niet te warm wordt;

•   laad ze op in een ruimte waar een rookmelder is.
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CEO van Sibelga genomineerd  
voor Manager van het Jaar  

Ga naar www.managerdelannee.be en stem online

Als energiedistributienetbeheerder in Brussel wil Sibelga een heuse drijvende kracht zijn  
achter de energietransitie. En da’s een zaak van iedereen! Geen holle frasen, getuige daarvan  
onze baanbrekende projecten, waarover u meer leest op p.11 in dit magazine.

Vandaag kunt u ons steunen. Zo behoort onze CEO, Marie-Pierre Fauconnier, tot de 10 Franstalige 
finalisten die door een professionele jury werden geselecteerd voor de Manager van het Jaar. 
Sibelga is hier best fier op, want het is de eerste keer sinds 1985 dat een openbare onderneming 
deze eer te beurt viel. De prijs is een initiatief van Trends in samenwerking met Kanaal Z.  
De genomineerde managers onderscheiden zich door hun vakkundig beleid en beslissingen  
die vernieuwing en groei in de hand werken.

Bent u voorstander van innovatie en uitmuntendheid op vlak van energie in Brussel?  
Voelt u zich ook betrokken bij een energietransitie voor en door de Brusselaar?  
Surf dan naar www.managerdelannee.be en lees het portret van Marie-Pierre Fauconnier. 
Online stemmen kan van 23/11 tot 06/12. Alvast bedankt voor uw vertrouwen en uw steun! 
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Verwarmen  
met  
infrarood- 
panelen 
Infrarood verwarmingstoestellen zijn al enkele jaren 
op de markt. Het comfort dat ze bieden, maakt de 
technologie in welbepaalde gevallen interessant.  
Al heeft directe elektrische verwarming natuurlijk  
een prijs...

Een spiegel in de badkamer die een 
behaaglijke warmte afgeeft terwijl u uw 
tanden poetst? Een plafondpaneel dat 
uw huid verwarmt als u uit de douche 
stapt? Een vlak wandpaneel dat het snel 
knus warm maakt in de ruimte waar u 
aan het werk bent? Dat mag u verwach-
ten van verwarmingspanelen die op infra-
roodstralen werken.

Klassieke verwarming werkt via convectie 
en verwarmt de lucht in de ruimte waar 
ze geïnstalleerd is. Infraroodpanelen 
daarentegen stralen gericht warmte af op  
mensen en voorwerpen die zich in de 
buurt bevinden. Ze zetten elektriciteit 
om in infraroodgolven.

WAAR GEBRUIKEN? 
Wie in een passiefhuis woont of in een 
uitstekend geïsoleerde woning die weinig 
verwarming nodig heeft, kan infrarood-
panelen als hoofdverwarming gebruiken. 
Maar de panelen kunnen evengoed die-
nen om sommige vertrekken korte tijd mee 
bij te verwarmen, of op plaatsen die ‘niet 
te verwarmen’ zijn. Denk maar aan een  
buitenterras, grote werkplaats, ruimte met 
hele hoge plafonds, enz. Infraroodpanelen 
als bijverwarming hebben een aantal 
voordelen tegenover klassieke elektrische  
verwarming.

TROEVEN
+  Uiterst vlak, stijlvol, discreet, eventueel decoratief

+  Kunnen worden bevestigd aan muur of (bij voorkeur) plafond

+   Billijke prijs (zowat € 500 incl. btw voor een paneel van 800 W,  
excl. installatie)

+  Kunnen nog een andere functie hebben (bv. spiegel)

+   Verwarmen het lichaam rechtstreeks  

+  Onmiddellijk efficiënt en flexibel in gebruik (geen inertie)

+  Veroorzaken geen luchtstromingen en verspreiding van stof

BEPERKINGEN EN NADELEN
-   Verbruiken directe elektriciteit zonder accumulatie

-   Gebruikskosten kunnen oplopen indien de afstelling niet optimaal is

-   Het warmtegevoel verdwijnt zodra u zich verder van het toestel 
verwijdert  

-   Niet geschikt voor slecht geïsoleerde woningen 

-   De oppervlaktetemperatuur blijft hoog en kan kinderen onaangenaam 
verrassen

©
 F

re
ed

am

Elektrische verwarmingstoestellen 
verbruiken per definitie heel wat 
stroom. Ongeacht of ze nu werken met 
infraroodstraling, een weerstand, een  
ventilo-convector, en met of zonder iner-
tie. Indien de netstroom hoofdzakelijk van 

hernieuwbare oorsprong was, zouden 
de toestellen ecologisch best wel inte-
ressant zijn. Zolang dit niet kan, vormen  
infraroodpanelen al een mogelijk alter-
natief voor de klassieke elektrische  
verwarming.
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CAIRGO BIKE 
Voor een betere  
luchtkwaliteit
Cairgo Bike is een driejarig project 
van het gewest dat de cargofiets 
voor professioneel gebruik moet 
bevorderen. Het is een van de  
11 projecten uit 222 weerhouden 
voorstellen en wordt voor 80% 
gefinancierd met middelen van 
het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling.

Volg de Brusselse lucht- 
kwaliteit in real time op   

https://luchtkwaliteit.brussels

Volgens het Brusselse ministerie van 
Mobiliteit zou het fileprobleem opgelost 
zijn als er 20% minder wagens rondrijden. 
Telewerk, glijdende werkuren en alterna-
tieve vervoermiddelen kunnen daartoe bij-
dragen. Ook door de openbare ruimte zo 
in te richten dat we gemakkelijker afstand 
kunnen houden, zal het leven in de stad 
aangenamer worden. Zo werd de Brusselse 
vijfhoek opgedeeld in zogenaamde woon-
erven.  Voetgangers mogen er de volledige 
breedte van de openbare weg gebruiken 
en automobilisten moeten zich houden 
aan een maximumsnelheid van 20 km/u. 
Deze woonerven zijn onderling verbonden 
door assen waar een snelheidsbeperking 
van 30 km/u geldt. Verschillende gemeen-
ten namen soortgelijke maatregelen.

Meer info op:
www.brussel.be/woonerf

VLOT VERKEER VOOR IEDEREEN
Op een honderdtal kruispunten heeft 
Brussel Mobiliteit de verkeerslichten 
zodanig afgesteld dat het verkeer voor 
voetgangers, fietsers en auto’s er vlotter 
verloopt. Op vele plaatsen hoeven voet-
gangers zelfs niet meer op een knop te 
drukken om groen licht te krijgen voor 
het oversteken.

Het Brusselse fietspadennet wordt fors 
uitgebreid. Zo kan een groter aantal fiet-
sers op veilige afstand van elkaar rijden. 
Er komen nieuwe fietspadmarkeringen 
en op sommige plaatsen betonblokken.

BETERE LUCHTKWALITEIT IN BRUSSEL 
Nu er in de stad minder auto’s rond-
rijden, verbetert de luchtkwaliteit.  
En dat komt dan weer de gezondheid 
ten goede! Deels hebben we dat te 
danken aan Brusselaars die hun wagen 
inruilen voor de Brussel’Air-premie. Een 
mobiliteitspakket waarvan de inhoud 
verschilt naargelang de gekozen optie:  
een MIVB-abonnement, een fietspremie, 
een Cambio-abonnement, enz. In 2019 
werden 1225 premies toegekend, tegen 
457 in 2017 en 860 in 2018.

 
  

Mobiliteit  
post-corona

Misschien was de lockdown, net als voor zovelen, ook voor u een kans om andere gewoonten  
aan te nemen en nieuwe vervoermiddelen uit te proberen. Maar valt dit ook vol te houden?  
De overheid neemt alvast een reeks aanmoedigingsmaatregelen.
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Meer informatie over 
mobiliteit in Brussel 

Surf naar   
www.mobilite-mobiliteit.brussels/nl

Om alles te weten  
over het nieuwe mobiliteitsplan  

ga naar  
www.goodmove.brussels 
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Ventileren blijft hét 
wapen tegen CO 
Ook al is het aantal ongevallen de laatste jaren gedaald, toch blijft koolstofmonoxide -kortweg CO- een niet 
te onderschatten gevaar. Een gesprek met het Antigifcentrum.

In 1995 vielen in België nog 1 036 onge-
vallen (61 overlijdens) te betreuren als 
gevolg van CO-intoxicatie, tegen 343  
(29 overlijdens) in 2019. “Vaak hebben 
die ongevallen verschillende oorzaken”, 
zegt Jonas Van Baelen, apotheker en 
expert van het Antigifcentrum. “Met de 
nieuwe badgeisers en verwarmingsketels 
die geïnstalleerd worden door een vak-
man, gebeuren zelden ongevallen. Deze 
toestellen zijn voorzien van een techni-
sche terugslagbeveiliging (TTB), waar-
door ze bij zuurstoftekort of terugslag 
automatisch uitvallen. Oude apparaten 
hebben die beveiliging niet.”

“In Brussel zijn er nog veel oude wonin-
gen en dito toestellen in gebruik… Vaak 
ligt het probleem bij een oud of tweede-
handsapparaat dat door een leek geïn-
stalleerd werd, of bij een slecht onder-
houden schoorsteen. Zo nu en dan 
krijgen we ook te maken met een oude 
schoorsteen waarvan de buizen niet zijn 
aangepast aan een nieuw toestel.”

ONVOORZICHTIG GEDRAG
In andere situaties kan CO zich gaan 
ophopen: “Sommige mensen die  
het financieel niet breed hebben,  
verwarmen zich de hele dag met een  
kleine oliekachel. Zo’n toestel zonder 
schoorsteen mag eigenlijk elk halfuur  
maar 10 minuten werken. En je zou  
het misschien niet denken, maar  
ook de bij jongeren erg populaire 

shisha vereist veel zuurstof, omdat  
die doorgaans gedurende meer-
dere uren wordt gebruikt. Je moet de  
ruimte dus altijd goed verluchten”,  
raadt Jonas aan.

SOMS OOK EEN  
NATUURLIJK VERSCHIJNSEL
In de winter, als er sprake is van tem-
peratuurinversie, trekt een schoorsteen  
minder goed en dit kan leiden tot terug-
slag.

De beste tip van het Antigifcentrum is 
daarom: laat uw schoorstenen geregeld 
nakijken! Hebt u trouwens ergens een 
badgeiser staan die lucht aan de ruimte 
onttrekt (toestel van type B)? Zorg daar 
dan voor een ventilatieopening van zeker 
150 cm². Vaak is de deur voorzien van 
een ventilatierooster: dit mag u onder 
geen enkel beding afsluiten!

GOED OM TE WETEN
Ook als u een CO-detector heeft 
geplaatst, moet uw installatie 
aan de regels voldoen en is een 
geregeld onderhoud van toestel-
len en schoorstenen een must.

De tweejaarlijkse keuring van uw 
apparaten is overigens verplicht. 
Laat ze bij die gelegenheid dan 
ook meteen nakijken voordat u 
overschakelt op rijk gas.

Aankooptips en meer info:

Typ CO-intoxicatie  
op www.antigifcentrum.be

CO ontstaat bij onvolledige 
verbranding van gas door 

gebrek aan zuurstof 
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We moeten overstappen naar een nieuw energiesysteem waarbij  
de vertrouwde productie- en verbruiksmethodes volledig worden 
herzien. Waarom? En hoe pakken we dat aan? Met een paar slimme 
kneepjes kan iedereen alvast zijn steentje bijdragen tot de 
energietransitie.

Energietransitie,
een zaak  
van iedereen!

Voor de bevordering van de energie- 
transitie zijn twee dingen cruciaal: 

•   efficiënter omspringen met ener-
gie, d.w.z. minder energie verbruiken 
voor verwarming, verplaatsing, werk … 

•  overschakelen van fossiele brand- 
stoffen (aardolie, gas, kolen) op een 
reeks hernieuwbare bronnen  
(zon, wind, waterkracht, aard- 
warmte …) voor productie van  
de energie die nog nodig is.

Waarom veranderen?

Steenkool zorgde, gevolgd door petro-
leum, voor technische vooruitgang  
en economische groei. Maar de  
oliecrisis van de jaren 70 maakte  
meteen duidelijk hoezeer we afhangen 
van deze energiebron die overigens niet  
onuitputtelijk is. 

Met de ontdekking van de klimaatver-
andering enkele jaren later, groeide het 
besef dat fossiele brandstoffen het milieu 
en ons voortbestaan in gevaar bren-
gen. Kernenergie houdt dan weer heel 
andere risico’s in en put eveneens uit  

niet-hernieuwbare voorraden van radio-
actieve mineralen.

Om deze redenen ruimen fossiele brand-
stoffen stilaan plaats voor groene ener-
gie. Die heeft namelijk geen impact op 
het klimaat, want ze stoot geen broeikas-
gassen uit, is eindeloos en bijna wereld-
wijd beschikbaar.
 

Hoe gebeurt dit  
in de praktijk? 
De oplossing schuilt in de zogenaamde 
energiemix, een verzamelnaam voor een 
reeks energiebronnen. Dit gaat weliswaar 
gepaard met de nodige problemen: 

•   (hernieuwbare) groene energie-
bronnen zoals zonne- en windener-
gie zijn fluctuerend, onregelmatig en 
weinig voorspelbaar;

•   er zijn steeds meer lokale energie-
producenten die moeten worden 
opgenomen in het bestaande elektri-
citeitsnet;

•   mogelijke stroomoverschotten 
mogen niet verloren gaan en dus 
moeten we middelen vinden om ze 
op te slaan;

•   de elektriciteitsnoden van huis-
houdens en industrie vallen niet op 
het moment waarop de productie 

van hernieuwbare stroom haar piek 
bereikt. Vraag en aanbod moeten 
voortdurend in evenwicht zijn;

•   aangezien de productie van her-
nieuwbare energie danig fluctueert, 
moet het elektriciteitsnet almaar 
flexibeler worden. Alleen zo kunnen 
vraag en aanbod op elk moment en 
tegen de beste prijs onderling afge-
stemd zijn;

Daarnaast is het, geheel volgens de 
geldende nationale en Europese regels, 
zaak om minder en efficiënter energie 
te verbruiken. Enkele voorbeelden: 

•   energiezuinige toestellen gebruiken;
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•   andere vervoermiddelen kiezen;
 
•   energie besparen door ons gedrag aan 

te passen;

•   maximaal kiezen voor zelfver-
bruik, m.a.w. elektriciteit verbrui-
ken op tijdstippen waarop die wordt 
geproduceerd (voor prosumenten);

•   zo mogelijk aansluiten bij een ener-
giegemeenschap, een project  
voor collectief zelfverbruik, om 
samen, met een wijk of straat, de 
stroomoverschotten te verbruiken  
van een grote lokale prosument.  
Denk bijvoorbeeld aan een school  
tijdens de vakantie.

Nationale en regio-
nale doelstellingen
De Europese Unie legde vanaf 2007 doel-
stellingen vast om tegen 2020 de broei-
kasuitstoot te verminderen, hernieuw-
bare energie verder te ontwikkelen en de 
energie-efficiëntie te verbeteren. Europa 
bekrachtigde in 2016 het klimaatakkoord 
van Parijs en werkte een aantal acties uit 
om dat tegen 2030 te verwezenlijken.

In 2021 wordt in Glasgow de 26ste 

Conference of the Parties (COP) gehou-
den in het kader van het Klimaatverdrag 
van de Verenigde Naties. Tot de doel-
stellingen behoren het versterken van 
de klimaatambities van de landen, het 

 
Zo’n twintig ondernemingen die 

in Brussel actief zijn (waaronder 

Sibelga), willen tegen 2030 in de 

hoofdstad 30 unieke initiatieven 

opzetten die de CO2-uitstoot met 

30% verlagen. Ze krijgen daarbij 

de steun van banken, federaties, 

BECI (Kamer van Koophandel) en 

vooraanstaande academici en eco-

nomen.

Met hun initiatief willen ze crea-

tieve oplossingen bedenken voor 

energieproblemen, door samen 

te werken in plaats van in con-

currentie te treden. Dat gaat van 

elektrische mobiliteit, opleiding en 

telewerk tot de verwarming van 

gebouwen, die verantwoordelijk 

is voor de meeste CO2-uitstoot in 

Brussel.

aangaan van nieuwe verbintenissen en 
het opzetten van een wereldwijd systeem 
voor koolstoftaks.

Om in te spelen op de Europese doelstel-
lingen namen de gewesten in België een 
aantal steunmaatregelen zoals groene-
stroomcertificaten, premies, belastingver-
minderingen, EPB-certificaten, enz.

‘303030’,  
ambitieus plan  
voor Brussel

Meer info op:  
www.303030.eu

winter 2020  Sibelga
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ZONNE-ENERGIE IN BRUSSEL: 
OOK IETS VOOR U!

Ondanks de voortdurende ontwikke-
ling van de hoofdstad, blijkt het ener-
gieverbruik in Brussel stilaan te dalen.  
In vergelijking met 1990 bedraagt  
dat inmiddels 5% minder. En dat is 
grotendeels te danken aan fotovolta-
ische installaties: in Brussel zijn er al 
zowat 8 000.

Woont u in een appartements-
gebouw? Ook daar is een zonne-
installatie perfect mogelijk! In 
de hoofdstad komen ze steeds  
vaker voor op daken van mede- 
eigendommen.

Sleutelrol voor waterstof  
bij de energietransitie
Hernieuwbare waterstof is een gas dat wordt geproduceerd met het 
overschot aan groene stroom (in periodes met veel wind of zon). Een gas 
onder druk opslaan is namelijk eenvoudiger en goedkoper dan elektriciteit  
stockeren in batterijen. De waterstof kan dan meteen als brandstof 
dienen, desnoods gemengd met aardgas. Het is ook mogelijk om opnieuw 
elektriciteit te produceren in een brandstofcel met waterstof. Dankzij 
waterstof zou je in huis doorlopend over hernieuwbare energie kunnen 
beschikken. Batterijen zijn vooralsnog weinig rendabel, maar zullen de 
komende jaren allicht in prijs dalen. Zo bijvoorbeeld zou het mogelijk zijn 
om ’s avonds de verlichting aan te steken zonder stroom van het net af 
te nemen.

Checklist voor een  
snellere energietransitie

Ik investeer voor mezelf en het klimaat

o  Ik verbeter mijn woning (isolatie, doeltreffende verwarming).

o Ik produceer zelf een deel van mijn energie.

o  Ik doe zo veel mogelijk aan zelfverbruik, bijvoorbeeld door mijn toestellen te laten werken  

wanneer mijn installatie het meest produceert.

o  Ik vervang energieverslinders (oude koelkast, diepvriezer).

o  Ik kies voor een groene leverancier.

o  Samen met mijn syndicus start ik een project om zonnepanelen in mede-eigendom te laten  

installeren op mijn gebouw.

o  Ik laat me informeren over projecten van energiegemeenschappen.

o  Ik win informatie in over projecten, premies, energiereglementering …

Zo draag ik dagelijks mijn steentje bij 

o  Ik vervang mijn lampen door leds.

o  Ik neem geen bad maar een douche.

o  Ik programmeer mijn thermostaat.

o  Ik pas mijn gedrag als consument aan: ik speur naar toestellen in waakstand, ik zet de verwarming  

1°C lager, ik installeer een waterbesparende douchekop, ik zet alle mengkranen op de koud-

waterstand, ik plaats een deksel op mijn kookpannen terwijl ze opwarmen, ik ontdooi mijn diepvriezer,  

ik gebruik het ecoprogramma van de wasmachine, enz.

o  Ik ga vaker te voet, neem de fiets of het openbaar vervoer.

o  Ik stem mijn verbruik af op de beschikbare netstroom, dankzij de gegevens die ik krijg van de slimme 

meter (indien ik er een heb).

Ontdek nog meer bespaartips op www.energids.be 
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Bij dit project verkopen de school en een particulier hun over-
tollige zonne-energie door aan de buren die aangesloten zijn 
op dezelfde laagspanningskast. De producenten ontvangen 
een vergoeding voor de opgewekte stroom die ze delen, en de  
verbruikers moeten minder neertellen voor hun elektriciteit  
(incl. transport en distributie). “Voorts betalen ze ook een eerlijke 
prijs voor het netgebruik”, zegt Benjamin Wilkin, directeur van de 
Association de Promotion des Energies Renouvelables (APERe).

Dit sociaal-economische proefmodel is alvast veelbelovend.  
“Het toont hoe mensen lokaal weer zelf in energie kunnen 
voorzien”, aldus Benjamin. “Dergelijke projecten zullen de 
overheid helpen bij het uittekenen van een wettelijk kader 
voor de omzetting van de Europese richtlijnen. Die geven alle 
consumenten het recht om hernieuwbare elektriciteit te pro-
duceren, te verbruiken en door te verkopen. Zelf opgewekte 
elektriciteit verkopen is echter nu nog verboden zolang je geen  

vergunning van een leverancier hebt. Het project in Ganshoren 
kon er dan ook enkel komen dankzij de afwijking die Brugel 
heeft toegestaan en met de steun van Leefmilieu Brussel en 
Sibelga.” Zodra de marktregels en tarieven vastliggen, zal dat 
een kans zijn voor nieuwe hernieuwbare energiegemeen-
schappen. Andere Brusselse projecthouders hebben al een 
afwijking aangevraagd.

BOVENAL EEN SOCIALE UITDAGING 
“Volgens de officiële teksten van de Europese Unie zijn ener-
giegemeenschappen in de eerste plaats gericht op het schep-
pen van economische, sociale of milieuvoordelen en niet 
zozeer op financiële winst. Dat de sociale economie ingang 
vindt in deze profitgerichte sector, is zonder meer revoluti-
onair. “Dé vraag aan de grote energiespelers van morgen is 
dan ook: welke meerwaarde kunnen jullie diensten bieden?",  
besluit de directeur van APERe.

GETUIGENIS

Sibelga, klaar voor de uitdaging
Als distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit wil Sibelga ook inspelen op de veranderende energiebehoeften 
van de Brusselaars en de klimaatuitdagingen. En dat resulteert in een hele reeks initiatieven en projecten:

•  Mobiliteit: medewerking aan het project Electric Avenue 
(installatie van 300 openbare laadpalen aan de Louizalaan); 
vergroening van het bedrijfsvoertuigenpark van Sibelga (2021: 
50% voertuigen op elektriciteit of aardgas, 100% tegen 
2028); project Mobiclick in samenwerking met de overheid 
(overschakelen op emissievrije bedrijfsvloot), enz.

•  Openbare verlichting: geleidelijke vervanging van de 
vroegere lampen door leds, dimming-tests in een aantal 
straten, installatie van geconnecteerde lichtpunten, enz.

•  Zonne-energie: Solarclick-project in samenwerking met 
de overheid (installatie van 85 000 m² zonnepanelen op 
150 Brusselse gebouwen), medewerking aan de eerste twee 
proefprojecten rond energiegemeenschappen (collectief 
zelfverbruik) in Vorst en Ganshoren, enz.

Sibelga startte ook een samenwerkingsproject op met John 
Cockerill en Fluxys, het zogenaamde H2GridLab. 

Daarbij zullen in het ontvangst- en drukreduceerstation 
van Anderlecht verschillende proefprojecten plaatsvinden;  
productie van groene waterstof via fotovoltaïsche elektriciteit 
uit zonnepanelen op de site, lokale opslag en injectie van 
waterstof in een experimenteel net. 

School deelt opgewekte 
zonne-energie  
De school Nos Bambins in Ganshoren maakt deel uit van een eerste Belgische 
proefproject voor een hernieuwbare-energiegemeenschap.

winter 2020  Sibelga
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Fossiele brandstoffen (kolen, gas en 
aardolie) zijn een bron van broeikasgassen 
en ruimen daarom steeds meer 
plaats voor elektriciteit. Die speelt 
inderdaad een toenemende rol in onze 
energievoorziening. Maar om stroom te 
produceren zonder enige CO2 -uitstoot,  
is wel een groenere aanpak nodig.

Hoe ziet de energie  van de toekomst eruit?

WARMTEPOMP
WARMTE-

KRACHTKOPPELING 
GAS

ZONNEPANELEN aardgas

Lokale productie/ 
zelfverbruik

slimme  
meter

BIOBRANDSTOF  
GROEN GAS

BIOGASCENTRALE

Het slimme elektriciteitsnet, 
in handen van distributienet-
beheerders zoals Sibelga, 
wordt geleidelijk een plek voor 
geoptimaliseerde energie-

uitwisseling. De blauwe pijlen tonen 
in welke richting de elektriciteit 
zich beweegt tussen het netwerk 
en de producenten, verbruikers, 
opslagsystemen en prosumenten.  
In de toekomst krijgen talloze 
energiespelers, waaronder zelfs de 
particuliere verbruiker, binnen dat 
netwerk verschillende functies.

BELGISCHE
ENERGIEMIX  
AUGUSTUS 2020

Bron: ELIA & GIEC
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Hoe ziet de energie  van de toekomst eruit?

WINDMOLENS

ÉCOLE

BATTERIE DOMESTIQUE

Meer info over de verschillende elementen van deze infographic? Surf naar 
www.energids.be en kom er alles te weten over de thuisbatterij, warmte-
krachtkoppeling, groen rijden, warmtepompen, enz. 

WIJKBATTERIJ

SMART CHARGING

Slim 
energiebeheer

Lokale productie/ 
zelfverbruik

Productiepark 
voor groene 

energie

WATERSTOFPRODUCTIE  
VIA ELEKTROLYSE

ZONNEDELEN

ENERGIEGEMEENSCHAP: bv. woningen + school

WARMTENET

aardgas ZONNEPARK

+ -

BEHEER VAN HET  
SLIMME ELEKTRICITEITSNET
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Het belang van  
goede aarde
Wellicht denkt u nu: wat maakt het uit, ik heb toch geen tuin. Met ‘aarde’ bedoelen we hier echter de 
verbinding met de aardbodem die essentieel is voor uw veiligheid bij het gebruik van een elektrische 
installatie. Een woordje uitleg.

In de praktijk is de aarding een geel-
groene kabel waardoor geen elektriciteit 
loopt, als alles goed gaat tenminste. Deze 
kabel is aangesloten op een koperen pin 
of lus die vlak naast uw woning in de 
grond is geslagen.

Louter technisch gezien zou een  
elektrische installatie perfect kunnen 
werken zonder die aarding. Vanuit 
veiligheidsoogpunt is het echter 
een heel ander verhaal: de aar-
ding beschermt u namelijk tegen  
elektrocutie.

HOE WERKT HET?
Als een toestel, een stekker, een kabel, 
een lamp of een schakelaar defect  
is door ouderdom, toevallig beschadigd 

of oververhit is, dan kan zich een stroom-
lek voordoen.

Gelukkig zorgt de aardkabel ervoor dat 
die ontsnapte elektriciteit afgeleid wordt 
naar de grond, waar ze veilig kan ver-
dwijnen. Anders zou de stroom via uw 
handen door uw hele lichaam kunnen 
gaan om de grond te bereiken. Gevolg:  
(zware) brandwonden met mogelijk zelfs 
dodelijke afloop.

Daarom worden alle stopcontacten, licht-
punten van de elektrische installatie, en 
zelfs alle leidingen en metalen massa’s 
van het huis (fornuis, douche, badkui-
pen, radiators, enz.) die per ongeluk met 
de elektrische stroom in contact kunnen 
komen, verbonden met de aarde.

IS ZO’N AARDING VERPLICHT?
Absoluut. Net als de aardingsschake-
laar trouwens:  een mechanisch systeem 
waarmee u de aarding tijdelijk kunt 
onderbreken en de spreidingsweerstand 
controleren. Dit is de hoeveelheid elektri-
citeit die door de aarding kan stromen. 
In België mag die niet meer dan 30 Ohm 
bedragen.

EN WAT IS MIJN AARDE  
NU WAARD?
Twijfels over de kwaliteit van uw aarding? 
Geen idee of de groengele kabel vanuit 
de verdeelkast wel degelijk naar de pin in 
de grond loopt? Bang dat de kabel tijdens 
werkzaamheden misschien is doorgesne-
den? Is er wel een aardingsschakelaar? 
Zou de pin mettertijd niet verroest zijn? 
Geen paniek: dat valt allemaal te meten, 
te controleren en te herstellen. Er hoeft 
alleen maar iemand voor langs te komen 
en uw veiligheid is gewaarborgd.

Waarin verschilt  
een aarding van  

een differentieelschakelaar?

Lees meer over dit vitale onderdeel 
van uw elektrische installatie op   

www.energids.be 
zoekterm ‘aarding’  
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Meer info?

C-Dienst

IJskelderstraat 37 in Sint-Gillis  
Tel. 02 537 51 30 
ma - vr: van 9.30 tot 12 uur

infoasbl@compagnonsdepanneurs.be

www.compagnonsdepanneurs.be

In normale omstandigheden wisselen 
zo’n 40 klussers elkaar af in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest: “Wij zijn stuk 
voor stuk vrijwilligers, op een team van 
professionele schilders na”, zegt Norbert 
Kirschfink, burgerlijk ingenieur en al zo’n 
tien jaar C-Dienstwerker. “Ieder springt in 
wanneer hij tijd heeft. Dat kan gaan van 
één dag om de twee weken tot twee of 
zelfs meer dagen per week. Kleine repa-
raties aan kranen, sanitair en elektrische 
installaties, meubels in mekaar zetten en 
herstellen: we doen het allemaal. 

Voorts moeten wij al eens een elektri-
sche boiler installeren, de achterkant van 
een radiator isoleren of ramen en deuren 
tochtvrij maken… En ja, we geven ook 
energiebesparingstips!”

HOE GAAT DAT IN  
COVID-19-TIJDEN?
I n  2019 voerden de Brusse lse 
C-Dienstwerkers zo’n 1700 klussen uit. 
Omdat de meeste klussers de pensioen-
leeftijd hebben, behoren ze tot de risi-
cogroep voor het coronavirus. Daarom 
zijn er nu geen 10, maar 2 of 3 teams. 
“Wij doen zeker de dringende klussen en 
houden ons daarbij strikt aan de hygië-
nemaatregelen”, aldus directrice Cécile 
Nyssen. “Er zijn momenteel een twin-
tigtal aanvragen, het meubelmagazijn is 
elke donderdagochtend opnieuw open 
en ook de schildersploeg is aan het werk. 

C-Dienst: helpende 
hand voor kansarmen
Een kapotte plafondlamp, 
defecte schakelaar of slecht 
werkende boiler? Voor deze en 
nog vele andere klusjes kunnen 
minderbedeelden nagenoeg 
kosteloos terecht bij een team 
van vrijwilligers.

Een van de C-Dienstwerkers die al  
20 jaar actief was, is helaas overleden aan 
COVID-19. Dat heeft ons allen zwaar aan-
gegrepen.”

VOORRANG AAN  
KWETSBARE PERSONEN 
“Als mensen ons bellen, schatten wij in 
hoe ze er financieel voorstaan en hoe 
dringend ze hulp nodig hebben”, aldus 
Norbert. 

“Achten wij de middelen van iemand 
toereikend op basis van het indelings-
schema van de OCMW’s, dan verwij-
zen wij door naar een andere dienst.  
Zo niet gaan wij langs in teams van 
twee. Het werk zelf is gratis. Er is enkel 
een kleine bijdrage voor de verzekering, 
verplaatsing en het materieel. Nieuwe 
onderdelen worden gefactureerd  
tegen kostprijs, voor tweedehands  
stukken vragen we een symbolische 
prijs.”

 
‘Zalig om eindelijk ook  
eens met de handen  

te kunnen werken, en  
niet alleen met mijn hoofd!’ 

glimlacht Norbert.

Norbert en zijn collega-vrijwilligers geven toestellen 
een nieuw leven in de werkplaatsen van de vereniging. 

(n.v.d.r.: deze foto werd genomen vóór de coronacrisis)
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DE ENERGIEQUIZ

NIEUW ENERGIELABEL 

Weg met A+, ++ 
Sinds de jaren 90 is elk elektrisch huishoudtoestel voorzien van een label.  
Deze indeling op basis van de energieprestaties maakt het makkelijker  
om te vergelijken en te kiezen. Door de technologische ontwikkelingen 
scoorden steeds meer toestellen beter dan A, en kwamen er  
geleidelijk ook de categorieën A+, A++, enz. bij.

Omdat deze rangschikking stilaan achterhaald was, werd ze onlangs  
herzien en uitgebreid. Zo krijgen toestellen voortaan een score  
van A tot G. Schrik niet bij het zien van klasse E of F: door de strengere 
indeling kan het nu nog label A of B hebben. Tijdens de overgangs-
periode, van november 2020 tot maart 2021, zal alle huishoudelektro 
zowel het oude als het overeenstemmende nieuwe label dragen.

Wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers en (wijn)koelkasten komen als 
eerste aan de beurt. Het nieuwe label geldt vanaf maart 2021.

Antwoord: Volledig opengedraaid. Anders zou er een conflict zijn tussen de ‘beslissingen’ 
van de thermostaat en die van de kraan. Lees er meer over op www.energids.be:  
‘Hoe werkt de regeling van mijn verwarming?’

(antwoord hieronder)
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Ontdek al onze tips op: energids.beenergids.beenergids.be

Nuttige energieweetjes voor thuis

VERLICHTING 

welke lamp 

voor welke 

Download ons gratis e-book  
voor meer energietips!
aSurf naar www.energids.be 

a�Klik op ‘Mijn gratis e-book downloaden‘

aVul uw naam en e-mailadres in 

           ... en klaar is Kees!

energids.be

NEEM DE GOEDE GEWOONTE OM DE RADIATOREN REGELMATIG TE ONTLUCHTEN. 

Luchtbellen en bezinksel kunnen namelijk de goede werking van het verwarmingssysteem 

in het gedrang brengen. Niet alleen belangrijk dus, maar ook in 1-2-3 geklaard!

55

>  Schakel de verwarming uit, 
inclusief de circulatiepomp 
(ketel in 'zomerstand').

>  Houd een opvangbakje onder de ontluchtingskraan.

>  Steek de sleutel in de kop van de ontluchtingskraan 

en draai deze langzaam in tegenwijzerzin.

 >  Hoor je een fl uitgeluid? Heel goed, dit betekent dat 

de lucht door het water uit de radiator wordt geperst.

 >  Laat de kraan nog enkele seconden lopen tot 

het waterstraaltje regelmatig wordt en draai hem 

dan dicht.

START DE ONTLUCHTING

Zoek de ontluchtings-kraan (messing wieltje 
of zeshoekige holle kop) 
boven aan de radiator, 
aan de kant tegenover 
de thermostaatkraan.

>  Draai de kraan weer dicht, zonder te veel kracht uit te oefenen.>  Doe hetzelfde met alle radiators.

EINDE 

>  Wacht tot alle radiators 
koud aanvoelen voor je 
verdergaat! >  Draai de thermostaatkraan volledig open.

55 Stappenplan radiator ontluchten 
VOORBEREIDING 

  1


  2

  3

5

4

 

Radiators ontluchten
Voordat je de verwarmingsketel opnieuw start.

Telkens wanneer een radiator niet over het hele 
oppervlak even warm aanvoelt.

Boven of beneden beginnen?
Zijn er meerdere radiators om te ontluchten, begin dan 

altijd beneden en ontlucht de hoogst gelegen radiator 

als laatste.

Wanneer?



>  Schakel de verwarming uit, 

>  Draai de 

5555555

44

openen

sluiten

Hoe de thermostaatkranen afstellen in de ruimte 
waar de omgevingsthermostaat zich bevindt?

r Volledig dichtgedraaid?

r Volledig opengedraaid?

r Half opengedraaid?

energids.be

44
Klassieke gloeilampen zijn al lang geen optie meer. Alles draait 

nu om led. De lichtopbrengst van dit soort lampen neemt jaar na 

jaar toe. De onderstaande vergelijkingstabel is dan ook slechts 

een leidraad.

HALOGEEN-LAMP 

Klassieke gloeilampen zijn al lang geen optie meer. Alles draait 

nu om led. De lichtopbrengst van dit soort lampen neemt jaar na 

jaar toe. De onderstaande vergelijkingstabel is dan ook slechts 

een leidraad.

HALOGEEN-
LEDLAMP

Keuzewijzer: welke lamp 
voor welke plek?

KLASSIEKE GLOEILAMP 

Wist je dat ...?Als je een gloeilamp van 60 W vervangt door een led, betaal 

je voortaan 4,4 €/jaar in plaats van 24,4 €/jaar. Zo verlaag 

je dus je energiekosten met maar liefst 70 à 90%.

15 W
25 W

40 W
45 W

25 W
40 W
60 W
75 W

2 W

5 W

7 W

9 W

 

DENK IN LUMEN ...Lumen is de eenheid van 
lichtstroom. Het aantal lumen 
staat op de verpakking vermeld.

=
=
=
=

 

Ledverlichting: welke kleur?
De kleurtemperatuur van een lamp wordt 

uitgedrukt in graden Kelvin (K). Hoe hoger dit

getal, hoe kouder (blauwachtiger) het licht.
 

 

 

 

Koud wit 5 500 tot 6 000 K 

Neutraal wit 4 000 tot 4 500 K

Warm wit 2 500 tot 3 000 K 

Geelachtig wit +/- 2 200 K

Professionele verlichting: garage, werkplaats, sportzaal

Kantoorverlichting: kantoren, showrooms

Woonverlichting: eetkamer, keuken

Gedempte verlichting: 
sfeerverlichting voor slaapkamer, woonkamer

>
>
>
>

>
>
>
>

220-250
410-470

700-810
920-1060

lumen
lumen
lumen
lumen

INDICATIE : welk vermogen kiezen voor ledverlichting?
Aantal watt klassieke gloeilamp

10
=

Aantal watt nieuwe ledlamp

+/-

Een voorbeeld: een klassieke 
gloeilamp van 60W komt 
overeen met een ledlamp van 
7W (700-810 lumen)

>  Elke stand stemt beantwoordt aan 

een gewenst temperatuurniveau: 

van 1 (minst warm) tot 5 (warmst).

>  Als de omgevingstemperatuur 
daalt, gaat het mechanisme van de 

thermostaatkraan open om warm 

water in de radiator te laten 
stromen.

>  De stand vorstvrij  beschermt 
de installatie bij vrieskou.

vorstvrij  beschermt 
de installatie bij vrieskou.

SLAAPKAMERvolgens je comfort

19°C - 21°C

1-2-3

5

22

NACHTHAL BADKAMER

1


3-4

KINDERKAMER

Aanbevolen standen voor een aangename en energiezuinige kamertemperatuur 

Draai minstens één keer per jaar aan elke kraan. Zo voorkom je dat het mechanisme vast komt te zitten.

5 
1

2
3

4

Open de thermostaatkranen 
volledig (5) in het vertrek waar 
zich de kamerthermostaat of 
draadloze thermostaat bevindt 
(doorgaans de woonkamer).

5 
1

2
3

4

Vind je het ‘s ochtends te 
koud, pas de regeling van 
de kranen dan niet aan, 
maar laat de verwarming 
vroeger opstarten.

06:00

Vorstvrije stand = 6°C

Hoe stel ik mijn thermostaatkranen in? energids.be

Stand 2 = 17°C

Stand 1 = 15°C

Stand 5 = 23°C

Stand 3 = 19°C

Stand 4 = 22°C

2

1
4-5

KEUKEN

3

1
2

3 4

5

GANG

WOONKAMER

Realisatie : Sibelga - PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère - Verantwoordelijke uitgever: Marie-Pierre Fauconnier

Hoofdredacteur: Stéphanie Migeot - Concept, Pre-press & Productie: Dimensions

L' « Urban mining » 
Les déchets des villes deviennent une source 
importante de matières précieuses pour l’industrie.  
D’où cette expression anglaise d’urban mining :  
la « mine en ville » ! 

Les centres de recyclage constituent même parfois la 
source principale d’approvisionnement pour certaines 
matières précieuses et rares. Récupérées, elles coûtent 
moins d’énergie que la production neuve, elles sont 

         

Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?
Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met financiële 
problemen en heeft uw leverancier u een ingebreke-
stelling gestuurd? Laat het probleem dan niet verer-
geren en vraag meteen het statuut van beschermde  
klant aan bij uw OCMW. Als u voldoet aan de voor-
waarden, wordt het contract met uw commerciële  
leverancier geschorst. Sibelga zal u dan als sociaal  
leverancier gas en elektriciteit aanleveren. De sociale 
tarieven worden voortaan vastgelegd voor 3 maan-
den (zie hieronder).

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 0,1342 €/kWh 0,0147 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag 0,1387 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1121 €/kWh

Tarief ‘uitsluitend nacht‘ 0,0822 €/kWh
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Tarieven geldig van oktober tot en met december 2020, exclusief federale bijdrage en extra taksen ter uitvoering van het ministerieel besluit van 28/03/19.


