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Nieuwe kijk
op stadsmobiliteit

Mensen hebben te lang gedacht dat
een eigen wagen dé oplossing was
voor al hun problemen. Dat idee is
inmiddels achterhaald, en dat merk
je ook dagelijks in Brussel. Niet
alleen aan de verkeersdrukte, maar
ook aan de spitsvondige oplossingen die opduiken in het straatbeeld.
D e get uige nis s e n v an e nkele
B r us selaar s in het dos sier op
p.11 zijn dan ook opvallend. Zij
omschrijven zichzelf namelijk niet
als ﬁetser, voetganger of automobilist. Neen, ze vinden de mobiliteit
opnieuw uit, en dat is er een in meervoudsvorm. Het zijn veelgebruikers
die volgens het moment, de plaats,
de omstandigheden en de behoefte
switchen van het ene vervoermiddel
naar het andere.
Drie typische kenmerken van de
nieuwste mobiliteitsvormen: ze zijn
connected, kunnen gedeeld worden en stoten geen CO2 uit. Micro

vervoermiddelen zijn elektrisch en
proper. We moeten wel nadenken
over hun drievoudige connectie:
onderling, met het internet (om
te huren/reserveren en om routes
te raadplegen) en met het elektriciteitsnetwerk (om voertuig en
smartphone te kunnen opladen).
Slimme netten, smart grids, zijn dus
cruciaal voor de nieuwe mobiliteit.
Zo bvb. zou de energie van een remmende trein die Brussel binnenrijdt,
gerecupereerd kunnen worden en de
wagens van pendelaars opladen via
laadpalen op een overstapparking.
Dat allemaal terwijl de bestuurders de laatste kilometer naar hun
werk aﬂeggen met een elektrische
step! Maar zover zijn we uiteraard
nog niet, dat is een geleidelijk proces dat nu volop aan de gang is.
En daarbij spelen de Brusselaars die
in dit nummer aan het woord komen,
zeker een voortrekkersrol!

Nuttige nummers
➜ Klantendienst
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• Sibelga 02 549 41 00
➜ Gasreuk

• Sibelga 0800 19 400

Ee n ﬁe ts
om te
leren
besparen

➜ Stroomstoring

• Sibelga 02 274 40 66

➜ Defect

openbare verlichting

• Gemeentewegen:
www.sibelga.be
of 02 274 40 66 (noodgevallen)
• Gewestwegen:
www.ﬁxmystreet.brussels
of mobiliteit@gob.brussels
of 0800 94 001

energids.be
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➜ Factuurprobleem

• Eerst navraag doen bij uw leverancier
• Indien nodig, Ombudsdienst
voor Energie: 02 211 10 60
• Of nog, Brugel: 0800 97 198
➜ Een

energieleverancier kiezen

• www.brusim.be
de Brusselse simulator
➜ Een

energiepremie aanvragen

• www.leefmilieubrussel.be
➜ Suggesties

of opmerkingen?

• redactie@energids.be

in een notendop

3

Premies: wat is nieuw?
Goed nieuws! Sinds 1 september kunt u ook een Brusselse groene lening
(max. € 25 000 tegen een rente van 0 tot 2 %) aangaan voor investeringen in
hernieuwbare energie, en dus niet uitsluitend voor energiebesparende werken.
Energiepremies aanvragen kan nu trouwens ook online. Minder papier en veel
efficiënter!
www.maisonenergiehuis.be > groene lening

Slimme
thermostaatkraan

170 000
Recordverkoop

© Vaillant

het cijfer

Condensatieketels op
aardgas

Ideaal voor collectieve
woongebouwen

Als de trend van begin 2017 zich voortzet, worden
er dit jaar in België 170 000 gascondensatieketels
verkocht. En daarmee sneuvelt het record van
2011 (166 000). In 80 % van de gevallen gaat het
om de vervanging van een oude installatie op
mazout of aardgas. Logisch, want condensatieketels
verbruiken 20 tot 35 % minder, en dan is de rekening
snel gemaakt...

De temperatuur
in een appartement
regelen is
moeilijker
als u in een
gebouw
woont met
collectieve
verwarmingsketel.
Hoe de verwarming
programmeren, de temperatuur aanpassen, enz.
zonder kamerthermostaat? Met de slimme
thermostaatkraan! Alle fabrikanten van
thermostaatkranen springen immers op de
‘connected’-trein. Zo bedient u voortaan uw
thermostaatkraan met de smartphone, waar u
ook bent. Reken op € 70/radiatorkraan, excl.
plaatsing.

©

Pellet vervangt schoorsteenvegen niet
schoorsteenveger pellets zijn overal vrij verkrijgbaar. Ze hebben zeker hun nut,
maar zijn geen garantie voor de goede en veilige werking van een pelletkachel.
Evenmin bent u wettelijk in orde. Deze kleine korrels die u toevoegt aan gewone
verwarmingspellets, bevatten additieven die verhinderen dat het roet
zich afzet. Voorts maken ze vuil los dat zich heeft opgestapeld langs de
schoorsteenwanden of het rookkanaal, ook in moeilijk toegankelijke zones.
toch blijft het onderhoud van uw schoorsteen door een installateur
sterk aangeraden. Bij bepaalde verzekeringsmaatschappijen is dit zelfs
verplicht.
hefst 2017
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Vergelijk de
prijs van uw
energiecontract

Wat te doen
bij een
stroompanne?

Bespaar jaarlijks tot € 700 dankzij de creg scan, een
initiatief van de federale reguleringscommissie CREG.
Deze online tool vergelijkt de contractprijzen van de
energieleveranciers zowel voor nieuwe contracten als
voor oude tariefformules. De vergelijker maakt daarbij
trouwens gebruik van de nieuwste cijfers. Probeer het
uit op www.creg.be/nl/cregscan
Kijk eerst of er in uw elektriciteitskast geen schakelaar
of differentieelschakelaar is ‘afgesprongen’.
Ja? Dan ligt de oorzaak van het probleem bij u.
Neen? Ga dan na of ook uw buren zonder stroom
zitten. Als dat het geval is, ligt de oorzaak bij het
distributienet.
• Bel dan Sibelga op 02 274 40 66.
• Meer weten? Bekijk onze video’s:
. ‘Wat te doen bij een stroomstoring?’
. ‘Waarom zijn er soms herhaaldelijke
stroomstoringen?’
Raadpleeg ook de simulator van de Brusselse regulator
Brugel op www.brusim.be

Afspraak op www.sibelga.be

Wanneer wordt uw
meterstand opgenomen?
Maandelijks doet Sibelga de ronde bij Brusselaars voor de
opname van de meterstanden. Is uw gemeente weldra
aan de beurt? Kijk snel 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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Bij nacht
en ontij
in de weer
voor u
een verdeelstation voor hoogspanningselektriciteit vernieuwen?
dat vraagt heel wat voorbereiding en organisatie. om de ongemakken voor de buurt te beperken, werkt sibelga ’s nachts volgens
een strikt uurrooster.
Onder het Montgomeryplein in Brussel
bevindt zich een van de Sibelgaverdeelstations voor hoogspanningselektriciteit. “De installaties werden geplaatst
tijdens de metrowerken van midden
jaren 70. Ze zijn dus ouder dan 40 jaar
en moesten vervangen worden door
moderne, waterdichte en afgesloten
installaties”, zegt Pascal, die bij Sibelga
verantwoordelijk is voor de modernisering van de verdeelstations. Een renovatie met vele voordelen: meer veiligheid,
minder kosten en plaatswinst. “De nieuwe
schakelaars zijn betrouwbaarder en

veiliger voor onze technici die er moeten werken. Zo kunnen we meteen ook
nieuwe technologieën gebruiken.”
precisieWerk in meerdere FAsen
Een verdeelstation vervangen gebeurt
door diverse professionals. Zij werken in
fasen, gespreid over meerdere maanden.
Pascal legt uit:
“Fase 1: we schakelen de installaties af
en bevoorraden onze klanten tijdelijk via
andere verdeelstations.
Fase 2: we demonteren de oude installaties en maken plaats voor de nieuwe.

“Betrouwbaar en veilig. Cruciaal als je
met elektriciteit werkt!”

Wat is een
verdeelstation?
Een verdeelstation is een elektrische installatie die de energie
‘verdeelt’ tussen meerdere hoogspanningscabines. Die zetten
de hoogspanning om in laagspanning waarna de elektriciteit
vervolgens tot bij u thuis wordt
gevoerd.

Fase 3: we starten met de ingenieurswerken en de montage van de nieuwe
cellen en grote installaties die via de
wegtunnels naar niveau -1 gebracht
moeten worden. Dat is ook de reden
waarom we het verkeer enkele uren
moeten onderbreken.”
VAn middernAcht tot 6 uur
’s morgens: rAce tegen de klok!
Om het verkeer te onderbreken is
een toelating nodig van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest. En in een stad
als Brussel mag dat alleen ’s nachts, om

De Montgomeryrotonde
Deze belangrijke Brusselse
verkeersader is vernoemd naar
de Engelse maarschalk Bernard
L. Montgomery (1887-1976),
een van de grote ﬁguren uit
de Tweede Wereldoorlog. Het
plein wordt doorkruist door
een wegtunnel en een meer
dan 500 m lange metrotunnel.

ongemakken voor de Brusselaars en pendelaars te beperken. “Vanaf 1 minuut na
middernacht tot 5u59 werken al onze
teams op volle kracht”, verduidelijkt
Pascal. “Want we hebben geen minuut
te verliezen. Eerst moeten we de oude
installatie in alle veiligheid uitschakelen.
Dan gaan onze teams aan de slag en
’s ochtends maken we dan alles weer vrij.”
stroomtoeVoer in de Wijk
gegArAndeerd
“Er is geen risico dat de wijk zonder
stroom valt: het is ons vak om ervoor te
zorgen dat we tegelijk de installaties renoveren en toch de energielevering blijven
verzekeren”, besluit Pascal.
Als u dus binnenkort na middernacht aan
de rotonde passeert en de tunnels zijn
gesloten, denk dan eens aan Pascal en zijn
collega’s. Enkele meters onder de grond
zijn zij ijverig voor u aan het werk...
hefst 2017
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een man, een beroep

nieuwe plaatsen. De individuele aansluiting van een nieuw toestel via een aparte
geveldoorvoering blijft afgeraden om
problemen qua stedenbouwkunde of
met de buren te vermijden.

Meerdere cv-ketels, 1 rookafvoer

Opgelet voor
de aansluiting!
Vanaf de jaren 70 verkoos men
een kleine boiler per appartement
boven een grote verwarmingsketel voor het hele gebouw.
Vandaag is de vervanging van die
individuele toestellen een delicate kwestie. De meeste gemeenschappelijke schoorstenen zijn
immers niet aangepast aan de
nieuwste ketels.
Philippe Deplasse, ingenieur en adviseur
voor speciale bouwtechnieken legt uit:
“De nieuwe, efficiëntere verwarmingsketels stoten minder warme rook uit en
zijn voorzien van een ventilator. Die hebben oude apparaten niet. Meerdere toestellen (oude en nieuwe) aansluiten op
eenzelfde rookafvoer kan leiden tot een
gevaarlijke voortstuwing van verbrande

energids.be
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gassen naar alle aanpalende appartementen. Met risico op vergiftiging
natuurlijk! Zo’n gemengde aansluiting
is bij wet verboden, maar kom ik helaas
geregeld tegen.”

Philippe Deplasse: “De oplossing hangt
af van het gebouw. Als je de rookafvoer vernieuwt, kan je de cv-ketels
geleidelijk vervangen. Bij de aanpassing
van een bestaande afvoer daarentegen,
moet je meestal alle aangesloten
toestellen tegelijkertijd vervangen.
Alvorens de werken te bestellen, breng
je best de syndicus van de medeeigendom op de hoogte van je plannen
voor een nieuwe ketel. Die zal dan een
specialist raadplegen om te zien wat
mogelijk is. Deze zal eerst met een
camera de schoorsteen inspecteren.
Zo ontdekken we o.a. afbrokkelingen,
diverse voorwerpen, aircobuizen die de
schoorsteen doorkruisen en dampkapof droogkastaansluitingen. Geen wonder
dat sommige toestellen niet goed
werken!”
Vermijd nutteloze kosten
Veel installateurs lijken te vergeten
dat ze zonder toestemming van de
mede-eigenaars geen individuele buis
(privé) mogen plaatsen in de collectieve
afvoer (gemeenschappelijk). Philippe:
“De eigenaar is dan wel de dupe,
want hij moet de schoorsteen op eigen
kosten in zijn oorspronkelijke staat
laten herstellen.” Denk hier dus aan.

“Een gesloten ketel die lucht
van buitenaf gebruikt, verhoogt
uw comfort en uw veiligheid.”
Voorzichtig, niet improviseren!
Alleen een specialist kan de juiste
technische oplossing bepalen voor de
installatie van nieuwe cv-ketels: de
bestaande collectieve rookafvoer aanpassen (vb.verbuizing, afzuigkap) of een

Philippe
Deplasse

logement et sécurité
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Hoe uw zonneboiler
onderhouden?
zonneboilers kunnen verouderen of beschadigd raken. een klein
periodiek onderhoud verlengt hun levensduur en garandeert dat u
blijvend geniet van goedkoop warm water.
“Je kan zelf al enkele visuele controles
doen”, zegt Pascal Bodart, installateur
in Etterbeek. “Controleer bijvoorbeeld
de thermische isolatie van de buitenleidingen, want vogels plukken daar vaak
stukjes uit om hun nest mee te bouwen.
Daarbij beschadigen ze soms ook de
draad van de sonde, zodat de installatie
stopt met werken. Dan verschijnt er een
boodschap op de regelkast of gaat er een
knipperlichtje branden.”
Andere controles die u kunt uitvoeren:
• nagaan of de dakdoorvoer nog altijd
waterdicht is;
• aansluitingen en kranen inspecteren
op waterdruppels of sporen van
lekken;

• vooral in de herfst, controleren of de
zonnecollectoren niet bedekt zijn met
bladeren.
“Maar mensen kunnen zelf ook de druk
controleren op de manometer nabij de
pomp. Staat die bijna op nul of lager dan
het indicatiestreepje, is er een probleem.
Bel dan de installateur.”
technicus geVrAAgd
Alleen een gekwalificeerd technicus
kan bepaalde controles of vervangingen doen: pomp, afdichtingen, antivries, expansievat, ventielen enz. Hij zal
ook de goede staat van het expansievat
controleren en de parameters van de
afstelling nagaan.

Interesse in een
zonneboiler?
Geniet nu van premies van € 2500
tot € 3500, en zelfs nog meer in
bepaalde gevallen.
Alle info op:
www.leefmilieu.brussels
> premies 2017

“De vloeistof die in gesloten circuit in de
panelen circuleert, bevat een antivriesgel die mettertijd zijn eigenschappen verliest. Zo kunnen de leidingen bevriezen.
De technicus controleert de pH (zuurtegraad) van de vloeistof en de efficiëntie
van het antivriesmiddel. Is die minder
werkzaam of blijkt die te zuur, dan moet
de vloeistof vervangen worden. Dat geldt
vooral bij koperen leidingen. Hoe dan
ook moet u de vloeistof om de 10 jaar
vervangen”, besluit Pascal.
hoe VAAk is zo’n
onderhoud nodig?
“Om de 3 jaar. Een handige tip: combineer dit met het onderhoud van de
verwarmingsketel”, aldus nog Pascal.

Meer weten? Stel uw vraag op
www.energids.be
Wat is een zonneboiler?

hefst 2017
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elektrisch rijden

Modèle Renault

Nieuwe kijk op
stadsmobiliteit
er duiken steeds vaker
nieuwe vervoermiddelen op
in het straatbeeld. elektrische
bijvoorbeeld, in allerlei varianten.
denk maar aan de elektrische
wagen: die heeft een steeds
grotere ac tieradius, wordt
goedkoper, en draagt bij tot een
schonere stad.
Tussen 2018 en 2025 zal Brussel
dieselwagens geleidelijk bannen uit
het centrum. Alleen benzinewagens
die aan de strengste vervuilingsnormen

energids.be
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voldoen, mogen nog de baan op.
Het Brusselse Gewest wordt dus
een ‘lage emissie-zone’. Om dat te
bereiken moet de mobiliteit in de stad
wel diverser. Nóg beter openbaar
vervoer, thuiswerk, autodelen, extra

faciliteiten voor voetgangers en andere
persoonlijke voertuigen: allemaal deel
van de oplossing. De wagen verdwijnt
niet, maar beperkt zich wel tot 4 types:
zuinige benzinewagens, hybride wagens
en auto’s op gas of elektriciteit.

9

• Zuiver elektrische auto: gebruikt
a ll e e n e e n e l e k t r is ch e m oto r.
De instapmodellen hebben een
beperkte actieradius (120 km), die
van duurdere modellen is groter (tot
400 km). Ideaal voor wie in de stad
woont.
• El e k t ri s c h e au to m e t ra n g e
ex tender: de elektromotor en
oplaadbare batterijen drijven de auto
aan. Een kleine extra benzinemotor
laadt indien nodig de accu op. Dat
vergroot de actieradius tot meer dan
400 km en beperkt de afhankelijkheid
van laadpalen.

Wat kost elektrisch tanken?
• Een elektrische wagen verbruikt zo’n 10 kWh
(tot 20 kWh voor grote wagens).
• Per 100 km komt dit neer op zowat € 2,5. Ter vergelijking:
voor een benzinewagen met een verbruik van 5l/100 km is dat € 7,5.
• Vergeet ook niet de kost van de batterijen: die zijn goed voor
1 000 laadbeurten.

enkele cijfers

soorten e-cArs
Vandaag kan je kiezen voor de voordelen
van een 100 % elektrische motor, of
een elektrisch systeem in combinatie
met een gewone motor. Dan spreken we
van hybride technologie.

ingeschreven wagens

OP 1/01/2017

5 194
zuiver
elektrische wagens1
op onze wegen
1
2

elektrische

2010
2016

2

hybride

47

3 877

2 055

16 430

Bron FEBIAC: Belgische en Luxemburgse automobiel- en tweewielerfederatie
Bron FOD Mobiliteit en Vervoer

• Klassieke hybride: de verbrandingsmotor (benzine of diesel) is de belangrijkste. Een elektromotor zorgt voor
de aandrijving bij het opstarten en bij
lage snelheid (over 1 à 2 km). Laadpalen
zijn overbodig want de accu laadt
op bij het remmen. Actieradius: meer
dan 600 km.
• Oplaadbare hybride: deze recentere
modellen hebben een elektromotor en
een accu die je kan opladen aan een
laadpaal. Dat levert een actieradius
van 20 tot 60 km, genoeg voor het
dagelijkse traject van de doorsnee Belg.
Totale autonomie vergelijkbaar met die
van de klassieke hybride.

autonomie

Zuiver elektrisch:
van 120 tot 400 km

Elektrisch met rangeextender: > 400 km

© Peugeot

Klassieke hybride:
> 600 km

© BMW

Oplaadbare hybride:
> 600 km

© Volvo

© Nissan
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elektrisch rijden
getuigenissen

Expert aan het woord

Laurent:
veelgebruiker

Étienne Visart, autojournalist

“Met het huidige tekort aan
laadpalen en het prijskaartje van
elektrische wagens, moet een
koper al echt gemotiveerd zijn.
Maar de kostprijs zal sowieso
dalen. Wie de aanschaf van een
e-car overweegt, kan best vooraf al
eens een huren via Cambio, ZenCar,
DriveNow, Zipcar, Ubeeqo enz.
Zo weet je niet alleen hoe het voelt,
maar leer je meteen ook de rijstijl
die de actieradius verhoogt zoals
anticiperen of weinig remmen.”

62 %

VAN DE BRUSSELAARS ZOU EEN
E-BIKE GEBRUIKEN ALS …
Uit een recente bevraging van een
organisatie voor groepsaankopen
van energie en installaties blijkt dat
62 % van de Brusselaars met een
e-bike naar het werk zou gaan,
als hun werkgever hen daarvoor
zou vergoeden. 76 % van de
ondervraagden verkiest de formule
e-bike + abonnement openbaar
vervoer boven een bedrijfswagen.

Goed om
te weten
• Bent u zelfstandige? Weet dan dat
bedrijven tot 120 % kunnen aftrekken van de aankoopprijs van een
elektrische wagen en de installatiekosten van een laadpaal.
• In 2017 bedraagt de belasting op
inverkeerstelling voor elektrische
wagens in Brussel € 61,50 of € 123
afhankelijk van het vermogen.
De jaarlijkse verkeersbelasting
komt op € 79,07.
• Autodelen, al dan niet elektrisch,
de aankoop van een elektrische
wagen/scooter/ﬁets of andere
elektrische voertuigen, de plaatsing
van een laadpaal, de aankoop van
MIVB-tickets; allemaal mogelijk met
ecocheques.

Meer weten? Stel uw vraag op
www.energids.be
Wat verbruikt uw elektrische ﬁets?

energids.be
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Laurent is op en top fan van elektrische vervoermiddelen. Tijdens de
week gebruikt hij er zelfs verschillende.
“Ik woon in Sint-Pieters-Woluwe en
werk in Diegem. Dat traject van
12 km doe ik met mijn e-bike op 25
minuten. Met de elektrische auto
duurt het 15 tot 35 minuten, afhankelijk van de verkeersdrukte. Als het goed
weer is, neem ik de fiets, bij regen de
wagen. Zo heb ik de laatste 2 maanden
700 km gefietst. Ben ik gehaast, dan
gebruik ik mijn elektrische scooter.”
Laurent heeft ook een elektrische
step die hij in de koffer van zijn …
elektrische wagen bewaart. “Die dient
voor korte afstanden. Een afspraak met
klanten? Dan profiteer ik ervan om mijn
wagen op te laden aan een laadpaal
en zet ik mijn weg verder met de step.
Vroeger had ik een Segway. Uitstekend,
maar log en zwaar, dus verkies ik de
step.” Als echte believer wil Laurent
zijn vrienden en collega’s ook tonen
dat een andere, goedkope mobiliteit,
wel degelijk mogelijk is. “Ik had voor
mijn werk recht op een grote dieselwagen. Gelukkig wist ik mijn werkgever te overhalen om me de overeenstemmende geldsom te geven.
Daarmee kon ik mijn eigen elektrische
voertuigen deels bekostigen. E-mobiliteit
mag dan al duurder zijn bij aankoop,
dat wordt merkbaar gecompenseerd
door het verbruik.”
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Zij kiezen resoluut voor
elektrische mobiliteit

Thierry: twee steps
of geen!

Etienne:
de e-bike,
een echte
openbaring

Frédéric: wheels angel
in hart en nieren

Thierry zweert bij elektrisch vervoer
en had al een elektrische auto en
bromfiets.
“Mijn vrouw die thuisverpleegster is,
zocht ook naar een oplossing. Zij was
het beu om boetes te betalen voor
fout parkeren en verloor telkens veel
tijd met het zoeken naar parking als ze
patiënten bezocht. Het werd uiteindelijk een elektrische step. Ze parkeert
haar wagen ergens in de wijk, betaalt
de parkeertijd en gaat dan snel met de
step van de ene patiënt naar de andere.
Zo kan ze 6 of 7 patiënten bezoeken
en hoeft ze maar 1 maal te parkeren.”
Thierry zelf heeft dan weer 2 steps!
“Eén van 19 kg met een actieradius
van zo’n 45 km: die gebruik ik om van
bij mij thuis in Wemmel naar het centrum van Brussel te gaan, en terug. De
andere is lichter, 10 kg, heeft een kleinere actieradius en bewaar ik in mijn
koffer. Files omzeil ik door me ergens
te parkeren en de step en het openbaar
vervoer te nemen.” Nadeel: “Je bent
niet beschermd tegen de regen.
Bovendien vermijd je ook best grote
plassen, anders riskeer je een kortsluiting in de motor en batterijen.”

Frédéric leidt een snoeibedrijf. Een
offerte indienen of klanten bezoeken
in de stad? Dat gebeurt vlotjes met
zijn monowheel.
“Me verplaatsen is nu plezant, en niet
langer een opgave”, zegt hij. “Met
zo’n praktisch vervoermiddel als een
monowheel, organiseer je je leven in
grote mate rond de mogelijkheden die
het biedt. Je verzoent je met de stad
en het openbaar vervoer.” Fréderic
geeft opleidingen rollerskaten aan de
politie. Als monowheelfanaat geeft hij
daarnaast ‘s zondags workshops om
geïnteresseerden te laten kennismaken
met de eenwieler. Niet alleen puur
technisch. Hij reikt ook tips aan om je
op het trottoir en de weg te mengen in
het auto- en voetgangersverkeer. “De
naam van mijn organisatie, Wheels
Angels (wheelsangels.be), verwijst
naar de houding van monowheelers.
Want die lijken net als engelen boven
de grond te zweven …”

Volg Frédéric
op zijn pagina
Wheels Angels

Etienne gebruikte zijn fiets ‘zoals iedereen’, maar niet om naar het werk te
gaan, want Brussel is zeer heuvelachtig.
“Ik had altijd wel een goed excuus
om de fiets niet te nemen. Tot ik
3 jaar geleden de kans kreeg om een
e-bike te gebruiken. Het was een
revelatie: alle voordelen van de fiets,
zonder de ongemakken. Echt waar,
alleen maar plezier! Fantastisch om
stilstaande auto’s in de file voorbij te
rijden. En dan dat gevoel van toen je
kind was, en je papa je voortduwde
met zijn hand in je rug …” Sindsdien
doet Etienne, die advocaat is, 95 %
van zijn verplaatsingen met de elektrische fiets. “Enkel als het sneeuwt of
als ik naar de luchthaven moet, laat
ik hem staan. Ik woon in Oudergem,
mijn kantoor is in Elsene en mijn
klanten zijn verspreid over heel Brussel.
Dus ik fiets 3 500 km per jaar! Nooit
gedacht dat het er zoveel zouden zijn.
Wie een elektrische fiets wil kopen,
kiest dus best voor kwaliteit. Je betaalt
dan uiteraard wat meer (minimum
€ 2 000). Maar je rijdt altijd meer dan
je denkt, en de fiets moet ook tegen
een schokje kunnen. Dat vergt stevig
materiaal, en aangezien het redelijk
snel gaat, ook goede schijfremmen.”
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elektrisch rijden

Plan goed het laden van uw
een elektrische wagen thuis opladen is vrij eenvoudig, zonder grote technische ingrepen.

Waar?

Thuis

Op het werk

Openbaar
laadpunt

normaal
laden

halfsnel
laden

snel
laden

3 à 6 uur

1 à 2 uur

+- 50 min

230 - 400 V
Nulleider niet verplicht

400 V + n
Nulleider verplicht

400 V + n
Nulleider verplicht

enkelfasig
3,7 kW = 16A
7,4 kW = 32A

driefasig + n
11 kW = 16A
22 kW = 32A

driefasig + n
43 kW = 63A

€

€€

€ € € tot € € € € €

Lage kost

Gemiddelde kost

Grote kost


geen ingrepen nodig
indien goede
verbruiksplanning

!

ingreep noodzakelijk
indien er geen 400V
beschikbaar is
in de straat

230V

400V

TRANSFORMATOR

energids.be
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elektrische auto
Als u hem tenminste op het juiste moment oplaadt, zoals bijvoorbeeld 's nachts.

Wanneer?
overdag onvoldoende om
tegelijk wagen op te laden

‘s nachts opladen wegens
meer beschikbaar vermogen

9,2 kW beschikbaar
voor doorsnee woning

Huishoudelijk
verbruik = 5,2

Nodig voor
wagen = 7,4

kW

kW
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hou het gezond

Isoleren zonder te verstikken
Ventileren is een must!

isolatietape, isolerend schuim, allerlei afdichtingen. iedereen wil zo
weinig mogelijk tocht in huis. die zorgt immers voor minder comfort
en een hogere energiefactuur. toch heeft elk huis, net als wijzelf,
nood aan frisse lucht. maar hoe hou je het knus, zonder de boel te
verstikken?
In een huis waar alle gaten en kieren zijn
dichtgestopt, stapelt het vocht zich op.
Dat is afkomstig van onze ademhaling,
planten, de keuken, de afwas enz.
Zo vult de lucht zich al snel met vervuilende stoffen zoals koolstofdioxide
(van onze adem), oplosmiddelen (van
verf, lijm, onderhoudsproducten),
tabak srook, roet van kaarsen,
schimmelsporen, stof, kwalijke geuren
(van dieren, ammoniak) enz.
VentilAtie Voorkomt
BeschAdiging
Wanneer de lucht in huis teveel
vocht bevat, kan er zich condensatie
vormen rond ramen, achter bepaalde
meubels en op de koudste muren.
Er verschijnen vochtige schimmel-

plekken, behangpapier komt los, en er
ontstaat een onaangename geur. Slecht
voor uw humeur, maar ook voor uw
gezondheid!
Ventileren zonder AFkoelen,
zo Werkt het
• Open de ramen maximaal 15 min, bij
voorkeur voor 10 u. en na 21 u. Zelfs
in de winter!
• Installeer een luchtontvochtiger in
vochtige ruimtes (keuken, badkamer,
toilet).
• Plaatst u nieuwe ramen? Voorzie dan
ventilatieroosters.
• Kuis elke 3 maand de filters van uw
mechanische ventilatiesysteem en
stofzuig de openingen wanneer het
vuil zich opstapelt.

Wasgoed
binnen
drogen?
Liever niet!
Als u geen terras of tuin heeft,
hang de was dan in een natuurlijk geventileerde ruimte (zolder,
bijgebouw, garage of kelder).

VentilAtie
Al deze tips betreffen ‘hygiënische’ ventilatie. Die is nodig voor
de goede staat van uw woning
en uw gezondheid. Maar er is
nog een belangrijke reden om uw
huis te ventileren. Toestellen die
werken op aardgas of een andere
brandstof, vergen ook een permanente luchttoevoer. om de
goede ventilatie van zo’n verbrandingsgassen te garanderen,
volstaan de vermelde tips niet.
Voor uw eigen veiligheid moet
die voldoen aan technische normen die bij wet zijn vastgelegd.

Graag meer info? Stel uw vraag
op www.energids.be
Hoe kan ik een CO-vergiftiging voorkomen?

energids.be
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de ‘BudgetmoBiel’,
geniAAl idee
VAn Biz Brussel

Een ﬁets om
te leren besparen
je budget beheren en verstandig consumeren? dat kan
je leren. om de meest kwetsbare Brusselaars te informeren, gaat de mobiele infostand Budgetmobiel zelf
bij hen langs.
leuk en leerrijk
De fiets is voorzien van interactieve communicatiemiddelen
en gaat langs op diverse plekken in de hoofdstad, voornamelijk middelbare scholen. “We geven korte, algemene vormingen aan leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar”, verduidelijkt Wietske van Gils, een van de verantwoordelijken van
het initiatief. “We tonen hoe je een budget kan beheren en
hoe je de valkuilen van kredietaankopen en online shoppen
kan vermijden.”
energiemeters op de Fiets
Ook energie-uitgaven zijn een aandachtspunt. “Dankzij de
samenwerking met Sibelga hebben we onze fietsen uitgerust met gas- en elektriciteitsmeters. We leggen uit hoe die
werken en hoe je het verbruik kan aﬂezen. We geven ook uitleg over vermogensbegrenzing, het statuut van beschermde
klanten en de werking van de energiemarkt”, gaat Wietske
verder.
energie, een proBleem Voor het Budget?
“Inderdaad. In de dossiers die we opvolgen, spelen laattijdige betalingen van energiefacturen een belangrijke rol.
De maandelijks te betalen bedragen zijn niet zeer hoog, 70
tot 80 euro per gezin, maar ze komen bij de soms al zware
kredietaflossingen. Dan kan een gas- of elektriciteitsfactuur een probleem vormen. Wij tonen dus mogelijke

De ‘Budgetmobiel’ werd gelanceerd in het kader van
het programma BudgetInZicht (BIZ) Brussel. Het is een
samenwerking met de OCMW’s van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, organisaties die het woord
geven aan minderbedeelden, en de vzw CAW Brussel.
Wikifin en de Vlaamse regering gaven financiële steun.

oplossingen, vooraleer de facturen zich beginnen op te
stapelen”, benadrukt Wietske.
nieuW puBliek, nieuWe Vormingen
Sinds september schakelt de ‘Budgetmobiel’ een versnelling hoger en organiseert BIZ Brussel nieuwe opleidingssessies over verstandig budgetbeheer. Er wordt voortaan ook gemikt op een breder publiek: volwassenen,
leeﬂoners, OCMW’s of buurthuizen. Altijd in samenwerking
met partnerorganisaties.

Meer weten?
Financiële steun en diensten voor
schuldbemiddeling:
www.mediationdedettes.be (FR)
www.cawbrussel.be
Budgetmobiel : BIZ Brussel
www.bizbrussel.be

Wietske van Gils,
een van de verantwoordelijken van
het initiatief

Tel. 02 502 66 00
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Tienjarige aansprakelijkheid:
installateur moet zich verzekeren
Bij gebreken blijven de aannemer, de architect en andere dienstverleners
uit de sector tot 10 jaar na het einde van de werken in uw huis (bouw of
renovatie) verantwoordelijk. Dat is een wettelijke verplichting. Op 1 juli
2018 treedt een recent gestemde aanscherping van deze wet in werking.
ze verplicht bouwprofessionals om zich te verzekeren voor die
tienjarige aansprakelijkheid. Pas als ze een verzekeringsattest
kunnen voorleggen, mogen ze de werken aanvatten. Bij problemen
zal de verzekering herstellingen of schadevergoedingen
bespoedigen. Zo bent u dus beter beschermd!

Condensatieprincipe
ook voor boilers
Tegenwoordig zijn condensatieketels de meest
rendabele. Sinds 2009 is deze technologie echter
ook beschikbaar voor warmwaterproductie.
Er bestaan warmwaterboilers (die werken via
accumulatie) en doorstromers. Ze zijn beter
afgestemd op een groot verbruik (kmo’s, grote
gezinnen, collectieve woningen) en meestal van
het gesloten type. Dit maakt een schoorsteen
overbodig, aangezien ze rechtstreeks aangesloten
zijn op de gevel van het gebouw.

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

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

energids.be
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Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

normaal tarief

0,1325 €/kWh

tweevoudig uurtarief dag

0,1383 €/kWh

Gasprijs
excl. 21% btw

0,0242 €/kWh

tweevoudig uurtarief nacht 0,1099 €/kWh
tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,0846 €/kWh

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be
Tarieven geldig van augustus 2017 tot en met januari 2018,
exclusief federale bijdrage en extra taksen.
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