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CO: bent u veilig 
deze winter? 

Nieuw: vind uw EaN-code 
in een muisklik!

En toen was 
er licht... 
een job op zich  

OpENBarE VErliChTiNg

Eerst de oorzaak 
kennen, dan pas 
handelen

hET aNTWOOrD Op al uW ENErgiEVragEN iN BruSSEl
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van de redactie

➜   Gasreuk
 • Sibelga 0800 19 400

➜ Stroomstoring
 • Sibelga 02 274 40 66

➜ Defect openbare verlichting
 •  Gemeentewegen: 

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

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

➜  Factuurprobleem 
•  Eerst navraag doen bij uw 

leverancier  
 •  Indien nodig, 

Ombudsdienst voor Energie:
02 211 10 60 
Of nog, Brugel: 0800 97 198 

➜  Een energieleverancier kiezen   
•  www.brusim.be, de Brusselse 

simulator

➜  Een energiepremie aanvragen 
•  www.leefmilieubrussel.be

➜  Suggesties of opmerkingen? 
•  redactie@energids.be 

hulp nodig?

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

meterstanden. Is uw gemeente weldra aan de beurt? Kijk snel in de onderstaande tabel. 
Na de opname geeft Sibelga de exacte cijfers van uw verbruik door aan 

uw energieleverancier zodat die de jaarfactuur kan opstellen. 

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

➜  1130
Haren 

➜  1020 
Laken

➜  1120 
Neder-Over-Heembeek

➜  1070 
Anderlecht

Oktober 

➜  1180
Ukkel
 

November

Sibelga krijgt derde 
ster als ecodynamische 
onderneming
Het label ‘Ecodynamische Onderneming’ is een officiële erkenning 
die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekent aan bedrijven 
voor hun inspanningen op ecologisch vlak (afvalbeheer, rationeel 
energiegebruik, mobiliteit). Sibelga sleepte zopas een derde ster in 
de wacht! Een mooie beloning voor de constante inspanningen van 
het bedrijf, met in het bijzonder: het dalende energieverbruik (min 
50% sinds 2007), de stimulansen voor fietsverkeer, het NRClick-
programma voor gemeenten, de hernieuwing van de warmte- en 
koelinstallaties, en de plaatsing van bijenkorven. 

Als gevolg van de Europese 
richtlijn 'Ecodesign' trad op 
26 september 2015 een Europees 
reglement met verplichtend 
karakter (in tegenstelling tot een 
eenvoudige richtlijn) in werking. Dit 
stipuleert dat verwarmingsketels 
op gas of stookolie die een 
bepaald minimaal rendement 
niet halen, het Ecodesign-label 
niet mogen dragen. Zulke ketels 
mogen voortaan ook niet langer 
geproduceerd worden in Europa. 

in de praktijk beantwoorden alleen condensatieketels -al dan niet 
gecombineerd met een zonneboiler of warmtepomp- aan de strenge 
rendementseisen van deze richtlijn. Zij zijn nu dus de standaard op het vlak 
van centrale verwarming. Fabrikanten mogen hun stock met oude toestellen 
blijven verkopen, maar die moeten wel allemaal voorzien worden van een 
etiket. Dat vermeldt dan de  energieklasse, zoals nu al het geval is bij elektrische 
huishoudtoestellen. Het is dus aan de consument om de goede keuze te maken 
wanneer hij zijn nieuwe woning wil inrichten of een oude verwarmingsketel 
wil vervangen. Hoewel condensatieketels duurder zijn bij aankoop, verminderen 
ze het energieverbruik wel met 10 tot 35%. Bovendien geeft het Brussels 
hoofdstedelijk gewest momenteel € 500 tot € 700 aan premies voor de 
plaatsing van zo’n ketel. 

Openbare verlichting  
elke dag een beetje slimmer 
Tijdens de 10de editie van de Belgische Energie- en Milieuprijs werd de 
‘Business product innovation award’ in mei 2015 toegekend aan het project 
‘Smartnodes’. Een intelligent controlesysteem voor wegenverlichting waar-
mee 80% energie kan bespaard worden. Hierbij worden naderende voertuigen 
gevolgd door een ‘lichtbel’, terwijl verkeersvrije zones minder verlicht worden. 

in Brussel voert Sibelga al bijna twee jaar een gelijkaardig proefproject uit bij 
6 oversteekplaatsen voor voetgangers. De technologie verschilt, maar het principe is 
hetzelfde: het licht wordt drie maal sterker wanneer de voetganger de oversteekplaats 
nadert. Dat komt de veiligheid ten goede en waarschuwt ook de chauffeurs. Na het 
oversteken daalt de lichtsterkte opnieuw tot het niveau van de openbare verlichting. 

Een 
condensatie-
ketel of 
helemaal niks!

➜  1060 
Sint-Gillis

December

Vorig jaar kregen we via nieuws- 
en weerberichten bijna dagelijks 
updates over de elektriciteitsbevoor-
rading. met de verontrustende vraag: 
moet de overheid in een bepaalde 
zone van het land voor enkele 
uren de elektrische stroomtoevoer 
onderbreken? 

Gelukkig dient de situatie zich deze 
winter minder gespannen aan. 
In het artikel over het OFF/ON Plan 
2015 leest u waarom. Afgezien van enkele straten in Ukkel is de 
hoofdstad niet rechtstreeks betrokken bij het Afschakelplan. Toch nodigen 
we alle Brusselaars uit om zich solidair te tonen met de andere gewesten en 
hun elektriciteitsverbruik tijdens de wintermaanden te verminderen. Zuinig 
omspringen met energie biedt immers sowieso alleen maar voordelen, zowel 
voor het klimaat als onze portemonnee.  

Wat er in de wintermaanden, en dan vooral bij slecht geventileerde huizen, 
wel een reëel en minder hypothetisch probleem vormt: de schade als gevolg 
van vochtigheid en de dodelijke risico’s van koolmonoxide. Voorkomen 
is beter dan genezen! U leest er alles over op de volgende bladzijden. 
We wensen u alvast veel leesplezier en een comfortabele, veilige en 
spaarzame winter! 

Het Energids-team

afSChaKElplaN

Een minder gespannen winter

In het artikel over het OFF/ON Plan 
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Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?
Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met  
financiële problemen en heeft uw leverancier u 
een ingebrekestelling gestuurd? Laat het pro-
bleem dan niet verergeren en vraag meteen het 
statuut van ‘beschermde klant’ aan bij uw OCMW. 
Als u voldoet aan de voorwaarden, wordt het  
contract met uw commerciële leverancier geschorst.  
Sibelga zal u dan als sociaal leverancier elektri-
citeit aanleveren, met een vermogensbegrenzer  
van 2 300 watt (of 4 600 watt op vraag van  
het OCMW).

Dit zijn de toegepaste sociale tarieven:

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

Elektriciteitsprijs 
excl. 21% btw

Gasprijs
excl. 21% btw

Normaal tarief 0,1412 €/kWh 0,0316 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag 0,1568 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1075 €/kWh

Tarief ‘uitsluitend nacht‘ 0,0704 €/kWh

Tarieven geldig van september 2015 tot en met januari 2016,  
exclusief federale bijdrage en extra taksen.

Elk jaar sterven in België 30 tot 40 mensen aan koolstof-
monoxidevergiftiging. Een 100-tal mensen loopt onherstelbare 
hersenschade op. Neem dus geen risico’s en ga na of u en uw gezin 
goed beschermd zijn…

CO: bent u veilig 
deze winter? 

Laat de CO bij u thuis controleren  
voor minder dan € 10

De vzw Habitat-Santé komt bij u thuis langs voor een controle. 
Inlichtingen op 02 242 02 92 – op woensdag, donderdag en vrijdag 
tussen 9 en 13 uur. Of surf naar www.habitat-sante.be

In een appartement hangt de ver-
warmingsketel of gasgeiser vaak in of 
dichtbij de woonruimten. Dat is onge-
vaarlijk als de gassen worden afge-
voerd via een schoorsteen en als er 
voldoende toevoer is van verse lucht. 
Daartoe plaatst men het best roosters 
beneden aan de deuren of ventilatie-
openingen in het raamwerk van de 
vensters. Zo komt er voldoende bui-
tenlucht tot bij het toestel. Sluit die 
openingen tijdens de winter dus zeker 
niet af! De toestellen hebben die lucht 
namelijk nodig om veilig te kunnen 
functioneren.
Klagen de bewoners van uw woning 
regelmatig over hoofdpijn of braak- 
neigingen? Dan is CO misschien de oor-
zaak en is snel handelen de boodschap!

In een woning kunnen verschil-
lende technische gebreken zor-
gen voor CO-vorming, een kleur- 
en geurloos gas dat dodelijk kan 
zijn. Iedereen loopt risico, want 
het fenomeen beperkt zich niet tot  
verouderde of bouwvallige wonin-
gen. De verbranding van brandstof-
fen zoals gas, hout, pellets, kolen, 
stookolie, petroleum, ... produceert 
CO2 (koolstofdioxide). Is die ver-
branding echter onvolledig door een 
gebrek aan zuurstof, dan wordt er CO 
(monoxide) gevormd. En dat is een 
gas dat veel giftiger is. 

VENTilEEr VOOr  
uW VEilighEiD
Er moet verse lucht binnen kunnen, 
en de verbrande gassen moeten bui-
ten kunnen. Dat is in een notendop 
het principe van ventilatie. ’s Winters 
hebben we de neiging om alle gaat-
jes en spleten dicht te stoppen. Toch 
doet u er goed aan om die circulatie 
tussen binnen- en buitengaande lucht 
niet helemaal af te sluiten. Uw leven 
hangt er zelfs van af!

Om het risico op CO-vorming 
te verminderen, kan u enkele 
ef f iciënte voorzorgsmaat- 
regelen nemen. Het gaat zowel 
om zaken die u moet voorzien 
als vermijden. Hiermee vermijdt  
u niet alle risico’s, maar u sluit 
wel de belangrijkste oorzaken  
van CO-vergiftiging uit.   

TE VOOrziEN Of Na TE gaaN

•  Laat uw gasinstallatie altijd 
installeren of aanpassen door 
een erkend CERGA-vakman. 

•  Laat uw toestellen controleren 
door een technicus. Om  
de drie jaar voor gas, elk jaar 
voor andere brandstoffen. 

•  Vraag ook aan de technicus  
om te controleren of de 
schoorsteen een goede  
trek heeft. 

•  Ga na of er frisse lucht  
binnenkomt in het lokaal  
waar de verwarmingsketel  
en/of boiler staat.  

TE VErmijDEN 

•  Gebruik nooit een toestel op 
gas, stookolie of hout dat niet 
is aangesloten op een schoor-
steen.

•  Als u een bijverwarming op 
brandstof (stookolie, gas) 
gebruikt, vermijdt dan om  
het gedurende lange tijd te 
gebruiken. 

•  Steek nooit een barbecue op 
houtskool binnenshuis aan!

Hoe  
risico's  
vermijden?

Aansluiting, aanpassing van het 
vermogen, voorlopige aftakking, 
... Allemaal werken die Sibelga op 
uw vraag uitvoert. De tarieven voor 
deze prestaties zijn beschikbaar 
op www.sibelga.be/nl/tarieven. 
Met een nieuwigheid: vanaf nu 
gaat elk tarief vergezeld van een 
beschrijvende fiche. In ons streven 
naar meer transparantie en een 
betere samenwerking tussen u en 
ons, vermelden deze fiches: 

ALLES 
WETEN over  
werken   
aan  
energie- 
meters

Forse energie-  
besparing  

mogelijk voor  
Brusselse  

kmo’s

 

Een recente studie  
van de Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het 
Gas (CREG) bevestigt het: de Brusselse zelf-

standigen en kmo’s kunnen nog veel besparen op 
hun energiefactuur. Voor elektriciteit zou 8,5% onder 

hen tot minstens € 1 000 per jaar kunnen besparen, en 
76% minimaal € 500. Voor gas zou 78,5% van de kmo’s 
jaarlijks € 400 kunnen besparen. De CrEg is van mening 
dat professionele consumenten onvoldoende gebruik-
maken van de mogelijkheid om van leverancier te  
veranderen of een voordeliger contract te tekenen.  
Een gouden raad: gebruik de simulator van Brugel 
(www.brusim.be) en aarzel niet om van leveran-

cier te veranderen. Ondernemers zijn het toch al 
gewoon om te onderhandelen over prijzen, 

dus moeten ze dat ook doen met hun 
energieleverancier!

•  de precieze beschrijving van  
de voorziene werken;

•  de lijst van voorbereidende  
werken die u of uw installateur 
moet uitvoeren vóór onze 
interventie;

•  de te volgen procedure voor  
een werkaanvraag;

•  de te volgen stappen;
•  de lijst van werken die vaak 

samengaan met het werk dat 
beschreven wordt in de fiche. 
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een man, een beroep

Een interne audit toont aan dat we 
die termijnen in 93% van de gevallen 
respecteren, en dat is in een stad als 
Brussel best een prestatie.”

De inwoners weten dat ook, en ont-
vangen de onderhoudsteams in het 
algemeen dan ook met open armen. 
“Ondanks het ongemak dat gepaard 
gaat met verlichtingspannes, weten 
ze dat we er zijn om hen te hel-
pen. Er zijn trouwens wijken waar 
we dagelijks moeten langsgaan voor 
beschadigde elektriciteitskasten, 
wat kan zorgen voor stroomonder-
brekingen. Maar aangezien we snel 
ingrijpen, zijn de bewoners ons dank-
baar. Eigenlijk zijn de mensen nog 
het meest verontrust wanneer de 

Defecte lampen, beschadigde  
verlichtingspalen en elektriciteits- 
kasten. Dagelijkse kost voor 
Stéphane Speltiens, mecanicien van 
opleiding en al 5 jaar aan de slag bij 
Sibelga.  

Zijn dag start met het raadplegen 
van het overzicht van de pannes.  
“Dat overzicht wordt beheerd door 
2 collega's. Zij wijzen die opdrach-
ten dan toe aan de 8 technici die 
verantwoordelijk zijn voor het onder-
houd en de reparaties. Brussel is 
ingedeeld in oostelijke en westelijke 
zones. Vaak krijgt een technicus 
een welbepaalde zone toebedeeld. 
Voor mij is dat Brussel-stad die ik 
intussen al goed begin te kennen. 
Niet onbelangrijk, want zo verlies 
je veel minder tijd om ter plekke te  
geraken.”

Sibelga heeft de reparatietermijnen 
strikt vastgelegd. “Als het om de ver-
lichting van een grotere zone gaat 
zoals bijvoorbeeld een deel van een 
straat, komen we langs binnen de  
48 uur. Gaat het om een geïsoleerd 
probleem, dan wordt de reparatie 
binnen de 5 dagen uitgevoerd. 

straatverlichting niet meer gedoofd 
wordt. Ze vrezen dan dat we hen 
bijkomend verbruik zullen aanreke-
nen. Zodra we duidelijk maken dat 
daar niets van aan is, is alles weer in 
orde”, lacht Stéphane. 

Hoe een defect melden aan Sibelga? 

•  online op www.sibelga.be > openbare verlichting
•  als het defect de openbare veiligheid in het gedrang brengt (een paal 

die dreigt om te vallen, een straat die helemaal zonder verlichting 
valt), bel dan de spoeddienst op 02 274 40 66 (24/24, 7/7).

•   geef altijd de locatie en de aard van het defect door. 

Gemeente- of 
gewestweg? 
Sibelga ziet toe op het onder-
houd en de ontwikkeling van 
het verlichtingsnetwerk langs de 
gemeentewegen. Als de panne 
of het defect zich voordoet op 
een gewestweg, is de dienst 
Brussel Mobiliteit bevoegd. 

Contacteer hen op het gra-
tis nummer 0800 94 001 of  
brusselmobiliteit@gob.irisnet.be

Raadpleeg bij twijfel de lijst met 
gewestwegen op de website van 
Sibelga of die van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 

Sibelga staat in voor  
het Brusselse openbare  
verlichtingsnet. met  
78 000 lampen is een  
team gespecialiseerde  
technici geen overbodige  
luxe. En die hebben  
hun handen meer dan vol! 

''En toen was er licht''   
 een job op zich 

Ontmoeting met Stéphane Speltiens, 
onderhoudstechnicus openbare verlichting

meer voor minder 7
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BESpaar TOT 

85 % 
Vervang uw lampen
Gedaan met de roodgloeiende peertjes! Vervang ze door 
beter presterende lampen. In stijgende lijn zijn dat: halogeen- 
lampen, fluocompacte lampen, led-lampen. Licht is goed voor 
8 à 15% van het elektriciteitsverbruik, een cijfer dat we mak-
kelijk kunnen verminderen. 

BESpaar TOT 

50 % 
Kies voor heldere kleuren  
en laat de zon binnen
Aan het renoveren of herschilderen? Kies dan voor heldere 
kleuren of witte tinten, zoals de Scandinavische designers. 
Verwijder gordijnen, open de overgordijnen, plaats spiegels.

BESpaar TOT

50 % 
alleen licht als u er bent! 
Toiletten, gang, trap, garage, kelder, zolder ... Allemaal ruimten 
die kunnen worden uitgerust met een bewegingsdetector.  
Bent u er? Dan spring het licht aan. De rest van de tijd  
bespaart u energie.  

BESpaar TOT

40 % 
Een heldere kijk  
Stof regelmatig uw lampenkappen en lampen af. 

Op zoek naar een leuk geschenk? 
Een staande lamp met led-verlichting is ideaal om een oude 
halogeenlamp te vervangen. Een led-lamp van 36 W geeft 
immers evenveel licht als een halogeenlamp van 300 W.   

Op 1 000 uren (+/- 3 uur, gedurende 365 dagen) verbruikt: 
•  een halogeenlamp 1 000 u x 0,3 kW  

= 300 kWh tegen € 0,20, ofwel € 60
•  een led-lamp 1 000 u x 0,036 kW  

= 36 kWh tegen € 0,20 euro ofwel € 7,2.

Steeds  
meer lumen    
voor minder  
watt! 
De nieuwe generatie lampen geven steeds meer 
licht (uitgedrukt in de eenheid ‘lumen’) voor  
steeds minder elektrisch vermogen. 

Enkele praktische tips.  

meer weten over lumen en watt? Surf naar energids.be
> Geef ‘lampen nieuwe generatie’ in op www.energids.be of scan de QR-code. 
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regeling van de ver   warming: wat zeggen    
      al die communi   cerende toestellen?

De ketelthermostaat (aquastaat) verzekert de 
constante temperatuur van het water van de 
verwarmingsketel. Hij zegt tegen de ketel: 'Je water 
is niet warm genoeg, begin te werken!' (of omgekeerd).

De buitensonde of buitenvoeler past de temperatuur 
van de ketel aan in functie van het weer. Hij zegt tegen 
de ketelthermostaat: 'het wordt koeler, verhoog de 
ingestelde temperatuur!' (of omgekeerd).

De omgevingsthermostaat verzekert een constante 
temperatuur in de ruimte waar hij zich bevindt. 
Als hij programmeerbaar is, kan hij diverse 
temperaturen garanderen naargelang het uur 
of de dag. Wat hij zegt tegen de ketel en de 
verwarmingscirculator: 'het is koud in de ruimte. 
Ketel, begin te werken! Circulator, stuur het warm 
water rond!' (of omgekeerd).

De thermostatische kraan begrenst de maximale 
temperatuur in een ruimte, maar kan de 
verwarming niet doen starten. In de ruimte waar de 
omgevingsthermostaat zich bevindt, hebt u geen 
thermostatische kranen nodig, of ze moeten volledig 
zijn opengedraaid. Wat de thermostatische kraan zegt: 
'het is warm genoeg in dit lokaal, ik sluit de toevoer 
van warm water naar mijn radiator af.'     

De thermostaat van de warmwaterboiler verzekert de 
constante temperatuur van het sanitaire warm water. 
Hij zegt tegen de ketel of de weerstand: 'ik heb nood 
aan 55°C voor het water!'

De centrale elektronische regeling ontvangt en coördi-
neert de informatie en geeft de instructies door aan de 
ketel. Indien nodig, beperkt hij de verwarming om alle 
vermogen te reserveren voor het sanitaire warm water. 

1

2

4 5

6

3

Opdat deze kleine ‘intelligente’ toestellen goed 
zouden werken, moeten ze de juiste instructies krijgen. 
Eerste intelligentie van het systeem? Die van de 
eigenaar ... die de handleiding gelezen heeft!

De thermostatische kraan volledig opendraaien 
zal de ruimte niet sneller verwarmen. Het debiet 
is niet groter, u stelt alleen een hogere gewenste 
temperatuur voor de kamer in. 
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Vochtprobleem?
EEN KWESTiE VaN gEzONDhEiD 

eerst de oorzaak kennen,
dan pas handelen

Er zijn drie oorzaken voor vochtproblemen in een woning. 
Een goede remedie vraagt dus een correcte diagnose. anders 
komt niet alleen de goede staat van het huis, maar ook de 
gezondheid van de bewoners in het gedrang. 

Herkent u een van de volgende zaken? 
Donkere vlekken op het behangpapier, 
loskomend behangpapier, houten ele-
menten die verkleuren of beginnen 
rotten, klamme gordijnen, weke boek-
bladzijden, afbrokkelende bakstenen, 
witte ‘bloemen’ op het metselwerk? 
Dan is het hoog tijd om in actie te 
schieten. Alle voormelde problemen 
hebben dezelfde oorzaak: vocht. 
En als u er niets aan doet, zullen de 
problemen alleen maar verergeren. 

gEVOlgEN VOOr 
DE gEzONDhEiD
In een vochtige woning is het 
koudegevoel sterker, want de 
ruimten warmen slechter op.   

Erger nog: allergische mensen, 
en dan vooral zuigelingen en 
ouderen, kunnen ook reageren op 
schimmelsporen. Dat kan leiden tot 
ontstekingen, neusverkoudheden, 
astma en chronische bronchitis, 
irritatie van ogen en huid, hoesten, 
vermoeidheid, hoofdpijn ... 

gEVOlgEN VOOr 
hET gEBOuW
Ook het gebouw ondervindt 
de gevolgen van vocht. Als het 
vochtprobleem de pan uitrijst,  
veroorzaakt het niet alleen 
esthetische, maar ook structurele 
schade. Voegen die loskomen 
tussen de stenen, het bouwskelet 
dat fragieler wordt, de elektriciteit 
die in gevaar komt ... Allemaal 
zaken die de levensduur en waarde 
van een huis verminderen.  

antwoord krijgt u van gérard Kaiser, architect 
en journalist van het magazine ‘ik ga bouwen – 
je vais construire’. 

Vanwaar komt  
gETuigENiS

het vocht? 

''Vocht dat schade berokkent, kan maar van drie plaatsen komen: 
uit de hemel, uit de grond, of van de bewoners!''
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vochtbestrijding

•  VaN uzElf 
Dan hebben we het over condensatie, maar vooral ook over enkele 
slechte gewoonten. De twee grootste boosdoeners: de was binnenshuis 
drogen zonder een raam open te zetten, en water koken zonder deksel. 
Al is er ook een andere oorzaak waar weinig aan te doen valt: ademen. 
Menselijke ademhaling en transpiratie zorgen per dag en per persoon nl. 
voor minimum 1,5 liter water in de lucht, en meer nog in de zomer. Andere 
vaak voorkomende bronnen van condensatie: de planten water geven, 
aquariums, de (vaat)was, het bad, de douche, en vrijstaande petroleum-
kachels en gasverwarmingstoestellen zonder schoorsteen.  

•  DE hEmEl 
In dit geval hebben we het over infiltraties van regenwater door een lek 
in de waterdichte bescherming van het gebouw. Dat is niet altijd makke-
lijk te lokaliseren, want de schade kan zich ver van het lek manifesteren. 
Het kan gaan om gaatjes in het onderdak, een gebroken dakpan, een 
slechte verbinding van zinkelementen (door de wind of nestelende vogels). 
Een andere grote klassieker? De verbinding tussen de goot en de afvoer-
buizen zit los of is verstopt met bladeren, waardoor het water langs de 
muur vloeit en na enkele maanden ook het huis (of dat van de buren) 
infiltreert. 

•  VaN DE grOND 
Hier hebben we het over opstijgend vocht. Het grondwater stijgt op in het 
onbeschermde half-ondergrondse metselwerk of vanaf de funderingen.
Dit doet zich voor op plaatsen waar de muren geen waterkering hebben, 
wat bij nagenoeg alle oude woningen het geval is. Het is ook mogelijk 
dat die waterkering beschadigd is. 
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Tochtvrij maken, jawel, ... 
   maar trop is te veel! 

Het komt vaak voor. Zodra de isolatie van de woning is verbeterd en alle 
spleten van deuren en vensters werden gedicht, merken de bewoners 
dat er zich condensatie voordoet. Niet verwonderlijk, want de vroegere 
luchtcirculatie had tenminste het voordeel om het vocht te evacueren. 
Isoleren en tochtvrij maken moeten dus altijd hand in hand gaan met 
ventilatie. Het is ook een kwestie van veiligheid, en al zeker in een (kleiner) 
appartement. 

Als de luchttoevoer te grondig wordt afgeblokt, beschikken de toestellen 
op brandstof immers niet over voldoende lucht voor de verbranding.  
Zo ontstaat de vorming van CO, koolmonoxide (zie artikel in dit magazine). 
En zelfs de dampkap in de keuken werkt minder goed, want de lucht die 
wordt weggezogen, moet gecompenseerd worden met binnenkomende 
lucht. Een mogelijke oplossing is om glijdende ventilatieroostertjes te 
installeren in het chassis van de vensters. Daarnaast brengt u best ook 
ventilatieroosters aan op de deuren (boven en onder). 

hOE  
VOChT 

BESTrijDEN? 

Verlucht  
(in afwachting)

Verminder de 
uitstoot van 
waterdamp

identificeer  
de oorzaken

pas de goede 
remedie toe   

Alles weten over ventilatie? Ga naar  
www.energids.be > ventilatiesystemen
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EN praTiquE

•  iNfilTraTiES  
Deze komen meestal van boven.  
Bel een dakwerker om het dak en  
de afvoer van het regenwater te 
controleren. Hij zal de nodige repa-
raties uitvoeren. 

•  OpSTijgEND VOChT  
Dit tast in het algemeen een muur 
op het gelijkvloers over de hele 
lengte aan. Het vocht verspreidt 
zich van beneden tot soms wel  
1,5 m hoog. Hier zijn grote wer-
ken nodig: het plaatsen van een  
barrière, of de injectie van een 
waterdichtend product, bene-
den aan de muur. Er bestaat geen 
andere oplossing. Producten om  
aan te brengen op het oppervlak 
maskeren het probleem alleen maar.

•  CONDENSaTiE  
Condensatie kan overal verschijnen 
en altijd op een muur die kouder is 
dan de andere. Het gebeurt dat con-
densatie voorkomt na de installatie 
van dubbele beglazing. Aangezien 

de ramen niet langer het koude punt 
zijn, doet de condensatie zich elders 
voor, dikwijls op een gevelmuur. De 
oplossing? Ventileren om de water-
uitstoot te evacueren en te vermin-
deren. Eventueel kan men ook een 
gecontroleerde mechanische ventila-
tie installeren met warmterecuperatie. 

In afwachting van een geschikte 
oplossing: VERLUCHT! Zelfs en vooral 
in de winter, want koude lucht is  
droger dan warme lucht en zal de 
ruimten beter ventileren. 

Vijf minuten het raam openzetten is 
trouwens efficiënter en minder ener-
gieverslindend (de koude dringt niet 
door tot in het metselwerk) dan het 
raam een hele dag een beetje te laten 
open staan.

Slim
haNDElEN  

InFILTRATIES OpSTIjGEnD VOCHT COnDEnSATIE

Drie verschillende oorzaken 
vragen drie verschillende 
remedies. hoe herkent u 
ze en wat kunt u eraan 
doen? Opgelet: soms is een 
combinatie van oorzaken 
mogelijk.  

Om een vloeistof te laten verdampen, is er warmte nodig. Dat weet iedereen 
uit ervaring. Als uw huid nat is, krijgt u een koud gevoel. Dat komt omdat het 
water verdampt door warmte te onttrekken aan uw lichaam. Bij een huis is 
dat net hetzelfde. Het vocht in de lucht wordt omgezet in waterdamp dankzij 
de warmte die het aan het gebouw heeft onttrokken. Zo zal uw verwarming  
meer verbruiken om dit verlies te compenseren. En dus zorgt een droger huis 
ook voor meer energiebesparing.   

Meer  
energieverbruik 
door vochtigheid

           

4 soorten ventilatiesystemen
Er bestaan vier erkende ventilatiesystemen, variërend van volle-
dig natuurlijke ventilatie over gemengde ventilatie tot mechanische  
ventilatie. Deze systemen worden aangeduid met de letters A tot D. 

• Systeem a : natuurlijke luchtaanvoer en -afvoer

• Systeem B : natuurlijke luchtafvoer en mechanische luchtaanvoer

• Systeem C : natuurlijke luchtaanvoer en mechanische luchtafvoer

• Systeem D : mechanische luchtafvoer en mechanische luchtaanvoer 
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EAn-code

541448943125847891

Délestages :  
à quoi s’attendre 
                  cet hiver ? 

Délestages :  
à quoi s’attendre 
                  cet hiver ? 

Vous le savez, Sibelga est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz en 
région de Bruxelles-Capitale. rappelons en quelques mots notre rôle au quotidien.

Op de website sibelga.be 
kunt u voortaan snel en 
eenvoudig uw EaN-code 
opzoeken. praktisch natuurlijk. 
maar wat is een EaN-code 
eigenlijk en waarvoor 
dient ze?  

EAN-codes komt u elke dag tegen. 
Het is de cijferreeks die onderaan 
de barcode van producten staat. 
Het systeem laat toe om zo 
alles vliegensvlug en foutloos te 
identificeren. Daarom werd ook aan 
elk leveringspunt van energie een 
individuele EAN-code toegekend. 
Zo weten klant, leverancier en 
energiedistributeur altijd exact 
welke energie (gas of elektriciteit) 
op welke plaats geleverd wordt. 

Aan deze code is een meter 
gelinkt (met een eigen nummer) 
en een klant (eveneens met een 
klantennummer). Wordt de meter 
vervangen of verhuist de klant, dan 
blijft de EAN-code ongewijzigd: die 
geeft immers altijd de plaats aan 

waar de energie geleverd wordt. 
Wanneer u dus verhuist, verhuist uw 
EAN-code niet mee. Wel krijgt u de 
code die gelinkt is aan uw nieuwe 
woonst. 

 

Nieuw: vind uw 
EaN-code in een muisklik!

Drie manieren om uw EAn-code te vinden 

•  1  Op uw energiefactuur: uw huidige EAn-code staat erop vermeld. 
Verhuist u? Vraag dan de EAn-code voor uw nieuwe woning aan 
de vorige bewoners of aan de eigenaar. Zij vinden die terug op 
hun factuur. 

•  2  Online: als u het adres en het nummer van de 
meter kent, kunt u in enkele klikken de EAn-code 
opzoeken. De nieuwe opzoekmodule is beschikbaar 
op www.sibelga.be > aansluitingen en meters 
> EAn-code. Of scan eenvoudig de QR-code 
hiernaast.

•  3  niet gevonden? Bel de Klantendienst van Sibelga op 
02 549 41 00. Dankzij het adres en het nummer 
van de meter helpen zij u verder.

Hoe ziet die 
EAn-code eruit? 

EAn staat voor 'European Article 
numbering' – de Europese 
nummering van Artikelen. De 
code wordt weergegeven in 
cijfers (om af te lezen) en in 
een barcode (voor het scannen 
door een computer). 

Elk energieleveringspunt heeft 
zijn eigen EAn-code, samen-
gesteld uit 18 cijfers:

• 54 identificeert België,
•  144 maakt duidelijk dat het 

om energie gaat, 
• 89 stemt overeen met Brussel.  

Alle Brusselse nummers starten 
met 5414489. 

Maar wat heeft de winter 2015-2016 in petto? Lopen 
we de kans dat de stroomindicator op rood springt op 
www.offon.be, de website waar de regering alle info 
verzamelt voor de burgers? Hoogstwaarschijnlijk niet, 
want de vooruitzichten zijn veeleer gunstig. Bepaalde 
parameters zijn gewijzigd waardoor het risico op een 
stroomtekort dit jaar minder groot is.  

Wat is er veranderd?
•  Vorig jaar hadden de producenten aangekondigd dat sommige van 

hun centrales onbeschikbaar zouden zijn, goed voor een productie van 
1 600 MW. Dat blijft dit jaar beperkt tot 660 MW. 

•  De strategische reserve (stopgezette centrales die gereactiveerd 
kunnen worden) bedroeg vorig jaar 800 MW, maar steeg dit jaar tot 
zo’n 1 500 MW.

•  Ten slotte wijzigde ook de berekeningsbasis. Bij de inschatting van 
het nodige vermogen wordt niet langer rekening gehouden met de 
koudste winters (2004, 2010), maar met andere criteria. In theorie 
komt dat neer op een vermindering van 800 MW in de berekening 
van het vereiste vermogen (op ongeveer 20 600 MW beschikbaar 
vermogen in België). 

Dit alles zorgt ervoor dat we nu over 3 000 MW meer capaciteit 
beschikken dan vorig jaar, waardoor de situatie minder gespannen is. 

Vorig jaar lanceerde de federale regering een 
afschakelplan om de vraag naar elektriciteit in 
te perken.  

WaaKzaamhEiD 
BlijfT
Het afschakelprincipe van vorig 
jaar blijft behouden, ook al is het 
aantal zones gewijzigd en werd de 
website www.offon.be bijgewerkt. 
Wel komt er pas een intensieve 
sensibiliseringscampagne in geval 
van een reëel risico zoals een 
koudegolf of de stopzetting van 
een centrale. Dit jaar hoeven we 
ons dus niet te verwachten aan 
dagelijkse (weer)berichten over 
eventuele stroomtekorten. Dat 
neemt natuurlijk niet weg dat minder 
elektriciteitsverbruik een goed idee 
blijft, zowel voor de  portemonnee 
als het klimaat. 

En hoewel het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet 
is opgenomen in het afschakelplan 
(behalve de Ukkelse wijken Fort 
Jaco – Prins van Oranje), wordt de 
Brusselaars gevraagd zich solidair te 
tonen wanneer dat nodig mocht zijn, 
nl. door minder energie te verbruiken 
tijden de piekuren. 

België kampte met een tijdelijk tekort aan productiecapaciteit en dus wilde men 
met een roterende afschakeling een volledige black-out vermijden. Gelukkig 
kwam het niet zover, want 2014 bleek het warmste jaar sinds 1961. Hierdoor 
was de vraag naar elektriciteit gematigd en volstond de invoer van buitenlandse 
elektriciteit om de verbruikspieken op te vangen.  

   Meer info: www.offon.be  -  www.sibelga.be
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zowat 240 kleuters en 39 personeels-
leden van de kleuterschool Emile Bockstael 
verhuisden dit jaar naar heizelstraat 104. 
hun nieuwe stek? Een gloednieuw, drie 
verdiepingen tellend  gebouw van 3 200 m2.

Arnaud Bastogne, Energieverantwoordelijke 
van de Stad Brussel, begeleidde het technisch 
aspect van het project. 

'Het nieuwe gebouw is uitgerust met drie-
dubbele beglazing, fotovoltaïsche panelen, 
thermische zonnepanelen en gecombineerde 
technologieën zoals een Canadese put. Dat is 
een aardwarmtewisselaar die de buitenlucht 
aanzuigt via 900 m ondergrondse leidingen. 
Zo’n ondergronds traject zorgt ervoor dat de 
lucht tijdens de zomer afkoelt en tijdens de 
winter opwarmt, alvorens die in het ventila-
tiesysteem terechtkomt. Een warmtepomp 
en een kleine condensatieketel op gas – met 
een vermogen van minder dan 50 kW, zoals 
in een gewoon huis – produceren bijko-
mende warmte tijdens heel koude perioden. 
Het gebouw is zo goed geïsoleerd dat het 
slechts 13 kWh/m²/jaar verbruikt. Dat stemt 
overeen met 1,3 liter stookolie of 1,3 m³ gas 
per m². Een slecht geïsoleerd huis verbruikt 
minstens 10 keer meer.'

ENErgiEVErBruiK VOlgEN mET NrCliCK
'Omdat alle nieuwe gebouwen in Brussel 
voortaan moeten voldoen aan de passief-
normen, vinden we het belangrijk om het 
energieverbruik van deze nieuwe gemeente-
school goed op te volgen. Want wat we hier 
leren, zal zeker nuttig zijn voor de toekomst. En 
daarbij zal ‘NRClick’ ons helpen. Dankzij dit sys-
teem dat door Sibelga werd ontwikkeld, kunnen 
de gemeenten hun energieverbruik immers in 
realtime volgen … en het dus ook verminderen!'

Arnaud Bastogne hielp de nieuwe bewoners 
ook om vertrouwd te raken met het nieuwe 
gebouw. 'We hebben getoond hoe een pas-
siefbouw eigenlijk werkt. Uiteindelijk is het 
een stuk comfortabeler wonen, en dus zijn de 
bewoners best tevreden.' 

DE KlEuTErSChOOl EmilE BOCKSTaEl iN laKEN 
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arnaud Bastogne, 
Energieverantwoordelijke 

van de Stad Brussel

Laken verwelkomt 
eerste passiefschool in België!    

arnaud Bastogne, 
Energieverantwoordelijke 

van de Stad Brussel

Meer info over NrClick?
Zie de reportage van Télé-Bruxelles: https://goo.gl/qvzkCV


