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in de keuken:
niets vergeten?

van de redactie
aarDgaS in bruSSEl

Hulp nodig?
➜ 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

Ideale aanvulling op
hernieuwbare energie
De energieprestatieregelgeving voor
gebouwen (EPB) dringt er nu al sinds
10 jaar op aan om onze huizen te verbeteren. Al die inspanningen zouden binnen
enkele jaren moeten leiden tot energieneutrale woningen.
Iedereen is dus wel op zoek naar ideeën
en tips om zonder al te grote uitgaven
aan de vereisten te voldoen. En daarbij kan uw Energids-magazine zeker van
pas komen!
Zo leest u in dit nummer dat condensatieketels op aardgas bijzonder zuinig
en milieuvriendelijk zijn omdat ze de energie van de verbrandingsgassen
die anders toch verloren gaat, recupereren. Toestellen op aardgas vormen
trouwens een ideale match voor autonome zonnestroomsystemen (thermisch
of fotovoltaïsch) en warmtepompen.
Aardgas is de minst vervuilende fossiele energiebron. De perfecte aanvulling dus op groene energie, aangezien die toch niet permanent en slechts
beperkt beschikbaar is voor al onze noden.
Met haar sterk vertakt gasverdeelnet biedt Brussel alle kansen om u volop
te laten genieten van de ontelbare voordelen van deze energiebron!
Veel leesplezier,
Het Energids-team

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.

Maart

april

➜ 1160
Oudergem
➜ 1082
Sint-Agatha-Berchem
➜ 1140
Evere
➜ 1080
Sint-Jans-Molenbeek (deel 1)

➜ 1000
Brussel Ambiorix
➜ 1090
Jette
➜ 1081
Koekelberg

Mei
➜ 1170
Watermaal-Bosvoorde
➜ 1030
Schaarbeek (deel 1)

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

energids.be
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Energie troef
op Batibouw
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plant u een bezoekje aan de
bouw- en renovatiebeurs die
plaatsvindt van 25 februari tot
6 maart? Dan volgen hier alvast
enkele nieuwigheden om te
ontdekken …

Voor
meer
natuurlijk
licht

In de stad zijn er vele bijgebouwen met een plat dak.
Hoe meer licht zo'n dak doorlaat, hoe hoger het comfort en de besparing op de verlichtingskosten. Sommige
fabrikanten bieden een nieuw isolerend platdakvenster
aan, met ingebouwde ledverlichting. Zo gaat de overgang
van dag naar nacht gepaard met dezelfde lichtsterkte.
Vanaf 1,6 m2 en € 4 250 (btw en montage inbegrepen).

verf als barrière

Praktisch, deze nieuwe, zeer bedekkende
verf. Zonder solventen, helemaal op
waterbasis. Een echte barrière die
u kunt gebruiken op een vochtige
ondergrond. ook roet- en teervlekken uit schoorstenen worden vakkundig tegengehouden.
De versie met solvent hecht zich
©
M
zelfs aan polystyreen, een veelgeat
hy
s
bruikt isolatiemateriaal bij renovaties.
Een product van een bekende Belgische
fabrikant, te verkrijgen in spuitbussen of in
potten van 1,4 en 10 liter.

Meerdere bedrijven die in zonnepanelen zijn gespecialiseerd kunnen op basis van de oriëntatie van
het gebouw, en de vorm en oppervlakte van het
dak, een computersimulatie maken. Zo krijgt u
meteen een beeld van het aantal en de positie van
de zonnepanelen. Zelfs een schatting van hun productie en rendement is mogelijk, rekening houdend
met de schaduw van naburige gebouwen en bomen.
Een echte aanrader vooraleer u investeert!

fotovoltaïsche
LEI
Voor de renovatie van uw hellend dak
stelt een fabrikant die gespecialiseerd
is in dakmaterialen, een fotovoltaïsche
lei voor. Die wordt op haast onzichtbare
wijze geïntegreerd tussen de andere
leien op het dak. Dit nieuwe, grotere
model biedt een betere prijs-kwaliteitverhouding en vermindert de kost van
de bedekkingsmaterialen.
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Is uw dak geschikt voor
zonnepanelen?

kort nieuws

Volg Sibelga
nu ook via haar blog

actuele weetjes, een unieke inkijk
in het metier, fotoreportages,
video’s en verrassende
anekdotes over Sibelga!
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windmolens in de stad?
Op de begane grond?
Het kan!

Wat te doen bij
betalingsmoeilijkheden?
B e n t u h ui s h o ud elij ke kla n t? Ka m p t u m e t
financiële problemen en heef t uw leverancier u
een ingebrekestelling gestuurd? L aat het probleem dan niet verergeren 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 elektriciteit aanleveren, met een vermogensbegrenzer
van 2 300 watt (of 4 600 watt op vraag van
het OCMW).

Dit zijn de toegepaste sociale tarieven:
Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

Gasprijs
excl. 21% btw

normaal tarief

0,1314 €/kwh

0,0292 €/kwh

tweevoudig uurtarief dag

0,1480 €/kwh

tweevoudig uurtarief nacht 0,0992 €/kwh
tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,0707 €/kwh

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be
Tarieven geldig van februari tot en met juli 2016,
exclusief federale bijdrage en extra taksen.

energids.be
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' pumba ', is een opmerkelijk windmolenproject, in volle ontwikkeling aan de Naamsepoort, meer bepaald aan de voet
van de bastion tower. Het gaat om drie stadswindmolens
(600 W) op het pleintje, en een horizontale windturbine in
het hart van het gebouw. De installatie zal gebruikmaken van
‘windeffecten’ die ontstaan onderaan wolkenkrabbers, en dient
voor een ‘onderzoekscentrum voor in gebouwen geïntegreerde
windturbines’. De werken zijn voorzien voor de zomer van 2016.

nieuwe regelgeving
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Condensatieketel?
Denk aan
de schoorsteen!
Condensatieketels zijn de enige verwarmingsketels met een rendement dat voldoet aan de nieuwe
Europese regelgeving. Daarom worden ze de nieuwe standaard op de markt. Maar dan moet de
schoorsteen wel aangepast zijn aan hun specifieke werking.

De waterdamp die de ketel verlaat,
zal echter ook condenseren in de
schoorsteen, de rookafvoer. Daarom
is het noodzakelijk dat die schoorsteen
vochtbestendig is. Wanneer de afvoer
niet voorzien is op de verwerking
van ‘koude’ (tussen 40 en 80°C),
vochtige en licht zure dampen -en dat
is zo bij haast alle schoorstenen die
niet zijn uitgerust met een buis-, is het
dus absoluut nodig om aanpassingswerken uit te voeren en zo schade aan
het gebouw te vermijden.
De oplossing:
tuberen of vervangen
Vochtbestendige rookafvoerkanalen
zijn dubbelwandige rigide buizen
in roestvrij staal of in synthetisch
materiaal, die binnen of buiten
het gebouw worden geplaatst.

aangesloten. Denk er trouwens aan dat
een keukendampkap niet aangesloten
mag worden op dezelfde rookafvoer
als de atmosferische ketel.

© Tobel

Verwarmingsketels van de nieuwe
generatie, de zogenoemde condensatieketels, recupereren een deel
van de warmte van de rookgassen.
Ze laten die gassen condenseren in
het deel van de ketel dat men de
‘condensator’ noemt. Het condensatiewater dat zo gevormd wordt,
stroomt druppel voor druppel weg
naar de riolering.

Bij renovatie kan men doorgaans
ook een flexibele enkelwandige buis
(in inox of synthetisch materiaal)
doorheen de oude schoorsteen
plaatsen. Dit noemt men dan het
‘tuberen’ van de schoorsteen.
En in een
appartementsgebouw?
Als elk appartement beschikt over een
eigen rookafvoer is het eenvoudig.
Dan volstaat het om de schoorsteen
in kwestie aan te passen.
O p e e n g e me e n s c h a p p elij ke
rookafvoer daarentegen kan enkel een
atmosferische ketel (type B1) worden

Indien u wenst over te schakelen van
een atmosferisch toestel naar een
performantere condensatieketel, dan
moet een installateur het volledige
systeem van de op de af voer
aangesloten toestellen aanpassen.
Zo’n beslissing gebeurt uiteraard
in nauw overleg met de overige
eigenaars in het gebouw.

Wkk voor
grote collectieve
gebouwen
Bij de vernieuwing van een
collectieve verwarming van een
groot gebouw valt het soms te
overwegen om een warmtekrachtkoppeling als aanvulling
op de nieuwe ketels te plaatsen.
De terugverdientijd van zo’n
investering bedraagt 6 tot 8
jaar. Laat een audit en studie
uitvoeren door de syndicus.
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un homme, un métier

Een man, een beroep

Meters opnemen doet
schoenen verslijten!
Eenmaal per jaar komt Sibelga bij u langs voor het opnemen
van de elektriciteits- en gasmeters. Het Brussels Gewest telt
ongeveer een miljoen meters. Een dertigtal gespecialiseerde
meteropnemers doorkruist de 19 gemeenten en gaat van deur
tot deur. Assan El Ouahidi is een van hen.
Samen met zijn collega’s verzorgt
Assan maandelijks de meteropnames in een of meerdere Brusselse
gemeenten volgens een vooraf
bepaalde kalender. “Eerst raadplegen we ‘s ochtends onze PDA
(‘Personal Digital Assistant’, een
kleine zakcomputer) waarop de
dienst onze ronde van die dag heeft
doorgestuurd. We trekken dan met
de auto naar het eerste adres, en
vanaf daar gaat het te voet verder.” Een beetje vergelijkbaar met
een dagelijkse marathon? “Door
zo van 7u30 tot 15u45 te stappen,
verslijt een mens inderdaad heel wat
schoenen”, lacht Assan. Al weet hij
wat het is om van deur tot deur te
gaan: voordat hij zo’n tien jaar geleden startte bij Sibelga, werkte Assan
als handelsvertegenwoordiger.
De meteropnames worden via de
PDA doorgestuurd naar de dienst
Validatie. “Als die een mogelijke fout opmerkt, sturen ze de
meteropname terug naar de technieker om de cijfers nog eens te
controleren. Zo zijn risico’s op
fouten bijna nul.”

energids.be
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Naa s t deze geplande bezo e ken moeten de meteropnemers
ook langsgaan bij mensen die van
leverancier veranderd zijn, om de
meteropname door te geven aan de
nieuwe leverancier. “Als Brusselse
distributienetbeheerder is Sibelga
de enige met een erkende toegang
tot de meters.”
D oorgaans wordt A s san goed
onthaald. Maar soms zijn mensen
ook slechtgezind, en dan zijn ze aan
het verkeerde adres. “Velen verwarren Sibelga nog altijd met hun energieleverancier. Dan krijg je klachten
over te hoge prijzen. Daarop kan ik
alleen antwoorden dat Sibelga niks
te zien heeft met energielevering,
dat we alleen maar de goede werking van het net garanderen en dat
we er zijn om hen een dienst te verlenen. Want door de meters op te
nemen, wordt het echte verbruik
in rekening gebracht. Als mensen
daarentegen nooit beschikbaar zijn,
moeten we hun verbruik inschatten.
En die schatting kan dan wel eens
hoger zijn dan het reële verbruik.”

Wat als
u niet thuis
bent?
•A
 ls u afwezig bent wanneer
de meteropnemer langskomt,
ontvangt u een brief met de
vraag om uw meterstanden
binnen de 15 dagen door te
geven.
• Indien u hierop niet reageert, zal Sibelga het verbruik
inschatten op basis van het
verbruik van de voorgaande
jaren. Gaat u niet akkoord met
deze schatting, dan kunt u bij
uw energieleverancier altijd
een rechtzetting aanvragen.

Meterstanden
aflezen
Zelf de meterstanden aflezen is
niet altijd eenvoudig.
Om uw meteropname te
vergemakkelijken, vindt u
nuttige tips op:
www.sibelga.be
> Meteropneming
> Hoe mijn meter aflezen

meer voor minder
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Nog 
besparen
met
sluimerverbruik
Het jaarlijks verbruik van toestellen in waakstand is in Europa goed voor 50 miljoen MWh.
Dat komt overeen met de productie van maar liefst 6 kerncentrales van 1 000 MW.
Ook bij u thuis is de waakstand een grote energieverslinder!
Bespaar tot

Bespaar tot

op het sluipverbruik door de toestellen
volledig uit te schakelen

op uw jaarverbruik
in bureau en living

Bespaar tot

Bespaar tot

op uw jaarverbruik met een stekkerblok
met schakelaar

op uw jaarverbruik
in de keuken

90 %

Sommige apparaten (printers, oude tv-toestellen …) verbruiken
bijna evenveel in waakstand als bij werking, terwijl u ze maar
enkele tientallen minuten of uren per dag gebruikt.

25 %

100 W sluipverbruik gedurende één jaar kan oplopen tot 876 kWh
of zo’n 25 % van het gemiddelde jaarverbruik van een Brussels
gezin (3 500 kWh). Sluit alle toestellen met waakstand aan op
één stekkerblok zodat u ze allemaal tegelijk kunt uitschakelen.

20 %

Het uitschakelen van pc en randapparatuur levert al gauw een
jaarlijkse besparing van 200 kWh op. Doe hetzelfde met uw
dvd-speler, satellietdecoder, televisie, hifi, spelconsole, laptop,
draadloze telefoon, batterij-oplader , enz. en u bespaart tot
656 kWh per jaar!

2,5 %

Schakel de waakstand van uw oven, microgolfoven,
broodmachine, halogeenlamp met dimmer en koffiezetapparaat uit … en uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur vermindert
met 87 kWh.
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Vergeet de watt
De watt drukt het elektrische vermogen uit dat
nodig is om een lamp te doen branden. Toch zegt
deze eenheid niets over de hoeveelheid licht die
de lamp uitstraalt. Voortaan gebruiken we dus
‘lumen’, een eenheid die de lichtstroom meet.
Moderne lampen hebben steeds minder watt
nodig om steeds meer lumen te verspreiden.

energids.be
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Denk in lumen!
De lumen is de eenheid voor lichtstroom. Voor
een bedlampje bijvoorbeeld volstaat 200 lumen.
Die verkrijg je met een gloeilamp van 25 W of
een led van 2 W. Maar de technologie staat niet
stil, en weldra zal een led van 1 W volstaan om
200 lumen te produceren. Minder vermogen voor
dezelfde lichtsterkte: ook zo bespaart u energie.
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en bespaar energie!
Welke lichtsterkte voor de diverse ruimtes in huis?
Kiest u een warme en intieme sfeer? Of gaat u eerder voor helder?
Vind de meest efficiënte lamp voor elk gebruik aan de hand van deze infografiek!

Kleurtemperatuur
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Kelvin
Naast de lichtsterkte speelt ook de kleurtemperatuur
van een lamp een belangrijk rol. Die wordt
uitgedrukt in graden kelvin. Licht met een lage
kleurtemperatuur heef t een rodere kleur en
wordt als ‘warmer’ ervaren, terwijl licht met een
hoge kleurtemperatuur blauwer is en dus ‘kouder’
overkomt.

Opgelet met grote energieslurpers zoals
staande halogeenlampen met dimmer!
Ook als u het lichtvermogen dimt,
verbruiken ze hetzelfde: 300 W per uur,
of zo’n € 6 per 100 uur. Vergelijk met de
andere lampen hierboven…
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Energie
in de keuken:

niets vergeten?

niet alleen de toestellen in een keuken verbruiken energie.
licht, warmte, beweging en uw creativiteit… de plek bruist
letterlijk en figuurlijk van energie! De kunst is om de ruimte
zo efficiënt en energiezuinig mogelijk in te richten. Zo kunt
u zalig genieten van die andere, onuitputtelijke bron van
energie: een lekkere maaltijd.

Koken vergt een hele reeks handelingen waarbij we van de ene plek
naar de andere snellen en van het
ene toestel naar het andere. Een
keuken moet dus vooral ergonomisch zijn. Dat vergemakkelijkt het
werk, ook als de afmetingen van de
ruimte beperkt zijn. Voor een degelijke ergonomie gelden twee voorwaarden: schikking en verlichting.

wErKDriEHoEK
De drie meest gefrequenteerde
plekken in een keuken zijn de
koelkast, de kookplaat en de
gootsteen. Is er voldoende ruimte,
dan plaatst u deze drie punten bij
voorkeur in een driehoek en niet
op een rechte lijn. Zo’n opstelling
beperkt de verplaatsingen en de

energids.be
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risico’s, bij het manoeuvreren met
kokend water bijvoorbeeld. Indien
mogelijk scheidt u deze drie plekken
het best door werkbladen. Ideaal
voor rechtshandigen: de ‘natte’
zone links en de kookzone rechts,
gescheiden door het werkblad. Voor
linkshandigen geldt het omgekeerde.
Groepeer afwasmachine en gootsteen, pannen en kookpunt, tafelgerei en eethoek, werkblad en
huishoudelektro, enz. Houd daarentegen oven en koelkast gescheiden.
De warmte van de oven doet immers
het energieverbruik van de koelkast stijgen. Ook gootsteen en
stopcontacten zijn best van elkaar
verwijderd. Waterspatten kunnen
namelijk zorgen voor kortsluitingen
en elektrocutiegevaar.

KEuKEnElEKtro:
pErforMantEr
En talrijKEr
Hedendaagse keukens zijn veel
rijkelijker uitgerust dan pakweg dertig
jaar geleden. Maar al die toestellen
verbruiken ook energie, soms zelfs
in waakstand. Dus een eerste
aankoopadvies luidt: lees aandachtig
het energie-etiket.
Stel u ook de vraag of al die apparaten,
zoals een pepermolen, per se
elektrisch moeten zijn? En zijn
sommige toestellen eigenlijk wel
nuttig?
Lees ten slotte ook altijd goed de
handleiding. Een correct gebruikt
toestel vermijdt energieverspilling.
Denk er overigens aan dat sommige
toestellen o ok in waakstand
energie verbruiken, zelfs als er
geen waaklampje brandt. Die mag
u dus gerust na elk gebruik volledig
loskoppelen!
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	Conforme installatie?
Een pure must!

Denk in zones

Zie erop toe dat uw installatie over een differentieelschakelaar van
300 mA beschikt. ‘Vochtige ruimten’ en toestellen die water en elektriciteit combineren (vaatwasser, wasmachine, boiler, …) zijn aangesloten op een speciale stroomkring die bijkomend beschermd is door
een gevoelige differentieelschakelaar van 30 mA.
De doorsnede van de kabels moet voldoende zijn, afhankelijk van het
vermogen van het toestel:
• 2,5 mm2 voor stopcontacten
• 4 mm2 voor driefasige stroom voor het keukenfornuis, de kookplaten
en de oven, en 6 mm² voor eenfasige voeding.

• kookzone
oven, kookplaat, dampkap
en microgolfoven

Deze geleidingen moeten vergezeld gaan van aangepaste schakelaars
(16, 20 of 40 A).
Sluit niet meer dan 8 stopcontacten per kring aan, scheid de kringen
van de stopcontacten en de verlichting. Laat de aarding van de installatie controleren.

Verlicht uw handen …
niet uw ogen!
Een goede algemene verlichting
met hier en daar een sterkere lichtbron is ideaal voor de keuken.
Kies als algemene verlichting een
plafondlamp of hanglamp, uitgerust
met energiezuinige TL-lampen
of led-lampjes. De algemene
verlichting moet sterk genoeg zijn om
moeiteloos tot achterin de kasten te
kunnen kijken.
I n d i r e c t e ve r li c h t i n g z a l u w
comfort misschien vergroten, maar
hiermee gaat wel meer dan 50%
van het lichtvermogen verloren.
En nog meer bij donkere muren.

Indirecte verlichting is dus eigenlijk
energieverspilling. Voor directe
verlichting die u boven werkbladen,
gootsteen, kookplaat enz. plaatst,
geeft u de voorkeur aan led-lampjes.
Die zijn energiezuiniger en voortaan
ook verkrijgbaar met het nodige
vermogen.
De beschikbare hoeveelheid licht
op de plek waar u bezig bent, is afhankelijk van het lichtvermogen
van de lichtbron, de afstand tot het
werkblad, alsook de omringende
kleuren. Voor een optimale verlichting, is het dus aangeraden om eerst
wat te experimenteren.

• natte zone
gootsteen, afdruiprek,
vaatwasser, boiler, vuile vaat

• opbergzone
planken, kasten, koelkast en
diepvries

In een keuken geldt
nog meer dan elders:
voorzichtigheid,
ergonomie, en
spaarzaamheid!

• werkzone
werkblad met huishoudelektro
binnen handbereik
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Beroep?

Keukenexpert

 Waaraan besteden klanten de meeste aan-

dacht bij de inrichting van hun keuken?

Leo Lenoir: Eigenlijk vooral aan het design van
het keukenmeubilair. En dan meer bepaald aan de
deuren, want dat is toch het zichtbaarste element.
Voor het werkblad daarentegen staat steevast
kwaliteit voorop. Op vlak van huishoudelektro ten
slotte, weten klanten meestal heel goed wat ze willen, zowel qua merken als functionaliteiten. Vaak hebben ze zich vooraf via internet al goed geïnformeerd.
 Speelt energieverbruik een belangrijk rol

bij de keuze van elektrische toestellen?
Leo Lenoir: Deels wel. Voor een koelkast bijvoorbeeld verkiezen de klanten een energieklasse A+, maar
twijfelen ze om de stap te zetten naar een hogere
klasse zoals A++ of A+++. Het klopt dat een zeer goede
koelkast van een bekend merk aanzienlijk duurder
kan zijn. En de meeste mensen zijn nu eenmaal niet
bereid om € 1 500 of € 2 000, en soms zelfs meer,
uit te geven aan een koelkast. Het duurt ook langer
vooraleer je zo’n investering terugverdient dankzij de
gerealiseerde energiebesparingen. Maar er is natuurlijk niet alleen het economische aspect, want een
performant toestel stoot ook minder CO2 uit. Vreemd,
bij vaatwasmachines zijn klanten dan weer minder
geïnteresseerd in de energieprestaties.

energids.be
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Keukenexpert Leo Lenoir
heeft heel wat ervaring
met het ontwerpen en
fabriceren van maatkeukens. Terreinkennis
die hij graag wil delen ...

N
 ochtans zijn sommige vaatwasmachi-

nes zuiniger dan andere qua energieen waterverbruik ...
Leo Lenoir: Inderdaad, en zelfs zuiniger dan afwassen met de hand! Een recente vaatwasmachine
verbruikt minder dan 13 liter voor 12 couverts. Met
de hand afwassen vraagt al snel 20 tot 40 liter
warm water, meer nog als je het water laat stromen of als je het vaak vervangt omdat het te vuil is.
Tel je daarbij de prijs van koud water, elektriciteit
en producten, dan kost een machinale afwascyclus
ongeveer een halve euro.

O
 p welke andere posten kunnen we energie

besparen in de keuken?

Leo Lenoir: De manier waarop je kookt, maar daar kan
een kok vast meer over vertellen. En ook op de zogenaamde ‘grijze’ energie, die nodig is voor de fabricatie
van voorwerpen en uitrustingen. Eén gouden advies:
let op de kwaliteit van de materialen van het keukenmeubilair! Zorg ervoor dat ze stevig, duurzaam en
makkelijk te onderhouden zijn. Hetzelfde geldt voor de
elektrische toestellen, daar kies je best toestellen van
superieure kwaliteit. Die zijn dan wel een beetje duurder maar hebben minder onderhoud nodig. Trouwens,
minder vernieuwen of vervangen, is ook een manier
om energie en grondstoffen te besparen.
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slimmer koken

Enkele recepten

om energie te besparen in de keuken
Ook topchefs weten het. Energie besparen in de keuken staat smaakvol koken
helemaal niet in de weg. Integendeel zelfs! Hier alvast enkele recepten.
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Hoe de beste
keukenaankopen kiezen?
Op www.topten.be, een niet-commerciële website, vindt u
de meest energiezuinige producten en diensten voor bij u
thuis. Maar de kostprijs van een product beperkt zich niet
louter tot de aankoopprijs. Informeer daarom ook naar
energieverbruik, nadelen voor het milieu, gebruiksgemak
en kwaliteit.
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op maat van bedrijven

Energieadvies
voor zelfstandigen
ook zelfstandige ondernemers hebben er alle belang bij om
te zoeken naar informatie en praktisch bruikbare oplossingen
die hun energiefactuur helpen verlagen. Helaas hebben
ze hiervoor haast nooit de tijd. gelukkig is er hulp vanuit
zelfstandigenorganisatie uniZo.
Charlotte Dekeyser is energieadviseur voor Brussel bij UNIZO, de
Unie voor Zelfstandige Ondernemers.
Doorgaans stapt zij op eigen initiatief
naar ondernemers toe. Toch kunnen
zelfstandigen ook zelf contact met
haar opnemen voor een energiescan.
Zo krijgen ze meteen een idee van
alle mogelijke factoren die hun
energiefactuur beïnvloeden.
Bij winkels ligt de focus vooral op
verlichting. “Daar schuilt voor de
winkeliers inderdaad het grootste besparingspotentieel,” benadrukt Charlotte. “Verlichting maakt
namelijk tot 70% van de energiefactuur uit!”.
Bij andere zelfstandigen neemt de
energiescan niet alleen de technische installaties onder de loep, maar
bv. ook de al dan niet aanwezige
isolatie. “Wat velen niet weten”,

verduidelijkt Charlotte, “is dat onze
dienstverlening gratis beschikbaar is
voor zowel UNIZO-leden als niet-leden.

Bij winkels ligt de focus
vooral op verlichting
Het gaat hier tenslotte om een initiatief dat kadert in de subsidieregeling
door Leefmilieu Brussel”.

oog voor DEtail
Bestaande installaties grondig doorlichten en zo nodig optimaliseren
is sowieso gunstig voor de energiefactuur. Maar ook een analyse
van de facturen zelf loont. Daarom
geeft Charlotte geregeld advies
over lopende energiecontracten
en spoort ze zelfstandigen aan om
de afgesloten overeenkomsten
met hun energieleverancier te

Charlotte De
keyser
energieadvis
eur
voor Brussel
bij UNIZO

herbekijken als blijkt dat de voorwaarden beter kunnen.
Zelfstandigen die meer willen
weten over investeringskosten
voor het invoeren van hernieuwbare energie en het te verwachten terugverdieneffect, kunnen
ook bij de energieadviseur van
UNIZO terecht. En dat gebeurt
steeds vaker, zo blijkt, want
duurzaamheid is ook voor ondernemers niet langer een modewoord!

Concrete hulp
voor bedrijven
In Brussel staan tal van organisaties paraat om ondernemers te
helpen bij hun zoektocht naar
concreet haalbare energiebesparingen, waaronder:
• uCM
www.ucm.be > Environnement
• uniZo
www.unizo.be/energiecoach
• inforgaSElEK
www.inforgaselek.be > FAQ

energids.be
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Nieuw stelsel voor
energiepremies
Naar jaarlijkse gewoonte wordt op 1 januari een nieuw budget
energiepremies ter beschikking gesteld van de Brusselaars.
Er zijn altijd wel lichte wijzigingen, maar dit jaar wordt het premiestelsel flink hervormd. De drie sleutelwoorden? Audit, isolatie
en verwarming.
Om uw comfort te vergroten en uw uitgaven te verminderen, moet u zich
eerst drie belangrijke vragen stellen:

• Waar zitten de zwakke punten in mijn woning? (Audit)
• Hoe kan ik mijn energiebehoeften en dus mijn kosten verminderen?
(Isolatie)

• Hoe kan ik efficiënt en goedkoper verwarmen? (Verwarming)

Welke premies voor welke werken?
Lees altijd eerst grondig de administratieve en financiële voorwaarden
op de website van Leefmilieu Brussel. Samengevat:

• Energieaudits en -studies : max. 50 % van het factuurbedrag
• Isolatie:
. D
 ak, muren, vloer, isolerende beglazing: van € 8 tot

€ 50/m² volgens inkomenscategorie, type afscheiding
en gebruikte materialen
.g
 econtroleerde mechanische ventilatie met
warmterecuperatie : tot € 3 500 premie naargelang
het inkomen

• Verwarming: . g ascondensatieketel, efficiënte gasconvector, warmte-

pomp voor verwarming en voor sanitair warm water
(thermodynamische boiler), zonneboiler, temperatuurregeling (thermostatische kranen, kamerthermostaat of
optimizer), verbuizing van een collectieve schoorsteen:
premiebedrag afhankelijk van het type installatie of
de werken

Inkomensplafond naar
boven bijgesteld
De premies zijn voortaan toegankelijk
voor een breder en diverser publiek:
gezinnen, huurders, mede-eigenaars,
maar ook collectieve voorzieningen
(scholen, crèches, bedrijven, enz.).
Net zoals vroeger ondersteunt
het premiestelsel vooral de meest
kwetsbare gezinnen. Dat verklaart
waarom het bedrag van de premie
varieert in functie van het inkomen.
Dit jaar werden de inkomensplafonds
naar boven herzien. Zo kunnen
meer gezinnen alsook collectieve
voorzieningen en instellingen ervan
genieten.
Het nieuwe premiestelsel is van kracht
sinds 1 januari 2016. Voor bepaalde
premies geldt een overgangsregeling
tot april 2016.

Meer info?
www.leefmilieu.brussels
lente 2016		
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uKKEl rEnovEErt EnErgiEvErSlinDEnDE gEbouwEn

In het vizier:
de Homborchschool
Sinds 2007 heeft de gemeente ukkel het merendeel van de technische installaties in haar gemeentegebouwen gerenoveerd. bedoeling? Minder energie
verbruiken, en dan vooral op vlak van verlichting.
voor toenmalig energieverantwoordelijke Quentin
Quertinmont, was de school Homborch een van de
grootste werven.

Quentin Quertinmont, huidig
adjunct-directeur-generaal der werken,
voormalig energieverantwoordelijke

“Toen ik werd aangeworven als energieverantwoordelijke was het mijn eerste opdracht om alle gemeentegebouwen door te lichten en te zien welke de meeste
energie verbruikten. Die moesten dan prioritair gerenoveerd worden”, zegt Quentin.
Uit analyse bleek dat de school Homborch te zijn.
“Met de hulp van het studiebureau dat Sibelga ons ter
beschikking stelde, werd al snel duidelijk waar precies
renovatiewerken vereist waren. Het was een bewuste
keuze om niet gewoonweg de oude verlichting te
vervangen door performantere lampen. Neen, we
hebben echt de hele installatie vernieuwd, want die was
te verouderd.” Best een grote werf voor een school van
4 500 m2!
VERBRUIK GEVOELIG VERMINDERD
De werken, goed voor een totale investering van
ongeveer € 230 000, begonnen in 2003. Boven op de
renovatie van schakelborden, kabels, lampen en lichtschakelaars, liet de gemeente voor elk verlichtingstoestel
ook fotogevoelige lichtcellen installeren. Die regelen de
sterkte van het kunstlicht in functie van het natuurlijk
licht.
Een jaar na de ingebruikname zag de gemeente het
algemene elektrische verbruik van de school met 6%
dalen (elektriciteit is goed voor 10 tot 15% van de
energiefactuur van de hele site). “Dat lijkt misschien
weinig, maar vergeet niet dat we ook het lichtvermogen
moesten vermeerderen, want dat voldeed niet meer
aan de normen. En trouwens, hoewel het elektriciteitsverbruik klein is in vergelijking met de verwarming, kost
elektriciteit per kWh drie maal zoveel als gas. De werken
waren dus zeker zinvol.”

energids.be
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Realisatie : Sibelga - PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère - Verantwoordelijke uitgever: Philippe Massart
Hoofdredacteur: Iris Fostiez - Concept, Pre-press & Productie: Dimensions

