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Omdat u Brusselaar bent! Uw
dis tributi enetb ehe erd er Sib e lga
informeert u in opdracht van de
gewestelijke overheid over alles
wat te maken heeft met energie.
Zo willen we u helpen om doordachter
met energie om te gaan.
U krijgt het magazine Energids 3 keer
per jaar in de bus. Een blad boordevol
niet-commerciële en neutrale info,
handige tips, achtergrondartikels,
themadossiers, getuigenissen... met
maar één doel: u informeren!
Energie verkopen doen we niet, wel
beheren we de netwerken voor gas en
elektriciteit van de leverancier van uw
keuze. Wij voorzien u doorlopend en
op een veilige, kwaliteitsvolle manier
van energie. Voorts beheren wij ook
de openbare verlichting langs de
gemeentewegen.

Sibelga
tot uw dienst
➜ Klantendienst

• 02 549 41 00

Schrijf ons:
redactie@energids.be

Andere nuttige nummers
➜	Defect openbare verlichting gewestweg

• www.fixmystreet.brussels
of mobiliteit@gob.brussels
of 0800 94 001

➜	Factuurprobleem
➜ Gasreuk

• 0800 19 400
➜ Elektriciteitsstoring

• 02 274 40 66

gemeenteweg
• www.sibelga.be
• in noodgevallen: 02 274 40 66
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Graag ook één keer per maand
nuttige tips over energie in uw mailbox?
Doe dan zoals onze 12 000 abonnees
en schrijf u online in op de nieuwsbrief.

Een suggestie of
opmerking over
dit magazine ?

➜ Defect openbare verlichting

energids.be

Verstandiger omspringen met energie, zodat u minder hoeft te betalen én
het milieu spaart: het klinkt u vast als
muziek in de oren! Onze gelijknamige
drietalige (NL-FR-EN) website trekt
jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers. Neem dus snel een kijkje op
www.energids.be.

•N
 eem eerst contact op met uw leverancier
➜ Conflict

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

➜ Energieleverancier kiezen

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

•w
 ww.leefmilieubrussels.be

in een notendop
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Belgische triomf
in race voor
zonnewagens
© G. Vanden Wijngaert

De Leuvense studenten van het Punch Powertrain Solar
Team wonnen goud op de Carrera Solar Atacama in Chili.
Deze race van 2 577 km door de woestijn, staat bekend als
een van de meest extreme ter wereld voor zonnewagens.

Bekijk de foto’s van het team op www.solarteam.be

NEW

Brusselse zonnekaart is online
Hoeveel zou uw dak kunnen opbrengen? Voer uw
adres in op de website en u ontvangt gratis een inschatting van het zonnepotentieel. Met deze tool vindt
u ook makkelijker een installateur en weet u meteen
hoeveel u ongeveer maandelijks moet afbetalen als
u een lening aangaat. Wie investeert in zonnepanelen komt trouwens in aanmerking voor de Brusselse
groene lening met een rentevoet van 0 % tot 2 %.

Typ uw adres op
www.zonnekaart.brussels

Wist u dat?
Het energielabel is ook verplicht voor houtkachels met blokken of pellets. De nieuwste
modellen stoten 95 % minder fijn stof uit,
zijn tot 8 keer efficiënter en verbruiken de
helft minder brandstof.

Energiepremies 2019
Brusselse gebouwen zijn doorgaans oud, omdat ze tot het historische erfgoed behoren of gewoonweg vervallen zijn. Samen zijn ze verantwoordelijk
voor maar liefst 78 % van het totale energieverbruik van het gewest.
Door deze gebouwen in de eerste plaats te isoleren en hun
verwarmingsinstallatie te vernieuwen, wil de overheid de uitstoot
van broeikasgassen alvast verminderen tot het niveau dat de Europese
Unie vooropstelt. Om u hierbij te helpen zijn de energiepremies voor
2019 verhoogd. Installeert u bvb. een condensatieketel, dan krijgt u
voortaan € 1 200 als u in de lage-inkomenscategorie valt. Vanaf dit
jaar is er ook een premie voor de -verplichte- periodieke keuring van de
verwarmingsketel. Het totale jaarbudget van de Brusselse energiepremies stijgt daarmee van 15 tot zo’n 18 miljoen euro.

Meer info: www.leefmilieu.brussels
> De Energiepremies 2019
lente 2019
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het cijfer

ELECTRICITY - WEDSTRIJD

€ 27
Op een elektriciteitsfactuur
van € 100 (incl. btw) is
dat het bedrag dat wordt
aangerekend voor
transport, meting en
plaatselijke distributie.
Voorts betaalt u nog
€ 38 voor de elektriciteit
en € 35 taksen en heffingen.

Dit vonden zij
ervan

De 25 ElectriCITY-winnaars werden via
mail op de hoogte gebracht. Alvast bedankt
aan Naïma B. en Dominique G. om hun eerste
indrukken met ons te delen:
“Wij hebben al enkele partijtjes ElectriCITY gespeeld (…). Mooi design, leuke
tekeningen en aangename kleuren. Het bord is trouwens groot genoeg voor
een groep spelers. Binnenkort zullen we ons ook eens wagen aan een aantal
experimenten (…).”
“Ik heb de speldoos aan mijn dochter gegeven, want zij is lerares in de
gemeentelijke basisschool Transvaal in Oudergem. Ze was er meteen weg van!”

BATIBOUW

LEZ BRUSSEL

Nieuwe
radiators

Verbod
uitgebreid

Tegenwoordig zijn er radiatormodellen
op de markt die aangepast zijn aan de lage
watertemperaturen kenmerkend voor
warmtepompen en condensatie- ketels.
Ze zijn zelfs geschikt voor vloerverwarming.
Andere fabrikanten lanceren geleidelijk
innovatieve verwarmingsketels: op gas
met heel hoog rendement (98 %) of met
een brandstofcel op aardgas. Die kunnen
(grote) woningen tegelijk van warmte en
elektriciteit voorzien.

METEROPNEMING

Opnamekalender
Maandelijks doet Sibelga de ronde bij Brusselaars
voor de opname van de meterstanden. Is uw
gemeente weldra aan de beurt? Check het
op deze kalender. Na de opname geeft Sibelga
de exacte cijfers van uw verbruik door aan uw
energieleverancier zodat die de jaarfactuur kan
opstellen.
Voor een opzoeking op straatnaam of een volledig
overzicht van de meteropnames, surf naar:
www.sibelga.be

energids.be
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Sinds 1 januari mogen ook dieselvoertuigen met EURO 2-norm,
benzinevoertuigen zonder EUROnorm en met EURO 1-norm, niet
meer rijden in de LEZ (Low Emission
Zone of lage-emissiezone), dus in heel
het Brusselse gewest.

Meer info op
www.lez.brussels

03/2019
1160 Oudergem
1082
Sint-Agatha-Berchem

05/2019
1170 Watermaal-Bosvoorde
1030 Schaarbeek (deel 1)

1140 Evere
1080 Sint-Jans-Molenbeek (deel 1)

04/2019
1000
Brussel Ambiorix
1090 Jette
1081 Koekelberg

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

Gratis
zonnepanelen?
Niet bepaald…
” Wij installeren uw zonnepanelen
nagenoeg gratis, in ruil voor uw
groenestroomcertificaten.”
Het systeem van groenestroomcertificaten garandeert in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een heel
interessant rendement op investeringen. Ondernemingen kunnen u dus aanlokkelijke voorstellen doen.
Maar wat is er nu van waar?
“Wij installeren uw zonnepanelen
nagenoeg gratis, in ruil voor uw
groenestroomcertificaten.” Het klinkt
aantrekkelijk. Toch vergelijkt u best
verschillende offertes. Let er vooral
ook op dat u niet onrechtstreeks een
lening afsluit.
WAT MEN ER NIET BIJVERTELT
Een aantal kosten blijven voor uw
rekening:
• vervanging van de omvormer
(na 10 jaar) als uw contract met een
‘gratis’ installateur afloopt;
• reiniging en controle of onderhoud
van de panelen;
• eventuele vervanging;
• afbraak van de panelen op het einde
van hun levensduur en herstelling van
het dak.
Bovendien bent u afhankelijk van de
kwaliteit van de panelen die u worden voorgesteld. Hoe lang zal hun
rendement voldoende hoog blijven:
10, 15 of 20 jaar?

En wat als u niet al de geproduceerde
stroom zelf verbruikt? Uw elektriciteitsfactuur zal niet tot nul worden herleid.
Om uw fotovoltaïsche installatie maximaal
te laten renderen, moet u uw verbruiksgewoonten veranderen. Een aantal apparaten zult u bijvoorbeeld zo moeten programmeren dat ze werken net wanneer
de panelen stroom opwekken. Alleen
jammer dat u op die momenten vaak niet
thuis bent.

GROENE METER: ANDERE
GESPREKSPARTNER
Sinds 1 december 2018
berekent Sibelga (en niet
langer Brugel) uw productie
van groene stroom.
Alle praktische inlichtingen
vindt u op de blog van Sibelga:
> w ww.sibelga.be/nl/blog
zoek: groene meters

Verneem er
meer over
aVoor niet-commercieel advies
kunt u terecht bij Homegrade
op 02 432 84 00 of op
www.homegrade.brussels
a w ww.leefmilieu.brussels
zoek: gratis fotovoltaïsche
installatie
a Hebt u al zonnepanelen?
Op de nieuwe website van
APERE ontdekt u hoe u de
geproduceerde stroom
maximaal benut. Surf naar
www.vaverslesoleil.be
a Groenestroomcertificaten:
uw dak brengt op! Dit
ondersteuningssysteem bestaat
nog steeds in Brussel. Kijk op
www.brugel.brussels
zoek:
groenestroomcertificaat
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EPB-REGLEMENTERING

Nieuwe voorschriften
voor cv-ketels
en geisers
Sinds 1 januari 2019 is de
EPB-reglementering in het
Brusselse gewest verstrengd.
Mikpunt zijn verwarmings- en
klimaatregelingssystemen.
Die zult u bijvoorbeeld vaker
moeten laten keuren.
EPB staat voor de energieprestatie van
gebouwen. Daartoe wordt al de energie berekend die een gebouw verbruikt
(en eventueel produceert) voor verwarming
en klimaatregeling, warm water, verlichting, enz. De EPB houdt rekening met de
isolatie van het gebouw en de ouderdom
van de installaties die zich erin bevinden.

Voortaan moet u
uw verwarmingsketel
en gasgeiser om de 2 jaar
laten keuren!
In Brussel zijn gebouwen verantwoordelijk voor meer dan 70 % van
het totale energieverbruik! De EPB
is er dus een heel grote uitdaging. Het
gewest heeft een specifieke regelgeving ingevoerd om het energieverbruik
van gebouwen te verlagen, en dus
hun energieprestatie te verhogen.
Voorts is er ook een verplichte periodieke
controle voor (water)verwarmingstoestellen op gas.

energids.be
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EPB VOOR VERWARMING EN KLIMAAT
Wat verandert er in 2019?
Sinds 1 januari is de EPB-reglementering van toepassing op meer
toestellen:
• individuele of collectieve verwarmingsketels of lokale verwarmingssystemen, die op gas of stookolie
werken, ook als ze een vermogen
van minder dan 20 kW hebben.

Er zijn nieuwe normen voor de trek
in het rookafvoerkanaal van verwarmingssystemen, voor de veiligheidssystemen, de energiemeting, de bepaling van de afmetingen, enz.
Lees er meer over op:
> w ww.leefmilieu.brussels
zoek: verwarming EPB

• gasgeisers en -boilers
• klimaatregelingsinstallaties met een
vermogen van meer dan 12 kW.
Er geldt een striktere periodieke
controle voor gasketels en geisers.
• controle bij de installatie van elke
nieuwe verwarmingsketel of gasgeiser of bij werken aan het verbrandingsgedeelte
• tweejaarlijkse controle voor verwarmingsketels of geisers op gas
• jaarlijkse controle voor verwarmingsketels op stookolie
• de controles gebeuren door
erkende technici, voor wie er
nieuwe opleidingen en examens
komen.

Wie deze regels overtreedt, kan een
administratieve boete krijgen van
€ 125 tot € 25 000. Informeer u dus
goed!
Meer weten? Surf naar:
www.energids.be en zoek:
		Periodieke controle van de
verwarmingsketel
of

Meer info over het
EPB-certificaat
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Goed plan voor
uw elektrische
installaties
U verkoopt uw huis of u hebt
uw elektrische installatie
onlangs vernieuwd?
Vraag dan zeker een gelijkvormigheidsattest aan. Dat is
immers verplicht. Voorwaarde
is wel dat u over een
elektriciteitsplan beschikt.
Zo’n elektrisch schema moet u altijd
voorleggen bij de keuring van uw
elektrische installatie. U kunt het zelf
tekenen of er een elektricien voor inschakelen. Een grondige kennis van dit plan is
haast een must.
WAAROM MOET U UW
ELEKTRICITEITSPLAN BEGRIJPEN?
Als u overweegt om uw elektrische installatie te vernieuwen, zorg dan dat u het
plan van de elektricien begrijpt. Zo kunt u
vooraf, afhankelijk van uw behoeften en
gewoonten, de ontwerpfouten opmerken (een verkeerd geplaatste schakelaar, een ontbrekend stopcontact…). Als
de installatie daarna in gebruik is en de
stroom zou uitvallen, kunt u met het plan
makkelijker zien waar de fout zit.

EEN ELEKTRISCH PLAN LEZEN
Dit plan bestaat uit twee documenten:
• Het eendraadschema is een voorstelling van de elektrische installatie
in haar geheel: leidingen, kabels, elementen en apparaten. De symbolen
beschrijven de samenstelling van de
verschillende stroomkringen met hun
koppelingen.
• Het situatieschema is een echt plan
van uw woning. De symbolen geven
aan waar de elektrische componenten
zich exact bevinden: borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars
en apparaten.

Stel de juiste vragen
• Zijn de schakelaars goed
geplaatst? Waar ga ik het licht
in het vertrek aan- en uitdoen?
• Zijn er genoeg stopcontacten,
vooral in de keuken en de
televisiehoek?
• Zijn er stopcontacten voor elk
groot huishoudtoestel?
• Bevinden ze zich op de juiste
plaats?
U kunt dit plan zelf met de hand
tekenen of met behulp van een
tekenprogramma. Sommige
leveranciers van elektrische
apparatuur bieden het gratis
online aan.

Symbolen om te onthouden
Schakelaar

Eenpolige
wisselschakelaar

Boiler

Verlichting

Wandverlichting

Contactdoos

lente 2019
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Huishoudtoestellen:
wat kosten ze
nu echt?
Een gemiddelde woning telt vandaag zo’n honderd elektrische
huishoudapparaten. Die verhogen het comfort in huis, maken ons
het leven gemakkelijk en zorgen voor de nodige ontspanning.
Maar hebt u al eens stilgestaan bij wat ze verbruiken?
Huishoudtoestellen hebben ons leven
in menig opzicht veranderd: heel wat
klussen in huis zijn een pak eenvoudiger
geworden en verlopen sneller dan vroeger. Bovendien worden apparaten steeds
energiezuiniger. En da’s een positieve
evolutie. Toch vragen we ons best eens
af hoeveel het uiteindelijke prijskaartje

bedraagt voor die overvloed aan elektro
in huis. Een klein toestel krijg je vaak
cadeau en kost je dus niks. Tel daarbij
echter de productie- en verbruikskosten,
dan blijkt zo’n toestel soms een vergiftigd
geschenk...

Maak meteen de juiste keuze
Veel huishoudtoestellen moeten sinds 1992 verplicht een energielabel dragen.
Zo ziet u in een oogopslag welke apparaten het minst elektriciteit, en in sommige
gevallen ook water, verbruiken.
De energieklassen werden op 1 januari van dit jaar aangepast.

HET NIEUWE ENERGIELABEL:
BETROUWBAARDER EN STRENGER!
De klassen A+, A++, A+++ enz. behoren tot het verleden, omdat ze stilaan voor verwarring zorgden.
Prestaties van toestellen met het A-label konden namelijk onderling sterk verschillen. Op de nieuwe
schaal van A tot G duidt A op de zuinigste, en G op de meest energieverslindende apparaten.
De criteria zijn nu bovendien strenger en de klassering zal om de 10 jaar worden herzien.
De nieuwe indeling komt er in 2019 eerst voor koelkasten en wasmachines.
Voor meer info

energids.be
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Zoek: energielabel
op www.energids.be
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Goed voor het milieu,
niet voor de portemonnee?
Efficiëntere apparaten (klasse A) zijn duurder. Maar rechtvaardigt
de besparing op uw elektriciteitsfactuur wel de hogere aankoopprijs? Fabrikanten zeggen ja, consumentenverenigingen hebben
het nagetrokken en zijn minder optimistisch. Volgens twee studies
(Test-Aankoop en zijn Franse tegenhanger UFC) duurt het zeker
10 jaar voordat u uw investering in een energiezuinige koelkast
heeft terugverdiend.

NIET TE GROOT EN
JUISTE TECHNOLOGIE
Laat niet enkel het energielabel de
doorslag geven:
• Kies geen té grote koelkast,
diepvriezer of wasmachine, maar
een model op maat van uw gezin.
• Verkies inductiekookplaten boven
andere systemen.
• Gebruik liefst een heteluchtoven.

Voor kleine toestellen is het energielabel niet verplicht. Draai het dus altijd
even om en lees het kenplaatje. Dat
vermeldt steeds het vermogen, zodat u
soortgelijke toestellen met mekaar kunt
vergelijken.
Krachtigere toestellen (die dus meer
verbruiken) zijn doorgaans sneller en
efficiënter. Maar waarom altijd met
een formule 1-wagen rijden? En biedt
een elektrische variant überhaupt een
meerwaarde? Denk bijvoorbeeld aan een
pepermolen of een blikopener.

• Opteer voor een droogkast met
warmtepomp (ook al werkt die
trager).
• Als het kan, laat dan de was drogen
in de openlucht of in een verluchte
ruimte zonder verwarming.

lente 2019
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Bereken de gebruikskosten
Dit kan met een eenvoudige rekenmachine (jawel, weerom een elektrisch apparaat)!
• Zoek het etiket met de kenmerken van het toestel.
• Noteer het vermogen in kilowatt (kW). Als dit wordt uitgedrukt in watt (W), deel het dan door 1 000.
• Noteer hoe lang u het toestel gebruikt, in uur.
• Vermenigvuldig die tijd met het vermogen en de gemiddelde prijs van een kilowattuur elektriciteit (ong. 0,25 €/kWh).

Voorbeeld
• Vermogen van een strijkijzer: 1 200 W = 1,200 kW
• Gebruikstijd: een uur en een kwartier, dus 1,25 u
• Kosten: 1,25 u x 1,2 kW x € 0,25 = slechts € 0,375 om 1 u 15 te strijken.
Hieruit blijkt dat de grootste energieverslinders niet per se de duurste zijn.
Een toestel in waakstand zoals de decoder, heeft slechts 12 W vermogen.
Dus 100 keer minder dan een strijkijzer. Maar hij blijft wel 365 dagen
per jaar aanstaan. Reken het zelf even uit! (antwoord ondersteboven
hieronder).

..... dagen x ..... uren x ..... kW x € 0,25 = € ........
365 dagen x 24 uur x 0,012 kW x 0,25 = € 26,28

Gebruik ze doordacht
Over welk toestel het ook gaat, spring er steeds slim mee
om! Op de website van Energids staan een hele reeks
tips om het energieverbruik van huishoudelektro binnen
de perken te houden.
> w ww.energids.be
zoek: verbruik verminderen
Tips die gelden voor alle toestellen:
• Hebt u zonnepanelen? Laat dan zo veel mogelijk
toestellen overdag werken, wanneer de zon volop
schijnt. Voorzie ze eventueel van een programmeerbaar stopcontact.
• Geen dag/nachtmeter? Laat de apparaten dan
van 22u tot 7u werken op weekdagen, of om het
even wanneer tijdens weekends en op wettelijke
feestdagen.
• Laat toestellen niet in waakstand staan! Enkel
voor de 5 belangrijkste apparaten komt dit voor
een gezin al jaarlijks neer op zeker € 64.

energids.be
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Herstellen, blijven gebruiken of vervangen?
Bij aankoop van een nieuwe televisie of
koelkast is het soms verleidelijk om ook
het oude apparaat, als het nog werkt,
te blijven gebruiken. Uiteraard zal dat
het verbruik alleen maar opdrijven. U
kunt het dan beter bijvoorbeeld aan een
vereniging schenken.
Wanneer een apparaat defect raakt,
zou u het misschien liever vervangen en
niet (laten) herstellen. De kostprijs voor
onderdelen, werkuren en verplaatsing
evenaren bijna het bedrag van een
nieuw toestel. Door het te herstellen,
spaart u nochtans ook ‘grijze’ energie
uit. Dit is al de energie die nodig is
voor de productie van grondstoffen,

de vervaardiging, de montage en
het vervoer van een nieuw apparaat.
Onzichtbare energie die echter wel een
directe impact heeft op het milieu, en zich
op termijn zeker laat voelen.
Een recente studie van VITO/KUL heeft
aangetoond dat het voordeliger is om een
defect apparaat te (laten) herstellen, tenzij
het bijna aan zijn gemiddelde levensduur
zit (12,5 jaar voor wasmachines en 5 à
9 jaar voor stofzuigers). Een zogenaamde
garantieverlenging is alleen maar interessant voor wie ze aan u verkoopt.
Statistisch gezien gaat een toestel pas
stuk na het aflopen van de garantie, zelfs
al werd die verlengd.

Jean Delespesse,
coördinator van
opleidingscentrum
Horizon

GETUIGENIS

BESPAREN OP GRIJZE ENERGIE
Jean Delespesse, coördinator van opleidingscentrum Horizon: “Mensen die terug de arbeidsmarkt op willen, kunnen bij ons een omscholing volgen tot hersteller van huishoudelektro en
elektromechanica: 400 in 25 jaar! Tijdens de
opleiding repareren zij grote toestellen die in onze
tweedehandswinkels verkocht worden. Onze technici in loondienst doen net hetzelfde in ons herstelatelier. De apparaten komen er via schenking of
handelaars. Die zijn namelijk verplicht om oude
apparaten terug te nemen. Een hersteld elektrisch
apparaat draagt zelfs het ‘electroREV’-label. Zo heb
je een jaar lang de garantie dat het toestel goed
zal werken.”
SCHENKEN, LATEN HERSTELLEN,
MAAR WAAR?
“Particulieren kunnen hun oude toestel aan
Spullenhulp schenken”, voegt Jean Delespesse
eraan toe, “maar wij bieden geen reparatiedienst
aan. Dat plan ligt wel op tafel.”

Ziehier alvast enkele andere mogelijkheden:
• Vrijwillige herstellers, onder wie een aantal van opleidingscentrum Horizon, staan doorlopend tot uw dienst in Repair’Cafés
of herstellen uw apparaten gratis.
•D
 e winkel waar u het toestel hebt gekocht, beschikt over een
eigen reparatiedienst of werkt samen met een externe dienst.
•V
 eel fabrikanten hebben zelf ook zo’n dienst. Het telefoonnummer staat vermeld op de gebruiksaanwijzing van het apparaat.
• Zelfstandige herstellers of onderdelenwinkels zijn opgenomen
in de jaargidsen of op internet.

Enkele nuttige adressen
a 'Horizon' is het opleidingscentrum
van Spullenhulp waar weggeschonken elektrische
huishoudtoestellen een nieuw leven krijgen. U kunt het
centrum bellen op 02 537 30 26
of surfen naar www.spullenhulp.be
a De volledige lijst van Repair’Cafés staat op:
www.repaircafe.org/bezoeken
a Lees alles over recycling van huishoudelektro in België op:
www.res-sources.be//electrorev
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stroomverbruik

Elektrische toestellen : hoeveel
Om doeltreffend te besparen op de energiefactuur,
moet u nagaan welke toestellen het meest
verbruiken. Pas dan kunt u deze apparaten
vervangen, minder gebruiken, uitschakelen
of weghalen...

h
h
kWh

LED-WANDLAMPEN

FLATSCREEN
LED-TV
(sluimerstand 2)

20

90

10
kWh

LEDPLAFONDLAMP
(per lamp)

SPELCONSOLE

50
kWh

DECODER
(met sluimerstand)

Opmerkingen:
De verbruikscijfers (bron: Homegrade)
stemmen overeen met een gemiddeld
gebruik in normale omstandigheden.

energids.be
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WIFIROUTER

85
kWh

7

kWh

SMARTPHONE
OPLADER

LCD TV
(sluimerstand 14)

WEKKERRADIO

87
kWh

STAANDE
HALOGEENLAMP

kWh

FLATSCREEN PC
(sluimerstand 70)

energids.be

kWh

240

kWh

kWh

10
kWh

90

LAPTOP
(sluimerstand 20)

150

300

LEDBUREAULAMP
(8 W)

kWh

25

MICROGOLFOVEN

kWh

60

AFZUIGKAP

kWh

INDUCTIEKOOKPLAAT

84

HALOGEENKOOKPLAAT

kWh

150
kWh

210 260
kWh
kWh

OVEN

Hoe controleer ik het verbruik per toestel?
Gebruik een mobiele wattmeter. Plaats die tussen
het stopcontact en het toestel. Verkrijgbaar in elke
doe-het-zelfzaak.
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verbruiken ze jaarlijks?
Hoe bereken ik het jaarlijks verbruik
van een toestel?
(x dagen) X (x uren gebruik) X (x watts)
1 000

= x kWh/jaar

Hoeveel kost dat?
Vermenigvuldig het aantal kWh
met de prijs per kWh vermeld op uw
factuur, incl. belastingen en heffingen
(gemiddeld 0,25 €/kWh in Brussel).

BOILER
100 L

1700
kWh

HAARDROGER

11

ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL 0,3
(sluimerstand 2,2!) kWh

kWh

BIJVERWARMING

600
kWh

ESPRESSOMACHINE

30
kWh

KOELVRIESCOMBINATIE
(met afvoer 500 kWh)

150
kWh

ELEKTRISCHE
AUTO

DROOGKAST WP
(met afvoer 500 kWh)

STOFZUIGER

200
kWh

80
kWh

STOOMSTRIJKIJZER

1500

© Energids

kWh

ELEKTRISCHE FIETS

75

45,5

kWh

kWh

220
kWh

180
kWh

PERFORMANTE
VAATWASSER
(vroeger 380 kWh)

PERFORMANTE WASMACHINE
(vroeger 270 kWh)

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

U vindt het antwoord op: www.energids.be
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Groepsaankopen:
blijf zelf vergelijken!
Met een groepsaankoop voor energie valt een mooie prijs te
bedingen, maar daarom niet altijd de beste…
Een gemeente, een consumentenvereniging, een onderneming of een
vzw stelt u voor om deel te nemen aan
de energiegroepsaankoop die ze
organiseert. Bedoeling is dat een grote
groep mensen aan verschillende energieleveranciers hun beste prijs vragen.
Na het vergelijken van de offertes
kunnen de leden van de groep dan
een contract sluiten met de goedkoopste leverancier van al degenen die
gereageerd hebben.
EERSTE PROBLEEM:
HOEZO, BESTE PRIJS?
Sommige leveranciers weigeren om hieraan mee te doen. De kans bestaat dus dat
zo’n leverancier met een betere prijs kan
uitpakken dan degene die het contract
heeft binnengehaald.
Hoe komt u dat te weten? Door gebruik te
maken van prijsvergelijkers.

TWEEDE PROBLEEM:
HOE GOED VERGELIJKEN?
Een prijsvergelijker vergelijkt de tarieven op de markt voor de maand die aan
de gang is. Maar misschien hebt u een
paar jaar geleden wel een heel interessant contract gesloten dat nu niet meer
wordt voorgesteld.
CREG Scan houdt als enige rekening met
vroegere slapende contracten. Deze tool
helpt u om de knoop door te hakken,
maar toont alleen de prijs van de elektriciteit en niet de totale prijs (inclusief
belastingen en heffingen). Die zult u zelf
moeten berekenen. U haalt het best uw
oude contract boven en vergelijkt dan
drie dingen: de prijs die u nu betaalt,
de prijs van degene die de groepsaankoop binnenhaalt, en ten slotte het beste
aanbod dat de prijsvergelijkers tonen.
Beslis pas dan, met de juiste gegevens
bij de hand!

Niets verplicht u
te tekenen
Door in te schrijven voor een
groepsaankoop, laat u alleen uw
interesse blijken. Pas wanneer de
prijs uiteindelijk gekend is, krijgt
u het voorstel om een contract te
sluiten met de gekozen leverancier.
Zolang u niet getekend heeft, bent
u volkomen vrij in uw keuze.
En zelfs als het contract al loopt,
kunt u nog heel vlot van leverancier
veranderen. Op Energids leest u hoe.
> w ww.energids.be
zoek:
van leverancier veranderen

Kies een betrouwbare prijsvergelijker die door de CREG erkend is. In Brussel beantwoorden alleen Brusim,
MijnEnergie en Energie-Vergelijker aan die criteria.

energids.be
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Brusselse
verbrandingsoven
levert schone
energie

Brussel-Energie zet het huisvuil van de
hoofdstad om in elektriciteit. Het overheidsbedrijf beschikt over een van de krachtigste
verbrandingsovens van Europa. Die voorziet
65 000 Brusselse gezinnen van stroom.

Daniel Van Lathem,
algemeen directeur
van Brussel-Energie

“Onze installaties zijn maar
een stukje van de
oplossing voor het afvalprobleem. Wij vormen slechts een schakel in een keten waar iedereen zijn
steentje moet bijdragen”, steekt Daniel
Van Lathem meteen van wal. Volgens de
algemeen directeur van Brussel-Energie
begint alles thuis: “Produceer zo weinig
mogelijk afval, hergebruik zo veel mogelijk en recycleer wat je kan recycleren. De
rest kan bij ons worden verwerkt, maar
niet om het even hoe: wij produceren iets
dat nut heeft, namelijk elektriciteit, en
dat zonder te vervuilen. De stortplaats
is pas de laatste optie voor bepaalde
afvalsoorten.”
VUILNISWAGENS OP EEN RIJ
In de fabriek aan de Monnoyerkaai, aan
de rand van het kanaal, staan vuilniswagens aan te schuiven op het platform dat naar de oven leidt: “De witte

Meer info op
www.bru-energie.be

zakken komen hier elke dag toe”, aldus
Daniel. “Op jaarbasis verwerken wij zo’n
450 000 ton afval, waarvan driekwart
huisvuil. De rest is afval van de gemeenten, winkels, kantoren, enz. Met de
stoom die de oven produceert, worden
drie 3 turbines aangedreven die elektriciteit opwekken. 9% van die stoom gaat
naar onze stadsverwarming en vooral
ons zuiveringssysteem, en 15% van
de elektriciteit dient om de fabriek te
doen draaien.” Die elektriciteit is deels
groen, want het afval is voor de helft van
hernieuwbare oorsprong.

Afvalverwerking
• 1 500 ton witte zakken/dag
• 200 vuilniswagens/dag
• 450 000 ton/jaar
Elektriciteitsproductie
• 3 turbines van 17 MW
• 6 % van het elektriciteitsverbruik in Brussel

Zin in een uitzonderlijk bezoek
aan de verbrandingsoven?
Speel mee en waag uw kans!

VERVUILEND?
De rook die uit de hoge schoorsteen
komt, is licht, wit, stofvrij en vrijwel reukloos. Dat is geen toeval. Dit industriële
complex is namelijk voor driekwart
25 x een uitzonderlijk bezoek* te winnen
een reuzegroot rookzuiveringssysteem dat bijna niets laat
Ê Hoeveel ton afval wordt jaarlijks verbrand?
ontsnappen. En de as van de
A. 400 000 B. 450 000 C. 500 000
oven? “Die wordt gebruikt
Ë Wat is het adres van de website van Energids?
voor de funderingen van
A. www.energie.be B. www.energids.be C. www.guids.be
wegen”, antwoordt Daniel.

WEDSTRIJD

Bij Brussel-Energie
gooien ze niets weg.
Tracht hetzelfde bij u
thuis te doen!

Ì Hoeveel deelnemers zal de wedstrijd tellen op 30/04/2019?
Ga naar www.energids.be/wedstrijd en
beantwoord de vragen voor 30/04/2019.
De winnaars worden persoonlijk via e-mail
op de hoogte gebracht.
Volledig reglement op www.energids.be/wedstrijd

Sibelga

printemps 2019
* bezoek mogelijk vanaf 14 jaar, maar afgeraden voor
zwangere vrouwen en personen met beperkte mobiliteit.

in een notendop
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Aantal
woningen
in Brussel
gestegen
Tussen 1995 en 2017 werden
in Brussel slechts 0,9 % nieuwe
gebouwen opgetrokken, tegen
13,5 % in het hele land. Een normaal
percentage in zo’n dichtbebouwde stad.
Door collectief wonen, renovatie en
herbestemming is het aantal woningen
echter met 15,9 % gestegen.

Ontdek het op energids.be

Valt vocht te bestrijden?

energiefactuur

Des élèves-ingénieurs de 2e bachelier à la VUB ont
conçu et construit des éoliennes expérimentales
à vocht in mijn huis vandaan? Hoe pak ik dit probleem aan?
Waar komt het
partir de matériel qu’ils ont créé eux-mêmes
dans
le
Wat gebeurt er als ik niets doe? Hoe kan ik mijn woning doeltreffend verluchten
FabLab (Fabrication Laboratory) de leurzonder
université.
dat het er kouder wordt? U vindt het antwoord in ons online dossier
Les 5 meilleurs engins ont trôné sur‘Vocht
le toit in
duuw woning? Oorzaken, gevolgen, oplossingen’.
rectorat, très bien orienté, pour une campagne de
mesures et de stockage d’énergie. La piste de Klik
l’éolien
op het tabblad 'Dossiers'
urbain continue d’intéresser les chercheurs ! op www.energids.be

Wat te
doen »
bij betalingsmoeilijkheden?
L' « Urban
mining
Dit zijn de toegepaste sociale tarieven:
Les déchets des villes deviennent une source
Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met financiële
importante de matières précieuses pour l’industrie.
problemen en heeft uw leverancier u een ingebrekeD’où cette expression anglaise d’urban mining :
stelling gestuurd? Laat het probleem dan niet vererla « mine en ville » !
geren en vraag meteen het statuut van beschermde
klant aan bij uw OCMW. Als u voldoet aan de voorLes centres de recyclage constituent même parfois la
waarden, wordt het contract met uw commerciële
source principale d’approvisionnement pour certaines
leverancier geschorst. Sibelga zal u dan als sociaal
matières précieuses et rares. Récupérées, elles coûtent
leverancier gas en elektriciteit aanleveren.
moins d’énergie que la production neuve, elles sont
plus pures que le minerai naturel à raffiner, et elles

energids.be
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Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

Normaal tarief

0,1780 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag

0,1901 €/kWh

Gasprijs
excl. 21% btw

0,0338 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1417 €/kWh
Tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,1046 €/kWh

➜ voor meer informatie, contacteer de FOD Economie op 0800 120 33
➜ afspraak op http://soctar.belgium.be
Tarieven geldig van februari 2019 tot en met juli 2019,
exclusief federale bijdrage en extra taksen.

Realisatie : Sibelga - PB 1340 - 1000 Brussel Brouckère - Verantwoordelijke uitgever: Philippe Massart
Hoofdredacteur: Clarisse Poncelet - Concept, Pre-press & Productie: Dimensions

