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HeT AnTwoord op Al Uw energievrAgen in BrUSSel

Hoe wordt Brussel van
elektriciteit voorzien?
een goed ontworpen veranda
verhoogt uw comfort
zwembad calypso renoveert
energie-installatie

dossier
warm
water
p. 10

warm water
aan de beste prijs

van de redactie
Tarieven onder controle

Hulp nodig?
➜ Gasreuk
• Sibelga 0800 19 400

➜ Stroomstoring
• Sibelga 02 274 40 66

➜ Defect openbare verlichting
•G
 emeentewegen:
online op www.sibelga.be
of 02 274 40 66
•G
 ewestwegen:
mobielbrussel@mbhg.irisnet.be
of 0800 94 001

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

➜ Een energieleverancier kiezen
•w
 ww.brusim.be, de Brusselse
simulator

➜ Een energiepremie aanvragen
•w
 ww.leefmilieubrussel.be

➜ Suggesties of opmerkingen?
• redactie@energids.be

Sibelga doet haar duit in het zakje
Allerhande praktische energietips om
volop te genieten van een lekkere
douche of een heerlijk avondje
in de tuin? U vindt het allemaal
in dit zomernummer.
Wellicht bent u op warmere dagen
minder bezig met de kost van uw
verwarming of verlichting. Maar bij
Sibelga is dat het hele jaar door een
prioritair aandachtspunt. Tenminste,
voor het deel dat ons aanbelangt,
namelijk de distributiekosten. Die vertegenwoordigen een derde van uw elektriciteitsfactuur en een vierde van uw gasfactuur.
Op dat vlak hebben we goed nieuws voor u! Nadat de distributietarieven
van 2012 tot 2014 bevroren waren, gaan ze nu lichtjes dalen: –1,7% voor
elektriciteit en –4% voor gas. Een punt waarop de Brusselaars dus meer
geluk hebben dan de inwoners van Vlaanderen of Wallonië. Een voorkeursbehandeling? Neen, noem het veeleer het resultaat van ons strakke tariefbeheer. En onze wil om de kosten te spreiden in de tijd en zo stabiliteit te
verzekeren.
Deze trend zal trouwens blijven duren. Van 2016 tot 2019 zal de lichte
verhoging van de distributietarieven in lijn liggen met de inflatie. De zomer
begint dus goed, niet?
Alvast prettige lectuur,
Het Energids-team

Wanneer wordt uw meterstand opgenomen?
Om uw factuurbedrag te berekenen, moet uw energieleverancier uw exacte verbruik
kennen. Maandelijks doet Sibelga zo de ronde in 2 of 3 van de 19 Brusselse gemeenten.
De genoteerde meterstanden geven we dan door aan de leveranciers.
Kijk snel of we binnenkort ook bij u langskomen!

Juli

Augustus

➜ 1080
Sint-Jans-Molenbeek
(2e deel)

➜ 1030
Schaarbeek (2e deel)

➜ 1080
Sint-Jans-Molenbeek

September
➜ 1050
Elsene

(3e deel)

➜ 1040
Etterbeek

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

energids.be
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kort nieuws
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Weldra
nieuw
energielabel
voor
verwarmingstoestellen

Doe alsof u
thuis bent om
inbrekers te
misleiden

Inbrekers willen snel en ongestoord kunnen handelen. Alles wat een
‘eenvoudige klus’ in de weg staat, vermindert het risico op inbraak.
Gelukkig kunt u met behulp van een beetje elektriciteit
makkelijk doen alsof u thuis bent! Zo kan uw elektricien in uw
verdeelkast een tijdschakelaar aanbrengen die de elektrische
rolluiken activeert binnen een bepaalde, door u gekozen
tijdspanne. Het exacte tijdstip van de activatie is willekeurig en
net dat maakt de illusie levensecht. Om het plaatje compleet
te maken kunt u ook een radio en enkele lampen aansluiten op programmeerbare stopcontacten (overal te koop).
Vanaf 26 september 2015 moeten alle
Wie een robotgestuurde stofzuiger heeft, kan zelfs
in Europa verkochte warmwater- en
de indruk wekken heel druk bezig te zijn met
verwarmingstoestellen een nieuw energiehet huishouden!
label dragen. Dat zal informatie bieden over
energieprestaties, energie-efficiëntie, geluidsvermogen en warmteafgif te van het toestel.
Tegelijk verstrengen ook de energienormen: verwarmingsketels (op gas of stookolie) zullen een energie-efficiëntie van
minstens 86% moeten behalen.
Deze reglementering is een gevolg van de Europese richtlijn ‘Ecodesign’.
Die wil het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen door
Europese burgers bij aankoop beter te informeren over de efficiëntie van
een toestel.

Energieverspilling te lijf met
afstandsbediende stopcontacten
Iedereen weet het. De waakstand
van apparaten vormt een belangrijke bron van energieverspilling.
Maar in de praktijk lukt het niet
altijd om de stekkers van alle
toestellen uit te trekken. Vooral
niet wanneer de stopcontacten
moeilijk bereikbaar zijn, verstopt
achter een meubel of een wirwar
van kabels.

Gelukkig bestaat er een eenvoudig
en goedkoop gadget dat u het leven
vergemakkelijkt. In doe-het-zelfzaken en elektronicawinkels vindt u
stopcontacten met afstandsbediening die u gewoon op een bestaand
stopcontact kunt aansluiten. Een
simpele druk op de knop en u schakelt de elektriciteit uit. Er bestaan
ook meervoudige stopcontacten.

Daarmee schakelt u vanop afstand
met één enkele klik onmiddellijk
alle aangesloten toestellen uit.
Sommige modellen kunt u zelfs
bedienen via smartphone.
Een praktisch voorbeeld? Sluit
televisie, decoder (een energieslokop), video, home cinema
enz. aan op één meervoudig stopcontact met afstandsbediening.
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www.energids.be
nieuwe look, nieuwe functies
nieUw : de website past zich automatisch aan
aan elk scherm (tablet, smartphone, pc)

Met deze App
volgt u uw verbruik

De lay-out lijkt
op die van
de weBSiTe vAn
SiBelgA: u bent
aan het goede
adres!

nieUw: de
‘doSSierS’
met alle vragenantwoorden,
infografieken,
getuigenissen
en tips rond een
bepaald thema

De meest gelezen
vrAgen van de
voorbije week

Steeds de
mogelijkheid
om ZELF een
vrAAg te stellen

‘wist u dat?’
bij elk bezoek een
andere tip

Weergave van
het lAATST
verScHenen
mAgAzine, met
de inhoudstafel en
een rechtstreekse
link naar de goede
pagina

zeS
cATegorieËn
vrAgen,
gegroepeerd
per thema om
makkelijker
uw antwoord te
vinden

En alle vroegere
ArcHiefnUmmerS blijven
beschikbaar

online, dat is nog makkelijker! ontdek er het antwoord op al uw vragen over energie in Brussel.

Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?
Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met
financiële problemen en heeft uw leverancier u
een ingebrekestelling gestuurd? Laat het probleem 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 elektriciteit aanleveren, met een vermogensbegrenzer
van 2 300 watt (of 4 600 watt op vraag van
het OCMW).

energids.be
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dit zijn de toegepaste sociale tarieven:
Elektriciteitsprijs
excl. 6% btw

Gasprijs
excl. 21% btw

normaal tarief

0,1354 €/kwh 0,0324 €/kwh

Tweevoudig uurtarief dag

0,1393 €/kwh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1098 €/kwh
Tarief ‘uitsluitend nacht‘

0,0631 €/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 2015, zonder federale bijdrage en heffingen.

veiligheid in de tuin
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Barbecue, muziek, verlichting,
elektrisch tuingereedschap …
Bij talloze activiteiten in open
lucht komt een verlengkabel
goed van pas. Handig, maar
denk altijd eerst aan uw
veiligheid!
veiligheidscheck-up
Is het al even geleden dat u uw
verlengkabel hebt gebruikt? Doe dan
eerst een veiligheidscheck-up:
• I s de kabelisolatie over de hele
lengte in goede staat?
• Zijn stopcontact (inclusief aarding) en stekker intact? Gebruik bij
voorkeur een waterdicht model
(IP44) in rubber.
• Is de aansluiting tussen kabel en
stekker in goede staat? Heeft het
stopcontact een (ingebouwde)
kabelklem?
Uw verlengkabel is nu klaar voor
gebruik. Wilt u er twee met elkaar
verbinden? Leg dan een (losse)
platte knoop of gebruik een waterdicht koppelstopcontact (te koop in
de doe-het-zelf-winkel).
Is uw verlengkabel manueel opgerold of op een haspel? Rol hem
dan helemaal af voordat u stroom

© Brennenstuhl

Elektrische verlengkabel
buitenshuis: praktisch
en zonder risico’s!

gebruikt. Zo vermijdt u oververhitting en het risico op smelten van de
kabel als gevolg van elektromagnetische inductie.
Radio, grill, lamp, ...
Als u meerdere apparaten moet aansluiten, gebruik dan geen dominostekker (mogen niet meer verkocht
worden) maar een meervoudig stopcontact. Controleer of het opgetelde
vermogen van alle aangesloten toestellen het maximale vermogen van
het stopcontact en de kabel niet overschrijdt (dat vermogen is zichtbaar
vermeld, bvb. 2500W).
Er bestaan trouwens ook kabelhaspels met ingebouwde meervoudige
stopcontacten en een bescherming
tegen oververhitting. Geef voor uw
kabel de voorkeur aan een doorsnede
van 2,5 mm2, geschikt voor 16 ampère
(A), in plaats van een doorsnede van
1,5 mm2, beperkt tot 10 A.

En als het regent?
Als de kabel in goede staat is, is
regen niet zo erg. Wel mag u de
stekker en het stopcontact nooit
op de vochtige grond laten liggen.
Gebruik bij voorkeur ook een waterdicht koppelstopcontact.
Moeten er voertuigen over de kabel
rijden? Plaats dan aan beide zijden
een balkje dat iets dikker is dan de
kabel. Met zo’n kleine brug vermijdt
u dat de kabel beschadigd raakt.

Geen verlengkabel
voor permanente
tuinverlichting!
Een verlengkabel
gebruiken voor een
avondje verlichten
is geen probleem.
Maar het is zeker
geen permanente
oplossing, en
voor verlichtingsinstallaties zijn er
bijzondere instructies
van toepassing.
Bekijk alle
details op
Energids.be
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laat het licht binnen

Een goed ontworpen
veranda verhoogt
uw comfort
in de stad hebben woningen soms te kampen met een gebrek aan licht. een veranda kan
zorgen voor meer zonlicht en comfort. zelfs een eenvoudig balkon kunt u al met enkele
glasramen omtoveren tot een mini-veranda.
In de reclame wordt een veranda vaak
voorgespiegeld als een ‘extra ruimte’,
maar met de ideale veranda creëert
u vooral een - onverwarmde tussenruimte. De scheiding met de
woning moet goed geïsoleerd zijn. In
het beste geval is dit een massieve
muur die de warmte of koelte opslaat.
Daarin voorziet u dan bijvoorbeeld
een dubbele openslaande deur, die u
makkelijk kan sluiten om eventuele
excessieve warmte of koude in de
veranda buiten te houden.
Gelukkig kunt u deze deur in onze
contreien in de tussenseizoenen

meestal open laten staan. Zo geniet
u van gratis zonnewarmte en een
mooie lichtinval.
In de stad is het niet altijd mogelijk
om zelf de oriëntatie van de veranda
te kiezen. Elke oriëntatie heeft zo
zijn voor- en nadelen:
• gericht op het noorden: homogeen
licht (lievelingslicht van kunstenaars),
maar geen extra warmte in de tussenseizoenen en nooit rechtstreeks
zonlicht.
• op het zuiden: hevige lichtinval.
Overdreven warm in de zomer zodat
ventilatie en de plaatsing van een

Welke planten in de veranda?
Geschikte gasten: bananenboom, sinaasappelboom en andere citrusbomen, orchideeën, cactus, philodendron, anthurium, palmlelies,
palmbomen, decoratieve ananasplant, papyrus, bougainvilles, druivenranken, vijgenboom … De meeste kamerplanten kunnen zolang het niet
vriest de winter doorbrengen in de veranda. Keuze genoeg dus om een
vleugje exotisme binnen te loodsen in uw interieur!

energids.be
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zonnescherm nodig is. In de winter
daarentegen zorgt de minste zonnestraal voor een aangenaam effect.
• op het oosten: mooi ochtendlicht en
dus uiterst geschikt om uitgebreid
te ontbijten. Nooit te warm, altijd
comfortabel.
• op het westen: heel warm door de
sterke namiddagzon. Risico op oververhitting in de zomer. Heel aangenaam tijdens de nazomer.
Opgelet: u mag nooit een veranda
bouwen zonder een bouwvergunning.

meer voor minder
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BeSpAAr TUSSen 10% en

30 %

kwH

Hebt u een
tweevoudige meter?

Laat uw machines draaien tijdens de
daluren (22-23u. en 7-8u.) en het
weekend. Lees welke daluren uw
gemeente hanteert: www.sibelga.be
> tarieven > tweevoudig-uurtarief

BeSpAAr ToT

40 %

eco

dagelijkse tips

Kies een product waarmee u op lage
temperaturen kunt wassen. Gebruik
een ‘ecologisch’ programma, daarmee
bespaart u 30 tot 40%. De wasmachine
mag u goed vullen, maar de droogkast
niet. Laat wasgoed indien mogelijk
drogen op een waslijn. Hergebruik het
condenswater van de droogkast voor
uw strijkijzer (eerst filteren in een koffiefilter om kleervezels te elimineren).

Wasmachine
en droogkast:
programmeer
en bespaar!
deze twee machines behoren
tot de grootste elektriciteitsverbruikers bij u thuis. kies
voor een machine die u op
voorhand kunt programmeren.
U laat ze draaien op het beste
moment, en hoeft er zelf niet
bij te zijn.

BeSpAAr ToT

50 %

A+++

Toe aan een nieuwe
machine?

Opteer voor een programmeerbare machine met een energiezuinig
A+++ -label. Kies er een met hoge
centrifugeersnelheid (1 600 toeren/min).
En vergeet voor uw droogkast ook de
energiepremie van Leefmilieu Brussel
niet (tot 50% van de factuur).

BeSpAAr ToT

100 %
Hebt u zonnepanelen?

Laat van april tot oktober uw machines overdag draaien,
want dan produceren de panelen maximaal energie. Sommige machines verbruiken
zelfs als ze niet draaien. Aarzel niet om ze volledig uit te schakelen.

zomer 2015

Sibelga

uitvergroot

				 Hoe wordt
van elektriciteit
			
1
Aan de bron:
de elektriciteitsproducenten
Windmolen

2A
Elia,
de transporteur

Nucleair
Fotovoltaïsche
panelen

Thermische centrale
op gas of pellets

Waterkracht

Hoogspanningslijnen
Pompen-turbines

Biogasturbine

1

 e producenten zijn bedrijven die op diverse
D
manieren en op grote schaal elektriciteit
‘produceren’: fossiel, nucleair of hernieuwbaar.
Deze producenten zijn in België en Europa
gevestigd.

energids.be
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2A

 lke Belgische of buitenlandse producent levert zijn
E
elektriciteit aan transporteur Elia.

2B

Elia transporteert de elektriciteit naar de
distributienetbeheerders van het land.

9

Brussel					
voorzien?
3
De netbeheerders
Woningen met
eigen productie
via fotovoltaïsche
energie

De elektriciteitsverbruikers

48 injectiepunten
in Brussel

2B

4

Standaard
aansluiting

700 000 meters
6 000 km kabels

+

3

Sibelga is de distributienetbeheerder in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ontvangt
hoogspanningselektriciteit van Elia, zet die om
naar laagspanning en levert die elektriciteit
vervolgens aan de Brusselaars.

4

Appartementsgebouwen
met wkk (gas)

Sommige consumenten produceren zelf een deel
van hun elektriciteit via zonnepanelen of warmtekrachtkoppeling. Bij een productieoverschot plaatsen
ze dat overschot terug op het net van Sibelga.
Sibelga herdistribueert het dan aan andere
consumenten.
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warm water bij u thuis

wArmwATerprodUcTie

Steeds
aan de beste prijs
op ieder moment warm
water uit de kraan?
comfortabel, maar er hangt
ook een prijskaartje aan vast.
Afhankelijk van de manier
waarop u verwarmt, gaat het
kostenplaatje van peperduur
tot heel betaalbaar en
ecologisch.

Sanitair warm water krijgt u ofwel
via een toestel dat het water onmiddellijk en op aanvraag verwarmt, of
via een boiler die voorziet in een
reserve. Beide systemen hebben
voordelen en beperkingen.

de BAdverwArmer,
Snel en fleXiBel
In tegenstelling tot een boiler, heeft u
met een badverwarmer (of doorstromer)
een onuitputtelijke toevoer van warm
water, maar het debiet is wel lager.

energids.be
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Een badverwarmer is geschikt voor
één enkele kraan of meerdere, dicht
bij elkaar geplaatste kranen. Het toestel is zowel voordelig bij aankoop als
gebruik: u verbruikt alleen wat nodig
is, er wordt geen reserve aangelegd.
Een badverwarmer werkt vooral op
gas, kleinere modellen ook op elektriciteit. Voor appartementen en kleine
woningen is een ketel die zowel
sanitair warm water als warm water
voor de verwarming produceert, een
goede keuze.

11

Badverwarmer

Boiler

De boiler, voor grote
hoeveelheden

Boiler warmtepomp
winnend trio

De reserve van een warmwaterketel
zorgt ervoor dat het hele gezin kan
douchen. Is de voorraad op, dan is
het weer even wachten tot de reserve
is aangevuld. Een boiler neemt meer
plaats in en is duurder bij aankoop,
maar kan wel op diverse manieren van
energie worden voorzien. Sommige al
wat voordeliger dan andere:
• r echtstreekse elektriciteit (bij
voorkeur volgens een tweevoudig
uurtarief): het duurst in gebruik.
• op gas: minder frequent
• gekoppeld aan de verwarmingsketel
(op gas, stookolie of pellets). Nadeel: de
verwarmingsketel moet ook ’s zomers
draaien. Dat maakt de ketel bovenmaats voor de warmtebehoefte van
enkele douchebeurten. Dit zorgt voor
meer slijtage en een lager rendement.
• thermische zonnepanelen: leveren
60% van uw warmwaterverbruik
gratis en worden gekoppeld aan
een verwarmingsketel voor extra
warmtebehoefte.

Een gaswaakvlam verbruikt jaarlijks zo'n 120 m3 gas, goed voor
ongeveer 1200 kWh en een kost
van € 72*. Een bestaand toestel aanpassen is niet interessant
omdat men het hele deel van de
gastoevoer moet vervangen. Dat
is duur en soms ook technisch
onmogelijk.
Lees meer op
Energids.be

* berekeningsbasis: 0,06 €/kWh

zonnepanelen

Een redelijk recente uitvinding met mooie toekomstperspectieven is
de warmtepompboiler. Hierbij zorgt een kleine warmtepomp voor de
verwarming van het water in de boiler.
De warmtepomp haalt daartoe gratis warmte uit de omgevingslucht.
Voor 1 kWh betalende elektriciteit produceert de pomp zo tot
4 kWh gratis warmte. Is die elektriciteit daarenboven afkomstig van
zonnepanelen, dan is de verbruikte energie helemaal gratis.

De sanitaire
warmtepompen
passen in elke
configuratie en
laten zich even
makkelijk
installeren als
een elektrische
boiler.

© Ariston

Te dure waakvlam

Thermische zonnepanelen

Deze boiler kunt u best koppelen aan de verwarmingsketel. In de
zomer zet u de verwarmingsketel uit en produceert de warmtepomp
warm water. In de winter schakelt u de warmtepomp uit. Dan is het
de verwarmingsketel die warm water produceert via een spiraalbuis
die in de boiler is geïnstalleerd.
Momenteel is het systeem nog vrij duur (reken op € 2500 excl. btw,
incl. plaatsing), maar afbetalen kan over meerdere jaren en de prijzen
van de toestellen zakken beetje bij beetje.
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warm water bij u thuis

Collectief warmwatersysteem in Anderlecht: getuigenis
en pratique

Warm water opnieuw
uitvinden hoeft niet
Tussen 2006 en 2008 voerde de Anderlechtse Haard een grondige renovatie uit van een gebouw
in de wijk van de Mensenrechtenlaan. Tijdens de werken ging ook veel aandacht naar het beheer
van sanitair warm water in het gebouw…
Sami Naouar, ingenieur en Energieverantwoordelijke, belicht de diverse
warm water-aspec ten van het
renovatieproject : ''We hebben
20 thermis che zo nnepanelen
geïnstalleerd om het water voor te
verwarmen. In de zomer kunnen we
daarmee bijna volledig tegemoetkomen aan de vraag van de huurders en kan het water ook voldoende
op temperatuur worden gehouden.
Dat was nagenoeg het geval in 2014.
Daarnaast plaatsten we ook een
hoogrendementsketel op gas, een
model van de nieuwste generatie. Die is exclusief voorbehouden
voor sanitair warm water, want we
kozen ervoor om de twee netwerken
- verwarming en sanitair warm
water - te scheiden. Zo kunnen we
heel nauwkeurig het verbruik én de
bijhorende kosten opvolgen.''

energids.be
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Sami Naouar
Ingenieur en Energieverantwoordelijke bij
de Anderlechtse Haard

De beheerders hadden ook oog
voor het onderhoud van cruciale
elementen zoals de boilers voor
warm water, de circulatiepompen
en de regeling van de installatie.
''Ook daar kwamen we tot mooie
besparingen in het energieverbruik.
Ten slotte nog dit: ’s nachts verlagen
we lichtjes de circulatietemperatuur
van het water (van 58 naar 53°C).
Alleen tijdens de uren dat er minder vraag is, tussen middernacht en
5 uur ’s ochtends. Die maatregel heeft dus geen effect op het
comfort van de gebruikers, maar wel
op het energieverbruik.'' En minder
verbruik betekent uiteraard ook minder lasten voor de huurders!

13
bespaartips warm water

Elke druppel telt

Warm water is nooit gratis
en heeft altijd een impact op
het milieu. Met enkele goede
gewoontes kan u zowel uw
portemonnee als het klimaat
ontzien.
De nuttigste tip: neem een
douche (30-40 l) in plaats van een
bad (100-120 l). Of nog: installeer
een spaardouchekop, plaats een
waterbegrenzer op de kranen, spoor
lekken en druppende kranen op
en laat het (warm) water niet zinloos stromen wanneer u uw tanden
poetst.
Verbeteringen aan de installatie
zijn ook altijd een optie. Isoleer
de waterleidingen in onverwarmde
ruimtes goed en denk hierbij ook aan
de boiler, installeer een bijkomende
geiser als de kraan zich te ver van de
bron bevindt. Geef bij aankoop ook
de voorkeur aan modellen op gas
met een elektronische ontsteking in
plaats van een waakvlam.
* berekeningsbasis: 0,20 €/kWh

Warm water, slokop
in het budget
Iedere Belg verbruikt gemiddeld
98,4 l drinkwater per dag. Daarvan
wordt slechts een deel opgewarmd.
Bij gebruik van een elektrische boiler
komt dat deel wel overeen met een
verbruik van 1050 tot 1275 kWh/jaar
per persoon of een jaarlijkse kost van
€ 210 tot € 255 per persoon*.

Risico op legionellose?
Legionellose is een ernstige luchtwegeninfectie. Deze ‘veteranenziekte’
treft vooral kwetsbare personen die
water hebben ingeademd dat besmet
is met de legionellabacterie.
De bacterie kan zich ontwikkelen in
grote waterreserves (meer dan 400 l)
die bewaard worden tussen 25 en
43°C. Bij huishoudelijke boilers is
het risico dus minimaal. Toch hebben de meeste boilers ook een ‘antilegionella’-cyclus die het water
eens per maand gedurende een

uur opwarmt tot meer dan 62°C
(2 minuten op 60°C volstaan om
de bacterie te doden). Uit voorzorg
doet u er wel goed aan de constante
temperatuur van de boiler in te stellen
op minimum 50°C.

Verluchten is
de boodschap!
Badverwarmers op gas met
open verbranding (dus geen
g e s l o t e n t o e s t e l) ma ke n
gebruik van de lucht van de
ruimte waarin ze geïnstalleerd zijn. Daarom voorziet
de wetgeving in een nietafsluitbare opening van minimaal 150 cm2 (een ventilatierooster in deur of venster).
Zonder deze verluchting is het
risico op CO-vergiftiging reëel.
Een verwittigd man is er twee
waard …
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Sibelga tot uw dienst

En wat kunnen
we doen voor u?
Zoals u weet is Sibelga de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Maar wat doen we precies? Een overzicht...
Onze voornaamste activiteit is gas en
elektriciteit tot bij u thuis brengen
(tot aan uw meters). Dit omvat verschillende taken:

Wanneer en waarvoor kunt u bij ons terecht?
U bouwt of renoveert?

• ingrijpen bij een stroomstoring,
defecte straatverlichting op
gemeentewegen of gasreuk;

Voor gas- en elektriciteitstoevoer
moet u de woning aansluiten op
het energiedistributienet en over
meters beschikken. Het kan gaan
om grote werken (nieuwe aansluiting met meter, plaatsing van een
bijkomende meter, verwijdering van
een bestaande meter, enz.) of minder grote (kleine aanpassing van het
vermogen van een meter, activatie
van het tweevoudig uurtarief, enz.).

•d
 e openbare verlichting op
gemeentewegen onderhouden;

U wil een meter openen
of sluiten?

•o
 penen, sluiten en opnemen
van de meters;
•w
 erken aan aansluitingen en
meters;

• zwakke gebruikers beschermen
door de garantie van energielevering tegen sociaal tarief;
• investeren in nieuwe infrastructuur (kabels, leidingen,
verlichtingstoestellen …).
Wat we daarentegen niet doen:
energie produceren, energie verkopen, en werken aan de binneninstallaties voor gas en elektriciteit.

In beide gevallen is het zaak de procedure tijdig te starten. Weet dat
u voor een meteropening eerst en
vooral moet beschikken over een contract met een energieleverancier. Die
informeert Sibelga binnen de twee
werkdagen over de energielevering aan uw woning. Neem nadien
dan zelf contact op met Sibelga om
een afspraak te maken voor de opening van uw meter binnen de 48 uur.
U merkt het, de hele procedure kan
al gauw een week in beslag nemen …

De procedure voor de sluiting van
een meter is eenvoudiger en sneller. Neem telefonisch contact op
met onze Klantendienst en binnen de 48 uur zal een technicus
langskomen om de meter te verzegelen.

Stroomstoring of gasreuk?
Onze dispatching is 24/24 en
7/ 7 ac tief en onze technici
zullen zo snel mogelijk ter plaatse
komen. Gaat het om een defecte
straatverlichting? Signaleer de
panne dan via internet.

U verhuist?
Als uw meters open zijn,
hebt u Sibelga niet nodig …
Dit is de te volgen procedure voor
gas en elektriciteit:
• Neem vóór u verhuist contact
op met uw energieleverancier
(het bedrijf bij wie u de factuur
betaalt) om hen te informeren over uw vertrek en om uw
contract in orde te brengen.
• Bij het verlaten van uw oude
woning vult u het ‘energieovernamedocument’ in samen met de
nieuwe bewoner. In uw nieuwe
woning doet u hetzelfde met de
vroegere bewoner. In beide gevallen deelt u aan uw energieleverancier, en dus niet aan Sibelga,
de meterstanden mee die u op
het document hebt genoteerd.

energids.be
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* U kunt het ‘energieovernamedocument’ (het verhuisformulier) downloaden op www.sibelga.be > Verhuizen.
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een vrouw, een beroep
Maak kennis met de Sibelga-klantendienst

Van luisterend oor
tot goed advies
Begin 2015 verhuisde
Sibelga’s klantendienst naar
de Emile Jacqmainlaan.

Nabila Saïdi
Sibelga-klantendienst

''In vergelijking met onze vroegere
kantoren in de Visverkopersstraat
is het hier veel moderner en
lichtrijker'', lacht Nabila Saïdi die
al vier en een half jaar op de
Klantendienst werkt.
Voorheen was ze acht jaar
aan de slag bij de dienst
Dossierbehandeling. ''Leuk werk,
dat wel, maar in mijn huidige
job heb ik rechtstreeks contact
met de klanten. En dat geeft me
toch nog meer voldoening: hier
kan ik mensen concreet helpen.
Langskomen doen ze trouwens
pas als ze echte problemen hebben.
Uiteraard kunnen klanten met ons
contact opnemen om aanvragen
te doen, info te krijgen over werven, enz. Maar in het algemeen is
de Klantendienst toch de laatste
toevlucht voor mensen die via de
website of telefonisch geen antwoord hebben gekregen op hun
vragen. Het gaat veelal om klanten die weinig vertrouwd zijn met

ongeruste klanten bij. Met vragen
over de facturatie, of de verzegeling van hun meter. Dan is het
mijn rol om hen gerust te stellen,
te begrijpen wat er loos is, en om
hen advies te geven. Ik probeer
altijd om een oplossing te vinden.
9 op de 10 keer bieden ze uiteindelijk hun excuses aan omdat ze
in het begin zo geërgerd waren.
Mensen waarderen het echt dat
we de tijd nemen om naar hen
te luisteren, hen dingen uit te
leggen en hen op het goede

integratiemoeilijkheden ... Zoiets vergt
geduld en empathie. Maar op het eind
van de dag heb je echt de indruk nuttig
werk te doen en een echte openbare
dienstverlening te bieden.''

Hoe contact
met ons
opnemen?
• Via internet:

www.sibelga.be

• Via e-mail:

klanten@sibelga.be

Klanten geruststellen, begrijpen wat er loos is,
en hen advies geven. Dat is mijn rol.

• Telefonisch:

bel 02 549 41 00*

• Kom langs op onze
informatica. Of mensen die liever
face to face contact hebben met
iemand, in plaats van hun probleem telefonisch proberen uit te
leggen. En af en toen zijn er ook

spoor te helpen. Regelmatig
krijgen we te maken met ernstige maatschappelijke problemen zoals bestaansonzekerheid,
eenzaamheid bij oudere mensen,

Klantendienst*:
Emile Jacqmainlaan 96,
te 1000 Brussel

* van maandag tot vrijdag van 8 tot 17u
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helden van de energie
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HeT zwemBAd vAn wATermAAl-BoSvoorde

calypso
heropent de deuren
''de renovatie van de energieinstallaties van calypso stond al
10 jaar op het verlanglijstje van het
gemeentebestuur.''
Na zes maanden sluiting en een volledige hernieuwing van de energieinstallaties heeft het gemeentelijk
zwembad van Watermaal-Bosvoorde
opnieuw de deuren geopend. Een investering van meer dan 860 000 euro!
''Zwembad Calypso was het eerste
gemeentelijk gebouw waarvoor we een
energie-audit lieten uitvoeren, in 2003.
Het zwembad bleek het meest energieverslindende van alle gemeentelijke
gebouwen te zijn, met een jaarlijkse
factuur van 185 000 euro'', aldus Manon
Viérin, Energieverantwoordelijke van de
gemeente Watermaal-Bosvoorde.
eerSTe Bemoedigende
reSUlTATen
Door de ongunstige oriëntatie van
het dak was de plaatsing van zonnepanelen geen optie. Uiteindelijk koos
de gemeente voor een warmtekrachtkoppelingsinstallatie in combinatie met
twee nieuwe condensatieverwarmingsketels. Daarbij kwamen nog twee clusters
van gecontroleerde mechanische ventilatie met warmterecuperatie, en een nog
weinig gekend systeem van warmterecuperatie van het douchewater.
Drie maanden na de opening heeft de
gemeente nog geen duidelijk zicht op
de besparingen. ''Dankzij de NRClicktool die Sibelga de gemeenten aanbiedt, constateerde ik echter al meteen
een vermindering van 50% van het
energieverbruik in vergelijking met
vroegere perioden met gelijkaardige
buitentemperaturen!''

energids.be
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manon viérin
Energieverantwoordelijke
van de gemeente
Watermaal-Bosvoorde

Jaarlijkse gas- en
elektriciteitsfactuur
vóór de werken

kost energiebesparende
werken

185 000 862 000
euro
euro
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vermindering
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