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inhoud van de redactie

Sibelga beschermt uw gegevens
De GDPR (General Data Protection Regulation) is een Europese 
reglementering die van kracht werd op 25/05/2018 en de regels inzake 
bescherming van persoonsgegevens bepaalt. Bij Sibelga hechten wij hier 
bijzonder veel belang aan.

Meer weten? 
Raadpleeg ons privacybeleid op sibelga.be/nl/privacy

energids.be  zomer 2020

Schrijf ons:  
redactie@energids.be

Een suggestie of 
opmerking over  
dit magazine ?

De voorbije crisis bracht niet alleen ieders 
rechtstreekse veiligheid in het gedrang, 
maar dwong ons tevens tot een andere 
manier van leven en werken. Ook bij 
Sibelga moesten wij ons aanpassen.  
Met man en macht focusten wij, zelfs in 
heikele omstandigheden, op het essenti-
ele: zorgen voor uw veiligheid, die van  
onze medewerkers en van het gas- en 
elektriciteitsdistributienet dat wij  
uitbaten. Ondertussen bleef de energie-
toevoer -onmisbaar voor levenskwaliteit, 
veiligheid, communicatie en gezond-
heidszorg- verzekerd.

In deze moeilijke tijden kon u als  
Brusselaar op Sibelga rekenen. De ener-
giebevoorrading bleef gegarandeerd en 
dringende interventies werden nooit 
opgeschort. Nu het de goede kant uit-
gaat, doen wij er alles aan om uw terug-
keer naar het normale leven zo makke-
lijk mogelijk te maken. De opgeschorte 
werkzaamheden worden geleidelijk  
hervat en ons onthaalkantoor is opnieuw 
geopend op afspraak.

Het zal tijdens de komende maanden 
nog wel moeilijk blijven om plannen 
te maken, zowel voor professionele 
als andere aangelegenheden.   

Blijvend paraat  
voor essentiële  
diensten

Deze crisis zal onze levensstijl ongetwij-
feld nog lang beïnvloeden.

Wat niet verandert, is dat Sibelga aan 
uw zijde staat en in uw energiebehoef-
ten blijft voorzien. Zo zijn wij nog tot 
30 juni de sociale leverancier voor kans-
arme personen. De Brusselse regering 
heeft namelijk het verbod op afsluiting 
dat normaal in de winter geldt, verlengd 
tot die datum. 

Alvast veel moed aan iedereen die getrof-
fen werd door de gevolgen van corona: 
op vlak van gezondheid, economische 
activiteiten, werk of plannen.

Hou het veilig, zorg goed voor uzelf en 
voor elkaar!
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Hebt u werken uitgevoerd om  
de energieprestaties van uw 
woning te verbeteren? Dan  
kan u tot 12 maanden na de 
datum van de laatste factuur 
(saldofactuur) een energie-
premie aanvragen. Hou deze 
– weliswaar ruime – termijn dus 
zeker in de gaten! 

De meteropnemingen, die midden maart werden 
opgeschort, zijn intussen hervat met inachtneming 
van de veiligheidsvoorschriften en met het nodige 
beschermingsmaterieel.

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 energie-
leverancier zodat die de jaarfactuur kan opstellen.

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

METEROPNEMING

Alle info op Energids: zoek op ‘premies’

Hoe zit het met uw 
premieaanvragen 
voor 2020?

2 850
ton per dag

Zoveel CO2 zouden  
we kunnen besparen  
als elke Belg dagelijks 
één nutteloze  
mail minder zou  
versturen.He
t c

ijf
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zomer 2020  Sibelga

JUNI 2020
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

1083 Ganshoren

1150 Sint-Pieters-Woluwe

JULI 2020
1080 Sint-Jans-Molenbeek (deel 2)

1030 Schaarbeek (deel 2)

AUGUSTUS 2020
1080 Sint-Jans-Molenbeek (deel 3)

1040 Etterbeek

SEPTEMBER 2020
1050 Elsene

OKTOBER 2020
1130 Haren

1020 Laken

1120 Neder-Over-Heembeek

1070 Anderlecht (deel 2)

NOVEMBER 2020
1180 Ukkel

DECEMBER 2020
1060 Sint-Gillis

  
Opnamekalender

Om de eerste versoepeling van de 
coronamaatregelen te ondersteunen,  
is sinds 11 mei de snelheid in het 
centrum van Brussel beperkt tot  
20 km/u. De boodschap luidt: druk je 
gaspedaal minder hard in! Met deze 
beslissing wenst de Stad Brussel “de 
naleving van de social distancing te 
vergemakkelijken, in het bijzonder in de 
superdrukke zones waar de trottoirs zeer 
smal zijn, en het verkeer in het 
stadscentrum te luwen.” 

20 km/u in  
de Vijfhoek 

Meer info : www.brussel.be/woonerf

Deze maatregel werd voor drie maanden genomen en zou 
nadien kunnen worden verlengd. Voetgangers en fietsers 
krijgen voorrang en voertuigen mogen maximaal 20 km/u rijden 
(met inbegrip van bussen en trams).
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HUISHOUDTOESTELLEN

Hoeveel 
verbruiken ze 

jaarlijks?

VERWARMING

Hoe stel ik mijn 

thermostaat-
kranen in?  

2
Hoe stel

5
VERLICHTING 

Keuzewijzer: 

welke lamp 

voor welke 

plek? 

4444
ELEKTRICITEIT

Wat betekenen 

watt (W) en 

kilowattuur (kWh)?

VERWARMING

Stappenplan 

radiator 
ontluchten 

33

Ontdek al onze tips op: energids.beenergids.beenergids.be

Nuttige energieweetjes voor thuis

VERLICHTING 

welke lamp 

voor welke 

energids
.be
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Klassieke gloeilampen zijn al lang geen optie meer. Alles draait 

nu om led. De lichtopbrengst van dit soort lampen neemt jaar na 

jaar toe. De onderstaande vergelijkingstabel is dan ook slechts 

een leidraad.

HALOGEEN-

LAMP 

Klassieke gloeilampen zijn al lang geen optie meer. Alles draait 

nu om led. De lichtopbrengst van dit soort lampen neemt jaar na 

jaar toe. De onderstaande vergelijkingstabel is dan ook slechts 

een leidraad.

HALOGEEN- LEDLAMP

Keuzewijzer: w
elke lamp 

voor welke plek?

KLASSIEKE 

GLOEILAMP 

Wist je dat ...?

Als je een gloeilamp van 60 W vervangt door een led, betaal 

je voortaan 4,4 €/jaar in plaats van 24,4 €/jaar. Zo verlaag 

je dus je energiekosten met maar liefst 70 à 90%.

15 W

25 W

40 W

45 W

25 W

40 W

60 W

75 W

2 W

5 W

7 W

9 W

 

DENK IN LUMEN ...

Lumen is de eenheid van 

lichtstroom. Het aantal lumen 

staat op de verpakking vermeld.

=
=
=
=

 

Ledverlichting: welke kleur?

De kleurtemperatuur van een lamp wordt 

uitgedrukt in graden Kelvin (K). Hoe hoger dit

getal, hoe kouder (blauwachtiger) het licht.

 

 

 

 

Koud wit 

5 500 tot 6 000 K 

Neutraal wit 

4 000 tot 4 500 K

Warm wit 

2 500 tot 3 000 K 

Geelachtig wit 

+/- 2 200 K

Professionele 

verlichting: garage, 

werkplaats, sp
ortzaal

Kantoorverlichting: 

kantoren, showrooms

Woonverlichting: 

eetkamer, keuken

Gedempte verlichting: 

sfeerverlichting 

voor slaapkamer, 

woonkamer

>
>
>
>

>
>
>
>

220-250

410-470

700-810

920-1060

lumen

lumen

lumen

lumen

INDICATIE : 

welk vermogen 

kiezen voor 

ledverlichting?

Aantal watt 

klassieke 

gloeilamp

10
=
Aantal watt 

nieuwe 

ledlamp+/-

Een voorbeeld: een klassieke 

gloeilamp van 60W komt 

overeen met een ledlamp van 

7W (700-810 lumen)

energids
.be

NEEM DE GOEDE GEWOONTE OM DE RADIATOREN REGELMATIG TE ONTLUCHTEN. 

Luchtbellen en bezinksel kunnen namelijk de goede werking van het verwarmingssysteem 

in het gedrang brengen. Niet alleen belangrijk dus, maar ook in 1-2-3 geklaard!

55
>  Schakel de verwarming uit, 

inclusief de circu
latiepomp 

(ketel in 'zomerstand').

>  Houd een opvangbakje onder de ontluchtingskraan.

>  Steek de sleutel in de kop van de ontluchtingskraan 

en draai deze langzaam in tegenwijzerzin.

 >  Hoor je een fl uitgeluid? Heel goed, dit betekent dat 

de lucht door het water uit de radiator wordt geperst.

 >  Laat de kraan nog enkele seconden lopen tot 

het waterstraaltje regelmatig wordt en draai hem 

dan dicht.

START DE 

ONTLUCHTING

Zoek de ontluchtings-

kraan (messing wieltje 

of zeshoekige holle kop) 

boven aan de radiator, 

aan de kant tegenover 

de thermostaatkraan.

>  Draai de kraan weer 

dicht, zonder te veel 

kracht uit te oefenen.

>  Doe hetzelfde 

met alle radiators.EINDE 

>  Wacht tot alle radiators 

koud aanvoelen voor je 

verdergaat!

>  Draai de 

thermostaatkraan 

volledig open.

55Stapp
enplan 

radiat
or ontluchten 

VOORBEREIDING 

  1

   2

  3

5
4

 

Radiators ontluchten

Voordat je de 

verwarmingsketel 

opnieuw start.

Telkens wanneer een 

radiator niet over het hele 

oppervlak even warm 

aanvoelt.

Boven of beneden beginnen?

Zijn er meerdere radiators om te ontluchten, begin dan 

altijd beneden en ontlucht de hoogst gelegen radiator 

als laatste.

Wanneer?



>  Schakel de verwarming uit, 

>  Draai de 

5555555
44

openen

sluiten

Dit en nog veel meer verneemt u in ons e-book op  
www.energids.be/nl/ebook/

Ontdek snel  
ons e-book! 
Wat is het verbruik van mijn huishoudtoestellen? Hoe stel ik 
mijn thermostaatkranen in en hoe ontlucht ik mijn radiatoren? 
Of hoe kies ik nu eigenlijk een lamp?

GRATIS EN ZONDER SPAM

energids.be  zomer 2020

L' « Urban mining » 
Les déchets des villes deviennent une source 
importante de matières précieuses pour l’industrie.  
D’où cette expression anglaise d’urban mining :  
la « mine en ville » ! 

Les centres de recyclage constituent même parfois la 
source principale d’approvisionnement pour certaines 
matières précieuses et rares. Récupérées, elles coûtent 
moins d’énergie que la production neuve, elles sont 

         

Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?

Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met financiële 
problemen en heeft uw leverancier u een ingebreke-
stelling gestuurd? Laat het probleem dan niet verer-
geren 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 gas en elektriciteit aanleveren.

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 0,1572 €/kWh 0,0208 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag 0,1664 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1279 €/kWh

Tarief ‘uitsluitend nacht‘ 0,0912 €/kWh

en
er

g
ie

fa
ct

u
u
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Tarieven geldig van februari 2020 tot en met juli 2020, exclusief federale bijdrage en extra taksen ter uitvoering van het ministerieel besluit van 28/03/19.

Het SPSE (Steunpunt SocialEnergie) is een gewestelijke ondersteuningsdienst voor maatschappelijk  
werkers van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het steunpunt geeft zijn medewerkers onder meer een  
opleiding over energiearmoede. Ten gevolge van Covid-19 is de permanentie uitzonderlijk geopend  
voor particulieren.

SPSE geopend voor particulieren 

Maandag tot vrijdag van 9.30 u. tot 16.30 u. • tel. 02 526 03 00 • www.socialenergie.be

De MIVB en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering willen een geleidelijke energie-
transitie voor hun busvloot. Zo kocht de Brusselse vervoersmaatschappij al verschil-
lende modellen aan. Hybride bussen met thermische en elektrische motor vormen 
alvast een eerste stap. Daarnaast worden ook elektrische bussen van verschillende 
grootte getest: midibussen, standaardbussen en gelede bussen. Die kunnen opladen via 
‘overnight charging’ op de stelplaats, en/of via ‘opportunity charging’ op het net. Door test-
modellen op buslijnen te laten rijden, wordt duidelijk hoe groot hun autonomie is en hoe flexibel ze 
kunnen worden ingezet. Maar de MIVB kijkt ook naar andere milieuvriendelijke technologieën. Sinds afgelopen zomer wordt 
bijvoorbeeld de mogelijkheid van waterstof onderzocht.

©
 M

IV
B

Bussen MIVB  
weldra op waterstof? 
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Ontdek snel  
ons e-book! 

Rijden op aardgas
 Maak kennis met CNG!
In België rijden al meer dan 20 000 wagens, waarvan 1 300 in Brussel, op ‘samengedrukt aardgas’ 
(Compressed Natural Gas of CNG). Een interessante optie voor wie groener wil rijden…

CNG-wagens stoten 70% minder stik-
stofoxiden en fijnstof uit dan auto’s op 
traditionele brandstoffen, en tot 30% 
minder CO2. Ze zijn dus merkelijk beter 
voor het milieu. 1 kg CNG stemt overeen 
met 1,5 l benzine, 1,3 l diesel of 2 l LPG. 
CNG is goedkoper en zorgt voor minder 
geluidshinder.

Om die redenen zijn veel overheidsdien-
sten, zoals gemeenten, al overgestapt 
op CNG. Sibelga steunt deze initiatieven 
via het programma MobiClick. Daarmee 
adviseert het overheidsinstanties over de 
vergroening van hun bedrijfsvoertuigen, 
en bevordert het de installatie van laad-
palen en CNG-pompen in hun garages 
en parkings.

Maar ook steeds meer particulieren 
tonen interesse, onder meer dege-
nen die door de uitbreiding van de 
lage-emissiezone (LEZ) in Brussel van 
auto moeten veranderen. Ter info:  
CNG-wagens mogen in ondergrondse 
garages parkeren.

RUIME KEUZE AAN MODELLEN 
Net als bij LPG (Liquefied Petroleum 
Gas, een mengsel van propaan en 
butaan) kunnen bepaalde automo-
dellen met benzinemotor worden 
omgebouwd, zodat ze ook op CNG  
(hoofdzakelijk methaan) kunnen rijden. 
Daar hangt wel een behoorlijk prijs-
kaartje aan vast - tussen € 4 000 en  
€ 6 000. Na zo’n ingreep heeft de 
wagen twee tanks en is het mogelijk 
om van de ene brandstof op de andere 
over te schakelen.

Al zo’n vijf jaar hebben verschillende 
autoconstructeurs CNG-modellen in 
hun aanbod. Qua aankoop scheelt dat 
wel € 200 tot € 2 000, maar daar staat 

tegenover dat tanken goedkoper is!  
De fabrieksgarantie van de construc-
teur is dan mooi meegenomen. Ontdek 
de beschikbare modellen op:
www.gas.be/nl/aanbod-wagens-op-cng

WAAR TANKEN? 
Bedrijven kunnen een tankstation voor 
eigen gebruik laten installeren. Daarnaast 
zijn er in en rond Brussel al ongeveer 
12 pompstations voor het grote publiek.  

Vind een CNG-tankstation op : 
> www.gas.be 

Aan de Werkhuizenkaai 22 in Brussel 
werd onlangs zelfs een bio CNG-

tankstation geopend. Daar kunt u bio  
CNG tanken dat dezelfde samenstel-
ling heeft als aardgas, maar afkomstig  
is van organisch afval. Zo daalt de  
CO2-uitstoot van uw wagen met maar 
liefst 80%.

Tanken  
in 
Europa? 

Bekijk de kaart op 
www.ngva.eu/stations-map

zomer 2020  Sibelga

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

Tarieven geldig van februari 2020 tot en met juli 2020, exclusief federale bijdrage en extra taksen ter uitvoering van het ministerieel besluit van 28/03/19.



GOED OM TE WETEN
•  Gas.be geeft een premie die 

oploopt tot € 2 500 voor de ver-
vanging van gastoestellen  
die vóór 1 januari 1985 geïnstalleerd 
zijn. Meer info: www.prime.gas.be

•  Leefmilieu Brussel kent een 
Energiepremie ‘C warmte’ van  
€ 700 tot € 1 200 toe voor de instal-
latie van een efficiënt toestel   
(dat 25 tot 35% minder gas ver-
bruikt). Voorts ook een van € 100 
om gezinnen met een laag inkomen 
te helpen met de periodieke  
controle van de verwarmingsketel. 
Alle info op:  
www.leefmilieu.brussels 

Klaar voor 
ander gas?

Momenteel worden in België twee  
soorten aardgas verdeeld: arm gas  
(t ype L )  en r i jk  gas (t ype H).  
De 19 Brusselse gemeenten krijgen  
nu nog arm gas en zullen geleidelijk  
overstappen naar rijk gas. Dat gebeurt 
echter niet geli jkti jdig voor alle 
Brusselaars. De omschakeling begint dit 
jaar en loopt tot 2022, in 3 opeen- 
volgende fasen. Wie in de zone woont die 
dit jaar zal overschakelen, kreeg normaal 
gezien enkele maanden geleden een  
herinnering.

OPGELET! Omwille van het coronavirus 
zal de omschakeling dit jaar uitzonder-
lijk gebeuren op 1 september 2020  
(en niet op 1 juni zoals eerder vermeld).

Woont u in de zone die tijdens de derde 
fase aan de beurt is (2022), dan wordt 
u binnenkort door Sibelga verwittigd.  
U hebt nog 2 jaar de tijd om te laten 
nazien of uw toestellen geschikt zijn voor 
rijk gas. Wacht hier best niet te lang mee!

Weldra is het zover: het gas in 
Brussel verandert. Met enkele 
eenvoudige maatregelen bent u 
er helemaal klaar voor!

NAZICHT DOOR BEVOEGD TECHNICUS 
Laat een bevoegd technicus controleren 
of uw toestellen werken met rijk gas.

Voor uw verwarmingsketel of boiler 
gebeurt dat bij de verplichte periodieke 
controle. Vraag de technicus meteen om 
ook uw andere toestellen op gas na te 
kijken.
 
Ter herinnering, u bent wettelijk  
verplicht om de verwarmingsketel 
om de 2 jaar te laten controleren. 
Meestal hoeft een vakman slechts 
enkele aanpassingen te doen om 
de ketel compatibel te maken. Gaat 
het echter om toestellen die dateren 
van vóór 1978, die u aanschafte in 
het buitenland en niet voldoen aan 
de Belgische normen? Die moet u  
op eigen kosten laten vervangen. 
Hier bestaan premies voor!

 
  

Meer info over  
de omschakeling? 

Sla ons zomernummer 2018  
erop na op www.energids.be  

of surf naar  
www.gasverandert.brussels

Kaart met omschakelingszones  
in Brussel (indicatieve planning)

energids.be  zomer 2020

2020

2021

2022
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Energie regelen  
bij verhuis:  
simpel!
Meestal hoeft u de meters van uw  
oude woning niet te laten afsluiten.  
En op uw nieuwe adres moet u ze ook 
niet openen. Maar wat moet u dan wel 
precies doen?

VOOR DE WONING  
DIE U VERLAAT

•  Noteer de meterstanden vóór uw  
vertrek.

•  Vul deze meterstanden en uw gegevens 
in op het energieovernamedocument.

•  Onderteken het voor akkoord met de 
nieuwe bewoner (of eigenaar); zorg dat 
u elk een exemplaar hebt.

•  De nieuwe bewoner (of eigenaar) neemt 
vanaf dan de meters over op zijn naam.

•  Bezorg dit document aan uw energie-
leverancier of deel online of telefonisch 
de meterstanden mee.

•  Bewaar een kopie van dit document als 
bewijs wanneer er discussie is over de 
meterstanden.

Alles wordt in no time gefikst dankzij  
het ‘energieovernamedocument’.  

Surf naar www.sibelga.be/nl/verhuizen of  
de website van uw energieleverancier.  

Dit document is in heel het land hetzelfde.

IN UW NIEUWE WONING  
NEEMT U DE METERS OVER

•  Dan hoeft u enkel een ander energie-
overnamedocument te tekenen dat  
door de vroegere bewoner is ingevuld.

•  Stuur vervolgens de nieuwe meter- 
standen naar uw energieleverancier, 
die een nieuw contract op uw naam zal 
opstellen.

ER ZIJN NOG ANDERE  
SCENARIO’S MOGELIJK

•  U weet niet wie de energie zal over-
nemen? Bel dan Sibelga. Zij zullen de 
meterstanden noteren en de meters 
afsluiten.

•  Tijdelijk energie nodig in beide wonin-
gen? U hebt een tweede verblijf? Geen 
gas en elektriciteit meer nodig? U moet 
een ‘leegstandscontract’ hebben voor 
een pand dat tijdelijk onbewoond is?  
In dergelijke gevallen weet uw energie- 
leverancier raad. Neem onmiddellijk  
contact met hem op!

Energieovernamedocument Elektriciteit en/of aardgas

Dit document dient om de meterstanden te noteren. 

Te gebruiken in geval van: een verhuis, verkoop of verhuur van een 

woning, een echtscheiding, overlijden enz.

Opgelet: dit document is geen contract bij een energieleverancier.

Heeft u een productie-installatie voor hernieuwbare energie 

(zonnepanelen bijvoorbeeld)? Gebruik dan het specifieke 

‘Energieovernamedocument Elektriciteit en/of aardgas -  

Productie-installatie hernieuwbare energie’.

 Vul dit document met beide partijen in, in twee exemplaren. (elke partij krijgt een exemplaar)

 Beide exemplaren worden ondertekend door de twee partijen.

 Bewaar allebei een origineel exemplaar en stuur zo snel mogelijk een kopie naar uw energieleverancier(s).

Datum overname

/
/

Adres waarop de verandering 
van toepassing is Straat:

Nr.:
Bus:

Plaats:

Postcode:

!

GEGEVENS ELEKTRICITEITEAN elektriciteit (code van 18 cijfers, 

vermeld op uw energiefactuur): 5 4

Heeft u een budgetmeter waarbij u op voorhand betaalt voor uw verbruik?      Ja       Nee 

Metertype (Kruis aan wat van toepassing is en 

vul enkel de corresponderende lijn in.) Meternummer

Meterstand (kWh)

 Enkelvoudige meter

Nr.: ............................................................................

 Tweevoudige, Dag/Nachtmeter of              

Digitale meter
Nr.: ............................................................................  DAG, PIEK (HI, A+, 1.8.1)

 NACHT, DAL (LO, A-, 1.8.2)

 Exclusief nachtmeter

Nr.: ............................................................................

,

,

,

,

Ik maak gebruik van de energie als:      Huurder        Eigenaar (woning wordt momenteel gebruikt als hoofdverblijfplaats of 2de verblijf)       

                                                                                                        Eigenaar (woning staat leeg in afwachting van verhuur of verkoop) 

HANDTEKENING van de vertrekkende klant*

(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’) HANDTEKENING van de overnemer*

(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Vul dit formulier ook in als u een digitale meter heeft. Een eventuele automatische uitlezing van meterstanden krijgt wel voorrang.

(*) Door de ondertekening van dit document gaat u akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan de betrokken energieleverancier(s) en distributienetbeheerder(s) in het kader 

van deze energieovername.Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om de wijziging of verwijdering van uw gegevens aan de 

betreffende verantwoordelijke voor de verwerking te vragen.

Heeft u een budgetmeter waarbij u op voorhand betaalt voor uw verbruik?       Ja       Nee 

GEGEVENS AARDGASEAN aardgas (code van 18 cijfers, 
vermeld op uw energiefactuur): 5 4Meternummer: ...................................................................................................................................................

Meterstand (m3)

,

GEGEVENS VERTREKKENDE KLANT
Aanspreking:      Dhr.         Mevr.        Bedrijf 

Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Voornaam:

Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):
Tel./gsm:

E-mail:

Facturatieadres Straat:

Nr.:
Bus:

Plaats:

Postcode:

Leverancier elektriciteit: 

Leverancier aardgas:

GEGEVENS OVERNEMERAanspreking:      Dhr.         Mevr.        Bedrijf 

Ondernemingsnr./btw-nr. (indien van toepassing):

Voornaam:

Naam:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing):
Tel./gsm:

E-mail:

Facturatieadres Straat:

Nr.:
Bus:

Plaats:

Postcode:

Leverancier elektriciteit: 

Leverancier aardgas:

Verhuis,  
hét moment  
om te veranderen?
Kosteloos van energieleverancier 
veranderen kan op elk moment. 
Een verhuis is echter de gelegen-
heid om grondig na te denken 
over uw energiebehoeften.

Wie verhuist, krijgt vaak ook  
een ander verbruikersprofiel:  
de nieuwe woonst is anders,  
de gezinssamenstelling kan  
variëren enz. Is uw leverancier  
wel de goedkoopste? Bestaat  
er een interessanter contract?  
En waarom niet eens het aanbod 
vergelijken?

Doe dit met behulp van de 
BRUGEL prijzenvergelijker:   
www.brusim.be

2 minuten demo  
en u bent zo mee!

Kijk snel op: 
www.sibelga.be/nl/verhuizen

zomer 2020  Sibelga



De zonne-energiesector is voortdurend in beweging. Technologie, 
prijzen, regels, premies… alles verandert. Eén ding staat wel vast: 
de zon zal nog lang blijven schijnen. Maar hoe kan je die thuis 
gebruiken?  Een overzicht. 
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Almaar  
efficiënter  
en rendabeler

Goed nieuws voor wie kiest voor 
zonne-energie! De prijzen dalen en 
de technologie wordt almaar beter.  
Het blijft dus een lonende investering, 
ook al zijn de subsidies en premies 
langzaam aan het verdwijnen. 

Welke soorten  
panelen zijn er ?

•  Thermische zonnepanelen vangen  
rechtstreeks de zonnewarmte op, door 
middel van een warmtegeleidende 
vloeistof die door een gesloten circuit 
stroomt. Ze produceren uitsluitend 
sanitair warm water (voor keuken en 
badkamer), dat wordt opgeslagen in 
een boiler.

•  Fotovoltaïsche zonnepanelen  zetten 
het zonlicht om in elektriciteit met  
behulp van siliciumcellen. Die elektriciteit 
kunt u overal in huis gebruiken, ook om 
water te verwarmen.

Ook een warmtepomp maakt gebruik 
van zonne-energie. Om de woning te  
verwarmen, onttrekt ze energie aan de 
buitenlucht die door de zon is opgewarmd. 
Combineer ze met een warmtepomp- 
boiler, en u kunt er meteen ook water 
mee verwarmen. Zelfs zonder zonne- 
panelen is het dus mogelijk om ‘de zon 
in huis te halen’. Een warmtepomp is  
niet alleen bijzonder energiezuinig, maar 
ook 100% milieuvriendelijk als ze op 
groene stroom werkt.

Is mijn dak geschikt? 
De ideale hellingshoek en richting  
(35°, zuidgericht) vindt u in de info- 
graphic op pagina 12-13. Liever  een  
persoonlijk antwoord voor uw dak? 
Surf dan naar de website van Leefmilieu 
Brussel en kijk op de zonnekaart van  
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

Typ Zonnekaart 
op www.leefmilieu.brussels 
Vul vervolgens uw adres in en  
u krijgt het volgende te zien:
 
•  een schatting van het aantal te  

installeren panelen 
•  de besparing op het elektriciteits-

verbruik (in €)
•  de winst aan groenestroom- 

certificaten (in €)
•  de investeringskosten (in €)

Zonne-energie voor mijn huis 

Financiering
WAT VERANDERT ER DIT JAAR?
•  Het gedeelte ‘netkosten’ op de  

factuur – transport- en distributiekos-
ten – wordt niet langer gecompenseerd  
voor productie-installaties met een 
vermogen van maximaal 5 kW. 
Prosumenten betalen voortaan deze 
kosten voor alle elektriciteit die zij 
van het net afnemen, ongeacht hoe-
veel ze in het net injecteren. Als pro-
sument hebt u er dus alle belang bij 
om zoveel mogelijk de zelf opgewekte 
fotovoltaïsche elektriciteit te verbruiken.  
Zo beperkt u de hoeveelheid stroom die 
u van het net afneemt.

energids.be  zomer 2020
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Almaar  
efficiënter  
en rendabeler

•  Het aantal toegekende groene-
stroomcertificaten per geproduceerde 
fotovoltaïsche megawattuur (MWh)  
is met 17% verminderd voor nieuwe 
in s t a l l a t i e s  van  m inde r  dan  
5 kWp – dat komt overeen met  
4500 kWh/jaar. Voor oude instal- 
laties verandert er niets. U blijft  
3 groenestroomcertificaten (waarde:   
ong. € 95) ontvangen telkens als u  
1 MWh produceert. 

Om de eerste 10 jaar van uw installatie 
groenestroomcertificaten te krijgen, 
voert u elk kwartaal de standen 
van uw groene meter in op :   
www.greenmeter.sibelga.be 

Brugel berekent dan uw groene-
stroomcertificaten. U vindt ze terug op 
extranet.brugel.brussels.

GRATIS PANELEN? 
Er zijn commerciële bedrijven die voor-
stellen om gratis panelen op uw dak te 
plaatsen en met de opbrengst van uw 
groenestroomcertificaten zichzelf te 
betalen… Klinkt alvast aantrekkelijk. 
Maar door de nieuwe regels is dit voor 
installateurs minder rendabel. Hierdoor 
zouden zij u een toeslag kunnen vragen 
of wel eens goedkopere panelen van 
mindere kwaliteit kunnen plaatsen.

Moet ik nog 
thermische 
panelen  
plaatsen?
Tot voor enkele jaren was dit de 

ideale technologie. Inmiddels 

zi jn fotovoltaïsche panelen 

niet meer zo duur. Dat maakt 

verwarmen met elektriciteit 

uit zonne-energie zodoende 

goedkoper. In Brussel zijn de 

daken soms te klein voor foto- 

voltaïsche zonnepanelen, en 

tamelijk groot voor thermische 

panelen. Bovendien heeft u in 

2020 nog steeds recht op een  

premie van € 2500 tot € 3500. 

Maak dus voor uzelf de berekening.

DE ‘BRUSSELSE GROENE LENING’ 

Om uw werken te financieren, kunt 
u onder bepaalde voorwaarden een 
‘Groene lening’ met een rente van 0% 
tot 2% aanvragen bij Homegrade.

Meer info? Typ  Groene lening 
op www.leefmilieu.brussels 

Ook uw bank biedt leningen tegen een 
interessante rente aan. Vraag gerust 
inlichtingen!

SNELLE TERUGVERDIENTIJD  
Zonnepanelen zijn in Brussel bijzonder 
interessant. Dankzij het systeem van 
groenestroomcertificaten betaalt de 
investering zich in gemiddeld 6 jaar terug 
en bedraagt het financieel rendement 
15%. Bereken hoe winstgevend uw  
project is met de simulator van APERe 
(www.apere.org).

zomer 2020  Sibelga



Leefmilieu Brussel en Sibelga  
werken samen om 85 000 m² 

zonnepanelen te plaatsen  
op de daken van  

150 openbare gebouwen  
in Brussel
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WELDRA MEEGENIETEN VAN 
PANELEN IN DE BUURT 
Sommige grote installaties worden 
op het meest geschikte moment niet 
gebruikt. Denk maar aan zonnepanelen 
op schoolgebouwen in juli en augustus. 
Door ‘collectief zelfverbruik’ kan een 
producent zijn overtollige groene en 
lokale energie delen met een naburige 
gemeenschap, tegen een interessant 
tarief voor beide partijen. Sun for 
Schools en APERe lanceerden, in 
partnership met Sibelga, alvast twee 
proefprojecten, respectievelijk in de Sint-
Augustinusschool van Vorst en de school 
‘Nos Bambins’ in Ganshoren.

Innovaties voor de nabije toekomst
Wereldwijd gaan onderzoekers na hoe we de energie die zomaar uit de lucht 

valt, nog beter kunnen benutten! Zo werkt een team bio-ingenieurs van de  

KU Leuven (prof. J. Martens) aan een zonnepaneel dat waterstof kan produ-

ceren op basis van waterdamp in de lucht. Zo zouden 20 panelen een jaar lang 

kunnen voorzien in de elektriciteits- en verwarmingsbehoeften van een gezin.

Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden dan weer een ‘nachtpaneel’, dat 

weliswaar nog in de experimentele fase zit. Het kan elektriciteit opwekken door 

de infraroodstraling op te vangen die de aarde ’s nachts de ruimte instuurt.

Andere baanbrekende technologieën hebben te maken met het opslaan 

van overtollige elektriciteit die midden op de dag wordt geproduceerd. 

Momenteel zijn er twee oplossingen:

•  de thuisbatterij: vooralsnog nog weinig rendabel, maar de volgende jaren 

waarschijnlijk goedkoper. Daarmee zullen we bijvoorbeeld ’s avonds onze 

woning kunnen verlichten zonder stroom van het net af te nemen.

•  de PV heater: dit toestel zorgt voor de verwarming en opslag van sanitair 

water met overtollige elektriciteit.

Hoeveel  
panelen  
installeren?

Er zijn drie mogelijkheden:

1•  U plaatst genoeg panelen om 
uw jaarlijkse elektriciteits-
verbruik te dekken. In Brussel is 
dat voor een doorsnee gezin 
ongeveer 2 500 kWh. Als u  
weet dat 1 m2 panelen in ideale 
omstandigheden jaarlijks 113 kWh 
produceren, hebt u dus 22 m2 
panelen nodig. Dit zal iets meer 
zijn (5 tot 20%) als uw dak niet de 
ideale richting en hellingshoek 
heeft.

2•  U plaatst net zo veel panelen 
als de oppervlakte van uw dak 
toelaat. Het blijft interessant 
om uw elektriciteit deels zelf te 
produceren.

3•  U plaatst net zo veel panelen 
als uw budget aankan. Ook al 
volstaat dat niet om uw behoeften 
te dekken, het wordt uw beste 
belegging.

Welke oplossing u ook kiest, uw 
investering zal altijd meer opbrengen 
dan een spaarrekening.

 

Helemaal klaar om  
zelf uw elektriciteit  

te produceren?
Op sibelga.be vindt u een  

handig stappenplan.

Lees ook het dossier  
‘Haal meer uit de zon’   
op www.energids.be

energids.be  zomer 2020
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Flexibele oplossingen  
voor rendabele investering
Het loont beslist de moeite om het dak van een mede-eigendom te voorzien van zonnepanelen. 
Ook al komt er zowel juridisch als technisch meer bij kijken dan wanneer er maar één eigenaar is, 
oplossingen zijn er altijd!

Gebouwen in mede-eigendom bieden een aantal voordelen 
voor een fotovoltaïsch project. Ze hebben een groot, vaak 
plat dak en zijn hoger dan een eengezinswoning waardoor 
er minder schaduw is. Bovendien hebben ze extra energie 
nodig voor onder meer liften, gemeenschappelijke delen  
en garages, en nemen de mede-eigenaars (behoudens uit-
zonderingen) deel in de kosten. 

SUCCESVOL PROJECTEN BEGELEIDEN 
Jimmy Saudoyer is de contactpersoon voor hernieuwbare 
energie bij Homegrade, het advies- en begeleidingscentrum 
voor huisvesting in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 
“De interesse voor fotovoltaïsche systemen neemt flink 
toe. Dat heeft zeker te maken met de gestegen elektri-
citeitsprijzen en het beleid van groenestroomcertificaten.  
Maar evengoed met de begeleiding die wij bieden voor 
fotovoltaïsche projecten, het uitbrengen van de zonnekaart 
en de mogelijkheid om een beroep te doen op een derde 
investeerder.” legt hij uit.

“Voor een gebouw met 2 tot 6 woningen volgen wij het 
project van a tot z op. Bij meer dan 6 woningen geven 
wij enkel basisinformatie en spelen het dossier door aan 
de dienst Facilitator Duurzame Gebouwen, die alleen met 
de syndicus contact zal hebben. Homegrade analyseert de 
offertes, geeft info over technieken, groenestroomcertifi-
caten en prijzen, en bepaalt de afmetingen op basis van 
de behoeften van de gezinnen en de gemeenschappe-
lijke delen. Wij verstrekken geen advies aan aannemers.  
Om de mede-eigenaars te informeren, wonen wij wel ook 
de algemene vergadering bij. En al onze diensten zijn gratis 
en niet-commercieel. ”
 
MAATOPLOSSINGEN
“Fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen geplaatst worden 
om uitsluitend energie te leveren aan gemeenschappelijke 
delen, aan gemeenschappelijke delen en een aantal mede-
eigenaars, of enkel aan sommige mede-eigenaars. Ook wie 

niet mee in de investering kan stappen, komt in aanmerking 
voor steun, bijvoorbeeld via de Brusselse Groene lening. 
Er zijn soms mede-eigenaars die niet meedoen, maar toch 
een deel van het dak ter beschikking stellen of verhuren.” 

“Het duurt meestal wel even voor de beslissing valt. Mensen 
willen nu eenmaal garanties en precieze informatie. Uiteindelijk 
worden ze echter beloond voor hun tijd en investering.  
En dat is net wat Homegrade wil bereiken!” besluit Jimmy.

GETUIGENIS

Jimmy Saudoyer,  
contactpersoon voor 

hernieuwbare energie  
bij Homegrade

Zonne-energie is al drie jaar aan  
het ‘boomen’ in Brussel  

Meer weten over panelen in mede-eigendom?

Typ Zonnepanelen mede-eigendom  
op www.energids.be

Op de website van Leefmilieu Brussel  
staan modelcontracten voor alle scenario’s

Zonne-installatie in mede-eigendom 

zomer 2020  Sibelga
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Zonnepanelen in de stad? Dat kan! Met gratis energie van de zon dekt u alvast een deel 
van uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik. De investering loont zeker de moeite, zelfs met 
een klein dak...

Mijn ideale zonnedak  

ISOLATIE 
VOLGENS  

DE NORMEN

DAK IN  
GOEDE STAAT

OPPERVLAKTE PANELEN
è doorgaans: 1 paneel = ± 1,60 m²

è  minimaal 8 tot 10 m2 panelen

è  14 tot 24 m2 = ± 3 600 kWh/jaar  
voor een doorsnee  

gezin van  

4 personen

ZELFVERBRUIK OVERDAG
è  gebruik toestellen  

als de zon schijnt

GEEN SCHADUW  
OP DE PANELEN 

ELEKTRISCHE 
INSTALLATIE 

VOLGENS  
DE NORMEN

ideale  
dakhoek: 

35°

PRODUCTIE
8 m2 = 1 kWp *

1 kWp = 900 kWh/jaar (35°/zuidgericht)

900 kWh/jaar =  € 225 bespaard

MIJN VOORDELEN (voor Brussel)
è  (meestal) geen bouwvergunning

è  groenestroomcertificaten (10 jaar)

è elektriciteit

è Brusselse groene lening (Homegrade)

è lagere elektriciteitsfactuur

*  kWp = kilowattpiek. Deze eenheid geeft aan hoeveel energie een fotovoltaïsch paneel in optimale omstandigheden produceert. 
Hiermee kunt u prestaties vergelijken en het benodigde aantal panelen bepalen.

TIP:  
plaats meer  

panelen bij niet 
optimale situatie

è  programmeer 
huishoud- 
apparaten 
overdag
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Mijn ideale zonnedak  

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

U vindt het antwoord op : www.energids.be               

OMVORMER   
zet de gelijk-
stroom die 
de panelen 
produceren, 
om in 230 V 
wisselstroom

GROENE METER   
meet hoeveel energie 
de panelen produceren, 
om het aantal 
groenestroomcertificaten  
te kunnen bepalen

ELEKTRONISCHE METER  
geplaatst door Sibelga, 
meet afzonderlijk wat  
u van het net afneemt  
en wat u terug  
injecteert

ISOLATIE 
VOLGENS  

DE NORMEN

DAK IN  
GOEDE STAAT

PLAT DAK = IDEAAL

è 15 tot 20 m2 dakoppervlakte

è  vergemakkelijkt keuze van optimale 
hellingshoek (35°) en beste oriëntatie 
(zuidgericht)

ZONNEKAART 

Ontdek het zonnepotentieel van uw dak 
met behulp van de zonnekaart op:  
www.leefmilieu.brussel

ELEKTRISCHE 
INSTALLATIE 

VOLGENS  
DE NORMEN

85%

95%
95%

100%
85%

Z

N

W O

    HELLINGSHOEK (°)

O
R

IË
N

TA
T

IE

15° 25° 35° 50° 70°

oost 87 % 85 % 83 % 77 % 65 %

zuidoost 93 % 95 % 95 % 92 % 81 %

zuid 96 % 99 % max.  
100 % 98 % 87 %

zuidwest 93 % 95 % 95 % 92 % 81 %

west 87 % 85 % 82 % 76 % 65 %

GEEN SCHADUW  
OP DE PANELEN
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COVID-19: Sibelga 
blijft tot uw dienst
Energie is een basisbehoefte. Om ook tijdens de coronacrisis de toevoer te blijven garanderen, is 
Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas (DNB), anders gaan werken.

Begin maart neemt de vrees voor het 
coronavirus toe. Het is al nadrukkelijk 
aanwezig in China maar verspreidt 
zich nu ook snel in Europa. De eerste 
sensibiliseringscampagnes zijn een 
feit. Daarna komt alles in een stroom-
versnelling!

Bij Sibelga is er een crisiscel die de  
ontwikkelingen op de voet volgt en  
permanent in contact staat met de over-
heid en de andere Belgische distributienet- 
beheerders. Alle middelen worden inge-
zet om de verspreiding van het virus tegen 
te gaan. De DNB’s van het land moeten 
samen heel snel hun voorzorgen nemen. 
Van de lockdown tot de geleidelijke exit 
raken ze het eens over de verschillende te 
volgen stappen. Daarbij houden ze zich 
in elke fase strikt aan de adviezen van de 
Nationale Veiligheidsraad.

ENERGIE VERZEKERD,  
ONDANKS LOCKDOWN
Wanneer de federale regering op  
17 maart een algemene lockdown 
afkondigt, beslissen de Belgische DNB’s 
om de fysieke contacten tussen hun 
medewerkers onderling en met de  
klanten, zoveel mogelijk te beper-
ken. De preventiemaatregelen worden  
opgevoerd. 

Op het terrein gebeuren 
uitsluitend dringende 
inter venties (pan-
nes, netincidenten, 
w e r k z aa m h e d e n 
om de energietoe-
voer te garanderen). 
Telewerk wordt de 
norm en ons klanten-
kantoor sluit de deuren.

GELEIDELIJKE HEROPSTART
Op 7 april beslissen de DNB’s geza-
menlijk om niet-dringende werk-
zaamheden te hervatten. Dat gebeurt 
stapsgewijs: eerst de werken die kun-
nen worden uitgevoerd door een tech-
nicus, dan die door een technicus en een 
onderaannemer. Er gelden verstrengde 
gezondheids- en veiligheidsmaatregelen 

om alles optimaal te laten verlopen.

Op 15 april worden ook 
andere activiteiten  

hervat waar geen klan-
ten bij zijn: aanslui-
tingswerken, inves-
teringswerken aan 
elektriciteits- en gas-

net en openbare ver-
lichting, en onderhouds-

werken. 
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Sinds mei is Sibelga geleidelijk weer 
gestart met bepaalde werven en 
werken bij klanten (aansluitingen, wij-
zigingen van installaties, meters, enz.). 
Daarbij nemen wij specifieke voorzorgen 
– social distancing, mondmasker verplicht 
als social distancing niet kan, indvidueel 
beschermingsmaterieel, enz. – om alle 
betrokkenen maximaal te beschermen 
tegen blootstelling aan het virus.

Dat Sibelga tijdens de gezondheidscrisis alle 
Brusselaars van energie kon blijven voor-
zien, is te danken aan onze talloze mede-
werkers die hun job met hart en ziel doen.

BRUSSELAARS IN DE FRONTLINIE 
Elke avond klokslag 20u weerklinkt in 
de straten applaus voor het medische  
personeel. Terecht. Maar ook andere 
beroepen staan in de frontlinie... Allemaal 
zorgen zij ervoor dat het leven in de stad 
ook in tijden van een pandemie niet  
stilvalt. 

Bruzz schreef hierover zelfs een arti-
kelreeks. Ook Farah H., ploegbaas bij 
Sibelga werd geïnterviewd over zijn werk 
in deze bijzondere tijden: “Technisch is er 
sinds het coronavirus weinig veranderd, 
maar de sfeer is anders, klanten hebben 
meer stress. Ze krijgen eerst een briefing 
van de dispatching, waarin hen wordt 
verteld dat ze moeten afstand houden. 
Ze moeten ook op voorhand laten weten 
of ze zieken in huis hebben. In dat geval 
dragen we een pak”. 

Dat pak dragen medewerkers van  
Sibelga ook als de afstand niet bewaard  
kan worden: als ze bijvoorbeeld via  
de eigenaar naar de kelder moeten.  

BX1 maakte een video over Sibelga 
tijdens de lockdown. Zoek op  

'Sibelga à vos côtés' op youtube.be  
om hem te bekijken.

  

Alle officiële informatie  
over het coronavirus  

vindt u op 

 www.info-coronavirus.be/nl  
(website van de federale  
overheidsdienst (FOD)  

Volksgezondheid, Veiligheid van  
de Voedselketen en Leefmilieu)Lees het volledige interview  

op bruzz.be (17/04/2020)

“De bescherming is er niet 
alleen voor ons, maar ook voor 

de klant. Het is dus ook een 
vorm van geruststelling” 

Ons onthaalkantoor is iedere 
maandag en woensdag op afspraak 
geopend.

&  02 549 49 40 (tussen 8 u. en 16.30 u.) 

@   via www.sibelga.be/contact
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Bij wie kan ik terecht?
ONTDEK DE ENERGIESPELERS IN BRUSSEL

Sibelga Distributienetbeheerder  
voor gas en elektriciteit in Brussel
>  Aansluiten op het net, meters openen  

en sluiten, meterstanden noteren, openbare 
verlichting gemeentewegen, stroompannes  
en gasreuk

www.sibelga.be • www.sibelga.be/contact
Stroompannes/defecte straatlampen: 02 274 40 66
Gasreuk: 0800 19 400

Brugel Brusselse regulator voor  
de gas- en elektriciteitsmarkt 
>  Aanbod energieleveranciers vergelijken: BruSim
>  Groenestroomcertificaten 
www.brugel.brussels • info@brugel.brussels
0800 97 198 (9u-12u en 14u-16u) 

De energieleveranciers 
>  Leveren en factureren energie onder contract, 

beheer bij verhuizing 
Lijst van leveranciers die in Brussel actief zijn:  
surf naar www.energids.be

APERe vzw Vereniging ter bevordering  
van hernieuwbare energie
>  Info, advies en begeleiding bij de energietransitie
www.apere.org • info@apere.org  
02 218 78 99

OCMW’s Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn
>  Bij problemen met het betalen van de 

energiefactuur
Lijst van de 19 OCMW’s op: www.plaatselijke-
besturen.brussels/nl/externe-links/plaatselijke-
besturen

Energiedienst van de gemeenten
>  Begeleiding bij energiezaken: informatie bij werken, 

rationeel energiegebruik…
Vraag inlichtingen aan uw gemeente

Homegrade Advies- en begeleidingscentrum 
voor huisvesting in het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest
>  Technische, administratieve en financiële begeleiding 

bij het verbeteren van uw woning, het verminderen 
van uw milieu-impact en advies over energiebesparing

www.homegrade.brussels
info@homegrade.brussels 
Infopunt: Queteletplein 7, 1210 Brussel
Tel. 1810 (ma-vr: 10u-17u, za: 14u-17u)

Elektricien, professioneel installateur
>  Werken aan uw private elektriciteits- of 

gasinstallatie (na de meter), plaatsing zonnepanelen 

Leefmilieu Brussel 
Overheidsdienst voor milieu en energie van het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
>  Premies, opleidingen, verschillende diensten en 

advies: pollumeter, zonnekaart, lijst van erkende 
professionals, laatste nieuws over energie, 
wetgeving, nuttige tips…

www.leefmilieu.brussels

Ombudsman Energie
>  Klachten over de elektriciteits- en aardgasmarkt  

en geschillenregeling 
www.ombudsmanenergie.be
klacht@ombudsmanenergie.be • 02 211 10 60

Infor GasElek Advies inzake gas  
en elektriciteit
>  Gratis informatie: keuze van leverancier, sociale 

maatregelen, distributie…
info@gazelec.info • 02 209 21 90

Energids, een initiatief van Sibelga
>  Antwoord op uw vragen over energie in Brussel
www.energids.be
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