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Betere en 
goedkopere 
straatverlichting? 
dat kan!

daling van de 
distributietarieven 
in Brussel

dossier 
hernieuwbare 

energie
p.10

durf te gaan voor
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hEt antwoord op al uw EnErGiEVraGEn in BruSSEl



➜   Gasreuk
 • Sibelga 0800 19 400

➜ Stroomstoring
 • Sibelga 02 274 40 66

➜ Defect openbare verlichting
 •  Gemeentewegen: 

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

 •  Gewestwegen: 
online: www.fi xmystreet.brussels
mobiliteit@gob.brussels
of 0800 94 001

➜  Factuurprobleem 
•  Eerst navraag doen bij uw 

leverancier  
 •  Indien nodig, 

Ombudsdienst voor Energie:
02 211 10 60 

 • Of nog, Brugel: 0800 97 198 

➜  Een energieleverancier kiezen   
•  www.brusim.be 

de Brusselse simulator

➜  Een energiepremie aanvragen 
•  www.leefmilieubrussel.be

➜  Suggesties of opmerkingen? 
•  redactie@energids.be 

hulp nodig?

Handige tips voor een lager verbruik 
zijn niet moeilijk te vinden. Een 
betrouwbare bron is bijvoorbeeld 
homegrade.brussels (een nieuwe 
instelling die er kwam na de fusie van 
de Stadswinkel en het Energiehuis). 
Een andere prima raadgever is 
Leefmilieu Brussel, en zo zijn er wel meer. 
Denk maar aan de prijsvergelijkingstools van Brugel of Test-Aankoop.

Ook degelijke producten om uw woning te isoleren of energiezuinige, 
rendabele toestellen zijn eenvoudig te vinden. Batibouw is één gigantisch 
uitstalraam met al het beste wat er op dat vlak te krijgen valt. En tegenwoor-
dig heeft elk elektrisch huishoudtoestel een energielabel dat aangeeft hoe 
‘energiezuinig’ het werkt.

Veel minder makkelijk is het om erachter te komen hoe u de kosten kunt 
verlagen van de energiedistributie, de weg die de energie via de kabels van 
Sibelga afl egt om tot bij u thuis te komen… Gelukkig is er goed nieuws 
voor Brusselaars (en alleen voor hen!): Brugel, de prijsregulator in Brussel, 
heeft in samenwerking met Sibelga besloten om de distributietarieven in 
2017 te verlagen. Die tarieven zijn momenteel nog lager dan in 2015, toen 
ze al aan het dalen waren. Tot 2019 zal de stijging erg beperkt blijven.

Waarom en hoe dat gebeurt, leest u in ons artikel op p.15. Inmiddels 
profi teert u wel sinds  januari 2017 van een tariefdaling die goed is voor 
gemiddeld 2,5% van uw factuur. Het jaar is dus zeker al goed begonnen!

Het redactieteam

diStriButiEtariEVEn

Een lagere energiefactuur 
is makkelijker 
in Brussel!

Leefmilieu Brussel, en zo zijn er wel meer. 

van de redactie
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Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?
Bent u huishoudelijke klant? Kampt u met fi nan-
ciële 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 vol-
doet aan de voorwaarden, wordt het contract met 
uw commerciële leverancier geschorst. Sibelga 
zal u dan als sociaal leverancier gas en elektrici-
teit aanleveren, met een vermogensbegrenzer van 
2 300 watt (of 4 600 watt op vraag van het 
OCMW).

Dit zijn de toegepaste sociale tarieven:

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

Elektriciteitsprijs
excl. 21% btw

Gasprijs
excl. 21% btw

normaal tarief 0,1332 €/kWh 0,0238 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag 0,1366 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1085 €/kWh

Tarief ‘uitsluitend nacht‘ 0,0817 €/kWh

Tarieven geldig van februari tot en met juli 2017, 
exclusief federale bijdrage en extra taksen.
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Gespot op Batibouw!

Regel uw verwarming 
vanuit uw luie zetel…
… of zelfs zonder thuis langs te gaan! Dat kan met de 
nieuwe draadloze thermostaten die verkrijgbaar zijn bij 
verschillende fabrikanten. U bedient ze eenvoudigweg 
met een gratis app op uw smartphone.

Gaswarmtepomp kent  
stijgend succes  
De warmtepomp op aardgas bestond al lang, maar wint nu 
aan populariteit in privéwoningen. Het toestel werkt zoals 
een elektrische warmtepomp, maar wordt aangedreven door 
een gasmotor in plaats van een elektrische 
motor. Voordelen? Het rendement is veel  
minder gevoelig voor dalingen van de 
buitentemperatuur en de verbran-
dingswarmte van het gas kan worden 
teruggewonnen. Een gaswarmte-
pomp levert ook hogere tempera-
turen dan zijn elektrische broertje, 
zodat u ze kunt aansluiten op radi-
atoren. Een gaswarmtepomp kan dus 
met gemak een bestaande stookketel 
vervangen.

En dan de  
warmte- 
productie…  
Ketels worden almaar  
compacter. Zelfs  
condensatieketels, want  
nu bestaan er ook wand- 
modellen voor kleine  
woningen.

Fabrikanten van warmte- 
pompen wedijveren dan  
weer om het rendement  
(COP, coefficient of  
performance) van hun  
toestel te verhogen.  
Zo kunnen ze meer gratis  
warmte uit de buitenlucht  
halen.

Volledig geïsoleerde 
garagepoort 
Garagepoorten zijn groot en meestal niet erg tochtdicht. 
En dat zorgt uiteraard voor behoorlijk wat warmte- 
verlies. De grootste merken zijn zich daar maar al te 
goed van bewust en bieden nu ook supergeïsoleerde 
garagepoorten aan. Een investering die loont!
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3kort nieuws
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Batibouw, het jaarlijks salon voor bouwers, renovatie en interieur, zit er weer op. 
Wij selecteerden voor u alvast enkele interessante trends.

 

➜ 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 2017,  
exclusief federale bijdrage en extra taksen.
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Energiepremies
  2017
Ga een kijkje nemen op de site van 
Leefmilieu Brussel – u vindt er alle 
informatie over premies bij bouwen 
of verbouwen.

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

gemeente weldra aan de beurt? Kijk snel in de onderstaande tabel. Na de opname geeft Sibelga de 
exacte cijfers van uw verbruik door aan uw energieleverancier zodat die de jaarfactuur kan opstellen.

Voor een opzoeking op 
straatnaam of 

een volledig overzicht 
van de meteropnames, surf naar: 

www.sibelga.be

➜  1160 Oudergem
➜  1082  Sint-Agatha-Berchem
➜  1140  Evere
➜   1080 Sint-Jans-Molenbeek 

 (deel 1)

maart 2017

➜  1000 Brussel Ambiorix
➜  1090 Jette
➜  1081 Koekelberg

april 2017

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

mei 2017
Meteropnemers 
tot uw dienst

Wilt u een nauwkeurige 
factuur? En graag ook dat uw 
verbruik niet wordt aangere-

kend op basis van een schatting? 
Onthaal onze meteropnemer 
dan goed: hij garandeert u 

immers een correcte 
afrekening.

kort nieuws
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Nu het Autosalon voorbij is, overweegt u misschien de aankoop van een 
elektrische auto. Om die thuis normaal te kunnen laden volstaat een gewone 
aansluiting. Maar informeer u grondig alvorens een wagen te kiezen. Welke oplaadmodus 
is geschikt voor mijn auto? Welke elektrische confi guratie heb ik nodig? Wat is de spanning 
van mijn installatie: 230 V of 400 V?

   ➜  raadpleeg de pagina’s over laadpalen 
op www.sibelga.be

Elektrische auto thuis opladen? 
Stel uw dealer de 
juiste vragen

www.leefmilieu.brussels
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  Ten tweede, om het veiligheids-
gevoel, de sfeer, het esthetische 
aspect van de stadsomgeving te 
verbeteren. En dat betekent weerom 
méér verlichtingstoestellen. 

Eind 2016 waren er 82 450 lichtmas-
ten langs de Brusselse gemeentewe-
gen. Tegen 2028, na de vervanging 
van alle oude verlichtingstoestellen, 
zullen dat er zo’n 100 000 zijn.

‘Gaat hEt EnErGiEVErBruik 
dan StErk omhooG?’ 
Als burger bent u terecht bekommerd 
om het energieverbruik. Maar ook op 
dat vlak is de vervanging een goede 
zaak. Het aantal lichtmasten is dan 
wel toegenomen, maar het verbruik 
is sterk gedaald, want Sibelga plaatst 

lampen met een energiezuinigere 
technologie.

Elk jaar daalt het totale verbruik met 
1 à 1,5%, terwijl het aantal armatu-
ren stijgt.

Tot slot halen we geleidelijk ook 
kwikdamplampen weg. Die bevat-
ten niet alleen de verontreinigende 
stof kwik, maar verbruiken boven-
dien ook meer energie.

Betere, veiligere en goedkopere  
verlichting: pure win-win!

Toch doen onze techniekers meer 
dan dat. Ze vervangen niet alleen 
armaturen, maar plaatsen ook 
voortdurend nieuwe lichtpunten in 
Brussel. Waarom? 

Ten eerste, om de veiligheid van de 
voetgangers te verhogen. Daarom 
moeten er lagere palen komen met 
minder sterke lampen. 

Zo is de standaardhoogte van de 
lichtmasten van 8 à 12 m naar 4 à 
6 m gegaan. Op die manier heb je 
natuurlijk méér lichtpalen nodig, 
want bij een lagere lichtmast schijnt 
de lamp minder ver. Soms is ook een 
herschikking van de lichtpalen ver-
eist, zodat de weg aan weerskanten 
verlicht is.

Beter en goedkoper 
verlichten? 
    Dat kan!
Brussel telt 83 000 armaturen voor straatverlichting. Die installeren, onderhouden en 
vervangen is een taak van Sibelga. Een straatverlichtingstoestel gaat zo’n 25 jaar mee.  
Dus jaarlijks zijn gemiddeld 4% verlichtingstoestellen aan vervanging toe, wat neerkomt  
op ongeveer 3 300 lichtpalen… Een hele klus voor onze technische teams!

Lichtmasten in het Brusselse Gewest

Eind 2016   

Doelstelling 2028 

Verbruiksdoelstelling

82 450

100 000

- 1% - 1,5%



een vrouw, een beroep

storingscoördinatoren het over, want 
zij beantwoorden de oproepen die  
’s nachts binnenkomen. Bovendien 

Bij Sibelga is het telefonisch call- 
center in drie groepen ingedeeld:  
“Je hebt dispatchers die toezicht  
houden op het gas- en elektriciteits-
net,  storingscoördinatoren die tech-
nici van wacht ter plaatse sturen en 
ten slotte medewerkers aan de tele-
foon, zoals ik" legt Kimberley uit.  
“Wij moeten Brusselaars die ons bellen 
te woord staan. Soms kunnen we hun 
vragen meteen beantwoorden, andere 
keren moeten we hen doorschake-
len naar een andere medewerker die  
hen verder helpt”.

Calltakers werken in twee ploegen: 
“Een eerste ploeg werkt van 7 uur 
tot 14.30 uur, en een tweede van 
14.30 tot 21.45 uur. Daarna nemen de  

verzekert elke calltaker om de vijf 
weken een volledig weekend,”  
vervolgt Kimberley. 

GaSrEuk krijGt  
altijd VoorranG
Om doeltreffend te werken, krijgen de 
calltakers een grondige theoretische 
en praktische vorming. “Aangezien 
de mensen eerst bij ons terechtko-
men, moeten wij alles weten over 
meters, aftakkingen, veiligheid van 
elektriciteit, enz. En dat zowel in het 
Nederlands als in het Frans. Maar 
ook Engels komt af en toe van pas. 
Zo kunnen wij mensen die te maken 
krijgen met een onverwachte situ-
atie, helpen en geruststellen,” aldus 
Kimberley. 

De telefoonoproepen worden op 
gestructureerde wijze behandeld: 
“Oproepen om gasreuk te melden, 
krijgen sowieso altijd voorrang.”
  
op zoEk naar oorzaak 
StroomondErBrEkinG 
Heel wat klanten bellen voor een 
stroomstoring bij hen thuis, zonder 
dat die verband houdt met het net 
van Sibelga. “Telefonisch trachten 
wij te achterhalen of de stroomuitval 
te maken heeft met de elektrische 
installatie van de klant. Zo vragen 
wij hem om eerst zijn hoofdschakel-
kast te checken. Is daar een zekering 
gesprongen, dan ligt het probleem 
duidelijk bij hem. Wij helpen hem dan 
om op zoek te gaan naar de oorzaak 
in het gebouw,” besluit Kimberley. Is 
het euvel daarentegen wel te wijten 
aan het netwerk dat Sibelga beheert, 
dan komen de teams binnen twee uur 
ter plaatse.  

Misschien hebt u hen al aan de lijn gehad. We hebben het over 
de mannen en vrouwen van de Sibelga-centrale die de telefoon 
opnemen als u belt omdat de stroom is uitgevallen, omdat de  
straatverlichting defect is of omdat u een gasreuk hebt opgemerkt. 
Tijd voor een kennismaking met Kimberley, een ervaren calltaker.

24/24  
staan ze  
u te woord!

energids.be  lente 2017
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op alle toestellen rondom u vindt u energielabels. Maar wie met kennis van zaken wil kopen, 
moet die uiteraard ook kunnen ontcijferen. hier volgen de belangrijkste…

StookoliEkEtElS
Het Optimaz label wordt toegekend aan verwar-
mingsketels met een rendement van minimaal 93%. 
Optimaz(-elite) geldt voor verwarmingsketels met een 
rendement van ten minste 97,5% (condensatieketels). 
De kwaliteitslabels Optimaz en Optimaz(-elite) zijn 
alleen van toepassing op bestaande installaties. 
Sinds september 2015 krijgen alle nieuwe installaties 
een energielabel.

fotoVoltaÏSchE En
thErmiSchE zonnEpanElEn 
warmtEpomp
Met Quest is het mogelijk om toestellen te 
onderscheiden die aan een precieze technische 
kwaliteitseis voldoen. De verschillende labels 
Quest/Construction Quality voor kleine hernieuw-
bare installaties zijn SOLAR PV, SOLAR THERMAL 
en HEATPUMP voor België. 

warmtEpompEn
Het Europese Ecolabel op 
warmtepompen geeft aan 
dat ze een hoog rendement 
halen en milieuvriende-
lijke koelgassen gebruiken. 
Dit label wordt toegekend 
door de European Union 
Ecolabelling Board en geldt 
zowel voor warmtepompen 
op aardgas als elektriciteit.

klimaatrEGElinG 
& koElinG
Eurovent Certifi cation 
verklaart dat de prestaties 
van de producten waarop 
het label is aangebracht, 
voldoen aan de Europese 
en internationale normen. 

zuinig en conform 

Wegwijs in het doolhof
van energielabels

ElEktriSchE
huiShoudtoEStEllEn
De energielabels die Europa 
oplegt, zijn het meest gekend. 
U vindt ze onder meer op vaat-
wassers, airco’s, tv-toestellen en 
elektrische verwarmingsappara-
ten. Deze labels verdelen de toe-
stellen onder in klassen, gaande 
van zeer energiezuinig (A+++) tot 
zeer ‘energieverslindend’. 

Het GEEA-label (Group for Energy-
Efficient Appliances) gaat nog 
verder en geeft de zuinigste toe-
stellen van de markt aan. 

VErwarminGSkEtElS op GaS
Als gevolg van de Europese richtlijn Eco-
conception zijn de vrijwillige nationale labels HR+ en HR TOP 
sinds 2015 niet langer van toepassing. Het HR TOP label, dat 
werd aangebracht op condensatieketels, is vervangen door 
het energielabel Klasse A, vergelijkbaar met dat voor huis-
houdelektro. Het minimumrendement van de verwarmings-
toestellen wordt dus verhoogd om het energieverbruik en 
de CO₂-uitstoot te verlagen.  



energids.be  lente 2017

uitvergroot

 

Hoe mijn  
thermostaatkranen  
correct regelen?  

±15°C 

±6°C max.
±22°C 

±17°C 

indicator

±20°C 

     

•  Elke stand beantwoordt aan een gewenst temperatuurpeil, van 1 (minst warm)  
tot 5 (warmst).

•  Als de omgevingstemperatuur daalt, gaat het mechanisme van de thermostaatkraan  
open om warm water in de radiator te laten.

• De stand vorstvrij e beschermt de installatie bij vrieskou.

     

•  Zet de thermostaatkranen volledig (5) open in de referentieruimte waar zich de 
kamerthermostaat (doorgaans de woonkamer) of draadloze kamerthermostaat bevindt.

•  Vindt u dat het ’s ochtends niet warm genoeg is, regel dan niet opnieuw de 
thermostaatkranen, maar laat de verwarming gewoon vroeger aanslaan.

•  Verander minstens één keer per jaar de stand van elke thermostaatkraan.  
Zo vermijdt u dat het mechanisme blokkeert.

GoEd om tE wEtEn



3-4

1-2-3 1

1

19°C - 21°C

3

4-5

2 5

e

keuken

Woonkamer = referentieruimte

kamer-
thermostaat

Stookruimte

Kamer

hal

Wasruimte

Badkamernachthal

Kinder-
kamer

ongebruikte 
kamer

nok

9

 

lente 2017  Sibelga

Hoe mijn  
thermostaatkranen  
correct regelen?  

Aanbevolen 
standen voor een 
aangename en zuinige 
kamertemperatuur

volgens uw comfort

volgens uw comfort

omdat kinderen er 
spelen en studeren
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Zelfs in een stadswoning kunt u opteren voor hernieuwbare energie. Een slimme keuze die niet 
alleen de luchtkwaliteit en de toekomst van het klimaat ten goede komt, maar ook uw portemonnee! 

hernieuwbare energie

even opfrissen

Wat is hernieuwbare energie? 
‘Hernieuwbaar’ staat tegenover ‘fossiel’. Fossiele energie (steenkool, 
aardolie, gas) zit sinds miljoenen jaren onder de grond en wordt 
gewonnen tot ze uitgeput is. Hernieuwbare energie daarentegen  
is onuitputtelijk. Zolang de zon schijnt, krijgen we overvloedig licht  
en warmte, die we via diverse technieken kunnen opvangen.  
De zon laat ook water verdampen, dat regen wordt en stuwmeren 
vult. Dankzij de zon groeien er bomen, die hout opleveren. 
Rechtstreeks of onrechtstreeks komt alle energie van de zon.

Wie hernieuwbare energie gebruikt, brengt geen bijkomende 
koolstofdioxide in de dampkring en draagt niet bij tot de klimaat-
verandering.

energids.be  lente 2017

Stuwdammen met waterkracht- 
centrales of reusachtige 

windmolens. Dat is 
het algemene beeld 

van hernieuw-
bare energie. 
Maar ook voor 
particulieren is 
duurzame ener-
gie een haal-
bare kaart, zelfs 
in de stad, in een 

kleine woning. 
Zolang u maar de 

juiste techniek kiest die 
past bij uw situatie.
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ss
ier

Duurzame energie  
in uw stadswoning 
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dE zon GEEft ook 
onrEchtStrEEkSE EnErGiE
Uit de lucht is er altijd warmte 
te halen, zelfs bij vorst. Dat is 
bijvoorbeeld wat een warmtepomp 
doet. De opgevangen warmte kan 
aangewend worden om het huis mee 
te verwarmen of  om warm water te 
produceren voor de douche.

Bij ingrijpende renovaties met een 
degelijke isolatie of nieuwe huizen 
met een goede energieprestatie, gaat 
er niks boven een verwarmings- 
warmtepomp. Die is bovendien  
ideaal voor vloerverwarming.  
Een aanzienlijke investering, dat  
wel, maar de premies zijn niet min 
(tot € 4 750)!

Een warmtepompboiler is een 
microwarmtepomp met daarbij een 
reservoir van 200 l of meer. Deze 
warmtepomp produceert het hele 
jaar door warm water en kan overal 
worden geïnstalleerd waar plaats is 
voor een boiler.

Belangrijk is wel dat er luchtleidingen 
kunnen worden geïnstalleerd voor 
de aan- en afvoer van buitenlucht. 
Anders zou het wel eens te koud 
kunnen worden.

Zo’n boiler kost om en bij de  € 2 500. 
Een investering die zich terugverdient 
op twee jaar tijd, dankzij de energie 
die u bespaart. Ook hier vallen 
premies te rapen (tot € 1 600).

EEnVoudiG duurzamE 
EnERGiE: houT 
houtblokken laten leveren en 
opslaan in de stad, ligt niet voor de 
hand. Een bijzetkachel op pellets is 
een pak handiger. Enkele zakken van 
15 kg pellets opslaan valt nog mee. 
Een goede pelletkachel is al verkrijg-
baar voor minder dan € 2 000. 

Toch wat meer bergruimte beschik-
baar? Dan is een cv-kachel het 
overwegen waard. Die verwarmt de 
ruimte waarin ze geplaatst is, maar 
ook het water, dat naar een bestaand 
centraleverwarmingsnet kan worden 
gevoerd. Zo haalt u het verbruik van 
uw stookketel naar beneden. De cv-
kachel kan de bestaande ketel zelfs 
helemaal vervangen.

Maar opgelet, want stoken met hout 
veroorzaakt fijn stof!

REChTSTREEKSE ZonnE-
warmtE iS makkElijk  
op tE VanGEn
Voor een zonneboiler is een dak van  
2 m² met goede bezonning al 
voldoende  (ideaal is 4 tot 5 m²). 
Binnen in het gebouw moet er ruimte 
zijn voor een vrij grote opslagboiler 
van minstens 200 l, bij voorkeur onder 
het dak en vlak bij de panelen.

Een zonneboiler kan in de zomer  
80% van de warmwaterbehoeften  
van een gezin dekken. Hoge premies 
(tot € 3 500) zijn een extra stimulans 
om het systeem aan te schaffen.

Ook met zonnepanelen doet u profijt 
in de stad, zelfs al beschikt u niet over 
zoveel dakoppervlakte en dekken ze 
niet alle behoeften. Elke vierkante 
meter brengt op en iedere kWh die 
op uw dak werd geproduceerd, is een 
gewonnen kWh. Zorg er wel voor 
dat u de installatie niet té groot ziet, 
want vanaf 2018 wordt het minder 
rendabel om overtollige elektriciteit 
op het net te injecteren.

De rest van de installatie neemt heel 
weinig plaats in: een omvormer (toestel 
van een veertigtal cm) in de nok, een 
elektriciteitsmeter en een paar meter 
leiding naar uw elektrisch verdeelbord. 

Warmtepomp lucht/water

Enkele cijfers 

Met 8 m² zonnepanelen kunt u al 
een vermogen van 1 kilowattpiek 
(kWp) plaatsen.

Een kWp kost tegenwoordig 
ongeveer € 2 000, terwijl dat tien 
jaar geleden € 7 000 was. En 
de prijs blijft nog dalen. Met een 
dergelijk vermogen produceert u 
ongeveer 855 kWh per jaar, een 
vierde van het gemiddelde gezins-
verbruik. De totaalprijs van de 
installatie omvat ook de omvor-
mers en de werkuren.

Dankzij de groenestroomcertifi-
caten, die gelden tot 2018, haalt 
u na zeven jaar winst uit de ins-
tallatie. Voorts bent u veilig voor 
tariefstijgingen.
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hErniEuwBarE EnErGiE 
Bij u thuiS op papiEr
In een groene coöperatieve stappen 
of groene elektriciteit aankopen; het 
zijn ook initiatieven die bijdragen 
tot hernieuwbare energie. Indirect 
weliswaar, maar net zo doeltreffend!

VErmijd nuttElooS 
EnErGiEVErBruik 
’s Nachts of bij afwezigheid de 
temperatuur in huis lager zetten, 
alleen inheems seizoensfruit en 
–groenten kopen (dat niet met het 
vliegtuig wordt ingevoerd), geen eten 
verspillen of ‘wegwerpproducten’ 
kopen, het openbaar vervoer nemen 
of autodelen, dingen recycleren of 
repareren,.. Ook zo kunt u energie 
besparen en het gebruik van fossiele 
brandstoffen verminderen. 

Binnenkort grootscheepse actie 
in het Brusselse Gewest 

België heeft zich geëngageerd om een aantal 
maatregelen te nemen die de klimaatverandering 
moeten tegengaan. In Brussel komt de overheid met 
een grootschalig aanmoedigingsprogramma, goed 
voor een budget van 75 miljoen euro. 

De actie is bestemd voor particulieren, kmo’s en gemeenschappen. 
Particulieren kunnen leningen aangaan en maatadvies krijgen via een 
tool voor cartografi sche simulatie. 

Voorts maakt de dienst van het Brusselse Ministerie voor Energie 
momenteel werk van een standaardovereenkomst voor mede-
eigendommen. Zo zullen mede-eigenaars hun investering en productie 
makkelijker kunnen delen.

Zelfstandigen en kmo’s kunnen dan weer begeleiding krijgen als ze 
willen overschakelen op zonnepanelen.

Waarmee beginnen?  
Zoals u ziet, hoeft u geen groot 
huis op een onmetelijk stuk 
grond te hebben om plaats te 
maken voor duurzame energie. 
Stel u de volgende vragen: 

✔  Welke aanpassingen brengen 
het meeste op?

✔  Hoe kan ik ze fi nancieren?

✔  Heb ik recht op premies?

De adviseurs van homegrade.
brussels kunnen u hierbij zeker 
en vast helpen.

Het Energiehuis en de 
Stadswinkel hebben hun 
krachten gebundeld. Zo kunnen 
zij particulieren die hun woning 
in het Brusselse gewest wensen 
te verbeteren, nog beter van 
dienst zijn. 

 

hernieuwbare energie
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Dat blijkt althans uit ons gesprek met Johan Verhaegen, adviseur bij homegrade.brussels.  
Elke dag beantwoordt hij vragen van Brusselaars die willen weten hoe ze de energieprestatie 
van hun woning kunnen verbeteren.

“ De Brusselaars tonen  
veel interesse”

“Onze adviesaanpak begint steevast met  
een goede analyse van de bestaande situatie.”

“Dikwijls vormt dat meteen de aanleiding om vragen te stellen over hoe je nu 
zelf thuis duurzame energie kan produceren. Meestal zijn de mensen vrij goed 
geïnformeerd, maar halen ze  - en dat is normaal - de regelgeving van de  
verschillende gewesten door elkaar, vooral voor wat betreft de premies.  
Ik merk overigens dat velen bijvoorbeeld ook denken aan het milieu als ze een 
technologie moeten kiezen. Ze weten dat de fabricage van een zonnepaneel 
of van accu’s zelf ook weer energie kost en/of milieuvervuilend is.”

VERSpiL nooiT EnERGiE,  
zElfS al iS zE duurzaam
Energiewinning kost altijd geld, al lijkt die op het eerste gezicht gratis. 
“Vandaar dat onze adviesaanpak steevast begint met een goede analyse 
van de bestaande situatie,” benadrukt Johan. “Elk geval is anders, maar een 
goede thermische isolatie verdient sowieso voorrang boven het verlagen 
van het verbruik. Daarna bekijken we de comfortbehoeften van de mensen.  
Pas dan zien we of er hernieuwbare oplossingen zijn voor het resterende 
energieverbruik. Vaak brengen we een bezoek ter plaatse en doen we  
voorstellen waaraan de bewoners zelf niet hadden gedacht. Zo kunnen  
we inspelen op de wens om hernieuwbare energiebronnen onderling of met 
een bestaand verwarmingssysteem te combineren.”

hoE Vind ik EEn GESchiktE inStallatEur?
“Om in het Brusselse Gewest in aanmerking te komen voor premies moet 
u een beroep doen op een installateur met een RESCERT-certificaat.  
Zo’n installateur vinden in Brussel is niet altijd even makkelijk. Ook op dat vlak 
kunnen wij helpen. Ten slotte zijn er in een stad niet zelden problemen tus-
sen huurders en eigenaars. Daar krijgen we dan ook regelmatig vragen over.  
De APERe (www.apere.org) geeft ook advies en stimuleert duurzame  
projecten in het geval van mede-eigendom. Ze stellen onder meer een  
standaardcontract ter beschikking voor alle betrokken partijen.”

GEtuiGEniS

      johan Verhaegen
   Energieadviseur  
bij homegrade brussels

info en afspraken: 

 www.homegrade.brussels
02 219 40 60

 info@homegrade.brussels



prijsdaling

Voor de tweede keer in korte tijd wordt uw energiefactuur lichter – zowel voor particulieren,  
kmo’s als grote bedrijven.  

De tarieven voor energiedistributie  
– het aandeel van Sibelga in uw  
factuur – gaan weer omlaag. Dat was 
al zo in 2015, toen er voor een gezin 
per jaar gemiddeld een daling was 
van € 14 voor elektriciteit en € 21 
voor gas.

En er is terug goed nieuws, want sinds 
1 januari kunnen alle Brusselaars op 
een nieuwe daling rekenen. Bovendien 
blijven deze tarieven tot 2019 lager 
dan wat aanvankelijk was gepland 
voor de periode 2015-2019. Dat komt 
omdat de Brusselse regulator Brugel 
in december vorig jaar de distributie-
tarieven heeft herzien.

hoEVEEl BEdraaGt  
dE dalinG?
Een Brussels gezin verbruikt per jaar 
gemiddeld 3 500 kWh elektriciteit en 
23 260 kWh gas. Dat verbruik zal dit 
jaar in totaal ongeveer € 40 minder 
kosten, op een factuur van ongeveer 
€ 600, respectievelijk € 1 100.

De verlaging is te danken aan het 
goede beheer en de verantwoorde-
lijkheidszin van Sibelga. Zo’n voor-
deel is in ons land echter niet voor 
alle inwoners weggelegd. In de twee 
andere gewesten kennen de tarie-
ven inderdaad opnieuw een sterke 
stijging.

DiSTRiBuTiE: één Van DE 
ViEr prijScomponEntEn
We hebben het hier voor alle duide-
lijkheid over de prijs van de distribu-
tie (levering van elektriciteit en gas 
tot bij u thuis) en niet over de totale 
energieprijs.

Even opfrissen, de prijs die op uw 
factuur staat en die u moet betalen, 
bestaat uit vier elementen:

• energie
• transport 
• distributie
• taksen en heffingen.

De distributietarieven 
voor energie zijn  
weer… gedaald!

energids.be  lente 2017

Verhoog uw winst!
kies voor een 
goedkopere  
leverancier
Gebruik hiertoe onafhankelijke  
prijssimulators en bij voorkeur 
Brusim. Die is beter afgestemd op 
de parameters van Brusselaars. 
U kunt hiervoor ook terecht bij 
Inforgazelec.

raadpleeg de 
onafhankelijke  
prijssimulators
www.brusim.be

of 
www.inforgazelec.be



aLGEMEEn aCTiECoMiTé 
Van dE marollEn

Meer comfort voor 
minderbedeelden   

lente 2017  Sibelga

helden van de energie

het algemeen actiecomité van de Marollen, in het 
hartje van de Marollenwijk, geeft gratis tips voor 
energiebesparing. Vooral aan bewoners van sociale 
woningen en mensen in een precaire situatie. 
De hulp is dan ook uiterst welkom.

Bij het lezen van ons artikel over het OCMW van de Stad 
Brussel kwam energieconsulente Najat Benamrane op een 
uitstekend idee: ze nam contact op met onze redactie. 
“Wij moeten ervoor zorgen dat mensen die in een benarde 
situatie zitten, hun energiefactuur naar beneden kunnen 
halen of op zijn minst beseffen wat ze aan het eind van het 
jaar dreigen te moeten betalen,” legt ze uit.

Samen met haar zowat tien collega’s ziet Najat vooral toe 
op een groter leefcomfort voor de huurders in de wijk: 
“Uit angst dat ze hun energiefactuur niet zullen kunnen 
betalen, ontzeggen deze mensen zich soms zelfs het mini-
mumcomfort. Wij zorgen dan voor de plaatsing van appara-
tuur waarmee ze hun verbruik beter in het oog kunnen hou-
den.” Haar collega Sébastien Martin van zijn kant begeleidt 
eigenaars die energiebesparende renovaties willen doen.

plaatSinG Van zuiniG toEBEhorEn 
Zonder correcte interpretatie zeggen verbruiksgegevens bit-
ter weinig. Daarom brengen de teams van het Actiecomité 
geregeld een bezoek aan de woningen die ze opvolgen. 
“Zo kunnen we nagaan of we het verbruik kunnen doen 
dalen door toestellen te vervangen,” licht de energie-
consulente toe. Het Actiecomité heeft ook gratis spaar-
lampen en meervoudige contactdozen met aan/uitscha-
kelaar uitgedeeld, evenals spaardouchekoppen. “Voor die 
acties kregen we een subsidie van de Stad Brussel,” aldus 
nog Najat. Waardevolle steun die wordt aangevuld door 
subsidies van Leefmilieu Brussel en van het Netwerk 
Wonen waarvan het Algemeen Actiecomité van de 
Marollen lid is.

lErEn hoE Van lEVEranciEr tE VErandErEn
“Buurtbewoners kunnen ook bij ons terecht voor 
vragen rond het veranderen van contract. Indien ze willen, 
helpen wij hen om de verschillende leveranciers onderling 
te vergelijken. Het Actiecomité kan eveneens de evolu-
tie van waterfacturen mee controleren,” besluit Najat. 
Het mag duidelijk zijn: de dagen van het kleine team van 
het Algemeen Actiecomité van de Marollen zijn welgevuld…

Najat Benamrane, energie-consulente bij het Algemeen Actiecomité van de Marollen en haar collega 
Sébastien Martin.

ALGeMeen 
ACTieCoMiTÉ 

vAn De MAroLLen

Voorzorgsstraat 56 

1000 BRUSSEL

Tel. 02 511 54 68
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www.socialenergie.be 
beantwoordt vragen van 
maatschappelijk werkers 

De Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FBMD) is de zuster-vzw van de Fédération 
des Services Sociaux (FdSS). Ze verenigt de Brusselse en Waalse diensten voor maatschappelijk werk die strijden 
tegen bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Deze federatie heeft een ‘Steunpunt SocialEnergie’ en een 
website ‘SocialEnergie’ gelanceerd. Hiermee wil ze maatschappelijk werkers helpen om vragen over energiege-
bruik beter te kunnen beantwoorden. 
    

infor GazElec 
is er voor u

Elke dag (behalve donderdag-
middag) kunnen Brusselaars met al 

hun energievragen terecht bij de 
specialisten van Infor GazElec. 

Dit niet-commerciële informatie-
centrum is door de Brusselse 
overheid gevolmachtigd om 

u gratis te helpen bij de keuze 
van een leverancier. Voorts 

verschaffen zij ook informatie 
over de sociale maatregelen om 
iedereen toegang te geven tot 

energie. Meer info op 
www.inforgazelec.be 

of 02 209 21 90. 

infor GazElec 

Elke dag (behalve donderdag-

 

 Infor GasElek || Haachtsesteenweg 51, 1210 Brussel  
www.inforgaselek.be || info@gazelec.info

 

 

controleer 
uw jaarlijkse 
regularisatie-

factuur
Zoals in het Technisch 
reglement staat, is het 

uw taak om na te gaan of 
de meterstand vermeld 

op uw factuur, 
daadwerkelijk overeenkomt 

met uw verbruik. 

energids.be  lente 2017

Overstappers energie-
leverancier: precisering
In ons vorige nummer hadden we het over 
het recordaantal ‘Belgische gezinnen’ dat in 
2016 van energieleverancier was veranderd. 
In feite betroffen die cijfers, die van de 
VREG kwamen, enkel de Vlaamse gezinnen. 
Duidelijkheidshalve geven we hier de juiste 
statistieken voor Brussel, zoals die door 
Brugel zijn bekendgemaakt. Voor elektriciteit 
veranderden 9,6% van de aansluitingspunten 
in 2014 van leverancier en 10,9% in 2015. 
Voor gas was dat 10,5% in 2014 en 11,7% 
in 2015. Er is in de drie gewesten dus een 
onmiskenbare stijging.

Erratum

 helpdesk op 02 526 03 00 



als dat niet zo is, 
moet u eerst contact 

opnemen met uw 
energieleverancier.
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infor Gazelec zit ook op Facebook.


