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CO-intoxicatie 
Zo geef je de ‘sluipende 
moordenaar in huis’  
geen kans

inhoud van de redactie

Het wereldwijde herstel van de economie 
heeft ingrijpende gevolgen voor de ener-
giemarkt. Sommige landen kopen grote 
hoeveelheden gas en elektriciteit, en de 
beurskoersen schieten de hoogte in. Dat 
gaan we voelen in onze energiefactuur … 
Meer dan ooit staat Energids aan uw zijde 
met advies om u te helpen uw energie-
rekening binnen de perken te houden.

U krijgt dat magazine omdat u in Brussel 
woont. Het is neutraal en niet-commerci-
eel. In de Energids vindt u tal van tips en 
weetjes om slim en bewust met energie 
om te gaan. Om onnodige kosten te 
bestrijden: door energieverspilling tegen 
te gaan, door leveranciers met elkaar te 
vergelijken, door u de juiste vragen te stel-
len … Maar ook om de planeet te 
beschermen: door uw CO-uitstoot te ver-
minderen en door uw gewoonten te ver-
anderen. En tot slot bewust te worden van 
de rol die we allemaal spelen in de ener-
gietransitie die aan de gang is. 

Geen reclame op de volgende pagina’s. 
Enkel onafhankelijk advies. Alle informatie 
is afkomstig van betrouwbare bronnen 
binnen en buiten Sibelga: overheids-

Energids  
is er meer  
dan ooit  
voor u

instanties, besturen, universiteiten, con-
sumentenverenigingen, sociale diensten, 
controle-instellingen, experts en technici, 
brandweerkorpsen, artsen …

De term ‘commercieel’ is evenmin van  
toepassing op Sibelga zelf. Wij zijn de  
netbeheerder voor gas en elektriciteit in 
Brussel en staan ten dienste van alle 
Brusselaars: particulieren, overheidsinstel-
lingen en bedrijven. Wij verkopen geen 
energie, maar brengen de energie tot bij 
u thuis.

Energids is veel meer dan een magazine. 
Het is ook een nieuwsbrief die maar  
liefst 43 000 abonnees telt én een  
website energids.be. U krijgt er een  
antwoord op alle vragen die u maar kunt 
bedenken!

Veel leesplezier!

energids.be  herfst 2021

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

Schrijf ons:  
redactie@energids.be

Een suggestie of 
opmerking over  
dit magazine ?
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De Brusselse gebouwen behoren tot de meest energieverslindende in Europa. Het gemiddelde 
energieverbruik tot een derde terugbrengen, dat is het doel van het programma ‘RENOLUTION’. 
Hoe?  Door de renovatie van die gebouwen totaal anders aan te pakken. Een heuse revolutie 
waarbij er massaal ingezet wordt op isolatie, extra financiële middelen (350 miljoen euro),  
8 000 extra handen en vereenvoudigde én hogere premies. Publieke en private actoren slaan de 
handen ook ineen om de opleidingen in de bouw een duwtje in de rug te geven.

De ‘RENOLUTION’ is volop aan 

De MIVB gaat voor waterstof

Meer info: leefmilieu.brussels        renolution

163
Dat is het aantal 
Brusselaars met  
een CO-vergiftiging 
in 2020
De DBDMH verzorgde 
44 mensen ter plaatse 
en er moesten 119 
mensen naar het 
ziekenhuis. Lees  
in ons artikel op 
pagina 5 hoe u 
CO-intoxicatie -  
die dodelijk kan zijn - 
voorkomt.he
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De energie die de (zelf)producenten opwekken en/of de leveranciers verkopen, 
geraakt tot bij u via de gas- en elektriciteitsnetten die Sibelga beheert.  
Zo kunt u die overal in het Brusselse Gewest veilig gebruiken.

Uw comfort is onze prioriteit!

Sinds september rijdt er in Brussel een nieuw type bus rond: de waterstofbus. 
Misschien ving u al een glimp op van die stille bus die met 40 kg waterstof in de tank 
300 tot 500 km kan afleggen? De bus heeft een elektrische motor die wordt 
gevoed door een brandstofcel met waterstof, die de elektriciteit opwekt. Geen 
uitstoot van uitlaatgassen dus, wel van waterdamp! De waterstofbus vervoert nog 
geen reizigers. De MIVB zet daarnaast al 37 volledig elektrische bussen met  
oplaadbare batterijen in. De MIVB zal twee jaar lang de waterstofbus testen op ver-
schillende lijnen om te kijken hoe hij het doet in uiteenlopende verkeerssituaties.

spelen maar!

Teken de weg  
van de energie

herfst 2021                    Sibelga



Walter Derieuw

in een notendop

Op 1 januari 2022 zet de LEZ (lage-emissiezone) in  
Brussel een tandje bij. Personenwagens, bestelwagens,  
(mini)bussen op diesel met euronorm 4 zijn er dan niet  
langer welkom. Vanaf 2022 rijden er in de stad mobiele 
controleploegen rond om LEZ-overtreders te beboeten.  
En hoe ziet de planning er daarna uit?

2025  Verbod voor scooters op benzine

2028  Verbod voor thermische moto’s en quads

2030  Verbod voor dieselauto’s

2035   Verbod voor alle thermische wagens, 
zelfs hybridemodellen

Op lez.brussels leest u wat de impact is van die maatregelen 
op uw voertuig. U vindt er ook de volledige tabel terug.  

Nieuwe mijlpaal voor de 
lage-emissiezone (LEZ)

DIESEL

THERMISCHE

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:  
sibelga.be  

Opnamekalender

METEROPNEMING

NOVEMBER 2021
1180 Ukkel

DECEMBER 2021
1060 Sint-Gillis

JANUARI 2022
1190 Vorst

1070 Anderlecht (deel 1)

FEBRUARI 2022
1210 Sint-Joost-Ten-Node

1000 Brussel-Centrum

MAART 2022
1160 Oudergem 

1082 Sint-Agatha-Berchem

1140 Evere 

1080 Sint-Jans-Molenbeek (deel 1)

APRIL 2022
1000 Brussel Ambiorix

1090 Jette

1081 Koekelberg

MEI 2022
1170 Watermaal-Bosvoorde

1030 Schaarbeek (deel 1)

JUNI 2022
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

1083 Ganshoren

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wasmachines, vaatwassers,  
tv-toestellen, koelkasten,  

diepvriezers en lampen kregen  
reeds het nieuwe energielabel. 

In 2022 zou het de beurt  
moeten zijn aan droogkasten,  

ovens en stofzuigers.
 

Meer weten: 
energids.be

Energielabels

Bonus Energiepremie 
wordt verlengd
Tot 31 december 2021, of zolang het budget niet uitgeput is, 
kunt u nog de Bonus Energiepremie krijgen die het Gewest 
naar aanleiding van de gezondheidscrisis heeft ingevoerd. In de  
praktijk komt dit financiële extraatje bovenop de bestaande energie- 
premies. Voor de laagste inkomens kan de bonus oplopen tot  
70% van het gefactureerde bedrag. 

Plant u renovatiewerken in het Brussels Gewest?  
Vraag inlichtingen!

leefmilieu.brussels

Premiebonus

energids.be  herfst 2021



Walter Derieuw

5

©
 D

B
D

M
H

vergiftiging op lange termijn groot. 
Die problemen zijn vaak omkeerbaar, 
maar niet altijd.

Kinderen zijn kwetsbaarder, en bij 
zwangere vrouwen komt CO recht-
streeks in het bloed van de foetus 
terecht, met mogelijk restletsels of afwij-
kingen bij de geboorte tot gevolg.”

Volgens het  Ant ig i fcentrum is 
CO-vergiftiging de belangrijkste vorm van 
dodelijke intoxicatie in België. Elke week 
zijn gemiddeld drie Brusselaars er het 
slachtoffer van. “Ongevallen met CO zijn 
te wijten aan een onvolledige verbranding 
en/of slechte afvoer van verbrandings- 
gassen. Vaak komt dat door verwarmings-
toestellen of installaties voor de produc-
tie van warm water die niet aan de norm 
voldoen of niet onderhouden worden, of 
door een defecte schoorsteen.”

Kan CO moeilijk weg, dan hoopt het zich 
op in de ruimte en worden de bewoners 
vergiftigd “zonder het te beseffen, 
want CO zie je niet en ruik je niet.” En net 
daarom is het zo gevaarlijk. “Zelfs in heel 
lage concentraties kan het binnen het uur 
dodelijk zijn.”

“In Brussel hebben de 
meeste ongevallen te 

maken met toestellen 
die voor extra ver-
warming zorgen, of 
boilers in kleine en 
slecht verluchte bad-
kamers. Ook het roken 

van een waterpijp of 
shisha is niet zonder risico’s 

als je de ramen niet openzet.”

ERNSTIGE GEVOLGEN
De eerste symptomen van CO-intoxicatie 
zijn onder meer “misselijkheid, duizelig-
heid, hoofdpijn, braken, wazig zicht, 
kortademigheid en verwardheid. Wordt 
er niet tijdig ingegrepen, dan kan dat 
snel tot de dood leiden.” De meeste 
slachtoffers moeten naar het ziekenhuis. 
“Maar zelfs daarna is de kans op neu-
rologische problemen na een zware  

Tips van de Brusselse brandweer
Zorg voor een goede ventilatie: “Verlucht geregeld en sluit nooit de 
ventilatieroosters van de ramen en deuren van de badkamer af!”

 Vertrouw het onderhoud en de verplichte keuring van toestellen voor 
verwarming en productie van warm water toe aan een erkend technicus, 
“jaarlijks voor stookolieketels en om de twee jaar voor gasketels.”

Laat uw schoorstenen elk jaar schoonmaken

Volg de weerberichten van het KMI of kijk op meteo.be:  
“Het KMI waarschuwt voor plotse temperatuurveranderingen of rukwin-
den, die de verbrandingsgassen terug naar binnen kunnen stuwen.”

 Vertrouw niet op CO-melders! “Alleen professionele toestellen zijn echt 
betrouwbaar. Ze zijn wel vrij duur (ongeveer 250 euro). Ze moeten in ieder 
vertrek geplaatst worden en geregeld gecontroleerd worden.”  

CO

CO-intoxicatie 

Zo geef je de  
‘sluipende moordenaar 
in huis’ geen kans 

Elk jaar zijn er in Brussel meer dan 150 slachtoffers van een vergiftiging door koolstofmonoxide (CO). 
Waarom is dit kleur- en reukloze gas zo gevaarlijk? En wat kunnen we ertegen doen? We vroegen het 
aan Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer (DBDMH).

herfst 2021                    Sibelga



Soms richten de organisatoren zelf aan-
koopgroepen op, bijvoorbeeld voor de 
inwoners van een gemeente.

Misschien kreeg ook u al wel eens een 
uitnodiging om aan zo’n groepsaankoop 
deel te nemen.

WAAROP MOET U DAN LETTEN?
•  Kies een aankoopgroep met een goede 

naam die al enkele jaren bestaat.

•  Betaal nooit een voorschot of bijdrage 
om bij de groep aan te sluiten: inschrij-
ven is gratis (het is de leverancier die 
een commissie betaalt aan de organi-
sator).

•  Onderteken vooraf nooit een verbinte-
nis: uw handtekening zet u pas nadat 
u een prijsvoorstel kreeg. En zelfs dan 
bent u nog steeds niet verplicht om 
mee te doen.

•  Controleer of de aankoopgroep open-
staat voor iedereen en niet enkel voor 
leden (Test-Aankoop, vakbonden, enz.).

•  Ga na of de aankoopgroep zich wel 
richt tot uw gemeente.

VERGELIJK!
Hebt u de definitieve offerte gekregen? 
Neem dan eens een kijkje op de simula-
tor Brusim (brusim.be). Een interessantere 
prijs gevonden? Ga dan niet in op het 
voorstel voor de groepsaankoop. 

Maar waarom krijgt de groep niet 
altijd de beste offerte? 

•  Sommige energieleveranciers gaan niet 
in op de prijsaanvraag van de groep. 
Hun prijs wordt dus niet mee in de 
oefening opgenomen. En toch kan die 
interessanter zijn dan het tarief van de 
groepsaankoop.

•  De besparing die de organisator u 
belooft als u tekent, is gebaseerd op 
uw huidige contract. Het kan best  
dat u op uw eentje een betere prijs 
afdwingt.

Een groeps-
aankoop 
van energie, 
een goed 
idee …? 
Op voorwaarde dat u  
een paar zaken controleert. 
Met een groepsaankoop 
van energie gaat u op zoek 
naar een leverancier die u 
gas, elektriciteit of elk ander 
verwarmingsmiddel levert 
tegen de voordeligste prijs. 
Toch is dat niet altijd het 
interessantst.

Meer weten

Zijn groepsaankopen  
interessant?  Lees de studie  

van Brugel daarover op 
energids.be

Groepsaankopen

energids.be  herfst 2021

Honderden of duizenden consumenten 
samenbrengen en zo rekenen op de 
beste prijs, dat is de logica achter een 
groepsaankoop. Het initiatief gaat soms 
uit van een lokaal bestuur, vzw, vakbond, 
enz.

In de praktijk is de organisatie vaak in 
handen van commerciële instellingen of 
consumentenverenigingen.
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Gas is goed voor ongeveer een derde van  
het energieverbruik in België. Door de grote  
vraag wereldwijd is het sinds juni almaar  
duurder geworden.

Energieverspilling voorkomen is altijd een goed 
idee, maar vandaag is dat zeker het geval.

Gas wordt 
duurder!  

20 tips  
om uw 
factuur te 
doen dalen  

4 1.   Isoleer het dak, de muren, de ramen en de ver-
warmingsleidingen. 

4 2.     Dek uw radiatoren niet af en ontlucht ze  
één keer per jaar.

4 3.  Zet de centrale thermostaat 1°C lager en  
gebruik in het tussenseizoen een bijverwarming.

4 4.  Plaats thermostaatkranen en een program-
meerbare thermostaat.

4 5. Laat uw verwarmingsketel onderhouden.

4 6.   Kies voor een condensatieketel. 

4 7.  Installeer een spaardouchekop en een  
thermostatische mengkraan.

4 8.  Neem een douche in plaats van een bad en 
laat het warm water niet lopen terwijl u zich 
inzeept. 

4 9.  Verlaag de temperatuur van het sanitair  
warm water tot 55°C.

4 10.  Laat bij het koken het deksel op de kook- 
potten.

4 11.    Laat uw eten 12 uur vooraf ontdooien in  
de koelkast. 

4 12.  Als u water laat koken, gebruik dan water  
dat al warm is en zet er een deksel op. 

4 13.  Schakel de platen enkele minuten voor het 
einde van de kooktijd uit en maak gebruik van 
de restwarmte.

4 14.  Zet uw potten en pannen op de meest 
geschikte plaat (één die kleiner is of even 
groot), zodat er geen warmte verloren gaat.

4 15.  Reinig en stel de branders van uw gasfornuis 
regelmatig af.

4 16. Gebruik een snelkookpan.

4 17.  Vervang een gasfornuis door een elektrisch 
inductiemodel.

4 18.  Vergelijk leveranciers op brugel.be en veran-
der, indien nodig, van contract.

4 19.  Lees onze vragen/antwoorden en onze  
dossiers op energids.be.

4 20.   Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang  
zo onze seizoentips.

herfst 2021                    Sibelga



We verwachten een forse toename van het aantal elektrische 
voertuigen in onze hoofdstad. Brussel heeft 10 jaar om zich voor te 
bereiden. Er rijzen daarbij heel wat vragen. We beantwoorden er 
een paar op de volgende pagina’s. Voor de overige antwoorden 
wachten we af wat de toekomst ons brengt … 

Uw auto  
opladen  
in Brussel …  
een prioriteit!

De Europese Commissie hakte in juli de 
knoop door: in 2035 komt er in Europa 
een verbod op de verkoop van auto’s 
met een verbrandingsmotor. Bestaande 
benzine- en dieselwagens zullen nog 
toegelaten zijn, maar niet in Brussel 
(en evenmin in Londen, Amsterdam of 
Parijs). Vanaf 2030 worden dieselauto’s 
in onze hoofdstad namelijk geweerd uit 
het straatbeeld. In 2035 volgen dan de 
modellen op benzine, LPG en CNG en de 
hybridewagens (zie ‘ Lage-emissiezone in 
Brussel op p. 4).

Wat zijn de alternatieven? Eerst en vooral 
gaan we onze oude mobiliteitsgewoon-
tes moeten veranderen: door te car- 
poolen, ons te voet of met de fiets te 
verplaatsen, enz. Of nog door te kiezen 
voor het openbaar vervoer of een elek-
trisch voertuig waarvan het aanbod met 
de dag groeit: auto’s, fietsen, bakfietsen, 
steps, moto’s en scooters.

OPLADEN, DAAR DRAAIT HET OM
‘Nieuwe’ mobiliteit, dat betekent o.a. meer 
laadpalen en een aangepast netwerk. Hoe 
laadt u uw voertuig het best op in de stad? 
Wat als u geen garage of tuin hebt? Zullen 
er genoeg laadpalen zijn? Kan het elektri-
citeitsnet dat wel aan? Kunnen alle voer-
tuigen gelijktijdig worden opgeladen? 
Hoeveel zal de verbruikte stroom kosten?

MEER OPENBARE LAADPUNTEN
Oplossing nr. 1: overal laadpunten, 
voor iedereen. Bijna 70% van de 
Brusselaars hebben geen eigen garage om 
hun voertuig op te laden. Door het aantal 
laadpalen langs de weg uit te breiden, kan 
dat probleem worden verholpen en krijgt 
elke burger de mogelijkheid om elek- 
trisch te gaan rijden. In 2022 komen er  
500 extra laadpunten langs de openbare 
weg bij (momenteel zijn er zo’n 400).  
En dan zijn er nog de laadpunten op privé-
terrein die toegankelijk zijn voor het publiek 
(winkels, ondergrondse parkings, enz.).

De volgende jaren zal het aantal laadpalen 
in versneld tempo toenemen om in te spe-
len op de noden van de markt. Die palen 
zullen tegen normale snelheid opladen in 
woonzones en halfsnel in zones met meer 
rotatie. Als u uw voertuig sneller wilt opla-
den, dan zal u daar meer voor moeten 
betalen. Om maar een beeld te geven van 
de vereiste investeringen en de kostprijs 
van de geleverde energie …

De verhoging van het aantal laadpa-
len langs de openbare weg kadert in 
het Gewestelijke Mobiliteitsplan ‘Good 
Move’. Het doel van dat plan is om het 
gebruik van de personenwagen tegen 
2030 met 24% te verminderen en het 
fietsgebruik te verviervoudigen.

do
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Uw auto  
opladen  
in Brussel …  
een prioriteit!

Een van de mogelijke 
pistes is het installeren 
van laadpalen op palen 
voor de openbare 
verlichting. De impact 
ervan op de openbare 
weg blijft dan beperkt.

THUIS OPLADEN
Laat u thuis een laadpaal installeren?  
Dan kijkt u eerst welke laadsnelheid u 
echt nodig hebt. 

Die snelheid hangt af van verschillende 
factoren:

•  De tijd die u hebt om uw wagen op te 
laden (meestal 12 uur).

•  Hoeveel kilometer u dagelijks aflegt 
(de Belgen rijden gemiddeld 50 km 
per dag).

•  De elektrische/hybridewagen waarmee 
u rijdt (niet alle palen zijn geschikt voor 
alle auto’s).

•  Uw elektrische installatie (bekijk dit met 
uw elektricien of de installateur van de 
paal).

 
Hebt u een privé-ingang of een garage, 
dan zijn er drie oplossingen:

1• Uw elektrische wagen opladen  
op een gewoon s topcontac t   
als u de juiste kabel hebt. Dat is de goed-
koopste oplossing. Een laadbeurt duurt 
8 tot 12 uur. Een aanpassing van uw 
installatie is zelfs niet nodig. Het is 
meestal voldoende voor uw dagelijkse 
ritten, want daarvoor hoeft de batterij 
van uw auto niet volledig opgeladen te 
zijn.

2• Een laadpaal laten installeren bij 
u thuis. De elektriciteit blijft goedkoop 
en het laden duurt 3 tot 6 uur, afhan-
kelijk van het vermogen van uw aan-
sluiting (tussen 3,7 en 7,4 kW). U moet 
alleen rekening houden met de prijs van 
de laadpaal. Die bedraagt, zonder de 
installatiekost, 1 000 tot 2 000 euro.  
Positief is dat sinds september elke parti-
culier 45 % van de installatiekosten van 

Een eenvoudige tip

Bereken de laadtijd op: 
sibelga.be

Laadtijd

een slimme laadpaal die hij thuis laat 
installeren, kan aftrekken van de belas-
tingen: 30 % belastingaftrek in 2023 en 
15 % het jaar nadien, met een maximum 
van 1 500 euro. Die paal moet dan wel 
voldoen aan enkele technische voor-
schriften.  Wat dat concreet betekent, 
vindt u op sibelga.be > aansluitingen en 
meters > elektrische wagen.

3•  Uw aansluiting laten versterken. 
U zult daarmee de laadsnelheid verho-
gen, maar flink wat meer betalen voor 
de aanpassing van uw installatie. Heel 
wat burgers willen vandaag hun auto 
zo snel mogelijk kunnen opladen. Er zijn 
nochtans alternatieven. Auto’s blijven 
meestal lang genoeg stilstaan om  te 
kunnen opladen aan een ‘normale’ paal 
(tegen een normale snelheid). Hoe vaker 
u bovendien uw wagen snel wilt opladen, 
des te groter het kostenplaatje.

Denk er dus goed over na …

Het vermogen van een normale privé-
installatie, die niet is versterkt, volstaat 
niet om uw auto op te laden. Tijdens het 
opladen gebruikt u thuis vaak nog andere 
energieverslindende apparaten. U laadt 
uw wagen dus best ’s nachts op, wat ook 
nog eens goedkoper is als u een twee-
voudige meter hebt. Of kies voor ‘smart 
charging’ (slim laden).

Meer info op  
energids.be

Smart charging

herfst 2021                    Sibelga
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ZAL HET ELEKTRICITEITSNET  
HET AANKUNNEN?
“Volgens een recente studie van Synergrid 
wel, op voorwaarde dat de laadbeurten 
goed gespreid zijn in de ruimte en in de 
tijd”, verzekert Bérénice Crabs van de 
Federatie van de elektriciteits- en gasnet-
beheerders.

“We kunnen de auto opladen als de gele-
genheid zich voordoet, op het werk, thuis 
of langs de weg. De batterij is dus zelden 
helemaal leeg. Het elektriciteitsnet zou 
dat, in combinatie met slimme meters, 
moeten aankunnen zonder dat er zware 
investeringen nodig zijn.”

Kwatongen beweren wel eens dat elektri-
sche auto’s het probleem van de vervuiling 

gewoon verleggen van de straat naar de 
gas- of kerncentrale die de elektriciteit 
opwekt. Om echt van ‘groene wagens’ te 
kunnen spreken, moet de stroom ook 
groen zijn. Volgens EDORA, de federatie 
van producenten van hernieuwbare ener-
gie, gaat het de goede richting uit: 
“Ongeveer 20 % van de elektriciteit ver-
bruikt in België komt vandaag van wind- 
of zonne-energie. De gewestelijke en 
federale regeringen willen dat aandeel 
tegen 2030 optrekken naar 40 tot 50 % 
van de elektriciteitsvoorziening van het 
land.”

Merk op dat met de huidige energiemix 
de ecologische voetafdruk van een elek-
trische wagen al kleiner is dan die van een 
auto met verbrandingsmotor.
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En in mede-eigendom?
Maak bij de syndicus van uw gebouw gebruik van uw ‘recht op het 
stopcontact’! Daarmee kan iedere gebruiker van een elektrische 
wagen (eigenaar of huurder) op eigen kosten vragen om op zijn 
parkeerplaats een laadpunt te installeren. Dat wordt dan aangeslo-
ten op de meter van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. 
Informeer u. 

OPLADEN BIJ BEDRIJVEN
Bedrijven die tussen 1 september 2021 
en 31 december 2022 investeren in een 
publiek toegankelijke laadpaal, genieten 
200 % belastingaftrek. Daarna wordt dat 
150 %. Bovendien zijn vanaf 2026 alleen 
nog elektrische bedrijfswagens fiscaal 
aftrekbaar. Omdat er veel bedrijfswagens 
in België rondrijden, verwachten we dat 
deze twee maatregelen de elektrische 
auto’s een flinke duw in de rug zullen 
geven.

De vele Brusselaars die thuis geen  
laadpaal kunnen plaatsen, zijn er wellicht 
bij gebaat hun wagen op te laden op  
de parking van een bedrijf. Ook al  
hebben ze met dat bedrijf geen enkele 
band.

Sibelga moedigt 
groene energie aan 
De utilitaire voertuigen van de 
Brusselse netbeheerder rijden al sinds 
2018 op CNG en elektriciteit. In 2021 
is het wagenpark voor de helft ver-
groend. Tegen 2028 zouden enkel 
nog ‘groene’ utilitaire voertuigen 
rondrijden, hetzij 373 voertuigen. De 
vestiging aan de Werkhuizenkaai 
beschikt over ruim 50 elektrische laad-
punten waarvan de medewerkers 
gebruik kunnen maken.

Sibelga wil zijn ervaring op dit vlak 
delen met andere organisaties via het 
project MobiClick: “Met deze dienst 
helpen en adviseren we overheids-
instellingen bij het vergroenen van 
hun bedrijfsvloot. Elke gemeente, 
politiezone of gewestelijke instantie 
kan op deze manier schaalvoordelen 
genieten, een openbare aanbeste-
dingsprocedure vermijden en munt 
slaan uit onze ervaring”, zegt Mehdi 
Khrouz, expert alternatieve mobiliteit 
bij Sibelga.

De Brusselse netbeheerder zal ook 
een actieve rol spelen in het uitrollen 
van laadpalen in Brussel (zie p. 11).

energids.be  herfst 2021
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“  De transitie is nu 
echt begonnen”

Leefmilieu 
Brussel en 
Brussel Mobiliteit 
werken samen

Martin Lefrancq, expert Smart mobility op de dienst Planning 
van Brussel Mobiliteit, een administratie van de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel, klinkt optimistisch.

“Het jaar 2020 was een keerpunt, stelt 
hij vast, want het heeft iets 

losgemaakt in de indus-
trie en bij het grote 

publiek. Elektrische 
mobiliteit groeit 
enorm, dat mer-
ken we alleen al 
aan het veelvul-

dige gebruik van 
de laadpalen. Nu er 

een ‘kritische massa’ is 
bereikt, zijn er heel wat 

tekenen dat de transitie versnelt. Dat is 
een prima zaak omdat er nogal wat uit-
dagingen op ons afkomen: vanaf 2035 
worden er in Europa geen verbrandings-
motoren meer verkocht, en wat Brussel 
betreft, komt er een verbod op dieselmo-
toren in de stad vanaf 2030 en op ben-
zinemotoren na 2035. De tijd is rijp om 
deze overgang naar elektrische mobiliteit 
te ondersteunen en er de nodige mid-
delen voor uit te trekken.”

“In oktober 2021 kwam er na drie jaar 
een einde aan ‘Charge.brussels’, het pro-
ject waarbij in het kader van een 
gegunde concessieovereenkomst de 
bouw en installatie van 300 openbare 
laadpalen aan één operator werden toe-
vertrouwd. De deur staat nu dus open 

voor nieuwe operatoren. We plannen de 
installatie van 11 000 palen langs de 
openbare weg en elders. Sibelga zal 
daarbij de offerteoproepen aan de ope-
ratoren in goede banen leiden.”

Transitie gaat over meer 
dan elektrische auto’s

Martin Lefrancq: “Het gaat ook om 
gedeelde mobiliteit, om ‘mobility-as-
a-service’.” Daarmee bedoelen we een 
reeks maatregelen om het gebruik van 
andere vervoermiddelen dan de auto te 
vergemakkelijken. De ‘modal shift’ heet 
dat. “Denk bijvoorbeeld aan micromobi-
liteit, stappen, verbeterd openbaar ver-
voer, enz.”, verduidelijkt Martin. Het zijn 
maar enkele van de zowat vijftig maat-
regelen die, samen met de strategische 
visie, beschreven worden in Good Move, 
het Gewestelijke Mobiliteitsplan.

“De visie voor 2030 overstijgt 
het vraagstuk van de mobili-
teit en het parkeren: het gaat 
ook over de luchtkwaliteit en 
de levenskwaliteit in de stad. 
Dit alles beperkt zich niet tot 
Brussel: het past allemaal in een 
Europees kader”

EXPERTS AAN HET WOORD

Damien Sury, van de afde-
ling Duurzame mobiliteit van 
Leefmilieu Brussel, is de tegenhan-
ger van Martin Lefrancq voor alles 
wat onder de bevoegdheid valt van 
die andere ‘groene’ administratie 
van de hoofdstad. Hij beschrijft de 
drie hoofdthema’s waarrond deze 
administraties in opdracht van de 
regering moeten samenwerken.

“Bij de uitrol van de laadinfrastruc-
tuur moeten we rekening hou-
den met de vorige beslissingen 
op het vlak van mobiliteit, milieu 
en ruimtelijke ordening. We moe-
ten voorrang geven aan actieve 
manieren om ons te verplaatsen, 
het openbaar vervoer en het ra-
tionele gebruik van de auto. Die 
moet niet meer op plaats num-
mer één staan, hoewel de wagen 
in bepaalde omstandigheden het 
geschikte vervoermiddel blijft. 
Vervolgens moet er een geloof-
waardige overgang naar de elek-
trische auto komen. Hoe? Door 
realistisch te zijn en een gerust-
stellende houding aan te nemen 
wanneer we de laadinfrastruc-
tuur implementeren. We moeten 
altijd een tikje vooruitlopen op de 
markttrends en er moeten vooral 
nieuwe laadpunten komen bui-
ten de openbare weg, opdat de 
auto niet nog meer ruimte in de 
stad gaat inpalmen. Ten slotte zal 
het laadnetwerk worden gefinan-

cierd zonder overheidsgeld: 
de privé-operatoren zul-

len hun investering 
terugverdienen via 
de laadbeurten.”

Alle info op
 mobilite- 

mobiliteit.brussels/
nl/good-move

Damien Sury

11
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 “Ik laad mijn auto     gewoon  
       op telkens als     ik stop”

De elektrische wagen is meer dan een alternatief voor de auto met verbrandings-
motor. Hij past in een pakket van nieuwe middelen en gewoonten om ons te  
verplaatsen, en zo een andere mobiliteit tot stand te brengen. Daartoe zetten  
de steden in op uitrusting en reorganiseren ze zich, onder meer via de uitrol  
van laadinfrastructuur.

Apps zullen 
aangeven waar zich 
de dichtstbijzijnde 
laadpunten bevinden.

* Bron: Leefmilieu Brussel op 19/3/21

IN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST:

Openbare parking 
of openbare weg

Laadstation

Privéparkings 
(supermarkten, 
winkelcentra, horeca, 
enz.)

Collectieve garage  
(gebouwen en 

bedrijven)
Huis en 

privégarage

WAAR OPLADEN?

in 2021 :  
944 openbare laadpunten*

in 2022 :  
doel: de dekking vergroten -  
een laadpunt op max. 250 m  

van uw woning

 
in 2035 :  

er zouden 22 000 laadpunten 
toegankelijk voor het publiek
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 “Ik laad mijn auto     gewoon  
       op telkens als     ik stop”

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

Vind het antwoord op: energids.be               

NORMAAL OPLADEN:
•  bij u thuis (een aanpassing van uw installatie is 

niet nodig als u het opladen goed plant)

•  langs de openbare weg (vergeet uw kabel niet)

GEWOON 
STOPCONTACT**

2 kW
10 u voor een volledige 
laadbeurt van 20 kWh

10 km
Autonomie bij 
benadering, 

gerecupereerd in 1 u

HALFSNEL 
10 - 20 kW

1-2 u voor een volledige 
laadbeurt van 20 kWh

75 -150 km
Autonomie bij benadering, 

gerecupereerd in 1 u

SNEL 
> 43 kW

30-50 min voor een 
volledige laadbeurt van 

20 kWh

150 km
Autonomie bij benadering, 

recupereerd in 1 u

Om van 100 % groene 
mobiliteit te kunnen 
spreken, moet de 
elektriciteit waarmee 
auto’s worden opgeladen, 
afkomstig zijn van een 
hernieuwbare bron.

 

**  Gewoon stopcontact (enkel in noodsituatie – risico op oververhitting)
Gewoon stopcontact dat versterkt is (veiliger)

HOE 
BETALEN? 

 via een MSP-
abonnement 

(Mobility Service 
Provider)

bij het opladen, 
via een QR-code 
die zichtbaar is 

op de paal

in de toekomst: 
laadbeurten betalen 

via Bancontact

HOELANG DUURT HET OPLADEN?

Capaciteit  
van  

de batterij 

Laad-
vermogen  

van de paal

Laadtijd
= ÷

COMBI- 
STOPCONTACT 

TYPE 2  
(Europese standaard)

•  Verbruik van een klassieke  
elektrische wagen = 20 kWh/100 km

•  Gemiddeld dagelijks traject (België) 
= 50 km. Dat is een gemiddelde 
energiebehoefte van 10 kWh/dag

Het is meestal niet nodig voor uw  

dagelijkse ritten om uw wagen telkens 

volledig op te laden. Een normale  

installatie kan volstaan.

 

STOPCONTACT TYPE 2 
(Europese standaard)

3 - 7,4  kW
3 - 6 u voor een volledige 
laadbeurt van 20 kWh

20 tot 40 km 
Autonomie bij 
benadering, 

gerecupereerd in 1 u

SNEL OPLADEN:
• op het werk, in de openbare ruimte



Met een aparte temperatuur- 
regeling per vertrek hebt u het 
voortaan nooit te koud of te 
warm. Daarvoor zorgen digitale 
en communicerende thermo-
staatkranen. 

“Op sommige kranen zie je niet I, II, III, 
enz. staan, maar wel de temperatuur in °C.  
Je  kan ze vanop afstand programmeren 
en sturen”, aldus Paul de Vylder, hoofd 
van de afdeling Technical Accounts van 
een groot bedrijf dat technische en 
energie-installaties onderhoudt. “Door 
de verwarming te programmeren, is het 
niet zo erg meer als je de temperatuur in 
de slaapkamer vergeet te veranderen als 
bijvoorbeeld de kinderen thuis studeren 
en niet op school. En met de afstands-
bediening op je smartphone kan je alles 
vlot instellen.”

Die nieuwe kranen sturen de werking van 
de verwarmingsketel net als een kamer-
thermostaat. “Die thermostaat voert dus 
niet langer als enige het commando over 
de ketel”, verduidelijkt Paul.

“Traditionele kranen sluiten de radiator 
wanneer de maximumtemperatuur is 
bereikt. Is het te koud en meet de kamer-
thermostaat een voldoende hoge tempe-
ratuur daar waar hij zich bevindt? Dan star-
ten die traditionele kranen de ketel niet 
opnieuw op. Digitale kranen daarentegen  
communiceren met de verwarmingsketel 
via een elektronische module. Dat kan met 
alle ketels. Je hebt enkel WiFi nodig.”

WARMTEREGELING EN RENOVATIE 
Bij professioneel ontworpen installaties 
kunt u de temperatuur van elke ruimte 
afzonderlijk instellen. “Zijn de radiatoren 
in serie verbonden op één circuit, dan 
kan je ze niet elk apart uitschakelen”, 
merkt Paul op. “Voorziet jouw verwar-
mingssysteem die optie niet? Dan kan dat 
alsnog op voorwaarde dat je installatie 
‘slim’ ontworpen is.”

MEER COMFORT,  
MINDER ENERGIEVERLIES 
Met zo’n systeem kunt u de temperatuur 
van elke ruimte met een nauwkeurigheid 
van 0,5°C instellen. Zelfs voor meerdere 
periodes per dag. De verwarming springt 
automatisch af als u een raam openzet, en 
er wordt rekening gehouden met de 
luchtvochtigheid of gratis warmteaanvoer. 
Een aantal fabrikanten bieden zelfs 
spraakbediening aan. Sommige van die 
systemen ‘leren’ op hun eentje de verwar-

Hoe zorg  
ik voor de  
perfecte  
temperatuur  
in elke ruimte?

Ideale richttemperatuur 
(aan te passen volgens uw wensen)

•  16 tot 18°C in de slaapkamers van 
volwassenen en grote kinderen

•  Minimaal 18°C in de slaapkamers 
van baby’s

•  Maximaal 17°C in gang, hal en WC 

•  19°C in keuken, woon- en eetkamer

•  21 tot 23°C in de badkamer

Meer weten over 
thermostaatkranen en de 

afstelling ervan? 

> Download gratis ons e-book op:  
energids.be/nl/ebook

ming aanzetten op basis van de kenmer-
ken van de ruimte. Zo krijgt u op het geko-
zen tijdstip de gewenste temperatuur.

SNEL TERUGVERDIEND 
Minder energieverspilling en meer com-
fort! Dat alles voor een vrij bescheiden 
bedrag van 80 euro per kraan waarbij u 
nog de prijs van de communicatiemodule 
(ongeveer 100 euro), de slimme thermo-
staat (tussen 200 en 300 euro) en de 
werkuren voor de installatie moet tellen.
Een kleine investering die u snel terug-
verdient. ©
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Bij wie kan ik terecht?
ONTDEK DE ENERGIESPELERS IN BRUSSEL
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Sibelga Distributienetbeheerder  
voor gas en elektriciteit in Brussel
>  Aansluitingen op het net, meters openen  

en sluiten, meterstanden opnemen, openbare 
verlichting op gemeentewegen, stroomstoringen  
en gasreuk

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

Brugel Brusselse regulator voor  
de gas- en elektriciteitsmarkt 
>  Energieleveranciers vergelijken: BruSim
>  Ontvangst van uw groenestroomcertificaten
>   Hulp bij geschillen met een speler van de 

energiemarkt 
brugel.brussels • info@brugel.brussels
0800 97 198 (9u-12u en 14u-16u) 

De commercieel energieleveranciers 
>  Leveren en factureren energie in het kader van  

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

Energie Commune (voorheen APERe) 
Vereniging ter bevordering van hernieuwbare 
energie
>  Info, advies en begeleiding bij de energietransitie
energiecommune.be  
info@energiecommune.be • 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:  
ocmw-info-cpas.be

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 Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest
>  Technische, administratieve en financiële begeleiding 

om uw woning te verbeteren en uw milieu-impact te 
verminderen en advies over energiebesparing

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

Elektricien, professioneel installateur
>  Werken aan de private elektriciteits- of gasinstallatie 

bij u thuis (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, energienieuws, wetgeving, beste 
practices…

leefmilieu.brussels

Ombudsman Energie
>  Klachten over de elektriciteits- en aardgasmarkt  

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

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

maatregelen, ...
info@gazelec.info • 02 209 21 90 
inforgazelec.be

Energids, een initiatief van Sibelga
>  Antwoord op energievragen in Brussel
energids.be
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DE QUIZ VAN ENERGIDS
Het antwoord staat hieronder

Waarvoor dient een differentieelschakelaar?

r  Om de elektriciteit af te sluiten als mijn verbruik gestegen is  
tegenover vorig jaar

r  Om de elektriciteit af te sluiten en oververhitting van de kabel tegen te gaan

r Om de elektriciteit af te sluiten bij lekstroom

r Om de elektriciteit af te sluiten tijdens de uren dat ik het hoogste tarief betaal

Antwoord: een differentieelschakelaar controleert de elektrische installatie voortdurend en spoort de lekstroom op.

Heeft uw gasketel er meer dan 20 jaar 
trouwe dienst op zitten?  
Koop een nieuwe en krijg 500 euro.
Is uw gasketel ouder dan 20 jaar?

Tijd voor een nieuwe!
Bovendien biedt Gas.be u een premie van 500 euro!

Recente modellen verbruiken minder. Goed voor uw porte-
monnee! Niet meer twijfelen dus, maar doen!

Meer info op: positieveenergiepositive.be

Klanten in Brussel die zelf stroom produceren  
(prosumers), konden vroeger rekenen op een com-
pensatiesysteem voor hun elektriciteisfactuur. Dat 
compensatieprincipe komt op hetzelfde neer als de 
'terugdraaiende tellers' in de andere gewesten. Sinds 
november is die compensatie volledig afgeschaft. 
Wat betekent dat concreet? Die klanten zullen voor-
taan voor alle elektriciteit die ze afnemen van het net 
de volledige prijs betalen, ongeacht de elektriciteit die 
ze injecteren. Bovendien kunnen ze de geïnjecteerde 
stroom doorverkopen aan hun leverancier, volgens de 
voorwaarden van hun contract.

Ik ben prosumer. Hoe beperk ik de impact van deze 
maatregel? Door uw gedrag aan te passen, door de 
geproduceerde energie te verbruiken op het moment 
waarop u ze produceert, en door ’s avonds en  
’s nachts minder elektriciteit af te nemen van het net.

Meer info: sibelga.be > einde compensatie      

Geen compensatie 
meer voor 
prosumers 

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 of Brugel. Als u voldoet aan de 
voorwaarden, wordt het contract met uw commerciële  
leverancier geschorst. Sibelga zal u dan als sociaal  
leverancier gas en elektriciteit aanleveren. De sociale 
tarieven worden voortaan vastgelegd voor 3 maan-
den (zie hieronder).

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 0,1851 €/kWh 0,0221 €/kWh

Tweevoudig uurtarief dag 0,1911 €/kWh

Tweevoudig uurtarief nacht 0,1545 €/kWh

Tarief ‘uitsluitend nacht‘ 0,1129 €/kWh
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Tarieven geldig van 1 oktober tot 31 december 2021, exclusief federale bijdrage en extra taksen ter uitvoering van het ministerieel besluit van 28/03/19.


