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Word energieonafhankelijk
met een fotovoltaïsche
installatie
De RENOLUTIONpremie ook voor u!
Enerkids komt
naar de Brusselse
scholen

DOSSIER

Mijn energiefactuur
gaat de hoogte in.
Wat kan ik daaraan
doen?

van de redactie

meteropnames

Uw magazine is (tijdelijk)
wat slanker geworden!
De papiersector kampt momenteel met een schaarste: het
personeelstekort en de gezondheidsmaatregelen in het
kader van de COVID-19-crisis hebben tot een vertraging
geleid in pulpfabrieken. En sommige papierproducenten zijn
overgestapt op de productie van ... karton omdat de vraag naar
kartonverpakkingen pijlsnel de hoogte inging door de groei van
de e-commerce. Om een lang verhaal kort te maken: er is weinig
papier, het beschikbare papier is momenteel zeer duur en de
levertermijnen lopen op.
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Daarom krijgt Energids een korte afslankkuur: 12 bladzijden i.p.v.
16. We denken ook na over hoe we het in de toekomst kunnen
aanpakken: hoe zorgen we ervoor dat uw infomagazine in alle
Brusselse brievenbussen blijft vallen en dat we tegelijk minder
grondstoffen en grijze energie verbruiken, minder verspillen en de
vervuiling door transport beperken? Recyclage maakt deel uit van
die oplossing, en wij zijn er trots op dat dit magazine al van bij de
start wordt gedrukt op gerecycleerd
papier.
Niet-commercieel advies
verstrekken om een beter
inzicht te krijgen in energie
en er verstandig mee om te
springen, dat is het doel van
uw Energids-magazine. En dat
principe hebben we ook steeds
op het magazine zelf toegepast.

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

Opnamekalender
MEI 2022
1170 Watermaal-Bosvoorde
1030 Schaarbeek (deel 1)

JUNI 2022
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
1083 Ganshoren
1150 Sint-Pieters-Woluwe

JULI 2022
1080 Sint-Jans-Molenbeek (deel 2)
1030 Schaarbeek (deel 2)

AUGUSTUS 2022
1080 Sint-Jans-Molenbeek (deel 3)
1040 Etterbeek

Veel leesplezier!

SEPTEMBER 2022
Vragen of
opmerkingen
over dit magazine?

Stuur ons een bericht:
redactie@energids.be

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
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1050 Elsene

OKTOBER 2022
1130 Haren
1020 Laken
1120 Neder-Over-Heembeek
1070 Anderlecht (deel 2)

NOVEMBER 2022
1180 Ukkel

DECEMBER 2022
1060 Sint-Gillis

in een notendop
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Groenere, goedkopere mobiliteit
In 2021 kozen de werknemers in Brussel vooral voor het openbaar vervoer en de wagen
voor hun woon-werkverplaatsingen. Dat blijkt uit de mobiliteitsbarometer van Acerta
bij 14 700 Brusselse werknemers uit de privésector. 45,6% van de werknemers
in Brussel neemt nog steeds het openbaar vervoer om te gaan werken.
Hoewel er sprake is van een lichte daling, is dat nog altijd bijna zes keer meer
dan op nationaal niveau. Het aantal fietsers is in 2021 dan weer gelijk gebleven.
In Brussel gaat 15,4% van de werknemers (soms of altijd) met de fiets naar
		
het werk, terwijl dat op Belgisch niveau het afgelopen jaar om één op drie werknemers ging. Dankzij de bredere invoering van gedeeltelijk telewerk is het aantal
verplaatsingen sterk afgenomen. Toch heeft het openbaar vervoer zijn laatste
woord nog niet gezegd: na een beslissing van de Brusselse regering heeft de
MIVB de prijs verlaagd van haar abonnementen voor jonge Brusselaars van 18 tot
24 jaar, studenten of niet. Voor 2022 is de prijs gedaald van 50 euro per jaar tot
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2021: een recordjaar
voor nieuwe groenestroominstallaties

T

De nieuwe website van Sibelga
maakt uw leven eenvoudiger

• Geef snel uw meterstanden door.
• Meld stroompannes en volg ze in realtime op.
• Win informatie in over de stappen die u moet ondernemen
wanneer u verhuist.
• Ga na waar u in Brussel uw elektrische wagen kunt opladen.
Daarnaast vindt u er nog veel meer concrete en duidelijke informatie over
zonnepanelen, groenestroomcertificaten, ‘thuislaadpalen’, het vermogen dat u thuis nodig hebt, het aanvragen van werkzaamheden, slimme
meters en nog veel meer.
De nieuwe website sibelga.be is beschikbaar in drie
talen (FR, NL, EN). Hij is gebruiksvriendelijk en voor
iedereen toegankelijk. Scan de QR-code hiernaast
met uw smartphone en neem meteen een kijkje!
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hernieuwbare energie

Word energieonafhankelijk met
een fotovoltaïsche
installatie.
De orderboekjes van installateurs van fotovoltaïsche panelen
puilen uit: je eigen elektriciteit
opwekken is duidelijk een
succesverhaal. Het is momenteel
één van de beste investeringen.
De kostprijs van fotovoltaïsche
installaties mag dan nog gestegen zijn, door de huidige
energieprijzen is de aankoop
ervan sneller terugverdiend.

want dan zult u de energie kunnen
opslaan om die op een later moment te
kunnen gebruiken.

VERBRUIK DE STROOM UIT UW
PANELEN ZOVEEL MOGELIJK ZELF!
WAAROM?
Zelf groene stroom opwekken, daar stopt
het niet bij. Het komt er ook op aan om de
stroom doeltreffend te gebruiken.

• Een duwtje in de rug nodig? Neem
contact op met uw bank. Sommige
banken bieden namelijk energieleningen
aan tegen een zeer lage rente (ongeveer
1%). Of win informatie in over de
Brusselse groene lening. De rente van
die lening bedraagt tussen 0 en 2%.
leefmilieu.brussels
‘De Brusselse groene lening’

• Verbruikt u de stroom uit uw panelen
zelf op het moment dat u die opwekt,
dan hoeft u die niet te betalen aan uw
energieleverancier, in tegenstelling tot de
stroom die u afneemt van het netwerk
wanneer uw panelen geen energie
produceren (‘s avonds en 's nachts).
• Verbruikt u de stroom uit uw panelen
niet meteen, dan kunt u die verkopen
aan een energieleverancier tegen het
injectietarief (Dat tarief is lager dan het
tarief dat u betaalt wanneer u
elektriciteit afneemt van het net).
Een gouden tip: verbruik zoveel
mogelijk ‘uw eigen’ elektriciteit op
het moment dat uw installatie die
opwekt! Eigen verbruik vertegenwoordigt doorgaans 30 à 40% van de opgewekte elektriciteit. Wanneer thuisbatterijen over enkele jaren rendabel zullen
zijn, kan dat percentage nog toenemen,

energids.be
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HOE FINANCIERT U UW INSTALLATIE?
• Kunt u 4 000 euro (minimumkost
van een installatie) tot 8 000 euro
(gemiddelde kost) missen? Kies dan
zeker voor fotovoltaïsche panelen!
Het rendement van uw investering
bedraagt 6 à 7%.

Onze tips voor
een beter zelfverbruik

Uw groene energie produceren
in 10 stappen. Kom alles te weten
over de toekenning en de
verkoop van groenestroomcertificaten of nog over de installatie van een slimme meter.

Goed nieuws: sinds begin 2022 is de vermenigvuldigingscoëfficiënt die bepaalt
hoeveel groenestroomcertificaten (GSC's)
u krijgt per geproduceerd megawattuur,
toegenomen. Resultaat? Een return on
investment na 7 jaar ondanks de stijging
van de transport- en productiekosten van
bepaalde onderdelen van fotovoltaïsche
installaties. Concreet: u ontvangt de eerste 10 jaar nadat de installatie gecertificeerd is 2,7 GSC's per geproduceerd
megawattuur voor een installatie tot
5 kWp (kilowattpiek) en tot 1,5 GSC voor
installaties van meer dan 250 kWp
(bron: Brugel).

Fotovoltaïsche installaties
in Brussel
2017
2020
2021
2022

3 800
10 000
12 000
uw installatie ook?
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De RENOLUTIONpremie ook
voor u!
In 2022 verandert het Brusselse energiepremiesysteem en krijgt
het een nieuwe naam. De premies zijn nog steeds even voordelig en alles werd in het werk gesteld opdat zoveel mogelijk
Brusselaars er toegang toe hebben. Grijp dus nu uw kans om uw
woning te verbeteren met een maximum aan financiële steun.

De energiepremies heten voortaan
‘RENOLUTION-premies’. Ook de premie
voor de verfraaiing of renovatie van gevels
valt onder de nieuwe noemer. Goed voor
zo’n 45 premies! Dit nieuwe premiesysteem kadert in de RENOLUTION-strategie
van de Brusselse regering die tot doel
heeft het gemiddelde energieverbruik van
huishoudens tegen 2050 met een factor
drie te verminderen.
U kunt sinds 1 maart 2022 RENOLUTIONpremies aanvragen voor facturen van
1 januari 2022 of later. Hebt u thuis nog
een factuur van 2021 liggen? Dan hoeft u
zich geen zorgen te maken: uw aanvraag
wordt verwerkt volgens het oude energiepremiesysteem, zoals het in 2021 gold.
GELD VOORSCHIETEN IS NIET
ALTIJD MOGELIJK ...
U kunt een premie pas aanvragen nadat
de werken zijn uitgevoerd en de saldofactuur is betaald. Daarvoor hebt u een
termijn van 12 maanden vanaf de datum
van de laatste factuur.
Het premiebedrag kan voor bepaalde
inkomstencategorieën meer dan de helft
van de kostprijs van de werken dekken,
maar u moet wel eerst de factuur met
eigen middelen betalen. Voor mensen
in een kwetsbare situatie is dat niet altijd
haalbaar. Maar sinds mei 2022 is er een
oplossing via de nieuwe groene lening
tegen een rentevoet van 0 of 2%.

VOOR WIE?
De RENOLUTION-premies zijn bestemd
voor alle doelgroepen, en in het bijzonder
voor lagere inkomensgroepen: hoe lager
uw inkomen, hoe groter het bedrag dat
u ontvangt.
Alle eigenaars, eigenaar-verhuurders,
huurders en mede-eigenaars die werken
uitvoeren om de energiekwaliteit van hun
gebouw (huizen, appartementen, kantoren, bedrijven, werkplaatsen, rusthuizen
enz.) in het Brussels gewest te verbeteren, kunnen een RENOLUTION-premie
krijgen.
Waar kunt u terecht?
• Alle informatie over premies en steun
vindt u op renolution.brussels
• Dien uw premieaanvraag in via
irisbox.irisnet.be/irisbox
Brussel'Air-premie : ruil uw wagen
in voor een mobiliteitsbudget
Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en hebt u zin om vaarwel te
zeggen aan uw wagen? In ruil voor uw
nummerplaat kunt u een ‘mobiliteitsbudget’ ontvangen van 500 euro tot
700 euro. Dat bedrag kunt u gedurende
2 jaar naar eigen wens
uitgeven aan mobiliteitsdiensten. Scan de
QR-code voor meer informatie.

UW AANVRAAG INDIENEN?
DAT LOOPT OP WIELTJES!

1 Pas na de werken (u hoeft de

aanvraag niet meer vooraf in te
dienen).

2 Enkel via IRISbox

(u hoeft geen contact meer op te
nemen met verschillende
overheidsdiensten). U vindt er
alle informatie over de premies
die voor u beschikbaar zijn,
afhankelijk van uw situatie.

Wat als u hulp nodig hebt
bij die stappen?
• Particulieren kunnen contact opnemen met www.homegrade.
brussels (tel. 1810, info@homegrade.brussels). Hun adviseurs
kunnen gratis bij u langskomen om
uw woning te analyseren.
• Professionals kunnen terecht bij de
Facilitator Duurzame Gebouwen
(facilitator@leefmilieu).
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Mijn energiefactuur gaat
de hoogte in.
Wat kan ik
daaraan doen?
Wat is er aan de hand met de energie? Wanneer
gaan de prijzen opnieuw dalen? Wat kan ik zelf
doen om mijn factuur te beperken? Op welke
financiële steun kan ik rekenen?
“Hoeveel gaat mijn factuur dit jaar nog stijgen?” Het is een
vraag die de burgers en de bedrijven bezighoudt. En niet alleen
in ons klein landje, maar in de hele wereld. De CREG (Commissie
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) schat dat
een doorsneegezin in België, dat zo'n 23 260 kWh aan gas
verbruikte (keuken, verwarming en warm water), tijdens een
‘gewoon’ jaar ongeveer 1 030 euro betaalde. Op basis van het
tarief van januari 2022 stijgt dat bedrag tot 3 200 euro per jaar.
En de gasprijs op de markt is eind februari nog verder gestegen
als gevolg van de gebeurtenissen in Oekraïne.
Voor de consument is de gasprijs dus meer dan verdrievoudigd. Nemen we ook de toegenomen elektriciteitsprijs in rekening, dan schatten we dat een doorsneegezin in 2022 grofweg
2 000 euro meer zal uitgeven aan de energie die het thuis
verbruikt (om nog maar te zwijgen van de brandstofprijzen).
De distributiekosten op uw factuur (de kosten die verband houden met de taken en diensten van Sibelga als beheerder van de
Brusselse energiedistributienetten) zijn vast, ongeacht het type
contract dat u hebt afgesloten en de energieprijs. Sibelga speelt
dus geen enkele rol bij de huidige stijgingen van de energieprijzen en zij haalt daar ook op geen enkele manier voordeel uit.
VANWAAR KOMT DIE PRIJSSTIJGING?
Er zijn tal van oorzaken. De wereldwijde vraag naar gas is sterk
toegenomen nu de economie na de coronapandemie weer op
volle toeren draait. Gas vervangt ook steeds vaker steenkool
terwijl de Europese gasreserves op een zeer laag peil staan.
De oorlog in Oekraïne versterkt dat fenomeen nog. Daar komt
nog eens bij dat op het vlak van elektriciteit, de productie uit
windenergie beperkt was.
Aan die oorzaken kunnen wij als burgers zelf niets doen.
We kunnen thuis wel een aantal dingen doen om ons energieverbruik – en dus onze factuur – wat te drukken.

energids.be
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Premies en hulpmaatregelen van de overheid
De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de piekende energieprijzen op te
vangen en de energiefacturen te verlichten. Die zullen de prijsstijging niet helemaal
goedmaken, maar ze dempen toch deels de schok voor uw portemonnee. De consument
hoeft er niets voor te doen: het zijn de energieleveranciers die de premies die de overheid
toekent, verrekenen. De andere hulpmaatregelen worden automatisch toegepast.
Concreet: u krijgt deze steun op verschillende manieren. Via tijdelijke maatregelen:
• De verlaging van het btw-tarief op elektriciteit van 21% naar 6% voor residentiële klanten
vanaf 1 maart 2022. Deze maatregel is verlengd tot eind september. Wordt het verlaagd tarief
van 6% nog niet op uw voorschotfacturen toegepast, dan zou dat moeten worden verrekend
in uw jaarafrekening.
• De verlaging van het btw-tarief op gas, tussen 1 april en 30 september.
• Het toekennen van een verwarmingspremie van 100 euro netto aan alle houders van
een elektriciteitscontract voor hun woonplaats. Als u de federale verwarmingspremie op
1 augustus 2022 nog niet hebt gekregen, kunt u daarvoor een aanvraag indienen via de website
van de FOD Economie.
• Een cheque van 200 euro voor personen die verwarmen met stookolie, propaangas
of butaangas.
• H et toekennen van een energiecheque van 80 euro voor de meest kwetsbare
huishoudens die het sociaal tarief genieten.
• De uitbreiding van het sociaal tarief tot iedereen die recht heeft op de verhoogde
tegemoetkoming (RVT). Neem contact op met uw ziekenfonds voor meer informatie over
dit statuut. In de praktijk: energieleveranciers krijgen elke 3 maanden de gegevens van de
klanten die in aanmerking komen voor dat tarief. Dat wordt in het merendeel van de gevallen
automatisch toegepast. De prijsstijgingen beïnvloeden ook het sociaal tarief. Toch blijft het
nog steeds voordeliger voor gas en elektriciteit. Het sociaal tarief wordt 4 keer per jaar berekend
en is hetzelfde in heel België, ongeacht uw energieleverancier of de netbeheerder (zie p. 9).
• De verlaging van de accijnzen op brandstof en diesel en de invoering van het 'omgekeerde
cliquetsysteem’: de accijnzen en taksen dalen als de prijzen stijgen en dat zwakt de prijsstijging af.
Verder zijn er in Brussel nog een aantal specifieke structurele maatregelen voor
klanten in een kwetsbare situatie:

T

• De Brusselaars die het federaal sociaal tarief al genieten, kunnen onder bepaalde
voorwaarden het statuut van beschermde klant krijgen. In dat geval wordt Sibelga hun
sociaal energieleverancier en factureert zij hun energieverbruik tegen een voordelig tarief.
De doelgroep die in aanmerking komt voor dat statuut werd uitgebreid om zoveel mogelijk
kwetsbare klanten te helpen en in bepaalde gevallen wordt het automatisch toegekend.
Daar zorgde een ordonnantie van het Brussels gewest van eind maart voor.
Waarom en hoe het statuut van beschermde klant aanvragen?
Wat zijn de voorwaarden om beschermde klant te worden?
U vindt alle antwoorden op de website van Brugel, de energieregulator in Brussel of op Sibelga
'Statuut beschermde klant'.
Of neem contact op met het OCMW van uw gemeente.
• Voor mensen met betalingsmoeilijkheden en schulden kan het OCMW onderhandelen
met de leverancier. Zo kan tot 25% van het factuurbedrag kwijtgescholden worden.

zomer 2022
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Kies ik een contract
met een vast of een
variabel tarief?
• Met een variabel contract wijzigt de
energieprijs elke maand of elk kwartaal.
Ongeveer 40% van de Belgische huishoudens heeft zo’n contract afgesloten.
• Met een vast contract betaalt u gedurende 1 jaar, 3 jaar of voor onbepaalde duur
hetzelfde energietarief. Die tarieven liggen
(tenminste aan de start van het contract)
hoger dan de variabele tarieven: dat is de
prijs die u betaalt voor zekerheid.

Kan mijn leverancier
mijn voorschot
verhogen?

Wat doe ik met mijn huidige contract?
• Als u een vast contract hebt afgesloten vóór de prijsstijgingen (vóór
oktober 2021 dus) en het loopt nog
niet ten einde, raden de CREG en TestAankoop u aan om niets te veranderen.

• Als u een variabel contract hebt
afgesloten, ondergaat u momenteel
de prijsstijgingen.
Als de prijzen weer zakken, dan haalt u
daar meteen voordeel uit. Dat weerhoudt u er echter niet van om de verschillende leveranciers te vergelijken en
om eventueel te veranderen om een
beter variabel tarief te genieten. Denk
in de eerste plaats aan uzelf en kom
resoluut op voor uw eigen belangen.
Dat doen de leveranciers ook.

• Als u uw contract moet hernieuwen en
u opnieuw kiest voor een vaste formule
(voor zover dat mogelijk is), hou dan elke
maand de evolutie van de prijzen in de
gaten. Het is namelijk zo dat wanneer u
op een slecht moment voor een vast
tarief kiest, u in de toekomst geen voordeel trekt van een prijsdaling.

energiefactuur

NEE, wanneer u het sociaal tarief geniet.
JA,  wanneer u een contract met een
vast tarief hebt afgesloten dat pas
ten einde is en dat u gekozen hebt
voor een contract met een variabel
tarief.
JA, wanneer u een contract met een
variabel tarief hebt afgesloten.

Vergelijk alle offertes die de
elektriciteits- en gasleveranciers in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
voorstellen via de Brusimvergelijkingstool.

TIP: u mag altijd zelf vragen om uw
voorschotbedragen aan te
passen. Zo vermijdt u een
onaangename

T

Als de prijzen dalen, is het uw recht als
consument om toch van contract te veranderen en te kiezen voor een variabele
formule. En indien nodig kunt u zelfs van
leverancier veranderen.

NEE,  wanneer u een lopend contract
met een vast tarief hebt afgesloten.
Verhoogt uw leverancier toch uw
voorschot? Betwist dit dan en
weiger de factuur te betalen.

Wat te doen bij betalingsmoeilijkheden?
Bent u een residentieel klant? Hebt u financiële
moeilijkheden en hebt u van uw leverancier een
ingebrekestelling gekregen? Als u voldoet aan de
toekenningsvoorwaarden, dan zal het contract met uw
commercieel leverancier opgeschort worden. Sibelga zal
u vanaf nu met gas en elektriciteit bevoorraden tegen het
sociaal tarief. De sociale tarieven liggen voortaan vast
voor 3 maanden (zie hierna).
➜ Meer info? Neem contact op met de
FOD Economie op het nummer 0800 120 33.
➜ Neem een kijkje op http://soctar.belgium.be

De sociale tarieven op een rij
Prijs elektriciteit
excl. btw 21%

Prijs gas
excl. btw 21%

Normale prijs

0,2161 €/kWh 0,0269 €/kWh

Tweevoudig dagtarief

0,2232 €/kWh

Tweevoudig nachttarief

0,1805 €/kWh

Tarief ‘uitsluitend nacht’

0,1315 €/kWh

Tarieven geldig van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022, excl. federale
bijdrage en toeslagen overeenkomstig het ministerieel besluit van 28/03/19.

Damien Sury
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Waaruit bestaat
mijn energiefactuur?

Over welke factuur
hebben we het?
Voorschot- of tussentijdse facturen:
verzonden tussen 2 regularisatiefacturen,
bedrag geschat op basis van uw energieverbruik van het jaar voordien of het
gemiddelde verbruik van de klanten uit
uw categorie.

WIST U DAT?
17 % van uw totale gasverbruik op
jaarbasis, verbruikt u tussen 1 april en 30
september. Voor elektriciteit is dat 44 %.
JAN
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• Verbruik > schatting?
U moet een supplement betalen

44 %

• Verbruik < schatting?
Uw leverancier betaalt u het verschil
terug

JAARLIJKSE REGULARISATIEFACTUUR 2022 *

60 %

Regularisatiefactuur of afrekening:
1x/jaar verzonden, na de jaarlijkse opname
van de meterstand door Sibelga:

Energie

Eindfactuur:
verzonden na de meteropname, als u
verandert van leverancier of verhuist.
Uw vorige leverancier stuurt u deze factuur
om uw contract te beëindigen.

74 %

20 %
Distributie

Elektriciteit

Energie

13%
BTW

Gas

15 %

Distributie

8%

2%

BTW

2%

1%

3%

1%
1%

KOSTENVERDELING
OP UW ENERGIEFACTUUR
ENERGIEKOSTEN
• Prijs van de verbruikte energie,
aangerekend door uw leverancier.
Varieert van de ene leverancier
tot de andere.
DISTRIBUTIEKOSTEN
• Kosten voor beheer, onderhoud
en ontwikkeling van het net die
worden betaald aan Sibelga.
• Bijdragen, openbare dienstverplichtingen en andere kosten
die worden geïnd door Sibelga en
doorgestort aan de partijen.

BTW, FEDERALE TAKSEN EN TOESLAGEN
• BTW (verlaagd naar 6% tot 30/09/22)
en andere federale hefﬁngen.
FEDERALE TOESLAG
• Financiering van de werkingskosten van
de federale regulator (CREG), ontmanteling
kerncentrales, enz.
TRANSPORTKOSTEN
• Voor elektriciteit (doorgestort aan Elia): kosten
verbonden aan het transport van de elektriciteit
van de centrales naar het Brusselse net.

* Bron: cijfers Brugel (april 2022): gebaseerd op een gemiddeld jaarlijks
verbruik van 2 036 kWh elektriciteit en 12 728 kWh gas in Brussel.

energids.be
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• Voor aardgas (doorgestort aan
Fluxys): kosten verbonden aan
het transport van het aardgas van
het hogedruknetwerk naar het
Brusselse net.
De transportkosten zijn verbonden
aan uw verbruik: hoe meer u
verbruikt, hoe hoger ze zijn.
REGIONALE BIJDRAGE
• Financiering van het Brusselse
‘energiebeleid’: premies,
werking van de regionale
regulator Brugel, enz.

Zoek alle antwoorden op : www.energids.be

educatief spel
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Enerkids
komt naar
de Brusselse
scholen
Enerkids is een educatief spel rond energie. De vzw GoodPlanet
Belgium ontwikkelde het in opdracht van Sibelga, de distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in Brussel. Het is bestemd voor
kinderen van het 5de en 6de leerjaar van Brusselse scholen. Het doel?
Hen vertrouwd maken met de wereld van de energie en hen attent
maken op de energietransitie door hen er actief bij te betrekken!
GoodPlanet inspireert en spoort al bijna
25 jaar lang mensen over de generaties
heen aan om duurzaam te leven. Hoe? Via
verschillende projecten en acties. Voor
deze gelegenheid ontwierp het een bordspel op maat en zette het een educatieve
campagne op voor de scholen. Het concept werd opgestart in februari 2021
en werd in de zomer getest. De
Kakelbontschool in Brussel mocht als allereerste kennismaken met het spel. Een paar
aanpassingen en maanden later trokken
GoodPlanet en Sibelga naar leerlingen en
hun leerkrachten met een interactieve
workshop van 100 minuten over energie,
aan de hand van een spel dat volledig
tegemoetkomt aan hun verwachtingen.
Johan De Bruyn van de communicatiedienst van Sibelga: “Met Energids

hebben we een zeer divers publiek,
maar we waren op zoek naar een partner
die ons kon helpen om ook kinderen
te bereiken. De vzw GoodPlanet,
die al heel wat acties heeft gevoerd in
scholen en een hoop ervaring heeft,
ging in op onze vraag, en de samenwerking ging op geheel natuurlijke wijze van
start!”
HOE ZIEN DE WORKSHOPS ERUIT?
Wanneer de leerkracht zich inschrijft, krijgt
hij materiaal om een inleidende les te
geven over kernconcepten rond energie
(groene/duurzame energie, energietransitie, energie-efficiëntie, klimaatverandering
enz.). Dat is meteen ook het uitgelezen
moment om de leerlingen te laten kennismaken met Sibe en Elga, met wie ze samen
op ontdekkingsreis trekken.

Dan volgt de workshop. Er komt een coach
van GoodPlanet langs in de klas en dan kan
het spel beginnen. De kinderen moeten een
aantal opdrachten volbrengen: in groepjes
moeten ze de stad die in de duisternis is
gehuld, proberen te bevoorraden met energie. Sibe en Elga helpen hen daarbij via tips
en uitleg over energie. Hoe produceren we
energie? Hoe verminderen we ons energieverbruik? Wat is onze impact op het klimaat? Stuk voor stuk onderwerpen die spelenderwijs aan bod komen. Na het spel
komt er nog een laatste interactiemoment:
de belangrijkste boodschappen worden op
een rijtje gezet en de kinderen vertellen wat
ze van de workshop vonden.
“Uitleggen aan kinderen hoe energie
werkt en hoe belangrijk het is om die op
een goede manier te verbruiken, dat is een
enorme uitdaging! Met dat spel leren ze
dat allemaal spelenderwijs. Ik vind het
geweldig om te zien hoe ze er enthousiast
in opgaan. We hopen dat we zo een
zaadje kunnen planten en dat de kinderen
er thuis of elders verder over praten”, vertelt Marijke Tijskens, de projectmanager
die de animatie mee heeft ontwikkeld.

Het project is een succesverhaal:
al meer dan 120 scholen hebben
zich ingeschreven voor de
workshops, die begin dit jaar van
start zijn gegaan. Interesse?
Ga dan naar
goodplanet.be/
enerkids
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Zoemende bijen
op de daken van Sibelga
In het kader van een partnerschap met BeeOdiversity staan er sinds 2015
op de site van Sibelga aan de Werkhuizenkaai drie bijenkorven op
het dak van het passiefgebouw. De bijen dragen bij aan de bestuiving van
de planten in een zone van 700 hectare rond de bijenkorf. De verschillende oogsten leverden tot nog toe al 195 potten honing op (meer dan
54 kg!). De inkomsten uit de verkoop van de honing gaat naar de vereniging ‘Straatverplegers’. Haar missie? Een einde stellen aan dakloosheid.

Een slimme
verwarmingsinstallatie

Geplande
veroudering,
binnenkort een
nieuw label?
In 2020 nam het Europees Parlement
een resolutie aan over het recht van de
consument om zijn apparaten te laten
herstellen en hun geschatte levensduur, samenstelling (duurzaam of niet)
en behandeling aan het einde van de
levensduur te kennen. Dat zou ertoe
kunnen leiden dat producenten op
bepaalde apparaten een label moeten aanbrengen met een score van
1 (slecht) tot 10 (uitstekend) die de
herstelbaarheid van het apparaat aangeeft. Dat is al het geval in Frankrijk
voor wasmachines, laptops, smartphones, televisietoestellen en elektrische grasmaaiers.

Steeds meer producenten bieden modules aan om uw verwarmingsinstallatie,
uw warmtepomp of uw ventilatiesysteem via wifi te verbinden. Daarmee
kunt u de lucht- en watertemperatuur regelen, de verwarming vanop afstand
inschakelen, de antivriesstand activeren, tijdschema's instellen of rekening houden
met de weersverwachtingen die u via uw smartphone ontvangt. Bij een bestaande
installatie kunnen zulke apparaten de klassieke thermostaat vervangen. Zij kunnen
ook thermostatische kranen, elektrische radiatoren en pelletkachels ‘slimmer’ en
‘connectiever’ maken. Uw verwarming vanop afstand bedienen is voordelig
nu de energieprijzen de pan uit swingen. Bovendien moet u uw installatie dagelijks vlot kunnen programmeren omdat u afwisselend thuis en op kantoor werkt.
En op weekdagen programmeert u uw installatie ook anders dan in het weekend.

Omschakeling naar rijk gas:
de laatste gemeenten
zijn aan de beurt
De omschakeling naar rijk gas ging in 2020 van start
en loopt in het Brusselse gewest stilaan ten einde.
Ter herinnering: het rijk gas vervangt het arm
gas dat wordt ingevoerd uit het noorden van
Nederland (Groningen – Slochteren) en waarvan de voorraden uitgeput raken. Dat rijk gas
is afkomstig uit andere landen, waaronder
Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Qatar.
De laatste fase van de omschakeling, die initieel
gepland stond voor juni, wordt uitgesteld naar
september 2022. Als dat voor u van toepassing
is, krijgt u daarover nog een brief. Laat de compatibiliteit van uw gastoestellen controleren door een
erkend technicus.
Er bestaat een premie!

T

Meer informatie vindt u op: gasverandert.brussels

energids.be
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