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HET ANTWOORD OP AL UW ENERGIEVRAGEN IN BRUSSEL

DIT IS G
RECLA EEN
ME!

INHOUD

Een Sibelga-werf
in mijn straat
Hoeveel ongebruikte
toestellen slingeren
er bij u thuis rond?
Uw verlichting thuis
kan alles!

DOSSIER

Uw persoonlijk
'energieplan'
voor deze winter

van de redactie

meteropnames

Toegang tot energie
waarborgen voor iedereen ...
... zeker in moeilijke tijden. Dat is de missie van Sibelga!
We liggen zelf niet aan de basis van de huidige energiecrisis en
kunnen ze ook niet oplossen. Toch kunnen we als beheerder van het
gas- en elektriciteitsnetwerk in Brussel een rol spelen in de situatie
waarmee we vandaag worden geconfronteerd.
Enerzijds door het elektriciteitsverbruik van de straatverlichting op de
Brusselse gemeentewegen te verlagen en door de overheden actief
te begeleiden, bijvoorbeeld bij energierenovaties.
Anderzijds door ondersteuning te bieden aan wie het financieel
moeilijk heeft en dat is een steeds grotere groep. De overheid heeft
ons trouwens sociale opdrachten toevertrouwd: aan bepaalde
doelgroepen energie leveren tegen het sociaal tarief, geen meters
afsluiten in de winter én u - o.a. via Energids - tips geven om 'beter'
te verbruiken.
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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
NOVEMBER 2022
1180 Ukkel

Sibelga haalt geen (bijkomende) winsten uit de huidige crisis. De
distributiekosten op uw factuur dekken de kosten die we maken om
ons werk te doen: energie leveren bij u thuis. Maar ook de kosten voor
onze openbaredienstverplichtingen. Ze werden in 2019 vastgelegd
voor de periode van 2020 tot 2024 en bleven sindsdien stabiel.
Bovendien hangen ze niet af van
de energieprijs.

DECEMBER 2022

Wij zijn er voor u om u door die
ongeziene crisis te loodsen.
En dat doen we niet alleen.
Er bestaan oplossingen.
Bekijk maar eens de infografiek
op pagina 12. Onthoud tot slot
het gratis en anonieme nummer
van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Aan de andere kant
van de lijn wacht u immers
een luisterend oor.

FEBRUARI 2023

1060 Sint-Gillis

JANUARI 2023
1190 Vorst
1070 Anderlecht (deel 1)

1210 Sint-Joost-ten-Node
1000 Brussel-Centrum

MAART 2023
1160 Oudergem
1082 Sint-Agatha-Berchem
1140 Evere
1080 Sint-Jans-Molenbeek (deel 1)

Vragen of
opmerkingen
over dit magazine?

Stuur ons een bericht:
redactie@energids.be

APRIL 2023
1000 Brussel-Ambiorix
1090 Jette

Sibelga beschermt uw gegevens

1081 Koekelberg

MEI 2023

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.

1170 Watermaal-Bosvoorde

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

1083 Ganshoren

energids.be
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1030 Schaarbeek (deel 1)

JUNI 2023
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
1150 Sint-Pieters-Woluwe

in een notendop
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Met de fiets over de Ring!

© Belga

De eerste fietsbrug over de Ring is een feit. Ze werd ter hoogte van Zaventem
aangelegd en is 169 meter lang en 5 meter breed. Ze ligt vlak bij het station van
Diegem en volgt de spoorlijn tussen Leuven en Brussel. Ze sluit aan op een van
de belangrijkste fietssnelwegen in Vlaams-Brabant, de F3 Leuven-Brussel.
De fietsbrug is een onderdeel van het FietsGEN (Gewestelijk ExpressNet)
tussen Vlaanderen en Brussel. De fietsbrug over de Ring spaart fietsers
een omweg van bijna 4 kilometer. Het doel van die brug? Pendelaars aanmoedigen om vaker de fiets te nemen in plaats van de auto.
Bent u fietser en moet u zich verplaatsen in Brussel? Bekijk dan
zeker de fietskaart van Brussel Mobiliteit en plan uw traject.

Hoe groen is uw groene energie?
Voorziet uw energiecontract in een deel groene energie? In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kunt u voortaan nagaan hoeveel dat aandeel precies bedraagt. Hoe?
Via de onlinetool Greencheck van BRUGEL, de Brusselse regulerende instantie voor
elektriciteit, gas en controle van de waterprijzen. Het enige wat u moet doen, is uw
EAN-code invoeren. Die vindt u terug op uw energiefactuur.
Surf naar brugel.brussels

Greencheck

Nieuwe regels
voor steps
in Brussel
Met de nieuwe regels die sinds 1 juli 2022
gelden, komt er een einde aan de vage
regelgeving rond het gebruik van elektrische steps. Ze zorgen voor meer
duidelijkheid en vooral meer veiligheid.
• Minimumleeftijd: 16 jaar, behalve in bepaalde voorbehouden zones.
• Op de stoep rijden is verboden.
• Steps moeten verplicht op het fietspad rijden of op de weg als er geen
fietspad is.
• Met twee op één step rijden mag niet.
• D e maximumsnelheid van deelsteps bedraagt 20 km per uur.
In de voetgangerszone van het stadscentrum en de Elsensesteenweg
(tussen de Waversesteenweg en het Fernand Cocqplein) wordt
de snelheid automatisch beperkt tot 8 km per uur.
• Gebruikers van steps moeten het verkeersreglement naleven
en worden gelijkgesteld met fietsers.
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Dat is het aantal bomen
dat Brussel Mobiliteit in
de winter van 2021-2022
plantte. In totaal goed
voor maar liefst 150
verschillende soorten!
Op 25 november vieren we
Sint-Catharina ... En zoals het
spreekwoord zegt: "Met SintCatharina heeft elk hout wortel".
Niet vergeten dus, wanneer u
zelf de handen uit de mouwen
steekt! Eind november – vóór de
eerste vorst – is immers de beste
periode om te planten.
winter 2022

Sibelga

werven

Een Sibelgawerf in mijn
straat ...
Hoe
verloopt
dat?
Gaten in de weg, zwaar materiaal, lawaai en verkeershinder:
werken in uw straat zijn geen
pretje. Toch doet Sibelga er alles
aan om de duur en de impact
ervan te beperken. Het doel van
die werken? Inspelen op uw
huidige en toekomstige energiebehoeften.
Een dringende herstelling na een defect?
Een werf die al lang gepland stond?
Werken worden om heel uiteenlopende
redenen opgestart: aansluitingen, vertakkingen, plaatsing van performantere
verlichtingstoestellen, herstelling bij een
gaslek enz. Honderden medewerkers bij
Sibelga staan in voor duizenden interventies per jaar. Ze onderhouden, herstellen
en moderniseren de gas- en elektriciteitsnetten en de gemeentelijke openbare
verlichting in Brussel.
COMMUNICATIE
Wordt een van onze geplande werven bij
u in de straat opgestart? Dan krijgt u een
gedetailleerde fiche met inlichtingen en
een brochure met uitleg in uw brievenbus.
Op de borden die in de omgeving van de
werken staan, leest u de geplande starten einddatum. Daarnaast kunt u met al
uw vragen terecht op het gratis telefoon-

energids.be
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nummer 0800 117 46. Er is vaak ook een
supervisor van Sibelga aanwezig op de werf.
Zijn taak? Erop toezien dat alles vlot verloopt
en u de nodige informatie verstrekken.
COÖRDINATIE
Sibelga waakt over de coördinatie van de
werven. Dat bepaalt de wetgeving ter zake
om de hinder die gepaard gaat met werken aan de openbare weg te beperken.
Vóór de start van de werken pleegt Sibelga
overleg met de andere concessiehouders
(MIVB, VIVAQUA, telecomoperatoren
enz.) om de interventies in eenzelfde straat
te bundelen. Behalve in dringende gevallen mogen de concessiehouders die niet
hebben meegewerkt aan de werf, gedurende drie jaar geen werken meer uitvoeren op dezelfde plaats.
SOMS IS BEMIDDELING NODIG
In 2020 stelden wij een werfbemiddelaar
aan. Hij treedt over het algemeen op bij
grote werven in winkelstraten. Hij is aanwezig van de voorbereiding tot het einde van
de werken. Hij zorgt voor de vlotte doorstroming van informatie tussen Sibelga, de
aannemers, de gemeente, de handelszaken
en gebouwen die toegankelijk zijn voor het
publiek (scholen, crèches, administraties
enz.) door naar hen toe te gaan. Hij neemt
de rol van facilitator op zich.

Meer weten over
onze werven?
Op welke werven is Sibelga
actief? Wat bij problemen?
Nuttige contactgegevens?

Sibelga vindt uw
mening belangrijk!
Een werf in uw straat? Scan de
QR-code en vul de identificatiecode van de werf in. Deze code
van zes cijfers vindt u terug op
de inlichtingenfiche die u hebt
ontvangen en op de infoborden
in de buurt van de werken.
Zo helpt u ons om u nog beter
van dienst te zijn ...
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Opruimen maar! Hoeveel
ongebruikte toestellen
slingeren er bij u thuis rond?
Inzamelen, recupereren en recycleren zonder te vervuilen, dat is de opdracht van algemeen nut die het
team van Recupel al twintig jaar lang in heel het land volbrengt voor al onze elektrische en elektronische
apparaten.

INZAMELEN, RECYCLEREN …
Daar zorgt Recupel voor, een vzw die de
fabrikanten oprichtten om samen hun
terugnameplicht te vervullen. Het kantoor van Recupel ligt aan de Reyerslaan
in Brussel. Het team van een dertigtal
medewerkers houdt zich elke dag bezig
met "alle oude toestellen met een batterij of een kabel en een stekker", verduidelijkt Stijn. "De batterijen, daar ontfermen onze collega's van Bebat zich over.
We zijn een klein team en daarom werken we samen met verschillende spelers
zoals transporteurs, recyclageparken,
recyclingbedrijven enz. Die zijn meestal
in België gelegen. Alles wat nog kan
werken of nog te herstellen valt, wordt
gerecupereerd door de kringloopwinkels. De rest wordt ontmanteld en
verwerkt door erkende en gespecialiseerde bedrijven, die zelf vaak een
beroep doen op partners uit de sociale
economie. Recycleren is specialistenwerk. Zo moeten de broeikasgassen in
koelkasten en diepvriezers bijvoorbeeld,
zorgvuldig worden verwijderd."
WAAR KUNT U MET UW
TOESTELLEN TERECHT?
Voor elk toestel dat u koopt, betaalt u
een bijdrage die wordt berekend op basis
van de kostprijs. Zo financiert u de inzameling en de verwerking van het toe-

stel aan het einde van zijn levensduur.
Dankzij dat systeem bestaat er vandaag
een heus netwerk van inzamelpunten.
U vindt er vast ook eentje in uw buurt.
Stijn licht toe: "Breng uw toestel naar een
recyclagepark, een kringloopwinkel,
de verkoper als u een nieuw toestel
koopt (de verkoper is verplicht om het
oude toestel over te nemen en Recupel
komt het ophalen), een recyclagepunt (blauwe recipiënten) of een
doe-het-zelfzaak zonder dat u er iets
hoeft te kopen. Met Recupel Pick-up
halen we bovendien huishoudtoestellen gratis op bij bedrijven en nietcommerciële organisaties (scholen, parochies, ziekenhuizen enz.). Mogelijkheden

te over dus. Waarom zou u uw toestellen dan nog in de vuilnisbak gooien? Een
huishoudtoestel is immers geen afval!"
KORTE KETEN
"Toestellen recycleren is in crisistijden meer
dan ooit van belang voor de grondstoffenbevoorrading. Alles wat we kunnen recupereren, moeten we niet uit de natuur halen.
Zo hoeven we die grondstoffen ook niet
in te voeren uit verre landen zodat we
minder afhankelijk worden", besluit Stijn.

Stijn Ombelets,
woordvoerder
van Recupel

Meer info?
pickup.recupel.be
en recupel.be

winter 2022

© Recupel

"Een Belgisch gezin heeft thuis gemidd e l d 95 e l e k t r is ch e a p p a r at e n.
Een tiental daarvan wordt zeker niet
meer gebruikt of is defect. Voor het
hele land is dat een berg van maar
liefst 49 miljoen toestellen”, vertelt
Stijn Ombelets, woordvoerder van
Recupel.
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Uw persoonlijk
'energieplan'
voor deze
winter
Niemand stelt zich vandaag nog de vraag of energie
besparen de moeite loont. De vraag die ons wel
bezighoudt, is: “Hoe doen we dat zo snel
mogelijk?”. Met de concrete oplossingen op de
volgende vier pagina's komt u al een heel eind ver.
Besparen op uw energiefactuur is dus nu al
mogelijk, zelfs zonder enige investering.
De winter is bijna in het land. Het ideale moment om ervoor te
zorgen dat uw volgende jaarafrekening voor gas en elektriciteit
niet de doodsteek wordt voor het spaarvarken van uw gezin.
Weet u niet goed waar te beginnen?
Pak dan in de eerste plaats de grootste energieverslinders
in huis aan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verwarming
Productie van warm water
Koken
Grote huishoudtoestellen
Toestellen in sluimerstand
Verlichting

78 %
11 %
6,5 %
1,9 %
1,6 %
1,0 %

Beter isoleren en minder
verbruiken zonder comfortverlies
Kosteloze ingrepen
• Sluit luiken en overgordijnen zodra de avond valt.
Kleine investeringen
• P laats reflecterend isolatiemateriaal achter de radiatoren.
• Plaats een afdichting als de ramen of buitendeuren niet
goed sluiten.
• Dicht deuren die uitgeven op niet-verwarmde ruimtes
goed af.
• Leg een tochtrol onderaan deze deuren om de kou
te stoppen.

energids.be
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• Isoleer de leidingen van verwarming en warm water die
door niet-verwarmde ruimtes gaan.
• Plaats een klep over de ingebouwde brievenbus om de
warmte binnen te houden.
• Heeft uw woning gewoon dubbelglas (oud model, geen
'superisolerend' glas) of enkelglas? Breng dan een
transparante folie aan die de warmte reflecteert.
Grotere investeringen
• Vraag een offerte voor de vervanging van oude
raamkozijnen en beglazing. Elke aanpassing levert
energiebesparingen op, zelfs als u niet alle ramen in één
keer laat vervangen.
Zware investeringen
• Laat eerst een energieaudit van uw woning uitvoeren.
Die geeft u een indicatie van de kostprijs voor elke ingreep en
de besparingen die u mag verwachten. Zo kunt u prioriteiten
stellen en kiezen voor de meest rendabele werken.
De lijst met erkende professionals vindt u terug op
leefmilieu.brussels
'Erkende professionals'.
• Vraag een offerte voor de isolatie van het dak (prioriteit).
• Vraag de mening van een architect of een aannemer, en
een offerte, over de haalbaarheid van buiten- of
binnenisolatie voor de buitenmuren en de kelder.
• Vloerisolatie zonder kelder is alleen te overwegen bij een
zware renovatie.
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DE MENING VAN DE EXPERT

"Het EPB-certificaat: een schat aan
informatie om energie te besparen"
Voor u een woning koopt of huurt, krijgt u het energieprestatiecertificaat
van de eigenaar of de verhuurder. "Ga daarmee aan de slag!", zegt Charlotte
Rolin Jacquemyns, EPB-certificateur erkend door het Brussels Gewest.
"Wenst u een woning te kopen of te huren? Het EPB-certificaat beschermt u en helpt u alvast om de
juiste beslissing te nemen.", legt de expert uit. "Met dat document in handen kan de consument een
bewuste keuze maken: verkiest hij een 'blingbling'-woning of gaat hij voor energieprestaties die uitgaven voorkomen? Het certificaat duidt de energieklasse van de woning aan op een schaal van A tot G.
Het geeft een idee van het theoretische verbruik van primaire energie. In de praktijk hangt alles wel af
van de verwarmingsgewoonten, de levensstijl enz. van de gebruiker. Met het certificaat kunnen kopers
en huurders dus woningen vergelijken. Het factuurbedrag kunnen ze er echter niet mee voorspellen.
In het certificaat leest u ook drie gepersonaliseerde aanbevelingen. Ze staan in een tabel. De aanbeveling die de grootste energiebesparing oplevert, staat bovenaan. Voorbeelden van aanbevelingen zijn 'de buitenmuur isoleren', 'de ramen vervangen' of 'de leidingen van sanitair warm
water isoleren'. In de tabel vindt u ook de gecumuleerde besparingspercentages wanneer de aanbevelingen achtereenvolgens worden uitgevoerd.
Op de volgende pagina's staan verduidelijkingen (Over welke muur gaat het?
Privé of mede-eigendom?) en mogelijke oplossingen. Wat verderop vindt u
het coderingsverslag: details over de oppervlakken die in aanmerking werden
genomen, lengte van de leidingen enz. Zo kunt u een richtprijs vragen aan een
aannemer en zelf inschatten welke premies u krijgt. Het document bevat tot
slot nog de vastgestelde samenstelling van de muren en een overzicht van de
technische documenten die de expert heeft geraadpleegd."

Charlotte
Rolin Jacquemyns,
EPB-certificateur

Dankzij dat document kunt u op basis van objectieve feiten keuzes maken
voor verbeteringen. Let wel op als u huurt: de eigenaar is niet verplicht om de
verbeteringswerken uit te voeren om in te spelen op de aanbevelingen van
het certificaat.

Financiële steun
voor deze uitgaven

Er bestaan premies!
Win informatie in

• Hiervoor kunt u rekenen op gratis algemene
begeleiding via Homegrade:
homegrade.brussels
of via het Netwerk Wonen:
netwerkwonen.be

• Het Gewest voorziet met name in energiepremies
voor isolatie, verwarming, ventilatie of energieaudits.
Neem zeker een kijkje op renolution.brussels
• Gas.be kent een premie van 500 euro toe
voor de vervanging van gasketels van
meer dan twintig jaar oud. Surf naar:
gas.be > premies

winter 2022
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Efficiënter
en goedkoper
verwarmen
Pak luchtlekken
aan en verlucht!
Ramen en deuren afdichten om
energieverlies door tocht te voorkomen en tegelijker tijd uw
woning regelmatig verluchten?
Klinkt dat niet tegenstrijdig?
Helemaal niet! In goed geïsoleerde en luchtdichte woningen is
het net belangrijk om goed te
verluchten. Waarom?
• Om vochtigheid af te voeren (planten, ademhaling van mensen en dieren, wasgoed, koken, aquariums
enz.) en condensatie van water op de
koude wanden te vermijden.
• O m de opeenstapeling van
giftige (CO) en niet-giftige (CO2)
gassen te vermijden.
• Om rondvliegende stofdeeltjes
en schimmels te verwijderen
(zeker voor mensen met allergieën
en astma).
• Om de concentratie van virussen
in de lucht te verminderen (meer
specifiek COVID-19).
• Om geuren te verdrijven (tabak,
koken, oplosmiddelen van verf,
onderhoudsproducten, benzinedampen in de garage enz.).
Er bestaan eenvoudige technieken en
toestellen om te verluchten zonder
af te koelen.
Alles wat u
moet weten over
verluchting
Surf naar
energids.be

energids.be
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Grotere investeringen
• Laat een pelletkachel installeren in
de woonkamer. Dat kan zelfs zonder
schoorsteen en op drie meter van een
buitenmuur. Verwarm uw woning
hiermee in de tussenseizoenen.
• Vraag een offerte voor de vervanging
van uw verwarmingsketel als die
meer dan vijftien jaar oud is.
• Vraag advies aan een verwarmingstechnicus of een auditor om te weten
te komen of uw woning geschikt is
voor een warmtepomp.

Kosteloze ingrepen
• Gebruik een thermometer (of uw
thermostaat) om uw verwarmingstoestel overdag in te stellen tussen
18 en 21 °C naargelang uw
activiteiten.
• Stel de temperatuur 's nachts in
tussen 13 en 15 °C en niet lager. Bij
een lagere temperatuur verbruikt u 's
ochtends meer om uw woning weer
op te warmen.
• Zet de verwarming lager een half
uur voordat u weggaat.
• Zet de verwarming uit als u enkele
dagen afwezig bent.
• Ontlucht uw radiatoren.
Beperkte investeringen
• Laat uw thermostatische kranen
nakijken door uw verwarmingstechnicus. Kranen verslijten en raken
vaak na tien jaar defect.
• Hebt u geen thermostatische kranen?
Laat er dan meteen plaatsen.
U bespaart er 1% per radiator mee.
• Vervang uw oude thermostaat door
een draadloos programmeerbaar
exemplaar dat u kunt meenemen
naar het vertrek waar u zich bevindt.
• Plaats een warmtereflecterende
plaat achter uw radiatoren.
Die weerkaatst de warmte
en leidt ze opnieuw
naar de
kamer.

En huurders?
Grote isolatie- en renovatiewerken
(verwarming, dak, muren, raamwerk enz.) zijn duur en de investering is pas na enkele jaren rendabel.
Ze zijn dus eerder voor de eigenaar
bestemd. Toch is het de huurder die
de energiefactuur betaalt. Huurt u
een woning en is die woning een
energiezeef? Past u de tips van de
rubriek 'beperkte investeringen' al
toe? Overweegt de eigenaar geen
verbeteringswerken? Dan is verhuizen misschien wel de snelste en
meest efficiënte oplossing om uw
energiefactuur te verlagen!
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Een nieuwe kijk op
ons elektriciteitsverbruik
Laten we eerst even nagaan hoeveel het gebruik van een toestel ons kost. Hiervoor
kijkt u gewoon naar het vermogen, uitgedrukt in watt (W). Dat vindt u op een plaatje
op de achterkant van het toestel. Vermenigvuldig dat cijfer met het aantal gebruiksuren en deel door 1 000. Vermenigvuldig dat resultaat met de prijs per kWh
(inclusief alle kosten en btw) die u berekent op basis van uw jaarlijkse elektriciteitsfactuur.
Voorbeeld:

Minder en
goedkoper
warm water
Volgens Eurostat ging 11,7% van het
energiebudget van de Belgische gezinnen
in 2020 naar het verwarmen van water.
In 51,8% van de gezinnen wordt gas als
brandstof gebruikt. Ook hier zijn besparingen mogelijk!
Kosteloze ingrepen
• Gebruik koud of lauwer water
wanneer het kan (handen wassen,
tanden poetsen).
• Neem een douche in plaats van een
bad.
• Was op 30° in plaats van op 40° of 60°.
Beperkte investeringen
• Laat dichtingen of kranen die
lekken vervangen.
• Koop een waterbesparende
douchekop.
• Plaats een straalbreker (of perlator)
op uw kranen.
• Laat thermostatische kranen
installeren.
• Laat onder de gootsteen een kleine
elektrische boiler plaatsen als het
aftappunt ver van de hoofdboiler
staat.

U hebt voor het hele jaar in totaal (maandelijkse voorschotten inbegrepen)
1 340 euro betaald voor een verbruik van 2 576 kWh.
U betaalt dus 0,52 euro per kWh.
Neem nu even uw stoomstrijkijzer erbij. We gaan uit van een gangbaar
vermogen van 2 300 W. Gebruikt u uw strijkijzer anderhalf uur, dan kost
u dat 2 300 W x 1,5 u x 0,52 euro/1 000 = 1,8 euro. Dat lijkt op het eerste
gezicht niet veel, maar reken maar uit hoeveel dat op jaarbasis betekent.

Wat kunt u hier nu aan doen?
Kosteloze ingrepen

• Laat opladers die u niet gebruikt niet in het stopcontact zitten.
• Sluit apparaten die 24 uur per dag in waakstand
staan, aan op een verdeeldoos met schakelaar.
• Maak lampen regelmatig schoon.
• Kies voor lampenkappen, verf en muurbekleding
in lichte kleuren.
• Doe het licht uit als u een vertrek langer dan drie minuten verlaat.
• Ontdooi bevroren voedsel 24 uur op voorhand in de koelkast (niet op
kamertemperatuur!) in plaats van in de microgolfoven.
• Warm voedsel op in de microgolfoven in plaats van in een traditionele oven.
• Laat water niet doorkoken; zet het vuur lager zodra het water kookt.
• Plaats het deksel op de kookpannen.
• Kies de juiste kookplaat naargelang de diameter van de kookpan.
• Schakel de kookplaat (vooral als het om een vitrokeramische kookplaat gaat)
tien minuten voor het geschatte moment uit. Zelfs onder 100 °C blijven
voedingswaren doorkoken.
energid
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• Maak niet systematisch gebruik van uw droogkast.
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tips?
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• Vervang al uw lampen door ledlampen.
• Laat timers installeren in de hal en trappenhal.
• Koop een snelkookpan (besparing van 40 tot 70%).

Grotere investeringen
Grotere investeringen
• Laat een inductiekookplaat installeren.
• Vervang uw oude elektrische toestellen door
energiezuinigere modellen.

Download uw gratis
e-book: een pdf-bestand
met vijf handige
info-grafieken
in kleur.

T

• L aat een thermodynamische boiler
installeren.
•V
 raag een offerte voor de plaatsing
van fotovoltaïsche panelen.
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Uw verlichting
eenvoudig verbeteren

Uw verlichting
thuis kan alles!
Een woning verlichten is niet zo eenvoudig. Onze thuisactiviteiten
zijn immers een stuk uiteenlopender dan die op het werk. De verlichting in onze woning moet dus niet alleen veelzijdig en aanpasbaar
zijn, maar liefst ook zuinig!
Te veel licht verblindt en hindert het zicht.
Te weinig licht is dan weer vermoeiend,
beperkt het zicht en veroorzaakt hoofdpijn
en prikkende ogen. Licht in huis maakt deel
uit van de inrichting en zorgt voor sfeer.
Maar hoe combineert u al die functies ?
VERLICHTING MET
HET JUISTE 'LICHT'
Om voor elke ruimte het juiste licht te
kiezen, moet u rekening houden met
verschillende factoren.
Het elektrische vermogen, uitgedrukt in watt, geeft aan hoeveel
energie een lamp nodig heeft om het
gewenste licht te geven. Hoe hoger dat
vermogen, hoe meer elektriciteit de lamp
zal verbruiken.
De lichtstroom, die wordt uitgedrukt
in lumen, bepaalt dan weer de sterkte
van de lamp of de hoeveelheid licht die
wordt uitgestraald. Hoe hoger die
waarde, hoe sterker het licht dat de lamp
zal geven. Welke sterkte u moet kiezen
om een ruimte te verlichten, hangt af van
de natuurlijke lichtinval in die ruimte, de
kleur van de muren, de hoeveelheid licht
die uw ogen nodig hebben (die kan
variëren van persoon tot persoon en naargelang de leeftijd), de hoogte van het plafond en het te verlichten oppervlak.

energids.be
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De lichtbehoefte wordt tot slot uitgedrukt in lux (of lumen/m²) en stemt
overeen met de nodige hoeveelheid licht
per vierkante meter om een oppervlak te
verlichten. Die lichtbehoefte hangt af van
wat u aan het doen bent. Zo zult u meer
licht nodig hebben in uw kantoor of
badkamer dan in uw slaapkamer of de
gang. Voor werkruimtes wordt 500 lux
aanbevolen en voor algemene verlichting
300 lux.
Op werkplekken moet de verlichting
voldoen aan bepaalde normen (NBN EN
12464-1 en 2), zodat het personeel
voldoende licht heeft om zijn taken zo
goed mogelijk uit te voeren.
HOE PAST U DE VERLICHTING
THUIS AAN?
U kunt natuurlijk niet alles meten.
Vertrouwen op uw gevoel blijft dus waarschijnlijk de beste oplossing:
• Ga na welk licht verblindt en weerkaatst op gladde oppervlakken.
Dat licht mag alvast weg.
• Test verschillende sterktes, plaatsen
en richtingen met een mobiele spot.
• Verlicht uw handen in plaats van
uw ogen!

• Zorg altijd voor indirecte algemene
verlichting en voeg daar lichtpunten
aan toe naargelang uw behoeften.

• Vervang alle lampen waar mogelijk door leds om uw verbruik te
verlagen.

• P laats een lichtsterkteregelaar
(dimmer) om de lichtsterkte aan te
passen aan uw activiteiten en het
natuurlijke licht.

• Combineer verschillende lichtbronnen: wandlampen, lampen die u op
uw tafel neerzet, hanglampen, spots
geïntegreerd in meubelen met glas,
ledstrips enz.
• In de keuken: zorg dat het werkblad, de gootsteen en de kookplaat
rechtstreeks worden verlicht, indien
mogelijk met een ledstrookje onder
de hangkasten.

• In uw kantoor: plaats het scherm
van uw computer loodrecht op het
raam. Zorg voor algemene verlichting in combinatie met een lage
bureaulamp van 200 lux gericht op
uw werkoppervlak (toetsenbord en
documenten).

En wat met de
kleurtemperatuur van
de gekozen kleur?
Surf naar
energids.be

in een notendop
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Geen stookolieketels meer
in Brussel vanaf 2025
Volgens het federale Energiepact zouden stookolieketels vanaf 2035 niet meer verkocht en geplaatst
mogen worden in België. In de drie gewesten van ons land treedt dit verbod op verschillende momenten in
werking. In Brussel is de maatregel van toepassing vanaf 2025. Het gaat hier om de verkoop en de installatie
en niet het gebruik ervan. Bestaande verwarmingssystemen op stookolie mogen dus gewoon in gebruik blijven.
Bent u op zoek naar een alternatief?
Surf naar energids.be
'Hernieuwbare verwarming' of '2543'

Financier uw
werken met
het nieuwe
ECORENO-krediet
Een klassieke renovatie? Verbetering
van de energieprestaties? Uw woning
aanpassen om autonomieverlies op
te vangen? Voor een eigenaar, toekomstige eigenaar of huurder? Dat alles
kan sinds 1 augustus met het nieuwe
krediet dat het Woningfonds van het
Brussels Gewest aanbiedt. De rente van
dit krediet? Tussen 0 en 1% naargelang
uw inkomen, voor een maximumbedrag van 25 000 euro en een maximale
looptijd van tien jaar.
Maak een simulatie

energiefactuur

Info op 02 504 32 11

Laad uw batterijen
veilig op
Lithiumionbatterijen zijn alomtegenwoordig. Daardoor komen laadincidenten ook vaker voor, met beginnende brand tot gevolg. De elektrolyt in
die batterijen is immers ontvlambaar. Hier volgen een aantal basistips om
uw batterijen veilig op te laden:
• Bewaar de batterij nooit op een temperatuur
boven 40 °C (of onder -5 °C).
• Laad nooit een beschadigde batterij op.
• Laad een batterij niet opnieuw op als ze
warm is of meteen na gebruik.
• L aat de batterij niet in een voertuig liggen
en zorg ervoor dat ze nooit rechtstreeks wordt blootgesteld aan de zon.
•G
 ebruik altijd de originele of een geschikte lader
(aangepaste spanning en sterkte).
• Leg de batterij nooit op een ontvlambaar oppervlak om op te laden (tapijt, parket ...).
• Merkt u een abnormale temperatuurstijging?
Trek dan meteen alle stekkers uit!
• Vat de batterij vuur? Gebruik dan geen water, maar zand of
een brandblusser voor elektrisch vuur.

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 hiernaast).
➜ 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

0,2501 €/kWh 0,0321 €/kWh

Tweevoudig dagtarief

0,2583 €/kWh

Tweevoudig nachttarief

0,2088 €/kWh

Tarief ‘uitsluitend nacht’

0,1523 €/kWh

Tarieven geldig van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022, excl. federale
bijdrage en toeslagen overeenkomstig het ministerieel besluit van 28/03/19.

Damien Sury
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