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Actief in het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest -focus op de Brabant- en Colignonwijken in Schaarbeek 

 
       

 
   

 

Wie komt in aanmerking voor het statuut van 

beschermde klant? 
Elk Brussels gezin dat een aanmaning heeft ontvangen en onder 

een bepaald inkomensplafond blijft (plafonds die aanzienlijk 

verhoogd zijn) 

Komen in aanmerking voor het sociaal tarief :  
i.Gezinnen met een leefloon, met een tegemoetkoming 

voor personen met een handicap, met een tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden, huurders van een sociaal 

appartement enz. 

ii.Rechthebbenden van de verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming (RVV): Neem contact op 

met uw ziekenfonds om te weten of u in aanmerking komt. 

De hulplijn ‘Hallo? WELZIJNSWERK’ 0800 35243  

Van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur 
Gratis anoniem nummer voor iedereen die in het Brussels 

Gewest woont en sociale bijstand nodig heeft of met vragen 

hieromtrent zit (voedsel, huisvesting, schulden, werkloosheid, 

beroeps- of gezinssituatie, sociaal isolement …) 

 

"Welke financiële en sociale steunmaatregelen 
bestaan er in Schaarbeek op energievlak?" 

 

"Hoe kan ik mijn verbruik verminderen?" 
 

"Welke steunmaatregelen bestaan er voor het 
renoveren van mijn woning?" 

 

"Energieverslindende woningen: in welke 
omstandigheden en hoe kan ik over een vermindering 

van de huur onderhandelen?" 
 

Planning  14/12/2022 
         9.30 u.-10.30 u.: Voorstelling van de bestaande 

energiediensten en -steun in Schaarbeek  

         10.30 u.-11.30 u.:  Rondetafelgesprekken met de 
sprekers 



 

 
Renovatieadvies  
Vereniging die advies geeft over 
renovaties, onderhoud en 
energieprestaties van woningen voor 
Schaarbeekse eigenaars en huurders. 
Colignonplein, 41 1030  SCHAARBEEK 

02/215.85.16        info@renovas.be 
https://www.renovas.be/fr/ 

 

Tussenkomsten (ter plaatse, telefonisch, via e-mail, huisbezoek): 
• advies vóór de indiening van een stedenbouwkundige 

vergunning, 

• technische bezoeken, 

• diagnose van de prioritaire werken, 

• raming van de financiële steun (premies, leningen, …), 

• analyse van de bestekken, 

• advies m.b.t. rationeel energiegebruik en ecologisch 
bouwen, ….  

Permanentie van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 13 u., 
donderdag enkel op afspraak 
 

   1e contact via:  02/215.85.16        info@renovas.be   

 
Brussels informatiecentrum voor 
verbruikers van elektriciteit en gas 
Onafhankelijk, gratis en zorgzaam 

51,  Haachtsesteenweg  
1210  Sint-Joost-Ten-Node 

www.inforgazelec.be 
 

Voor alle Brusselaars 
- informatie, advies en begeleiding, beantwoordt al 

uw vragen i.v.m. de Brusselse energiemarkt  
- Juridische hulp en begeleiding, de juristen van 

InforGasElek informeren en begeleiden u.  
 

 

Volgende zaken meebrengen naar InforGasElek-afspraken: 

• document dat voor problemen zorgt 

• laatste regularisatiefactuur (afrekening) 
foto’s van de meters  
 

1e contact via : bel gerust naar 02/2092190 van maandag 
tot vrijdag van 9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u. 

Op donderdag enkel van 13.30 u. tot 17 u. 
 

 
Energiedienst 
Auguste Reyerslaan 70 
1030  Schaarbeek 
 

                         asenergie@cpas-schaerbeek.brussels 
02/435.50.30 (energiecallcenter) 

Telefoonpermanenties van de Energiedienst gaan door van 
maandag tot donderdag van 8.30 u. tot 12 u.  
 

Breng volgende documenten mee naar uw eerste afspraak 
met de Energiedienst:  

• identiteitskaart 

• huurcontract (huurder)/kadastraal inkomen (eigenaar) 

• gas-, elektriciteit-, waterfactuur of lastenafrekening  

• inkomsten (loonfiche) en uitgaven van het gezin   
 

1e contact via: Spring gerust binnen van maandag 
tot donderdag van 8.30 u. tot 12.00 u. door u aan 
te melden voor Energiehulp op het gelijkvloers. 

 

U mag met een tolk langskomen. Heeft u die niet dan zal het 
OCMW een beroep doen op een professionele tolk voor uw 

afspraak. 

  
Is uw woning 

energieverslindend, 
verouderd of 
onbewoonbaar? Heeft de 

verhuurder geen EPB-certificaat bezorgd? Krijgt u 
buitensporige verwarmingsfacturen? Overschrijdt de 
huidige huur de referentiehuurprijzen van het op 
https://huurprijzen.brussels/ beschikbare rooster?   
Na bezoek aan de woning, na analyse van het 
huurcontract en na identificatie van eventuele inbreuken 
steunt de vzw ‘Loyers Négociés’ u bij de 
onderhandelingen met de eigenaar om een 
huurvermindering te verkrijgen.  
Kan er geen schriftelijk vastgelegde minnelijke schikking 
worden bereikt, dan wordt er ook voor ondersteuning 
gezorgd van de huurder die zijn recht op een betaalbare 
woning voor het Vredegerecht wil laten gelden.  

 

1e contact via: info@loyersnegocies.be  0496/30 13 99   

 
-  Verkrijgen van het 
beschermde klantstatuut 

www.brugel.brussels 
 

Reguleert en controleert de water- en energiemarkt van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Brugel kent het statuut toe aan alle Brusselse gezinnen van 
wie het gezinsinkomen niet boven een bepaald plafond 
komt.  
 
Mogelijkheid om online een aanvraag in te dienen via een 
formulier om het beschermde klantstatuut te activeren  

 
Het OCMW kan zo nodig ook een aanvraag voor iemand 
doen 

 
SSE 
     

                        https://www.socialenergie.be/fr/ 
 

Gewestelijke dienst voor ondersteuning aan de 
eerstelijns maatschappelijk werkers van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij leidt de 
maatschappelijk werkers op en ondersteunt ze 
inzake energie- en waterarmoede. Al naar gelang de 
behoeften van de maatschappelijker werkers kan 
een energiebegeleider hen begeleiden bij de 
behandeling van complexe dossiers. 

 
1e contact (enkel professioneel):  

Telefoonpermanentie SocialEnergie: 02/526 03 00 
Van maandag tot vrijdag, van 9.30 u. tot 16.30 u.  

of via socialenergie@fdss.be. 
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