Fiche 9 : « Sibelga – Interfin – RDE »

Sibelga
Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. In die hoedanigheid onderhoudt en ontwikkelt ze die
netten. Ze is verantwoordelijk voor de meteropname en de validatie van de
meetgegevens. Zo kunnen de commercieel energieleveranciers het verbruik aan
hun klanten factureren.
Sibelga heeft openbaredienstverplichtingen te vervullen, zoals het beheer van
het net voor de openbare verlichting van de gemeentewegen of de levering, als
sociaal leverancier, van elektriciteit en aardgas aan de beschermde klanten.
Bovendien heeft Sibelga een specifieke expertise ontwikkeld op het vlak van
energietechnieken. Zo biedt ze partnerschappen voor warmte-krachtkoppeling
aan haar klanten met een grote warmtebehoefte aan en levert ze de Brusselse
gemeenten een service inzake energieboekhouding van de gebouwen.
Sibelga stelt een duizendtal personen tewerk. Bijna 80 miljoen euro aan
jaarlijkse investeringen leveren haar de derde plaats op in de rangorde van
recurrente investeerders in Brussel.
Haar aandeelhouders zijn de financieringsintercommunale Interfin en de 19
Brusselse gemeenten.
Interfin
Interfin is de financieringsintercommunale van de Sibelga-groep.
Zij bezit 99,9% van de netbeheerder Sibelga. Naast deze participatie, groepeert
de intercommunale het patrimonium van de Brusselse gemeenten in andere
maatschappijen van de Belgische energiesector, met name Elia, Fluxys, Publi-T
en Publigas.
RDE
De RDE (Intercommunale vereniging van Regies voor Distributie van Energie)
werd in 1971 opgericht om de voormalige gemeentelijke regies voor de
distributie van energie van Sint-Gillis en Elsene te groeperen. In 1983 werden
de exploitatie en het personeel van de RDE overgeheveld naar de maatschappij
BNO, die de operationele dochtermaatschappij van Sibelga is geworden.
Sindsdien heeft de RDE geen operationele activiteiten meer. Haar structuur
wordt echter behouden om de pensioenen van de "openbare sector" uit te
betalen aan haar voormalige medewerkers.

Waar voegt u deze informatie in uw website in?
Deze informatie kan vermeld worden:





“Partners”
“Intercommunale”
in uw rubriek over energie
in uw rubriek over uw cel energie
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