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NOTA 

 
 

Invoeren van het verbruik op EnergieID  
 

 
Datum: 14-10-2019 
Bestemmeling: Brusselse vzw’s 
Contact: energie@bruxeo.be 
Ref.: N2019-079  
 
 
 
Deze nota heeft tot doel de verschillende stappen uit te leggen om uw verbruik in te voeren 
op EnergieID. Neem in geval van vragen contact op met de dienst energieadviseurs van 
BRUXEO op 02/210 53 03 of energie@bruxeo.be.  

U kunt uw verbruik invoeren en de evolutie ervan visualiseren op uw computer, tablet en smartphone.  

 
 
Inloggen op EnergieID 
 

1. Surf naar de website www.energieID.be  
 

2. Klik op de knop 'Aanmelden' bovenaan rechts. 
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3. Voer uw login en uw wachtwoord in, en klik vervolgens op de knop 'Aanmelden': 
 

 
 
  

4. U komt terecht bij uw dossier: 
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Meterstand/verbruik invoeren op EnergieID 
 

1.  
a. Als u een meteropname doet op uw meter, voer dan de datum in van de meteropname. 
b. Als u uw verbruik invoert voor een gegeven periode (maand, jaar, enz.), voer dan de 

begindatum van de periode in.   
 

Standaard wordt de datum van de dag vermeld. U kunt die wijzigen naar een eerdere datum. Let 
erop dat u het datumformaat DD/MM/JJJJ gebruikt. Het uur is van geen belang.    
 

 
 

2. Voer de meterstand of het verbruik in voor de overeenkomstige meter(s): 
 

 
 
Let erop dat u voor gas de waarde invoert die overeenstemt met de gekozen eenheid: kWh of m³.  
 
Klik op de knop 'Bewaren' rechts onderaan.  
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De meest recente ingevoerde waarde wordt getoond, onder de kolom 'Laatste meterstand'. 
 

Door te klikken op een meter (linkerkolom) krijgt u toegang tot alle ingevoerde waardes. U kunt ze 
eventueel verbeteren of schrappen, door rechts van de waarde te klikken.  
 
Voer uw meterstanden vervolgens telkens in aan het begin van de maand. Als het niet mogelijk is om ze 
in te voeren aan het begin van de maand, voer ze dan zo dicht mogelijk bij het begin van de maand in. 
Het is niet erg als u een maand vergeten bent om uw verbruik in te voeren. Voer uw verbruik dan de 
volgende maand in, het systeem zal uw gegevens automatisch bijstellen.  

 
 
De evolutie van uw verbruik visualiseren op EnergieID 

 
1. Om de evolutie van uw verbruik weer te geven klikt u op 'Rapporten’ en vervolgens klikt u op een 

meter.    
 

 
 

a. Het algemeen overzicht geeft u de grafiek van het maandelijks verbruik voor het lopende jaar. U 
kunt een andere periode selecteren, de grafiek beperken tot een of meerdere meters en 
meeteenheden wijzigen. Voor de verwarming kunt u uw verbruik normaliseren (=onafhankelijk 
van het weer) door te klikken op 'Volgens buitentemperatuur (graaddagen)'.  
 

b. Het overzicht van de totale waarde voegt voor elke maand het verbruik van de vorige maanden 
toe voor de gekozen periode. 
 

c. Op de grafiek is het maandelijkse verbruik te zien in functie van het aantal graaddagen van de 
maand. Als het verbruik in verhouding is met de weersomstandigheden, dan zien we een rechte.  
 

d. Het overzicht van de historiek toont de grafiek van het (reëel of genormaliseerd) verbruik.  
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EnergieID op een tablet of smartphone  

EnergieID op het startscherm van uw tablet of uw smartphone 

U kunt EnergieID toevoegen aan uw startscherm zodat het werkt als een app. Dit doet u als volgt: 
 

iOS (iPad en iPhone) 

• Open uw energiedossier via energieid.be 

• Klik op de knop 'Delen' in de webbrowser (vakje met een pijl die naar boven wijst)  

• Klik dan op 'Toevoegen aan beginscherm' 

• Klik vervolgens op 'Toevoegen' 

 
Android 

• Open uw energiedossier via energieid.be 

• Klik op de knop 'Delen' in de webbrowser (3 puntjes)  

• Klik vervolgens op 'Snelkoppeling toevoegen aan het startscherm' 

 
Windows Phone in Windows Mobile 

• Open uw energiedossier via energieid.be 

• Klik in Internet Explorer op de knop 'Delen' (3 puntjes)  

• Kies vervolgens 'Toevoegen aan het startscherm' 

 

U kunt dan uw verbruik invoeren op uw smartphone en de evolutie ervan visualiseren op dezelfde manier 
als op een computer.   

 

Blijf automatisch verbonden 

U kunt onze webapp configureren zodat uw e-mailadres en wachtwoord worden opgeslagen en u die 
nooit meer hoeft in te voeren. 

• Open EnergieID op uw tablet of smartphone 

• Voer uw e-mailadres en wachtwoord in en vink de optie 'Aangemeld blijven' aan. 

 
 
Invoeren via de QR-code van uw meter.  
 
Om het u gemakkelijk te maken, kunt u uw verbruik ook invoeren via de QR-code van de meter. Elk van 
uw meters heeft een andere QR-code. Om deze te visualiseren, klikt u op de optie QR-code van uw 
meter. 
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De QR-code van uw meter verschijnt, druk deze af en kleef dit op de overeenkomstige meter. Herhaal dit 
voor al uw meters. 
 
Voor de meterstand volstaat het dat u de QR-code scant met uw telefoon en dat u de stand van de dag 
invoert. Ook de vorige stand verschijnt. U bent zodoende zeker dat u zich niet vergist van meter, wat 
bijzonder nuttig kan zijn als u meerdere meters moet invoeren. Opgelet: uw smartphone moet 
verbonden zijn met EnergieID (zie supra) om de QR-code te kunnen scannen. 
 
NB: U kunt QR Scanner gratis downloaden op uw telefoon.  
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