
Energie besparen?
Jouw factuur verlagen?
Wat kan je [nog] doen?

Met het hulp van



Wat doet WOKenergie?                      

Stimuleren en uitvoeren

 Een partner zijn in de energietransitie op het grondgebied van de 

gemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem.

• « "Deelname van burgers aan installatie- en investeringsprojecten om te 

komen tot rationeel energiegebruik, vermindering van het 

energieverbruik en lokale productie van hernieuwbare energie.

• « Informatiebijeenkomsten organiseren, bewustmaking en de deelname

van burgers, lokale autoriteiten en bedrijven aan haar projecten

uitvoeren."
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Wie zijn wij?
 VZW opgericht eind 2020.

 Resultaat van de energiewerkgroep van de groep WoK in Transitie (wokintransitie.be) en 

van de coachingstraject geïnitieerd door de provincie « LICHT » (Lokale Initiatieven

voor een Duurzame en Coöperatieve Transitie).

 Lokale antenne voor bestaande coöperaties die hernieuwbare burger energie

produceren. 

 W-O en Kraainem zijn te klein om een levensvatbare coöperatie op te zetten.

 Bevolking (te klein)

 Potentiële projecten (te weinig)

 VZW = eenvoudige en goedkope structuur, momenteel 6 actieve leden, vrijwilligers
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Energietransitie
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vóór 2050



Verwacht bedrag van een
energiefactuur voor een doorsnee
huishouden in Vlaanderen in 2023

Energie afslanken en portemonnee spekken

€ 10.700



En hoe is dat verdeeld?

66% verwarming 6600 €

5% verlichting 500 €

13% warm water 1300 €

4% wassen & drogen 400 €

4% koken 400 €

5% koelen en vriezen 500 €

3% overige 300 € 



Goed om weten ….

• Toestellen worden steeds efficiënter
en verbruiken steeds minder energie 
(gemiddeld 40% zuiniger dan 10 jaar geleden)

Maar

• we halen steeds meer toestellen in huis 

• we gebruiken ze steeds vaker

• elektriciteit wordt steeds duurder

Dus ...

• we verbruiken steeds meer energie en betalen steeds een hogere 
energierekening



Energie besparen: hoe begin je eraan?  

METEN      = 
WETEN

KLEINE 

MOEITE,

GROOT 

VERSCHIL

VAN

GROOT

NAAR

KLEIN



Maar wat is een kWh (kilowattuur)? En een watt (W)?
Wat is energie?

• Energie = arbeid
• Vermogen = arbeid/tijd
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Hoeveel kWh voor?



Maar wat is een kWh? En een watt (W)?
Wat is energie?

• Energie = arbeid
• Vermogen = arbeid/tijd

Wat kan je doen met 1 kWh ?



• Energie = arbeid
• Vermogen = arbeid/tijd

Wat kan je doen met 1 kWh ?

Maar wat is een kWh? En een watt (W)?
Wat is energie?



• Energie = arbeid
• Vermogen = arbeid/tijd

Wat kan je doen met 1 kWh ?

Maar wat is een kWh? En een watt (W)?
Wat is energie?



Maar wat is een kWh? En een watt (W)?
Wat is vermogen?
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Over mobiliteit ....(dan praten we er niet meer over)

• Impact van (thuis)opladen van uw (toekomstige) 
elektrische auto
- 15.000 km/jaar, 20 kWh / 100 km -> 3000 kWh / jaar 

(houd dit getal in gedachten...)



Bespaar energie en vul uw portemonnee

23000 kWh
3900 kWh

Gemiddeld energieverbruik van een
huishouden in Vlaanderen



En waar sta jij?

Doorsnee energieverbruik
van een huishouden in Europa

17000 kWh  3500 kWh

?
?



Stap 1: Meten = weten = opslaan 

LAAT JE 

ADVISER

EN

DOOR 

EXPERTS

KLEINE 

MOEITE,

GROOT 

VERSCHIL

Bespaar 10% op uw energiefactuur 

door lid te worden van EnergieID. 

www.energieid.be/ De internettool is 

volledig gratis en geeft u een overzicht 

van uw energie- en waterverbruik.

METEN = 
WETEN



Fournisseur 

Leverancier

Ici / hier Ecopower

Votre choix – Uw keuze

Gestionnaire de réseau

Netbeheerder

Ici / hier Fluvius – Iverlek 

Fourniture en KWh et euros

379 euros

Contribution Fonds Energie

et frais de gestion: 6 euro

Tarif Prosumer:  394 euros

utilisation du réseau pour 

panneaux photovoltaïques

Nouvel acompte:

septembre 2022

52€ par mois



Stap 2: Eerst de slokoppen … dan de kleintjes 

• Hoe spoor je een energievreter op? 

• Ga op zoek naar de “usual suspects”

- Toestellen die warmte of koude produceren 
verbruiken veel

- Toestellen die vaak of permanent aanstaan hou je best 
in de gaten

VAN

GROOT

NAAR

KLEIN



Stap 2: Gebruik van een elektrisch apparaat

Het aantal uren dat een apparaat werkt  
x

Het vermogen van het toestel (in Watt)
=

Het verbruik van een elektrisch apparaat

VAN

GROOT

NAAR

KLEIN

Voorbeeld: 1000 u (per jaar) x 40 W = 40.000 Wh = 40 kWh 

(per jaar)

m.a.w.: voor het energieverbruik is de duur (van het gebruik) 

van een apparaat even belangrijk als het vermogen (watt).

https://www.zenspiratie.be/bereken-het-verbruik-van-je-huishoudtoestellen/

VAN

GROOT

NAAR

KLEIN

https://www.zenspiratie.be/bereken-het-verbruik-van-je-huishoudtoestellen/


Stap 2: Gebruik van een elektrisch apparaat

VAN

GROOT

NAAR

KLEIN

(*)  VA ≥ W

momentele waarden:

• Spanning (V)

• Stroom (A)

• Vermogen (*) (VA)

cumulatieve waarden:

• Timer (hms)

• Energie (kWh)

• Kost (€)

• Enz.

VAN

GROOT

NAAR

KLEIN



1. Elektrische boiler

2. Tuinvijverpomp

3. Elektrische kachel

4. Tweede koelkast / vriezer

5. Airconditioning

6. 55" TV

7. Strijkijzer

Vraag: Welk van deze elektrische apparaten verbruikt de 
meeste energie?



Stap 3: Wees aandachtig voor energieverbruik  

KLEINE 

MOEITE,

GROOT 

VERSCHIL



Energie besparen: ja maar waar moet ik beginnen ?  

Impact
(efficiëntie)

Noodzakelijk Nuttig Luxe/Overbodig Verspilling

Gemak
(“comfort”)

laag

hoog



Wat gaan we vandaag doen?



Thermostatische kranen

• Herinnering: het thermostaatprincipe



Thermostatische kranen

• Wat?

• Met thermostaatkranen kun je de temperatuur per kamer regelen. 
Dat is  handig voor een badkamer, werkkamer en slaapkamer.

• Besparing: 

• 15 € per jaar (kostprijs >= 20 €)

• Aandachtspunten:

• niet in dezelfde ruimte als een kamerthermostaat gebruiken 

• Stand 2 is ideaal voor slaapkamers (16 - 18°)

• Stand 3 komt overeen met +/- 20°, wat gewoonlijk de ideale positie is 
voor "woon"kamers.

• Verlaag een beetje vanaf nu....

• Opmerking: en bestaan ook slimme thermostaatkranen. Hen kun je 
regelen per tijd en zone.



Jouw radiatoren...



Een slimme thermostaat?    

• Wat kost dat?

- 150 tot 500 euro ...

• Wat levert het op? 

- Tot 1500 euro per jaar …

• Interessant voor  ....?

- slecht geïsoleerde woningen

- als je zelf niet bewust omgaat met je verwarming

- als je ketel compatibel is

• Maar ...

- Jij bent steeds slimmer als je thermostaat, dus zonder kun je ook aardig besparen … 
of zelfs meer. Zonder thermostaat kan je dus nog steeds besparen, soms zelfs meer.

- bv. "zomer" modus van de ketel -> voorkom onnodig inschakeling in de frisse ochtend!



Hoe kiezen?    

Op de website milieucentraal.nl vind je een 
vergelijking tussen verschillende slimme 
thermostaten, met extra uitleg over welke 
functies handig zijn voor jou.
https://tinyurl.com/3mexdwd4
Ook je chauffagist kan je vast helpen.

https://tinyurl.com/3mexdwd4


Concreet…

1. thuis 1 graad minder / 1 trui extra

2. Zet de kamerthermostaat een uur voordat u gaat slapen of naar uw werk 
gaat lager. Programmeer het niet onnodig vroeg in de ochtend.
Zet in "eco"-modus zodra u langer dan een paar minuten naar buiten gaat.

3. Verhoog de gewenste temperatuur op de thermostaat niet als u het “snel 
warm” wilt hebben (na een afwezigheid)

- het zal niet veel sneller opwarmen (cfr het principe van een thermostaat)

- dit duwt de condensatieketel uit zijn "hoog rendement" zone.

4. Elk vermeden bad bespaart 3 kWh

5. ….





Basisthermodynamica: een kleine herinnering ;-)

• Warmte is energie die altijd van het warmere element naar het 
koudere element stroomt.

• De stroom (snelheid) van deze energie (warmte) overdracht is 
evenredig met het temperatuurverschil tussen de betrokken
elementen (ceteris paribus).

- Voorbeeld: er gaat minder energie verloren wanneer een
warmwatertank (boiler) in een koude ruimte water van 50° in 
plaats van 70° bevat.

• Het doel van isolatie is een "rem" (obstakel) op deze overdracht
te zetten.



Radiatorfolie



Buisisolatie  

• Wat?

- Er  gaat er veel warmte verloren via 
verwarmingsbuizen en 
warmwaterleidingen. 

Leidingisolatie is een goedkope manier 
om 
energie te besparen. 



Isolerende raamfolie en kozijnfolie = tijdelijke 
oplossing  

• Wat?

- Met isolerende raamfolie kun je de isolatiewaarde van enkel glas en dubbel glas verbeteren. 
Van enkel glas maak je als het ware dubbel glas, en dubbel glas krik je op tot HR-glas. 

• Besparing

- 3,5 euro per m² per jaar voor dubbele beglazing, 11 euro bij enkele beglazing. 



Plooigordijnen 

• Plooigordijnen?

- Bij plooigordijnen is de stof zigzag 
geplooid. Door het zigzagprofiel dubbel 
uit te voeren, ontstaat in het gordijn een 
soort honingraatstructuur met 
horizontale luchtkamers. 

Die luchtkamers hebben een isolerende 
werking, die nog verhoogd wordt door 
de aluminium coating. Hang je deze 
gordijnen voor gewoon dubbel glas, dan 
is de isolatie vergelijkbaar met hoog 
rendement HR+ glas.

2019



Tocht opsporen

• Rond de ramen en deuren
- Afstelling van de scharnieren

- Controleer de toestand van de dichtingen

- Voeg zo nodig afdichttape toe (« TESA » enz.)

- Vergeet niet kelder, garage, enz…

• Deurdrempels
- Anti-tocht « borstel » (automatisch, geïntegreerd in de deurdrempel)

- Isolatie rol vóór de deur weinig efficiënt (maar beter dan niks)

• Overdrukrooster afzuigkap, kachel,… (gaat nog goed dicht ?)



Spaardouchekop
• Wat?

• Een spaardouchekop laat 7 liter water of minder per minuut door, 
een gewone douchekop 10 liter of meer.

• Aandachtspunten
• Beperk de tijd die je onder de douche doorbrengt tot 5 minuten. Gebruik 

een zandloper of kies je favoriet douche nummer van 5 minuten...

• Er bestaan kleine high-tech apparaten die het verbruik en de temperatuur 
van de douche meten...stimulerend & leuk maar duur:
120~150€.

• Low-tech versie bestaat ook!

Amphiro A1/B1 HANSAACTIVEJET

Digital



Warm water

• Boiler (elektrisch) : 
- Met een timer ? (instellen voor kort voor gebruik)

- Regelmatig ontkalken

- Temperatuur niet te hoog (~ 55°, minder voor
waterkoker)

▪ Af en toe boven 60° na stagnatie

- Extra isolatie-« mantel » aanbevolen



Kies voor LED !

• Ledlampen gebruiken ….

- 85% minder stroom dan gloeilampen 

- 75% minder stroom dan halogeenlampen. 

• Wacht niet tot een gloeilamp of halogeenlamp 
kapot is, maar vervang ze meteen.

- Vervang eerst de lampen die je het vaakst aan hebt. 
Vaak zijn dat de lampen in de keuken, woonkamer en 
badkamer.

- Een ledlamp is duurder, maar gaat wel 10 tot 15 keer 
langer mee dan een gloeilamp. 



Waarop letten? Vermogen...

❖ Op de verpakking staat meestal aangegeven met welke
gloeilamp de LED kan worden vergeleken
(gelijkwaardigheid in W).

❖ De lichtintensiteit wordt uitgedrukt in lm (lumen),
het opgenomen vermogen in W (watt).



Waarop letten? ... en fitting

Let op de codes voor fitting en maat! 
Schroef fitting (E27, E14...)
Pin fitting (GU4, GU10...)

R7s

GU4
GU10

E27
E14



Kies het gewenste licht ... 

• Meer lumen = meer licht

- De hoeveelheid licht van een 
ledlamp lees je af aan het aantal 
lumen (lm). Hoe meer lumen, hoe 
meer licht.

• Minder Kelvin = meer sfeer

- De kleur van het licht is 
aangegeven in Kelvin. 
Standaard is dat +/- 3000K, 
vergelijkbaar met het 
sfeervolle licht van een 
gloeilamp. Wil je extra 
sfeer? Bij minder Kelvin 
kleurt het richting oranje. 
Ga je voor extra helder 
licht? kies voor meer Kelvin. 
Het licht is dan blauwerMeer lumen (lm) = 

meer licht

Minder Kelvin = 
meer sfeer



Kleine extra's...
E27 LED lamp met 

bewegings- en 

lichtsensor

Eenvoudige

afstandsbediening

Schakelaar met timer in 

de gang enz.



Gloeilampen en halogeenlampen vervangen

13 halogeenlampen

11 gloeilampen

45 € per jaar besparen met 

LED-lampen

55 € per jaar besparen met 

LED-lampen

4 TL buisen

Start met de lampen die je 
het vaakst gebruikt!



Aantal apparaten 



Sommige onverdachte afnemers

• Ketel & circulatiepomp
• Waterontharder (behalve Minimax)
• (grote) apparaten op stand-by
• 2de koelkast, 
• Wijnkelder
• Koffiezetapparaat, 
• (router), wi-fi, decoder(s)
• Vaste telefoon: DECT stand
• Aangesloten deurbel, Videofoon
• Ventilator(en)
• Tuinverlichting

▪ (geprogrammeerd ? met bewegingsmelder ? met schemerschakelaar ?)

• Zwembad & accessoires
• Pompen, vijvers, aquaria
• Grasmaaiers ("turtle")



Apparaat kapot? Vervangen? 

• Repareren

- klein elektro

• Vervangen

- vriezers en diepvries

• Te bekijken

- andere huishoudtoestellen

/



Nieuwe aankopen: let op het energielabel

Het energielabel kreeg een makeover!

▪ Gedaan met de plusjes

▪ De categorieën A+++, A++ en A+ verdwijnen en worden 
vervangen door een strengere schaal van A tot G. 

▪ A-label is zeldzaam

▪ Geen enkel toestel heeft nu een A-label. Die klasse is 
voorbehouden aan toestellen die in de toekomst hogere 
energieprestaties zullen leveren.

▪ Een toestel dat vandaag klasse A+++ heeft, krijgt binnenkort 
klasse C.

• Bedenk dat een grote tv nog altijd meer verbruikt dan een 
kleine tv, ook al hebben ze allebei hetzelfde label!

• Daarom: let op het verbruik! 
Hoeveel gebruik je het apparaat? 



Het energielabel: Kijk zeker naar het jaarverbruik

• Voorbeeld:

• 175 kWh/jaar geeft momenteel een 
energiekost van €120 per jaar



Koelkast 

• Een oud toestel (ouder dan 10 jaar), verbruikt tot 75 
procent meer dan een huidig toestel:

- Een koelkast met C-label van 10 jaar oud verbruikt 
300 tot 400 euro

- Een recent toestel met een C-label, ong. 80 euro 

Goed om weten …

• Een diepvrieskist verbruikt 20% minder dan een 
rechtopstaand model



Wassen! 



Kleine wasjes, grote wasjes

• Was altijd met een volle 
trommel. Je hoeft minder 
vaak te wassen en gebruikt 
minder energie per kilo! 

• Was niet al te vuile was op 
30 graden, dat verbruikt 
veel minder energie.

• Gebruik de eco-stand! 

Kun je [een beetje] minder vaak wassen? 



Wat is het verbruik in de keuken?

De koelkast:

• Niet te groot?
• 2e koelkast: echt nodig?
• Vol of leeg?
• Thermostaat op 4°C
• Kelder of keuken?
• Tegen een koude muur
• Niet naast/tegen de oven!
• Voedsel in de koelkast ontdooien
• Het koelen van warm eten op het terras in de winter
• Onderhouden ?
• Ontdooi regelmatig!
• Uitschakelen indien/ wanneer niet in gebruik (vakantie,...)



Wat is het verbruik in de keuken?

De oven:
• Niet onnodig voorverwarmen
• Meerdere gerechten tegelijk (of direct na elkaar) koken

Het fornuis:
• Gebruik de afzuigkap op het juiste stand en schakel hem na gebruik uit
• Doe de groenten in de pan iets voordat het water kookt

(zo weinig mogelijk water!)
• Doe het deksel erop (vermindert het vermogen met bijna 50%)
• Gebruik een snelkookpan
• Geef de voorkeur aan recepten waarbij gemengd koken mogelijk is (stomen, 

wokken, enz.)
• Gebruik af en toe een koud gerecht (zonder koken) als hoofdgerecht



Gas, vitrokeramische of inductie kookplaat?



WINNAAR! Voor grote 
hoeveelheden

Voor kleine 
hoeveelheden

Bij frequent 
gebruik

Poll: Wat kost het minste energie om
een halve liter water te koken?



De elektrische waterkoker

Besparing:
17 kWh
(12 €)



Digital World

Weet jij hoeveel elektriciteit en 
gas je gebruikt? En welke 
apparaten veel stroom 
gebruiken?

Mobiele telefoons, tablets en pc's 
kosten veel energie en grondstoffen 
om te produceren. Maar ze hebben 
een relatief laag energieverbruik (dat 
de laatste jaren niet veel veranderd is).



Laptop, tablet of desktop? 

• Een laptop is zeker 70% energie-efficiënter dan 
een desktopcomputer   (20~40 W vs. 100~200 W)

• Hoe donkerder het scherm, hoe minder stroom u 
verbruikt (40%)

• Een LED-scherm verbruikt aanzienlijk minder 
stroom dan een LCD-scherm van dezelfde grootte.

• Een laptop bevat 75% minder materiaal dan een 
desktopcomputer

• Een tablet is nog energiezuiniger.

• Laat de batterij nooit helemaal leeglopen.
Het breekt sneller af

• Zet uw apparaat op stand-by wanneer u een 
pauze neemt



Hoe zit het met stand-by stroomverbruik?

Modem/router ?? € per jaar

Desktop PC ? €per jaar

Laptop ? € per jaar

TV ?? € per jaar

TV Decoder ??? € per jaar



Op weg naar warmere zomers:
beheer van de koelte in huis

• Spoiler:
intense hittegebeurtenissen zullen in frequentie, intensiteit en duur toenemen.

• Daarom moet bij de bouw of renovatie van gebouwen rekening worden gehouden
met het beheer van de koelte in de zomer en moet niet alleen worden gedacht aan
het produceren/houden van warmte in de winter.

• Het produceren van koude is energie-intensiever dan het produceren van warmte:

- Vermijd het binnenlaten van warmte in huizen:
▪ Hete lucht
▪ Zonnestraling

- Als "actieve" koeling nodig is, gebruik dan energiezuinige oplossingen



Warmere zomers: schaduw en groen om
oververhitting te voorkomen

https://france3-

regions.francetvinfo.fr/auvergne-

rhone-alpes/rhone/lyon/les-

arbres-qu-on-plante-aujourd-

hui-vont-rafraichir-nos-

enfants-en-2040-1927066.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/les-arbres-qu-on-plante-aujourd-hui-vont-rafraichir-nos-enfants-en-2040-1927066.html


Warmere zomers:
zonweringen ("screens")

Gemakkelijk te installeren aan de buitenkant van bestaande ramen 
(of aan de rand van een terras,...) Weefsel dat een goed
deel van de warmte tegenhoudt (> 90%) en toch voldoende
licht doorlaat (naar buiten kijken zonder gezien te worden). 
Efficiënter dan binnenzonwering (Venetiaanse jaloezieën, enz.)



Verkoeling: met of zonder airco?

• Tip 1:
- Houd de zon uit je huis: doe overdag de zonneschermen omlaag of de 

gordijnen dicht, en zet 's nachts de ramen open, zodra de 
buitentemperatuur lager is dan binnen.

• Tip 2:
- kies voor een ventilator i.p.v. een airco
- Airconditioning kost tussen 90 en 280 euro per jaar.
- Een ventilator kost veel minder: ongeveer 9 tot 18 euro.
- Een airco koelt de ruimte waarin je je bevindt. 

Een ventilator verlaagt de gevoelstemperatuur maar koelt niet de 
ruimte.

• Wil je toch een airco? Kies een splitmodel met energielabel C of B
en stel de temperatuur niet te laag in.



Verkoeling: met of zonder airco?

• In de slaapkamer, wees een fan van fans:

• Een plafondventilator verlaagt de temperatuur door de natuurlijke
verdamping van transpiratie te bevorderen.

• Grote bladen, langzaam draaiend, met of zonder geïntegreerde
verlichting.

• Omgekeerde beweging: de lucht stroomt naar het plafond en genereert
zo een indirecte, efficiënte, gezonde en comfortabele luchtcirculatie.



Stel meetbare doelen voor jezelf

Gemiddeld energieverbruik
van een gezin in Europa

17000 kWh  3500 kWh



• De milieuvriendelijkste vind je via

- de Groencheck van de VREG

- de ranking van Greenpeace 

• www.mijngroenestroom.be

Heb je wel de groenste en de goedkoopste 
leverancier?

• De goedkoopste vind je via de 
V-Test van de VREG 

• www.vtest.vreg.be

Maar ook:

• mijnenergie.be

• test-aankoop.be

http://www.mijngroenestroom.be/
http://www.vtest.vreg.be/


Digitale meter

Digitale meter

• De gas- en elektriciteitsmeters in Vlaanderen 
worden vervangen door een digitale meter 
tegen 2030, net zoals in heel Europa. 

• Via de planningschecker van Fluvius kom je 
te weten wanneer ze de meter bij jou 
installeren (proactieve doelgroepen).



Waarom een digitale meter?

Comfort en gebruiksgemak

De meter stuurt elk kwartier je 
verbruikersgegevens automatisch naar 
Fluvius. De meterstanden aflezen is niet 
meer nodig en de meteropnemer hoeft 
niet meer langs te komen.



Waarom een digitale meter?

Meer inzicht in je verbruik

Via de online toepassing Mijn Fluvius
kan je precies zien hoeveel energie je 
wanneer verbruikt. Zo ga je bewuster 
om met energie en kan je je verbruik 
bijsturen. Dat komt zowel het klimaat 
als je factuur ten goede.

Mijn.fluvius.be



Waarom een digitale meter?

Meer mogelijkheden

Je kan een digitale meter ‘slim’ maken door 
hem te koppelen aan bepaalde apps, 
toepassingen en ‘slimme’ 
huishoudtoestellen. Zo kan je je elektrische 
apparaten laten werken op de meest 
voordelige tijdstippen, bijvoorbeeld als de 
zon op je zonnepanelen schijnt. 

maakjemeterslim.be



Digitale meter

• Communicatie met de netbeheerder
gebeurt draadloos (GPRS of 4G)

• Het is niet mogelijk deze installatie te
weigeren

• Burgers die toch geen draadloos
toestel willen (bv. wegens
elektrohypersensitiviteit), mogen om 
een bedrade toestel vragen, wel
tegen kostprijs (en niet vóór 2023)



Digitale meter en zonnepanelen

Wat is anders?

• Een digitale meter draait niet meer terug zoals je klassieke 
meter. Je energiefactuur wordt daardoor anders berekent.

Eén gouden regel

• Hoe minder stroom je rechtstreeks van het net haalt, hoe 
minder je zal moeten betalen. Het komt er dus op aan om 
zoveel mogelijk van je eigen opgewekte stroom direct te 
verbruiken. Bijvoorbeeld door overdag te wassen als de zon 
schijnt.

Zonnepanelen nog interessant?

• Zeker. Maar gemiddeld verdien je ze snel terug:  minder 
dan (10) jaar. Als je weet dat een installatie makkelijk 25 
jaar meegaat, weet je dat je niet moet twijfelen.



Goed om te weten: retroactieve investeringspremie zonnepanelen

Een rechterlijke beslissing verplicht de Vlaamse regering                                
tot het toekennen van een retroactieve investeringspremie 

• aan mensen die tussen 2006 en 31/12/2020 investeerden                          
in zonnepanelen

• en financiële gevolgen hebben van de installatie van een 
digitale meter ipv een oude terugdraaiende teller.

Het recht op en het bedrag van deze premie hangt af van
• het jaar van installatie van uw panelen
• het jaar van installatie van de digitale meter
• de kracht van uw installatie                                                                         

uitgedrukt in kilowattpiek (kWp)



Voorbeeld berekend op basis van de Fluvius website: 

Panelen geïnstalleerd in 2020 en digitale meter geplaatst in 2022: premie van 281€ per kilowattpiek

Voor een installatie van 10 kWp: retroactieve premie van 10 x 281€ = 2.810€.

Let op de termijn: 

aan te vragen binnen 6 maanden na installatie van de digitale meter via:

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/retroactieve-investeringspremies



Heeft u vragen over de digitale meter?

www.vreg.be/nl/digitale-meter



Publieke steun om zich te informeren, energie te besparenen
of de rekening te verlagen

Positief: maatregelen in reactie op de urgentie van de crisis worden 
gecreëerd of versterkt

Lasagne-effect: moeite met helder te zien
• Wie heeft recht op welke steun afhankelijk                                                                                
• van energieverbruik en/of inkomen?
• Welke hulpmiddelen zijn automatisch                                                                                          

of moeten worden aangevraagd?

En waar ga je het halen? 
• Overheid – publieke diensten
• Leverancier van elektriciteit, gas en stookolie
• OCMWs, 
• syndicus of beheersmaatschappij voor appartementsgebouwen                                                                 

met centrale verwarming
• Mutualiteit

Eerste tip: houd zorgvuldig uw energiefakturen bij de hand



1. BTW op gas en elektriciteit blijft 6% tot 31 maart 2023           
Leveranciers moeten de BTW op de maandelijkse tussentijdse
factuur al verlagen.

2. Hulp van 300€ voor huishoudens die verwarmen met stookolie of 
propaan/butaan gas, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. 

3. Het uitgebreide sociaal tarief, dat ten goede komt aan een miljoen 
van de meest kansarme huishoudens, wordt verlengd tot 31 maart 
2023

Publieke steun
besluiten van de federale regering van 17/09/2022



➢ Voordelig energiepakket: steun tot 196 euro per maand voor 
gas en elektriciteit in november en december 2022

❑ In totaal max. 392€ voor de twee maanden.
❑ Verlenging tot 2023? Waarschijnlijk                                                     

maar nog niet beslist
❑ Niet toegekend aan de begunstigden                                 van 

het sociale gas- en elektriciteitstarief
❑ Belastbaar voor "hoge inkomens”

➢ Stookolie- en propaancheque verhoogd tot 300€                              
(dus niet voor aardgas via stadsdistributienet) 

Beslissingen van 17 september 2022



Een steun van 135 euro voor gas en 61 euro voor elektriciteit wordt verleend voor de maanden 
november en december 2022,  in de vorm van een korting op uw factuur: 
de steun wordt dus verleend via uw energieleverancier.

• Een hoeveelheid gas (5.000 kilowattuur) wordt gegarandeerd tegen een gereduceerde prijs.
wat overeenkomt met een winst van 135 euro per maand.

• Elektriciteit: gegarandeerd volume van 1.500 kilowattuur = geschatte winst van 61 euro per maand.

• Als we alle voordelen bij elkaar optellen, komen we uit op 196 euro per maand aan federale steun                                                                                        
en dus potentieel 392 euro voor november en december.

• Voor wie is het? Alle personen waarvoor vanaf 1 oktober 2021 geen vast contract is gesloten of verlengd,                     
d.w.z. 50% van de contracten. OK als je een variabele prijs contract hebt.

FISCALE GEVOLGEN : niet belastbaar indien het jaarlijkse netto belastbare inkomen niet meer bedraagt dan
62.000€ NET voor een alleenstaande, 125.000€ voor een koppel (+ 3700€ per persoon ten laste)

Wordt deze inkomensgrens overschreden, dan wordt de steun bij het belastbaar inkomen opgeteld                
(15% van de bevolking).

Publieke steun : Energiepakket



Nieuwsblad
22/09/2022

Besluit van de federale regering van 17/09/2022:           

de cheque stijgt van 225 euro naar 300 euro. 



• Geen korting op de rekening, maar 300 euro op uw rekening gestort.

• Niet automatisch: aan te vragen (online of op papier)
• Voor de levering van stookolie of propaan in bulk (dus niet leidinggas)
• Eén premie per huishouden (2 rekeningen - één premie)
• Als u al € 200 of € 225 hebt aangevraagd en ontvangen, wordt het saldo

om tot € 300 te komen automatisch betaald.
• Het vullen van een brandstoftank moet thuis hebben plaatsgevonden

tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.
• Iedereen die in een eengezinswoning of appartement woont, kan aanspraak 

maken op de cheque. 
• Als u in een appartement woont, moet u een aanvraag indienen met de 

hulp van uw mede-eigendom, als deze de rekening voor de centrale 
verwarming heeft betaald.

De cheque van 300 euro voor stookolie en propaan (ipv 200 en 225 euro)



De vergoeding van 300 euro wordt toegekend op basis van een                     
in te vullen formulier. Dit kan online met formulier A of B 
https://chequemazout.economie.fgov.be/

Wat is de deadline voor het aanvragen van de vergoeding?

U kunt zich aanmelden tot 10 januari 2023.



De vergoeding van 300 euro wordt toegekend op basis van een in te 
vullen formulier. 
Aanmelden



De vergoeding van 300 euro wordt toegekend op basis 
van een in te vullen formulier.  

Aanmelden



De vergoeding van 300 euro wordt toegekend op basis 
van een in te vullen formulier.  

Leverancier



• een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan 
in bulk tussen 15 november 2021 en 31 december 2022

• het betalingsbewijs van de factuur of de verklaring van de 
leverancier in geval van betaling in termijnen waaruit blijkt dat u in 
orde bent om te betalen

De vergoeding van 300 euro wordt toegekend op basis 
van een in te vullen formulier.  

Bewijzen als bijlagen



Het papieren formulier kan je downloaden van website van de FOD Economie
of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. 

Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar

FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen? Tot 10 januari 2023, via De Post.
NIET PER EMAIL !!!

De vergoeding van 300 euro wordt ook toegekend op basis 
van een papierenformulier.  

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/toekenning-van-een-toelage-van


Voor huurders

Als u de olie- of propaanrekening                            
rechtstreeks heeft betaald 

gebruik dit formulier A
--------------------------------------------------------------
Als de rekening is betaald door de verhuurder 

of de mede-eigendom en doorberekend in 
uw huurkosten:

gebruik maken van formulier B en dit invullen 
met de hulp van de verhuurder of syndicus.

Papieren formulier type B (PDF, 621.9 KB)

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-type-B-tussenkomst-verwarmingsfactuur-mede-eigendom.pdf


Voor verhuurders en vastgoedbeheerders

Toekenning van een toelage van 225 euro - Hoe 
vult u het online aanvraagformulier | FOD 
Economie (fgov.be)

Verwamingstoelage 225 euro - Handleiding 
voor eigenaars van opbrengsteigendommen

Verwamingstoelage 225 euro - Handleiding 
voor bheerders van gemeenschappelijke 
eigendommen (syndici)

Handleidingen om uw 

huurders te helpen hun 

aanvraag in te vullen

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/toekenning-van-een-toelage-van
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verwamingstoelage-225-euro
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/verwamingstoelage-225-euro-0


Financiële problemen om uw 
energierekeningen te betalen?                      
Vraag snel betalingsfaciliteiten aan!

Doe niet alsof je 
dood bent. 
Als uw facturen 
onbetaald blijven, 
zal uw leverancier      
u aanmanings-
of incassokosten 
aanrekenen die het 
zwaarder zullen 
maken.



https://www.socialsecurity.be/citizen/nl

/hulp-ocmw/hulp-bij-je-energiekosten

Opgelet: de OCMW's hebben 

het momenteel erg druk! 

Overheidssteun: hulp van OCMW



https://www.socialsecurity.be

Overheidssteun: hulp van het OCMW - Gas- en Elektriciteitsfonds.



https://www.socialsecurity.be
Overheidssteun: hulp van het OCMW - Stookoliefonds.



https://www.socialsecurity.be

Overheidssteun: hulp van het OCMW - Stookoliefonds.
https://www.socialsecurity.be



Sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit – beschermde klanten

Elektriciteit: tussen 22 en 27 cents/kWh afhankelijk van het meter (enkekvoudig / nacht en dag), 

Het sociale tarief wordt nu toegekend aan meer dan 1 miljoen mensen (10% van de bevolking). 

Besprekingen van de regering om het uit te breiden tot een deel van de middenklasse (40% van de bevolking)                   

zijn tot nu toe niet succesvol geweest, vanwege de kosten van een dergelijke maatregel.

Een eenmalig forfaitair bedrag van 80 euro voor de rechthebbenden op het sociaal tarief voor elektriciteit zou in 

februari 2022 op hun rekening worden gestort. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier.



Wie kan automatisch genieten van het sociaal gas- en elektriciteitstarief?

Categorie 1: 

mensen die een uitkering van het OCMW ontvangen

Categorie 2: 

mensen die een uitkering ontvangen voor                                                                                      
Gehandicapten

Categorie 3:             

mensen die een uitkering ontvangen
van de Nationale Pensioendienst,                                                                                    
waaronder het inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Voor deze drie categorieën van personen is de toepassing  van het sociaal tarief  in 
beginsel automatisch via de door de sociale zekerheid meegedeelde leveranciers.

Source: https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/aide-cpas/aide-aux-frais-d-energie/tarif-social-gaz-electricite#h2_1



Sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit

Categorie 4: sociale huurders in een appartementsgebouw.
van een sociale woningmaatschappij of een OCMW

o Het sociaal tarief is in dit geval enkel                                                                                     
van toepassing voor aardgas. 

o Je ontvangt het sociaal tarief niet automatisch. 
o Niet jij, maar de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw heeft 

immers het energiecontract gesloten. Hij moet het sociaal tarief aanvragen. 

Neem dus contact op met de eigenaar of 
beheerder van het appartementsgebouw 
om te weten of het sociaal tarief wordt                                
toegepast.



Sociaal tarief en verhoogde tegemoetkoming 

Categorie 5 : Tijdelijk recht op sociaal tarief 

Van februari 2021 tot eind maart 2023 hebben                                    
personen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen 
ook recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit voor eigen 
gebruik (residentiële afnemer).

U hebt niet altijd automatisch recht op een verhoogde                         
tegemoetkoming. In sommige gevallen wordt een                                         
verhoogde tegemoetkoming enkel toegekend                                                     
na aanvraag bij de mutualiteit. 

Wie denkt recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming                    
maar nog geen aanvraag deed, neemt best                                                              

contact op met de mutualiteit.

Photo: Le Ligueur



Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Goed om te weten: personen met een verhoogde tegemoetkoming voor 
gezondheidszorgen genieten van hogere vergoedingen 
• voor medische zorg (arts, fysiotherapeut, tandarts, medicijnen, 

ziekenhuisopname, enz.) 
• andere voordelen zoals toegang tot sociale tarieven (gas en elektriciteit, 

stookolie, openbaar vervoer, enz.). 

Aanvraag via uw mutualiteit

Foto: 

Hopenergie



Goed om te weten: heeft u de verwarmingspremie van 
100 euro ontvangen die de federale regering in 2022 
heeft toegekend?

In principe had deze premie u automatisch moeten worden toegekend
vóór 01/08/2022 via uw elektriciteitsleverancier
• in de vorm van een storting op uw rekening
• of een korting op een elektriciteitsrekening

Als je het niet ontvangen hebt, 
het is nog steeds mogelijk om het                                                                                            
aan te vragen vóór 15/10/2022.

Informatie en aanvraagformulier op
Verwarmingspremie van 100 euro | FOD Economie (fgov.be)

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/verwarmingspremie-van-100-euro


Heeft u de verwarmingspremie van 100 euro ontvangen 
die de federale regering in 2022 heeft toegekend?



Energiehuis 3Wplus 

Inwoners van Kraainem kunnen terecht bij Energiehuis 3Wplus
met al hun vragen over duurzaam wonen, renoveren, premies en leningen.

Voorbeelden: 
➢ Energie-audit voor €50
➢ Kans om tijdens de herfst en winter een warmtescan van hun woning             

te laten uitvoeren, dit voor dezelfde prijs als een energieaudit.
➢ De renovatiecoach - BENOveren (“beter renoveren”)
➢ 'Energiek Wonen', een groepsaanbod van kwalitatieve aannemers voor 

isolatie, zonnepanelen en warmtepompen.
➢ Hulp bij het aanvragen van de Vlaamse renteloze energielening

https://www.kraainem.be/fr/energiehuis-3wplus

Let op: 3Wplus heeft het momenteel erg druk!

https://www.energiesparen.be/ikBENOveer/10redenen


En tot slot….

Meer tips:
• energywatchers.be
• fluvius.be/nl/thema/besparen-op-energie-en-water
• energiesnoeiers.net
• slowheat.org

Calculator: 
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PqMctSAoW
Y3YELBpDyO2uc06wLlCfEQyQHzZLMEsUSQ/edit#gid=14
22825947)

(bron: https://twitter.com/blambeau/status/1563867603948412928)

Transitie-café klimaat, CO2-voetafdruk
• WoK in Transitie (wokintransitie.be)

Kom ons helpen bij WOKenergie

een stripverhaal over energie en om te 

begrijpen hoe we tot de huidige 

overconsumptie zijn gekomen...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PqMctSAoWY3YELBpDyO2uc06wLlCfEQyQHzZLMEsUSQ/edit#gid=1422825947

