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Plug de 
toekomst in.

De elektrische auto staat voor de deur. Stapt u in? Dan ‘tankt’ u voortaan veilig en eenvoudig 

Ontdek onze oplossingen op 
www.electrabel.be/carplugoffi ce

in samenwerking met de natuurin same
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Wilt u uw verbruik beter beheren? Bel onze Energielijn op 078 78 20 20 voor advies, of profiteer meteen van 
onze slimme producten en diensten:
• de Budget Optimizer, om uw voorschotten af te stemmen op uw werkelijk verbruik
• de Smart energy box, om uw elektrische toestellen vanop afstand te controleren
• de Smart thermostat, om uw verwarming te regelen, waar u ook bent
• de Energy Manager, om uw verbruik op de voet te volgen via pc, tablet en smartphone

Reken voor uw energie op ons.

Ontdek ze op electrabel.be

Als uw leven verandert,  
verandert ook  
uw energieverbruik.
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Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de Unizo Ondernemers-
lijn via 0800/20.750 of via ondernemerslijn@unizo.be

Colofon
50 tips om energie te besparen
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Is uw energiefactuur te duur?
Energie is kostbaar en schaars. Dat hebben de recente berichten over 
een mogelijk stroomtekort tijdens de winter eens temeer duidelijk ge-
maakt. Zuinig en doordacht omspringen met energie is een noodzaak, 
meer dan ooit. Maar niet alleen door de schaarste. Ook de strengere 
milieunormen nopen tot een duurzamer energiebeleid in uw bedrijf.

Gelukkig bestaan er heel wat nieuwe technologieën en toepassingen om 
uw energieverbruik drastisch terug te schroeven. Technologieën waarin 
u initieel moet investeren, maar met een belangrijk terug verdieneffect 
op termijn, dankzij een lagere energiefactuur, minder uitstoot van scha-
delijke stoffen, enzovoort. Kortom een duurzamere en goedkopere be-
drijfswerking.

Energiezuiniger ondernemen  
vergt vaak investeringen, 

maar verdient zichzelf terug  
op langere termijn.

In deze adviespocket serveren we u 50 praktische tips om op uw ener-
giefactuur te besparen, zonder daarbij aan kwaliteit en efficiëntie in te 
boeten. Besparen op uw verlichting, verwarming, koeling, productie, … 
Zegt het u wat? Dan heeft u met deze pocket goud in handen.

Hebt u nog energievragen? Contacteer de Brusselse UNIZO-energie-
consulente Charlotte Dekeyser, charlotte.dekeyser@unizo.be, of bel 
gratis naar de UNIZO Ondernemerslijn: 0800 20 750.

Ondernemende groet,
Karel Van Eetvelt

UNIZO-gedelegeerd bestuurder

mailto:charlotte.dekeyser@unizo.be
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10 Verlichting

TIP 1 
Gebruik zo veel mogelijk daglicht

In kantoren gaat de helft van het elektriciteitsverbruik naar verlichting. In 
magazijnen loopt het verbruik zelfs op tot 70 à 90%. Het is dan ook zinvol 
om zo veel mogelijk gebruik te maken van gratis daglicht. Bovendien 
vinden de meeste mensen een ruimte met veel daglicht aangenamer 
dan enkel kunstlicht. Zonlicht kan u via daken en gevels op verschillende 
manieren binnenlaten:
• koepels, lichtstraten en façadesystemen in het dak van loodsen en ma-

gazijnen,
• met zaagtanddaken (bij fabriekshallen), een reeks evenwijdige zadelda-

ken met ongelijke schilden waarin de ramen zitten,
• isolerend lichtdoorlatend dak- of gevelsysteeem van polycarbonaat-

platen gevuld met aerogel,
• een lichttube, die via een buis met reflecterende wanden daglicht bin-

nenbrengt. Meestal wordt zo’n tube geplaatst in ruimten die indirect 
onder het schuine dak liggen, zoals een hal, trappenhuis of toilet,

• via architecturale elementen zoals patio’s.

Zonlicht kan u ook slim gebruiken via de reflectie van het licht.

• Hou rekening met het kleurgebruik in het gebouw. In ruimten die in 
lichte kleuren geschilderd zijn, heeft u minder verlichting nodig. Lichte 
kleuren weerkaatsen 60 tot 90% licht, donkere kleuren niet meer dan 
15 tot 25%.

• Ook vijvers en spiegels kaatsen indirect daglicht naar binnen.

Toch zijn er enkele aandachtspunten. Zonlicht kan hinder veroorzaken 
op beeldschermen. Voor een optimaal comfort mag er volgens de ener-
giecoach van Unizo niet meer dan 150 lux1 op het scherm vallen. Meer 
licht kan leiden tot een ontoelaatbaar effect van contrastverlies. Ook 
moet u opletten voor oververhitting.
• Zorg voor een goede zonwering, eventueel automatisch gestuurd. 

Voor een optimaal rendement plaatst u die steeds aan de buitenkant.
• Kies zonwerende beglazing voor de gevels gericht naar het zuiden en 

het westen.
• In bestaande gebouwen kan u zonwerende coatings op het glas aan-

brengen. Ze reflecteren de uv- en infrarode stralen uit de zonnestralen 
naar buiten en gaan zo de opwarming van de binnenruimte tegen.

1 eenheid van verlichtingssterkte
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TIP 2 
Zorg voor kwalitatieve verlichting op maat

Wil u een kwalitatieve, ergonomische en energiezuinige verlichting, dan 
is een goed lichtplan essentieel. U moet rekening houden met:
➜➜ de wettelijke vereisten, beschreven in de norm over werkplekverlich-
ting (EN 12464-1), buitenverlichting (EN12464-2) en straatverlichting 
(EN 13201-2), wat als basis kan dienen voor de verlichting op parkings. 
De beheersing van lichthinder wordt beschreven in het Vlarem, het 
Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning.
➜➜ hoeveel licht er nodig is, afhankelijk van het soort werk. (zie ook tip 3)
➜➜ de installatiekosten, maar ook de levensduur en de exploitatiekosten 
van de verlichting.
➜➜ een intelligente lichtsturing: (dag)lichtsturing2, aanwezigheidsdetec-
tie, zonering, …

Uiteraard dient er een evenwicht te zijn tussen het comfort en het ver-
bruik van de installatie.

Enkele aandachtspunten:
• Voorkom verblinding. Dat kan leiden tot hoofdpijn, stress en ver-

moeide ogen. De lichtintensiteit, ook wel luminantie genoemd, en de 
optische kwaliteit van het armatuur zijn daarbij van cruciaal belang. 
Knipperende fluorescentielampen kunnen eveneens hoofdpijn veroor-
zaken. Dat kan u vermijden door conventionele voorschakelappara-
tuur te vervangen door elektronische versies.

• Zorg voor een evenwichtig contrast in lichtintensiteit in uw etalage. 
Als alles gelijkmatig is uitgelicht dan benadruk je niets. Een te laag con-
trast wordt ervaren als saai. Een te hoog contrast leidt dan weer af.

• Kijk naar de ruimtelijke verdeling van het licht. Streef naar evenwicht 
tussen de algemene verlichting en de lokale accenten.

• Let op de kleurweergave van uw lampen. De kleurweergave-index 
Ra geeft aan in hoeverre een lichtbron kleuren nauwkeurig weergeeft. 
Daglicht wordt als maatstaf gebruikt en heeft een kleurweergave-index 
100. Een hoge kleurweergave zorgt ervoor dat voorwerpen natuurlijk 
overkomen. Dat is vooral belangrijk in uw etalage en bij voeding. U wil 
immers niet dat uw koopwaar er grauw uitziet. Kies een lichtbron met 
een kleurweergave van minstens Ra80.

2 Het sturingssysteem Human Centric Lighting is een manier om het verloop van 
daglicht te simuleren door de kleurtemperatuur te veranderen. Daardoor worden 
zoals bij daglicht lichaamsreacties zoals alertheid gestimuleerd.
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• Kijk ook naar de kleurtemperatuur, uitgedrukt in kelvin (K). Voor ont-
spannings- en rustruimtes kiest u best een warme kleur (lage kleur-
temperatuur: 3.000 à 3.500 K). Voor werkruimtes waar er meer ge-
concentreerd gewerkt wordt, is een iets koudere kleur beter (hogere 
kleurtemperatuur: 4.000 tot 5.000 K). Voor een werkruimte kies je best 
een waarde tussen 3.000 tot 4.000 K (warm wit tot neutraal wit). Voor 
een vergaderzaal is een kleurtemperatuur tussen 3.000 K en 3.500 K 
aan te raden (warmwit). Voor een technisch atelier kiest u best een 
kleurtemperatuur tussen 3.500 en 4.000 K (neutraal wit). Met de kleur-
temperatuur kan u ook de uitstraling van uw showroom of winkel 
 beïnvloeden. Koud licht is industrieel, en goedkoop. Denk aan het kou-
de licht van nachtwinkels. Warm licht is gezelliger, chiquer.

• Bereken het geïnstalleerde vermogen per lokaal. Daartoe dient u het 
vermogen van alle lampen, ballasten en sturingscomponenten op te 
tellen en te delen door de totale vloeroppervlakte van dat lokaal. Een 
richtsnoer voor het maximaal geïnstalleerde vermogen is 1,8 W/m² per 
100 lux. Voor lokalen waar een lichtsterkte van 500 lux op het taakop-
pervlak gevraagd wordt, betekent dat dus 11 W/m². Voor lokalen waar 
300 lux op het taakoppervlak nodig is, bedraagt het maximaal geïnstal-
leerde vermogen dan weer 6,6 W/m².

Wil u uw verlichtingsinstallatie energie-efficiënter maken (“newlighting” 
of “relighting”), dan kan u genieten van premies van de distributienetbe-
heerders. Kijk op www.energiesparen.be of www.vreg.be. Of surf naar 
www.leefmilieubrussel.be als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
woont. Bovendien krijgt u bij een “relighting” ook een verhoogde inves-
teringsaftrek voor energiebesparende maatregelen.

http://www.energiesparen.be
http://www.vreg.be
http://www.leefmilieubrussel.be
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TIP 3 
Maak een onderscheid tussen werk-, oriëntatie- en 
accentverlichting

Te veel licht is energieverspilling. Te weinig kan dan weer fouten veroor-
zaken en is soms onveilig. Bekijk dus goed wat de noden zijn. Om na te 
gaan of de lichtsterkte goed zit, kunt u een luxmeter gebruiken.

➜➜ Werkverlichting is nodig om een taak goed uit te kunnen voeren.
• Voor constructiewerk of in een magazijn kan u opteren voor een 

verlichtingssterkte van 200 lux. Daarmee kan u grove details waar-
nemen.

• Om te lezen, te schrijven en gelijksoortige details en contrasten te 
onderscheiden in kantoren of leslokalen is minimaal 400 lux nodig. 
Let wel dat in kantoren minstens 500 lux geïnstalleerd dient te wor-
den volgens de norm over werkplekverlichting (EN12464-1).

• In een tekenkamer of voor fijn montagewerk heeft u 800 lux nodig, 
om met kleine details en zwakkere contrasten om te gaan.

• Speciale werkverlichting heeft een zeer hoge lichtsterkte: 1.600 lux 
voor precisiewerk en fijn inspectiewerk bijvoorbeeld. In operatieka-
mers bedraagt de lichtsterkte zelfs meer dan 3.000 lux.

Let op, afhankelijk van de taak die oudere mensen doen, hebben ze meer 
licht nodig. Vanaf 50 jaar is 500 lux geen overbodige luxe, terwijl jonge-
ren voldoende hebben aan 300 tot 400 lux. Dat verschil kan worden 
opgelost met een regeling in functie van het luxniveau. Of de algemene 
basisverlichting kan worden aangevuld met individuele taakverlichting.

• Oriëntatieverlichting heeft u nodig in werkruimten die incidenteel 
dienstdoen en in opslagruimtes, parkeergarages en gangen. De be-
hoefte varieert hier tussen 50 tot 100 lux. U kan er grote objecten, 
bewegingen en heel grove details mee waarnemen.

• Accentverlichting kan u aanwenden in een showroom of in een be-
langrijke ontvangstruimte. Wil u kleine voorwerpen benadrukken? 
Gebruik dan led, metaalhalogenidelampen of compacte fluorescen-
tielampen. Als u halogeenlampen wil gebruiken, kies dan de laagvolt-
variant. Voor het beklemtonen van grote voorwerpen zijn led en me-
taalhalogenidelampen de beste keuze.
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TIP 4 
Werk met intelligente lichtsturing 
en aanwezigheidsdetectie

Door energie-efficiënte armaturen te combineren met lichtmanage-
mentsystemen verhoogt u het comfort en de veiligheid. Bovendien bie-
den intelligente lichtmanagementsystemen veelzijdige toepassingsmo-
gelijkheden en reduceren ze het energieverbruik.

Bij een goede verlichting is het kunstlicht afgestemd op de noden van de 
gebruikers, die kunnen variëren doorheen de dag. Natuurlijk kunnen de 
gebruikers alles zelf regelen. Maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. U 
kan meer besparen met een goede lichtsturing.

• Bewegingssensoren zijn interessant in opslagruimtes en magazijnen, 
waar werknemers niet continu aanwezig zijn. Het licht gaat automa-
tisch aan en weer uit na een goed berekende periode. Ook buiten op 
parkings zijn bewegingsdetectors handig. Afhankelijk van bezetting van 
de ruimte en het gebruik kan uw besparing oplopen tot 90%.

• Een schakelklok of lichtsensor zorgt ervoor dat het licht automatisch 
uitgaat op een bepaald tijdstip of als het licht genoeg is. Met een timer 
bespaart u tussen 10 en 25%.

• Een verklikkerlichtje is interessant als de schakelaar zich buiten de te 
verlichten ruimte bevindt. Dankzij het verklikkerlichtje ziet u dat het 
licht nog brandt.

• Bij een daglichtafhankelijke regeling stemt u uw verlichting af op de 
hoeveelheid daglicht. Zodra er bijvoorbeeld voldoende daglicht door 
de ramen stroomt, worden de lichten het dichtst bij het raam gedimd 
of uitgeschakeld. Die ingreep levert een besparing tot 25 à 40% op en 
in de gevelzone tot wel 70%.

• Met lichtschakelgroepen kan u uw KMO indelen in zones die u apart 
kan regelen, waarbij u tot 15% kan besparen.

• Met een veegschakeling kan u op een zeker tijdstip de hele verlichting 
uitschakelen. Zelfs burotica kan u erop aansluiten.

• Ook beveiligingsverlichting kan u regelen. U kan gebruikmaken van 
schrikverlichting die enkel opspringt als indringers waargenomen wor-
den. Of u kan kiezen voor camerabeveiliging. Dan heeft u meer ver-
lichting nodig, maar er zijn al camera’s die voldoende registreren bij 1 
lux.

Door lichtmanagementsystemen te gebruiken kan u aan- en uitschake-
len, maar ook dimmen naar het vooraf ingestelde dimniveau. Zo verlengt 
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u niet enkel de levensduur van uw ledverlichting, maar bespaart u ook 
veel geld op de totale energiebehoefte.

• Winkels: u kan het aankoopgedrag stimuleren terwijl u energie uit-
spaart. Verlichting maakt tot 90% van de totale energiebehoefte uit.

• Productie- en opslaghallen: in de industrie is energie-efficiëntie be-
langrijk. In fabrieken is verlichting gemiddeld goed voor ongeveer 15% 
van de totale energiebehoefte. In opslaghallen kan licht zelfs tot 80% 
van de stroombehoefte uitmaken. U kan vooral energie besparen door 
een daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Ook op 
kantoor kan u zo het gemakkelijkst energie besparen.

• Parkeergarages: u bespaart het meeste energie door de verlichting 
aanwezigheidsafhankelijk in of uit te schakelen. De veiligheid verhoogt 
u door basisverlichting in te stellen bij afwezigheid. Koppel meerdere 
systemen in een netwerk voor de gemeenschappelijke bewaking van 
grotere zones.

• Parkeerterreinen: door de verlichtingsinstallaties flexibel aan te passen 
via licht- en bewegingssensoren en centraal bewaakte dimscenario’s 
bespaart u het meeste energie.
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TIP 5 
Gebruik zo veel mogelijk spaarlampen, tl’s, leds en 
metaalhalidelampen

Heeft u nog gloeilampen en halogeenlampen in uw KMO? Dan doet u er 
goed aan die te vervangen. De energiewinst is aanzienlijk, en de alterna-
tieven hebben een langere levensduur. Spaarlampen gaan bijvoorbeeld 
tot 13 keer langer mee dan gloeilampen en zijn tot 5 keer efficiënter.

Lamp Rendement (lumen/w) Levensduur (in uren)

Gloeilamp 5-14 1.000

Halogeenlamp 10-27 2.000

Spaarlamp 50-85 10.000

Tl-lamp 60-105 20.000 – 47.000

Zwavel-plasmalamp 75 50.000

Metaalhalidelamp tot 95 10.000 – 20.000

Led tot 140 50.000 (1)

(1) De levensduur van retrofitlampen zit slechts rond de 20.000 uren.

In kantoren en werkruimtes

Hier worden meestal fluorescentielampen gebruikt. Behalve leds zijn 
fluo lampen van het type T5 vandaag de meest kostenefficiënte, com-
mercieel beschikbare lichtbronnen. Fluorescentielampen zijn vooral ge-
schikt op plaatsen waar lampen langere tijd branden. Tl-buizen gebruik 
je bij voorkeur op plaatsen waar de lamp niet zichtbaar is. Langwerpige 
spaarlampen, of toch diegene met een extern voorschakelapparaat, zijn 
qua levensduur en verbruik nog beter dan de compacte.
Combineer spaarlampen niet met detectors.

Ledlampen waren vroeger niet zo interessant voor de algemene verlich-
ting van kantoren, maar de jongste twee jaar is veel veranderd. Ledlam-
pen zijn in het algemeen wel nog duurder in aankoop, maar hebben lage 
onderhoudskosten en de langste levensduur van zowat alle lampen. Bo-
vendien bieden energie-efficiënte led-armaturen de meeste flexibiliteit in 
combinatie met lichtmanagement, ook voor kleinere KMO’s.
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In showrooms of representatieve ruimtes

Kies ook hier voor fluorescentielampen, metaalhalidevarianten of leds.

Wil u toch halogeenlampen voor de betere lichtkleur, kies dan lampen 
met een infraroodcoating. Die zijn 30% zuiniger dan de traditionele ha-
logeenlampen. Ze kunnen worden gebruikt ter vervanging van de laag-
volt-halogeenspot (op 12V met transformator) en van de halogeenspots 
op netspanning (zonder transformator). Nadeel van halogeenlampen is 
dat ze maar 2.000 à 3.000 uur meegaan. Ze zijn te duur om de hele 
werkvloer mee te verlichten.

Als oriëntatie- en evacuatieverlichting

Daarvoor worden vaak leds gebruikt. Door hun kleine omvang is een 
goede controle van de lichtstroom mogelijk. Ook op plaatsen die moei-
lijk bereikbaar zijn, kiest u best voor leds. Ze moeten pas na 50.000 
brand uren worden vervangen.

Buiten

Als u nog halogeenstralers van 300 tot 500 watt heeft, doet u er goed 
aan ze te vervangen door armaturen met energiezuinige lampen:
• Ontladingslampen zoals hogedruknatriumlampen zijn een goede keu-

ze als u permanente verlichting nodig heeft. De lichtefficiëntie is groot. 
Let wel dat die lampen niet geschikt zijn in combinatie met een bewe-
gingssensor. Het duurt soms drie minuten voor ze hun volle lichtsterk-
te bereiken. Natriumlampen zijn minder bruikbaar door hun geelachtig 
licht. Maar doorgaans is dat bij buitenverlichting niet zo erg.

• Leds of tl-lampen met een elektronische ballast functioneren ook pri-
ma met een lichtmanagementsysteem. Door bewegingssensoren kan 
u ze 100% laten branden en later weer dimmen. U verlengt de levens-
duur en bespaart onnodige energie.

• Inductielampen zijn een bijzondere uitvoering van een fluorescen-
tielamp. Deze lampen kosten veel. Maar leven meer dan 100.000 uur, 
ten opzichte van 15.000 uur bij fluolampen. Ze worden gebruikt op 
locaties waar vervangen moeilijk is.

In de etalage

Metaalhalidelampen, keramische lampen en leds zijn hier een energie-
zuinig alternatief. Door leds dynamisch te sturen doet u producten op-
vallen, waardoor u passanten onbewust nieuwsgierig maakt.
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TIP 6 
Recycleer oude lampen

Uw verlichtinginstallaties moet u onderhouden. Reinig de armaturen 
door de plexi te vervangen, herschilder uw lokaal voor een betere licht-
weerkaatsing en let op de verlichtingssterkte van de lampen. Die neemt 
immers af na verloop van tijd. Vervang defecte lampen, maar gooi de 
oude niet zomaar weg. Weet dat er gevaarlijke producten in uw lampen 
kunnen zitten. In gasontladingslampen zit bijvoorbeeld kwik. In andere 
verlichting zitten fluorescerend poeder, gas of zeldzame aardmetalen 
zoals cerium of yttrium. Spring er dus behoedzaam mee om en maak ze 
zeker niet kapot. Veiligheid gaat voor alles.

Gooi gebruikte gasontladingslampen nooit in de gewone glascontainer 
of bij het restafval. Het is klein gevaarlijk afval. Breng ze samen met hun 
armaturen naar uw containerpark. Dat is helemaal gratis en bovendien 
verkleint u zo uw ecologische voetafdruk. Of helpt u kankerpatiënten te 
behandelen. Het zeldzame aardmetaal yttrium wordt immers gebruikt in 
de behandeling tegen bepaalde types kanker.

Als het glas van de lampen van goede kwaliteit is, wordt het daarna ge-
bruikt om nieuwe lampen te produceren. Maar ook glas van minder goe-
de kwaliteit gaat niet verloren. Dat wordt gebruikt in de glaswolindustrie. 
Het metaal wordt getransformeerd tot grondstof voor de creatie van 
nieuwe afgewerkte producten. Fluorescerend poeder kan niet worden 
gerecycleerd. Dat wordt op een ecologische manier geëlimineerd.

Weet dat u bij aankoop van een nieuwe gasontladingslamp of armatuur 
de afgedankte exemplaren ook mag achterlaten in het verkooppunt. Of 
breng ze naar het Ressources netwerk als uw armatuur nog bruikbaar is. 
Meer info op www.res-sources.be of via info@res-sources.be.

http://www.res-sources.be
mailto:info@res-sources.be
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TIP 7 
Let op armaturen en voorschakelapparatuur

Niet enkel de lampen zelf, ook de armaturen – de behuizing van de lamp 
– hebben een grote invloed op het rendement. Let op de vorm van de 
armatuur, de materialen en de richting van het licht.

• Kies armaturen die het licht richten naar de plaats waar het nodig is. 
Lampen zonder armatuur kan u best vermijden. Ze weerkaatsen het 
licht niet in de correcte richting. Bij bestaande systemen kan u reflec-
terende kappen toevoegen.

• Vermijd ook uplighters van meer dan 100 watt die volledig op het pla-
fond gericht zijn. Ze leveren weinig licht op en verslinden energie.

• Armaturen met reflecterende binnenkanten geven meer lichtop-
brengst. Lenzen of dwarsschotjes voorkomen verblinding en weer-
kaatsing in computerschermen. Oude opalen of prismavormige kap-
pen zijn niet goed omdat ze het uitgezonden licht te sterk absorberen.

In heel wat KMO’s zit nog klassieke voorschakelapparatuur3 (koperbal-
lasten met starters). Vervangen zorgt voor een flinke energiebesparing.

• Kies voor elektronische voorschakelapparatuur. Dat levert een energie-
besparing op van 15 tot 25%.

• In ruimtes waar het gebruik van hoogfrequente voorschakelapparatuur 
niet toegelaten is, gebruikt u verliesarme, magnetische ballasten. Er 
zijn twee soorten: oude magnetische en hedendaagse elektronische.

Vergeet ook niet de armaturen en lampen regelmatig grondig te poet-
sen. Zo blijft de verlichtingssterkte vrij goed op peil. Door een slecht 
onderhoud kan de relatieve verlichtingssterkte na tien jaar al met 50% 
afgenomen zijn.

Dimmen schept sfeer, maar het besparingseffect is klein. Een lamp die 
voor 50% gedimd is, verbruikt nog altijd 75%. Uitzondering daarop zijn 
led-armaturen.

Wordt een lamp altijd gedimd? Dan vervangt u ze beter door een lamp 
met een lager vermogen. Het sluipverbruik van de dimmer kan u ook 
omzeilen door een aan- en uitschakelaar tussen stopcontact en dimmer 
te plaatsen.

3 Voorschakelapparatuur houdt de stroom in de lamp op peil. Ze wordt aangesloten 
tussen de voeding en één of meer gasontladingslampen.
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TIP 8 
Kijk na of u recht hebt op subsidies en steun

Tegemoetkomingen van de federale overheid

• verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen: 
verbeteren van het rendement van verlichtingsapparatuur in een be-
staande installatie:
➜✔ plaatsing meet- en regelapparatuur op bestaande installaties, uit 
energetische overwegingen. Voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 
2014) bedraagt de verhoogde aftrek 14,5%.
➜✔ vervangen van bestaand apparatuur. Hier wordt de aftrek verrekend 
in verhouding tot de verkregen verhoging van het energetisch ren-
dement.

Info: www.minfin.fgov.be, www.energiesparen.be en 02/553.46.00

Tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid

• Ecologiepremie (EP-Plus): voor bedrijven die hun productieproces 
milieuvriendelijker of energiezuiniger organiseren.
➜✔ actief en intelligent daglichtsysteem
➜✔ daglichtbuis met hoogreflecterend oppervlak
➜✔ geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen bij in-
stallaties die volgens de EPB regelgeving geen E-peil opgelegd krij-
gen.

• Financiële ondersteuning voor energie-advies: Via de KMO-porte-
feuille kunnen KMO’s en vrije beroepen per kalenderjaar 15.000 euro 
subsidie krijgen voor opleiding, advies, advies internationaal onderne-
men en technologieverkenning. Info:www.kmo-portefeuille.be.

• Steun specifiek voor land- en tuinbouw: technisch advies en onder-
steuning inzake energiebesparing

• groene waarborg: waarborg voor een lening of een leasing die on-
dernemingen aangaan voor de financiering van energiebesparende 
investeringen.

Info: www.energiesparen.be en 02/553.46.00

Tegemoetkomingen van uw netbeheerder
• Premies van Eandis en Infrax:

➜✔ verlichting (in bestaande gebouwen en nieuwbouw)
➜✔ energiebesparende investeringen die voortvloeien uit een energie-
audit

http://www.minfin.fgov.be
http://www.energiesparen.be
http://www.kmo-portefeuille.be/
http://www.energiesparen.be
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• Investeringssteun van Elia:
➜✔ energiebesparende investeringen na een energiestudie of energie-
audit, indien een energiestudie aantoont dat de investeringen een 
belangrijke energiebesparing opleveren en een terugverdientermijn 
hebben die langer is dan 2 jaar. Info: www.elia.be

• Van het gemeentebestuur (in bepaalde gevallen). Vraag het na bij de 
gemeente.

• Van het provinciebestuur (in bepaalde gevallen). Raadpleeg de subsi-
diedatabank voor de ondernemer en zoek op provincie.

Info: www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank

Tegemoetkomingen van het Brusselse gewest
• Energiepremies voor gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

➜✔ premies voor studies en audits
➜✔ energie-investeringen: relighting

Info: www.leefmilieubrussel.be

• Steunmaatregelen bescherming leefmilieu (niet cumuleerbaar met de 
energiepremies voor gebouwen in het Brussels hoofdstedelijk gewest)
➜✔ vernieuwing van de verlichting door een meer spaarzame installatie
➜✔ installatie van een natuurlijke lichtschacht. Info: www.werk-econo-
mie-emploi.irisnet.be/nl

• Groene leningen: www.credal.be en www.leefmilieubrussel.be

Info: www.leefmilieubrussel.be >professionelen >loket >premies
en www.ecosubsibru.be

http://www.elia.be/
http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank
http://www.leefmilieubrussel.be
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl
http://www.credal.be
http://www.leefmilieubrussel.be
http://www.leefmilieubrussel.be
http://www.ecosubsibru.be
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TIP 9 
Kies voor een slim en duurzaam ontwerp

Een energiezuinig gebouw begint bij een duurzaam concept. Dat bete-
kent:

Compact gebouw

Het meest energiezuinige gebouw heeft een zo klein mogelijke buiten-
schil: zo blijft het warmteverlies beperkt. Een kubusvormig gebouw met 
verdiepingen heeft bijvoorbeeld een kleinere buitenschil dan een L-vor-
mig gebouw met enkel een benedenverdieping.

Interessante locatie

Bereikbaarheid is belangrijk voor uw werknemers en klanten. Hoe zit het 
met files? Met het openbaar vervoer of met fietspaden?

Optimale oriëntatie

Profiteer optimaal van gratis zonnewarmte en lichtinval. Daarmee daalt 
uw energierekening met 5 à 20%. Voorzie in kantoren met ramen op het 
zuiden, met voldoende aandacht voor mogelijke verblinding en overver-
hitting. Om dat tegen te gaan plaatst u best zonnewering (zie verder). 
Richt de ruimtes die minder verwarmd moeten worden naar het noor-
den (magazijn, garage).

Slimme indeling

Bufferzones zoals een traphal schermen de werkruimtes af van de koude 
buiten. De afstand tussen installaties (bv. boiler) en gebruikspunten is zo 
klein mogelijk.

Duurzaam materiaalgebruik

Het duurzaamste materiaal is wat niet wordt gebruikt. Om het materiaal 
tot een minimum te beperken kunnen standaardafmetingen interessant 
zijn. Duurzame materialen verdienen de voorkeur.
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Degelijke isolatie, luchtdichtheid en ventilatie

Vloeren, wanden en dak zijn geïsoleerd. Een goede luchtdichtheid voor-
komt dat de warmte naar buiten ontsnapt en verhoogt het comfort. Het 
ventilatiesysteem voert verse lucht aan en vervuilde af.

Energiezuinige installaties

Installaties en toestellen zijn energiezuinig. De verwarmingsinstallatie is 
zo efficiënt mogelijk: bijvoorbeeld een condensatieketel op lage tempe-
ratuur met tijdschakeling, thermostaatkranen en een weersafhankelijke 
sturing.

Makkelijk onderhoud

Onderhoud hangt nauw samen met het materiaal en de kwaliteit van de 
uitvoering. Sommige detailleringen leiden sneller tot schade of vervui-
ling.

De overheid stimuleert energiezuiniger bouwen via subsidies. Kijk op 
energiesparen.be >subsidies >bedrijven en leefmilieubrussel.be >pro-
fessionelen >loket >premies
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TIP 10 
Hou rekening met energieprestatie en 
binnenklimaat (EPB)

EPB staat voor energieprestatie en binnenklimaat. Het binnenklimaat van 
een gebouw wordt bepaald door de temperatuur, de tocht, de lucht-
vochtigheid en de kwaliteit van de lucht. Dit klimaat kan u beïnvloeden 
door te verwarmen en te ventileren. Om het binnenklimaat te beheersen 
op een verantwoorde manier, moet een gebouw ook energiezuinig zijn. 
U moet bijvoorbeeld voldoende isoleren.

Er zijn wettelijke verplichtingen rond energieprestatie en binnenklimaat 
(EPB).
• Ze gelden voor gebouwen waarin mensen wonen, werken, sporten, 

hun vrije tijd doorbrengen. De EPB-regels gelden in mindere mate voor 
industriële gebouwen. De regels zijn strenger voor nieuwbouw dan 
voor renovaties en functiewijzigingen.

• De EPB-regels gelden enkel wanneer u bouwt of verbouwt met een 
stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning of melding. Let 
wel dat de eisen gelden voor het hele gebouw of het deel waarvoor 
een aanvraag is ingediend.

De EPB-eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 
het niveau bijna-energieneutraal bouwen. Vanaf januari 2015 gelden 
deze EPB-regels:
• Uw thermische isolatie moet beantwoorden aan bepaalde vereisten:

 – maximale U-waarden (warmtedoorgangscoëfficiënten) voor de con-
structie,

 – zo weinig mogelijk warmteweerstand (minimale R-waarden),
 – maximaal K-peil voor het hele gebouw (bv max K40 bij nieuwbouw).

• Uw energieprestatiepeil (E-peil) moet beantwoorden aan de norm, 
maximaal E60 voor nieuwbouw kantoren en E90 voor ingrijpende 
renovaties, in Brussel is dat E75. Het e-peil geeft een beeld van het 
energieverbruik van een gebouw (met haar vaste installaties) in stan-
daardomstandigheden.

• U bent verplicht een ventilatiesysteem te voorzien, zowel bij kantoren 
als in de industrie.

• Uw installaties (verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie en 
verlichting) moeten energiezuinig zijn. Dit zijn nieuwe eisen. Ze gel-
den bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen, voor 
nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties.
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• Het gebruik van hernieuwbare energie is verplicht bij nieuwbouw kan-
toren.

De eisen waaraan u zich dient te houden, kan u terugvinden op de 
website van energiesparen (www.energiesparen.be en www.leef-
milieubrussel.be) Als niet aan de energieprestatieregelgeving is voldaan, 
dan kan u boetes krijgen.

Naar analogie met het EPC (energieprestatiecertificaat) bij verkoop en 
verhuur van woningen zal vermoedelijk in 2016 ook het EPC van niet-re-
sidentiële gebouwen (kantoren, winkels) ingevoerd worden. Het EPC 
legt geen eisen op, maar geeft een beeld van het verbruik in standaard-
omstandigheden. Zo wil men kandidaat-kopers of -huurders informeren 
over het energieverbruik aan de hand van een energiescore, uitgedrukt 
in kWh/m². In Brussel wordt het EPC een EPB-certificaat genoemd. Dat 
is nu al verplicht voor niet-residentiële gebouwen die groter zijn dan 
500m².

http://www.energiesparen.be
http://www.leefmilieubrussel.be
http://www.leefmilieubrussel.be
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TIP 11 
Een aangenaam binnenklimaat 
= een hoger werkrendement

Als bedrijf heeft u er belang bij voldoende aandacht te besteden aan het 
binnenklimaat van uw bedrijf. Een goed thermisch comfort zorgt voor 
een grotere tevredenheid bij de werknemers en een hoger werkrende-
ment.
• Bij te hoge temperaturen worden mensen slaperig. Te koud is onaan-

genaam. Zowel in de winter als in de zomer is een goede temperatuur 
belangrijk.

• Een ruimte met een goede luchtvochtigheid (doorgaans tussen 40 en 
60 %) voelt comfortabel aan. In de winter dient u op te letten voor een 
te droge lucht, zeker als de verwarming hoog staat. Mensen kunnen 
last krijgen van droge slijmvliezen, droge ogen, een droge neus en 
keelklachten. Een luchtbevochtiger kan een oplossing bieden.

• Te veel vocht is ook niet goed. Het vocht kan neerslaan op koude 
oppervlakten, waar schimmel ontstaat. Schimmel kan aanleiding ge-
ven tot gezondheidsklachten. Vocht kan u bestrijden met een goede 
ventilatie.

• Een goede ventilatie is belangrijk. Wanneer werknemers samen in een 
ruimte zitten, raakt de lucht vervuild. Meubels en materialen scheiden 
soms giftige stoffen af, wat maakt dat de lucht nog meer vervuilt. Men-
sen krijgen hoofdpijn of concentratieproblemen, in erge gevallen ra-
ken ze chronisch vermoeid. Zorg voor een aanvoer van verse lucht en 
een afvoer van vervuilde lucht, ook in de winter.
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TIP 12 
Isoleer uw ramen, dak en gevel

Een goede isolatie houdt op koude dagen de warmte binnen, en in de 
zomer de koelte. Isoleren is altijd een eerste stap naar een energiezuini-
ger gebouw voor u investeert in nieuwe technieken zoals zonnepanelen.
• Met een degelijke isolatie kan u bijna de helft besparen op verwar-

mingskosten.
• In onverwarmde ruimtes zal de temperatuur minder en minder snel 

dalen dan in een niet-geïsoleerd gebouw. Dat maakt dat u een kleinere 
en dus goedkopere verwarmingsinstallatie nodig heeft.

De meeste warmte gaat in een niet-geïsoleerd gebouw verloren via de 
ramen, gevolgd door het dak, de buitenmuren en de vloer. Overweeg in 
ieder geval:
• Vervang uw ramen. Heeft u nog enkel of zelfs gewoon dubbel glas, 

vervang dat dan door hoogrendementsglas. Die beglazing isoleert vijf 
keer meer dan enkel glas en twee à drie keer meer dan gewoon dubbel 
glas. In de meeste bestaande bedrijven is het vervangen van de ramen 
makkelijk te realiseren. Vergeet ook uw muren niet extra te isoleren als 
u uw ramen vervangt. Anders loopt u het risico op vochtproblemen in 
uw muren.

• Zorg voor goede isolatie in uw dak. Ook dat impliceert geen grondige 
renovatie. Ook als uw dak al geïsoleerd is, kan u overwegen nog een 
extra laag bij te plaatsen. Wat tien jaar geleden de norm was, is van-
daag al voorbijgestreefd.

• Isoleer bestaande spouwmuren. Spouwvulling is één van de meest 
kostenefficiënte maatregelen in een vrijstaand gebouw. Het isolatie-
materiaal (PUR, minerale wolvezels of korrels) wordt via een kleine 
opening in de muur in de spouw gespoten of geplaatst. Voordeel is dat 
u geen bijkomende kosten hebt voor de afwerking zoals een nieuwe 
wand- of gevelbekleding. Die investering verdient zich snel terug. Let 
wel op de voorwaarden voor het na-isoleren van spouwmuren; niet 
alle spouwmuren zijn ervoor geschikt.

• Isoleer de gevel. Buitengevelisolatie is een uitstekende manier om een 
bestaande gevel te isoleren. Het is de meest efficiënte manier om de 
zogenaamde koudebruggen op te vangen. U kan een doorlopend 
isolatieschild creëren zonder energielekken. De muur zal minder snel 
afkoelen in de winter en langer koel blijven in de zomer. Deze manier 
van isolatie is te verkiezen boven andere vormen van gevelisolatie. Na-
deel is wel dat de kostprijs hoger is in vergelijking met andere isolatie-
systemen.
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TIP 13 
Isoleer correct

Bij renovatie is een goede opbouw belangrijk. De isolatie zit best zo ver 
mogelijk aan de buitenkant, langs de koude kant. De luchtdichte laag 
met dampscherm komt zo ver mogelijk naar binnen. Dat is niet altijd mo-
gelijk, bijvoorbeeld als de gevel beschermd is. Als u isolatie wil toepassen 
in binnenruimtes, dient extra aandacht te gaan naar de vochthuishou-
ding en mogelijke koudebruggen. Dat zijn de plaatsen in een gebouw 
waarlangs de koude de gemakkelijkste weg van buiten naar binnen vindt.

Besteed extra aandacht aan bouwknopen. Dat zijn plekken waar de iso-
latie doorbroken wordt, bijvoorbeeld tussen de vloer en de wand. Om 
koudebruggen te vermijden, isoleert u ook de bouwknopen.

Een goed geïsoleerd en luchtdicht gebouw vereist een gecontroleer-
de ventilatie. Slechte lucht moet worden afgevoerd, verse lucht toege-
voerd. Voor kleine bedrijfsruimtes, winkels en kantoren kan dat bijvoor-
beeld door afsluitbare roostertjes in de ramen.
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TIP 14 
Luchtdicht bouwen: opletten voor spleten en kieren

Het belang van een luchtdicht gebouw wordt vaak onderschat. In een 
luchtdicht gebouw kan de lucht enkel naar binnen en naar buiten via 
ventilatieroosters of kokers. De ventilatie is gecontroleerd en afgestemd 
op de noden van de gebruikers. In een gebouw dat niet luchtdicht is, is 
de ventilatie afhankelijk van de wind en van de temperatuur. Wordt het 
gebouw warmer dan de omgeving, dan werkt het als een schoorsteen: 
lucht komt binnen via kieren op het gelijkvloers en ontsnapt via kieren 
op de hogere verdiepingen. Op de plaats van de kieren is de muur ook 
kouder. Als vochtige lucht daarmee in aanraking komt, slaat het vocht 
neer en ontstaan er vochtproblemen.

Luchtdicht bouwen of verbouwen is dus de boodschap, ongeacht 
welk ventilatiesysteem u gebruikt. Met een goede luchtdichtheid kan 
u uw E-peil doen dalen met 5 à 15 E-punten. Maar naast lagere verwar-
mingskosten zijn er nog andere voordelen:
• u creëert een comfortabel en gezond binnenklimaat,
• het ventilatiesysteem functioneert goed,
• tocht, vocht en schimmel krijgen geen kans,
• luchtdichtheid is een eerste, essentiële voorwaarde voor een goede 

geluidsisolatie en voldoende brandveiligheid.

Om een gebouw luchtdicht te maken moet u een ononderbroken lucht-
dichte laag creëren aan de binnenkant van de isolatielaag. Luchtscher-
men, muren en vloeren zijn doorgaans luchtdicht. Mogelijke problemen 
situeren zich vooral in de aansluitpunten, bijvoorbeeld tussen muur en 
vloer, of tussen muur en ramen. Die punten noemt men ook wel de 
bouwknopen. Voor een betere luchtdichtheid kan u best:
• zo weinig mogelijk verschillende constructiewijzen combineren in een 

gebouw (bijvoorbeeld massiefbouw en skeletbouw).
• doorboringen zo veel mogelijk vermijden. Maak zo weinig mogelijk 

stopcontacten in de buitenwanden en neem voorzorgen om het 
luchtscherm niet te doorbreken.

• voorzien in een leidingspouw. Zo vermijdt u dat het luchtscherm 
voortdurend geperforeerd wordt.
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TIP 15 
Zonnewarmte in de winter,  
koele nachtlucht in de zomer

De zon schijnt gratis. De zonnewarmte is zeker welkom in de winter en 
in de tussenseizoenen.
• Ruimtes die overdag gebruikt worden, plant u best in aan de zuidkant. 

Weinig gebruikte plaatsen komen idealiter aan de noord- en westzijde 
van het gebouw.

• Wil u zo veel mogelijk licht en warmte binnenlaten, weet dan dat hel-
lend of horizontaal glas een grotere fractie van de zonnestraling op-
vangt.

• Hou bij de keuze van het glas rekening met de zontoetredingsfactor 
(ZTA), die bepaalt welk gedeelte van de zonne-energie uiteindelijk in 
het vertrek terechtkomt. Hoe lager die waarde, hoe minder zonne-
warmte erdoor kan. Een ZTA van 0,45 betekent dat 45% van de op-
vallende zonnewarmte in het vertrek terechtkomt. Ramen op het zui-
den hebben best een lagere ZTA, ramen gericht op het noorden een 
hogere. Zo minimaliseert u het warmteverlies en maximaliseert u de 
zonnewinst.

Om oververhitting in de zomer te vermijden, dient u de warmte zo veel 
mogelijk buiten te houden. (Lees meer bij de volgende tips)

In de zomer kan u ook ’s nachts intensief ventileren. De relatief koele 
buitenlucht stroomt het gebouw binnen, zodat er overdag minder airco 
nodig is. Ventileren kan bijvoorbeeld via toevoerroosters in de gevels, de 
afvoer verloopt via ventilatietorens op het dak, dakvensters en schou-
wen.
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TIP 16 
Verwarm enkel waar nodig

Verwarmen vergt veel energie. Zet u de thermostaat een graad lager, dan 
bespaart u al snel enkele procenten op uw energiefactuur. In kantoren 
volstaat 20 à 21°C.

Enkel wanneer het nodig is

’s Nachts kan u de temperatuur best verlagen naar 16°C. Zo bespaart 
u, terwijl het hele gebouw niet volledig afkoelt. Dat zou extra energie 
kosten om alles opnieuw op te warmen. U kan gebruikmaken van een 
programmeerbare klokthermostaat. Op vooraf ingestelde tijden – bij-
voorbeeld het einde of het begin van de werkdag – wordt de verwar-
ming automatisch aangepast. Voor langere periodes zoals weekends en 
feestdagen kan u de verwarming uitschakelen, net als in de zomer. Als 
uw ketel een waakvlam heeft, vergt die ook energie.

Met thermostatische kranen

Sommige ruimten kunnen permanent op lagere temperatuur blijven 
staan, zoals gangen, sociale ruimtes, een computerlokaal dat zichzelf 
verwarmt. Thermostatische kranen zijn hier een goede oplossing. Ze 
hebben een eigen temperatuurvoeler of -sensor, zodat de warmteafgifte 
van de radiator wordt aangepast.

Opdelen in verdeelkringen

U kan het gebouw ook opdelen in verdeelkringen en die verwarmen vol-
gens behoefte. Een groep kantoren aan een zuidraam heeft bijvoorbeeld 
minder verwarming nodig. U kan daarmee zo’n 5 à 15% op het aardgas-
verbruik besparen. De meerkosten van een systeem met groepen hebt u 
in 1 à 3 jaar terugverdiend.

Decentraal verwarmen

Centrale verwarming is doorgaans een zuinige oplossing. Maar soms kan 
één grote verwarmingsketel beter vervangen worden door meerdere, 
kleinere verwarmingsketels, bijvoorbeeld als het niet overal even warm 
hoeft te zijn en als de distributieverliezen beduidend verlaagd kunnen 
worden. In het weekend wil u misschien een enkele ruimte opwarmen, 
maar niet het hele bedrijf.
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Werknemers sensibiliseren

Maak uw werknemers ook attent op het energieverbruik. Zet de thermo-
staat en thermostatische kranen op duidelijk zichtbare plaatsen, dan is de 
temperatuurregeling transparanter.
• Houd ramen en deuren dicht als de verwarming opstaat.
• Dek verwarmingstoestellen nooit af. Het is niet alleen energieverspil-

ling, bij convectoren ontstaat ook brandgevaar.
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TIP 17 
Verwarmen met aardgas, stookolie, elektriciteit of 
hernieuwbare energie?

Of uw verwarmingssysteem milieuvriendelijk is, hangt af van de hoeveel-
heid energie die u verbruikt en niet zozeer van de energiebron.

Aardgas heeft veel voordelen voor KMO’s:
• Er is geen opslagtank of brandstofvoorraad nodig. Er is geen kans op 

lekken.
• Aardgasketels hebben een hoger rendement dan stookolieketels, zelfs 

bij groene stookolie.
• Aardgas wordt beschouwd als een milieuvriendelijke brandstof. Bij ver-

branding zouden minder schadelijke stoffen vrijkomen dan bij stook-
olie.

• De installatiekosten van aardgas zijn lager.

Verwarmen op elektriciteit is duur voor een KMO, tenzij u beschikt over 
een warmtepomp in een goed geïsoleerd gebouw. Financieel interes-
sant is dat u de warmtepomp ’s nachts kan laten draaien om te besparen. 
Als u nog verwarmt met accumulatoren kijkt u best uit naar interessan-
tere oplossingen.

Verwarmen met hernieuwbare energie vergt initieel een grote investe-
ring, maar die hebt u, afhankelijk van de gekozen technologie, op een 
aantal jaar terugverdiend. Nadien kan u genieten van ‘gratis’ energie. 
Voorlopig is de opslag van de opgewekte energie nog duur. U hebt dus 
nog steeds een alternatief nodig voor de momenten dat er geen her-
nieuwbare energieproductie is, tenzij u gebruikmaakt van biomassa. Wel 
kunt u uw energieverbruik plannen en afstemmen op de productie van 
hernieuwbare energie.

Sommige KMO’s kiezen voor stookolie:
• Stookolie is een veilige brandstof.
• U kan zelf plannen wanneer u stookolie bestelt.
• Het rendement van condensatieketels op stookolie komt in de buurt 

van condensatieketels op gas.
• Sommige bedrijven gebruiken al stookolie voor de motoren in hun 

productieproces. U hoeft dan niet te investeren in een tweede opslag-
tank.
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TIP 18 
Vervang een conventionele ketel door een 
hoogrendementsketel

Oude centraleverwarmingsketels hebben een laag rendement. Als u over 
een installatie beschikt die ouder is dan 20 jaar, kan u die best vervangen. 
Ook als uw oude installatie nog niet defect is.
• Kies voor een lagetemperatuurketel, een zuinige ketel op aardgas of 

op stookolie die het water minder sterk opwarmt, tussen 30 en 70°C. 
Om effectief te genieten van de voordelen van de lagetemperatuur-
ketel moet ook de installatie daarop voorzien zijn:

 – de verwarmingselementen werken prima op lage temperatuur, zoals 
vloerverwarming,

 – de radiatoren moeten ook bij een lage keteltemperatuur nog vol-
doende warmte afgeven. Kies daarom radiotoren die groot genoeg 
zijn.

 – de instelling van de keteltemperatuur is zo laag mogelijk of gebeurt 
automatisch via een buitenvoeler (hoe kouder het wordt, hoe war-
mer het ketelwater),

 – er is een precies regelsysteem (kamerthermostaat met kleine tempe-
ratuursafwijking < 1°C).

• Of kies voor een condensatieketel. Dat is een lagetemperatuurketel 
die ook de warmte van de waterdamp benut die bij de verbranding 
vrijkomt. In vergelijking met een lagetemperatuurketel kan u een ener-
giebesparing tot 10% halen. Bij aankoop zijn condensatieketels iets 
duurder, maar qua verbruik wint u dat in twee à vier jaar terug. Let 
wel op: sommige modellen werken enkel op duurdere, zwavelarme 
‘groene’ stookolie.

• U kan ook kiezen voor een warmtepomp, een duurzaam energiesys-
teem dat energie op lage temperatuur uit de bodem, het grondwater, 
de buitenlucht of afvalwarmte omzet in bruikbare warmte. Warmte-
pompen zijn duurder dan ketels, maar energiezuiniger. (Zie hoofdstuk 
hernieuwbare energiebronnen.)

Let op het kwaliteitslabel

Bij verwarmingsketels geven kwaliteitslabels het rendement aan. Die ke-
tels zijn ook volledig in de regel met de huidige uitstootnormen.
• HR+ (hoogrendementsketels) en HR TOP (condensatieketels) voor 

gasketels.
• OPTIMAZ (hoogrendementscombinaties met lage temperatuurtech-

niek) en OPTIMAZ-elite (condensatieketels) voor stookolieketels.
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Vloer- of wandketel

Wat de plaatsing van verwarmingsketels betreft, kan u opteren voor een 
vloerketel of een wandketel. De keuze is afhankelijk van:
• de grootte van de KMO. Wandketels zijn compacter en beperkt qua 

vermogen, wat maakt dat ze minder geschikt zijn om grote ruimtes te 
verwarmen. Bij een wandketel is al een expansievat en circulatiepomp 
ingebouwd. U kan ze ook voor warm water gebruiken.

• de duurzaamheid. Een vloerketel gaat in principe langer meer dan een 
wandketel.
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TIP 19 
Kies de juiste verwarmingselementen

Er bestaan verschillende soorten verwarmingselementen: warmwater-
convectoren, radiatoren, vloer-, muur- of luchtverwarming of een com-
binatie ervan. Kies een systeem dat het best past bij uw noden.

Bij convectiewarmte warmen convectoren lucht snel op. Het water 
stroomt door een koperen buis met aluminium lamellen die de lucht 
opwarmen die door het gebouw verspreid wordt. Ze zijn vooral geschikt 
voor goed geïsoleerde gebouwen en ruimtes met veel grote ramen. Er 
zijn zowel vloerconvectoren als wandconvectoren. Bij vloerconvectoren 
is een goede isolatie en een luchtdichte afsluiting van de kruipruimten 
essentieel. Ze worden vaak geplaatst in putten voor ramen die tot op de 
vloer komen.

Bij stralingswarmte warmen radiatoren geen lucht op, maar zenden 
elektromagnetische golven uit die warmte afgeven als ze op voorwer-
pen vallen. Ze verwarmen trager dan convectoren. Wel bieden ze een 
aangenamer binnenhuisklimaat, omdat ze ook warmte afstralen.

Vloer- of muurverwarming zijn een goede keuze als u ze combineert 
met een condensatieketel of warmtepomp. De aangepaste stralings-
warmte en de plaatswinning – zo’n verwarmingstoestel is onzichtbaar 
– zijn een belangrijk pluspunt. Dat type verwarming biedt ook een opti-
male luchtkwaliteit. Zo is er geen verplaatsing van stof en geen overbodi-
ge opwarming van het plafond. Nadeel is dat vloer- of muurverwarming 
traag opwarmt, daarom combineert men ze vaak met radiatoren. Goede 
isolatie is belangrijk.

Luchtverwarming is geschikt voor goed geïsoleerde gebouwen. Ze biedt 
zowel verwarming als ventilatie, zodat u in de zomer ook kan koelen. Bij 
luchtverwarming zijn er enkel kleine roosters in de muur, de vloer of het 
plafond. De opwarmtijd is kort en u kan de temperatuur heel nauwkeurig 
regelen. Het systeem voert steeds verse en gefilterde lucht aan.



39Verwarming

TIP 20 
Gebruik convectie of straling in grote bedrijfshallen

Grote bedrijfshallen gaan vaak gepaard met grote warmteverliezen, ze-
ker als u gebruikmaakt van centrale verwarming. Plaats daarom meer-
dere toestellen met een klein vermogen. Verwarm enkel waar nodig, zo 
bespaart u al snel veel energie.

Bij hoge ruimtes stijgt veel warme lucht naar het dak. Dat noemt men 
stratificatie. Om de warmte terug te sturen kan u gebruikmaken van con-
vectie, straling of andere destratificatoren.
• Convectieverwarming blaast warme lucht door luchtverhitters op 

aardgas. U krijgt een goede verdeling van de warme lucht, op voor-
waarde dat de ruimte niet al te hoog is. Het rendement varieert van 
88% tot 98% voor condensatiesystemen.

• Stralingswarmte is geschikt voor hoge ruimtes van vier meter of hoger. 
De warmte kan gericht worden op al dan niet afgebakende zones. 
Dit type warmte voelt aangenaam, ook als de omgevingstemperatuur 
lager dan gewoonlijk is. Straling is ideaal als u de ruimte slechts plaat-
selijk of gedeeltelijk wil verwarmen of als de deur vaak openstaat. Of 
als de slechte isolatie moeilijk te verbeteren is. Let wel op met het 
gebruik van stralingswarmte in ruimtes met veel rubber, textiel, papier 
of karton.

• Er bestaan ook lichtgevende stralingspanelen met gloeiende kerami-
sche stenen die warmte afgeven op hoge temperatuur. Die hebben 
een rendement van 50 à 70%. U kan ook gebruikmaken van donkere 
stralingsbuizen die stralen tussen 200 en 500 °C met een rendement 
van 50%. Eén zijde van de buis bevat een brander, de andere een af-
zuigventilator.

• Destratificatoren zijn ventilatoren onder het dak of systemen waarbij 
men koude lucht injecteert. Beide zorgen ervoor dat de warme lucht 
terug naar beneden keert.
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TIP 21 
Optimaliseer uw verwarmingsinstallatie: 
kijk naar distributie- en afgifterendement

Het rendement van uw installatie is eveneens afhankelijk van de leidin-
gen:
• In niet verwarmde ruimtes, kan u best de verwarmingsleidingen isole-

ren. Zo gaat er minder energie verloren.
• Houd het leidingennet zo kort mogelijk. Zo bespaart u op de installa-

tiekosten en is er minder warmteverlies.

Ook de afgifte van warmte van de radiatoren kan u verbeteren:
• Bevestig reflecterende radiatorfolie achter de radiatoren. De warmte 

weerkaatst dan naar het lokaal of het bureau, in plaats van in de muur 
te verdwijnen.

• Plaats geen radiatoren voor een glasoppervlakte, dat zorgt voor over-
bodig warmteverlies.

• Hang geen gordijnen over radiatoren en zorg dat er geen meubels 
voor staan. Dat verhindert een goede warmteverspreiding.

• Verwijder geregeld stof tussen panelen en lamellen. Dan wordt de 
warmteafgifte niet belemmerd.

• Laat niets drogen op een radiator. Het verhindert een goede warmte-
verspreiding en betekent energieverlies.

Een waakvlam die steeds brandt, kost op jaarbasis 30 à 45 euro aan ener-
gie. Met een elektronische ontsteking spaart u die meerkosten uit.

Zorg tot slot voor een goed onderhouden installatie. Radiatoren ont-
luchten verhoogt het rendement. Laat een aardgasketel om de twee jaar 
nakijken. Bij stookolieketels met een vermogen groter dan 20 kilowatt is 
een jaarlijks onderhoud wettelijk verplicht. Enkel een erkend technicus 
mag een onderhoudsattest afleveren met de resultaten van de rook-
analyse.

U kan genieten van een verhoogde investeringsaftrek als u leidingen, 
afsluiters en kanalen isoleert.
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TIP 22 
Gebruik geen elektrische boilers

Sanitair warm water kan worden geproduceerd met hetzelfde toestel 
als voor de verwarming van de lokalen (combitoestel) of met een afzon-
derlijke ketel. Voor de opwarming van water verbruikt een aardgas- of 
stookolietoestel bijna de helft minder energie dan elektriciteit.

Doorstroomtoestel of boiler?
• Doorstroomtoestellen of geisers zijn zuiniger in verbruik omdat het 

water enkel opgewarmd wordt wanneer u de warmwaterkraan open-
draait. Bij een boiler wordt het water op temperatuur gehouden in een 
boiler of opslagvat. Nadeel is dat u bij een doorstroomtoestel iets lan-
ger moet wachten op warm water.

• Gebruik boilers uit inox.
• De ideale temperatuur om uw boiler op af te stellen is 60 à 65° C.

Als u uw warmwatertoestellen dicht bij een aftappunt plaatst, vermijdt 
u warmteverlies in de warmwaterleidingen en krijgt u ook sneller warm 
water uit de kraan. Isoleer voldoende de leidingen die buiten het geïso-
leerde deel van uw gebouw liggen.

Kies voor een regelbare circulatiepomp, waarmee het warme water 
wordt rondgestuurd. Het debiet van een regelbare circulatiepomp past 
zich aan aan de noden. Zulke pompen hoeven niet continu te draaien in 
tegenstelling tot oudere niet-regelbare pompen.
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TIP 23 
Recupereer restwarmte

Restwarmte – ook wel warmtelozing genoemd – is de overtollige warm-
te die vrijkomt bij een industrieel proces en die doorgaans verloren gaat. 
Restwarmte wordt veelal afgegeven aan water of aan de buitenlucht, al 
dan niet via een schoorsteen.

Ook KMO’s hebben productieprocessen met restwarmte. Enkele voor-
beelden:
• de overtollige warmte op de baklijnen van een koekjesfabriek,
• de restwarmte van de droog- en moffelovens bij industriële schilders,
• de restwarmte van compressoren en vacuümpompen van drukpersen 

of drogers met warme lucht in een drukkerij.

U kan energie besparen door de warmte uit het ene deelproces te recu-
pereren en te hergebruiken elders in hetzelfde proces of voor een ander 
proces zoals de voorverwarming van sanitair water of kantoorruimten.

In de metaalindustrie kan de restwarmte van een oven bijvoorbeeld aan-
gewend worden voor de verwarming van de diverse baden (o.a. ontvet-
ting).

Als de overtollige warmte niet nuttig is in uw eigen bedrijf, kan ze met 
een buurbedrijf worden uitgewisseld. Kijk echter eerst intern. Transpor-
teren buiten uw bedrijf is duurder en zorgt voor bijkomende verliezen.

De terugwinning van warmte kan gebeuren met een warmteterugwin-
kast, bijvoorbeeld een warmtewisselaar. Die wordt bijvoorbeeld geplaatst 
tussen de afvoer- en de aanzuigkanalen van een droogkast. De warmte 
uit de afvoer wordt dan overgedragen op de (centrale) luchttoevoer. Als 
het tijdstip van de warmtevraag en de warmtebehoefte verschillend zijn, 
kan u ook opslag overwegen.

De kosten voor het hergebruiken van restwarmte zijn onder meer afhan-
kelijk van de leidingen die gelegd moeten worden. Warmtepompen laten 
ook toe om restwarmte te valoriseren op een hogere temperatuur.

Tip: er is een verhoogde investeringsaftrek van 14,5% voor het plaatsen 
van warmterecuperatietoestellen (warmtewisselaar) of opvangappara-
tuur in een bestaand systeem.
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TIP 24 
Hou de warmte buiten in de zomer

Of een gebouw koel blijft in de zomer, hangt af van het gebruikte ma-
teriaal. Materialen met een hoge warmteopslagcapaciteit zoals baksteen 
en natuursteen, maar ook alternatieven zoals papiervlokkenisolatie en 
houtvezelisolatie zullen warmte geleidelijk opslaan en vertraagd weer af-
geven. Zo duurt het langer eer ook de lucht warm wordt. Een gebouw 
in hout is bijvoorbeeld sneller warm in de zomer dan één in baksteen. 
Een hoge warmteopslagcapaciteit werkt regulerend. Let wel dat de ther-
mische massa van de materialen goed toegankelijk moet zijn. Muren, 
vloeren en plafonds zijn best niet afgesloten door tapijt of een verlaagd 
plafond.

Met isolatie en zonlichtreflectie van uw dak kan u de warmtedoorslag 
gevoelig verminderen.
• Een plat dak kan u best zo wit mogelijk maken, bijvoorbeeld met witte 

roofing.
• Ook een groendak biedt soelaas: de aarde en de planten op het dak 

isoleren, dempen geluid, bieden bescherming tegen uv-straling en 
temperatuurschommelingen, vangen regenwater op en zorgen zo 
voor een vertraagde afvoer, zo wordt ook uw riolering niet overbelast.

Buitenzonwering is een must, zeker aan de zonkant. Dat kan met:
• een dakoversteek – een ver overstekend dak – aan de zuidkant. In 

de zomer, als de zon hoog staat, vermijdt u dat de zonnestralen diep 
doordringen in de woning. Dat gebeurt wel in de winter als de zon laag 
staat. Een ander pluspunt van een dakoversteek is een aangenamere 
lichtinval, die niet direct instraalt op de werkplek.

• een instelbaar zonweringsysteem, wat interessant is voor west-, oost- 
en zuidgevels. Soms is een zonwering praktisch of esthetisch niet mo-
gelijk. Een alternatief is zonwerend hoogrendementsglas. Dat kan ook 
voor lichtstraten en koepels.

• Ook loofbomen, hagen en natuurlijke dakoversteken kunnen gebou-
wen beschermen tegen wind of te veel zonnewarmte.

Vermijd warmte van apparatuur en verlichting.
• De ruimtes waarin ze staan, zullen sneller opwarmen in de zomer.
• Plaats zo veel mogelijk energiezuinige lampen en beperk het lichtge-

bruik.
• Zet toestellen die warmte afgeven in een lokaal waar niet gewerkt 

wordt.
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TIP 25 
Koel niet meer dan nodig, overweeg ventilatoren

Een van de meest gemaakte fouten bij airco is een te groot verschil 
met de buitentemperatuur. Dat is onaangenaam en ongezond. Maar het 
vergt ook enorm veel energie. Kijk nooit naar het absolute niveau van de 
binnentemperatuur. In de regel geldt dat u vijf à zes graden lager koelt 
dan buiten.

Overweeg ventilatoren. De luchtverplaatsing wordt als aangenaam er-
varen.

Koel geen werklokalen waar niemand aanwezig is. Vaak hebben kan-
toren een eigen airconditioning per ruimte, met elk een eigen instelling. 
Zo’n systemen worden niet altijd uitgeschakeld. Schakel ze daarom ma-
nueel uit of via een schakelklok of sensor.

Sensibiliseer uw werknemers om de ramen gesloten te houden en de 
deuren zo weinig mogelijk open te laten als de airco in werking is.

Bij een groot aircosysteem maakt u best gebruik van een automatische 
instelling. Zo maakt u optimaal en efficiënt gebruik van het systeem. Let 
op:
• correcte temperatuurverschillen
• de werktijden

Vermijd gelijktijdig koelen én verwarmen. Het lijkt absurd, maar in de 
praktijk komt het wel eens voor, zeker als u gebruikmaakt van verschillen-
de luchtgroepen of van apart geregelde verwarmings- en koelsystemen. 
Dat is uiteraard dweilen met de kraan open. Misschien komen er geen 
klachten, maar uw energierekeningen gaan zeker de hoogte in.
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TIP 26 
Optimaliseer uw airco-installatie

Koeling, verwarming en ventilatie bekijkt u best in zijn geheel. Zorg voor 
een globale optimalisatie ervan. Met deze extra tips zorgt u voor een 
optimaal rendement.
• Let erop dat de condensor van de airco zijn warmte kwijt kan. Zet de 

motor dus op een zo koel mogelijke plaats en zorg ervoor dat zich 
geen stof en vuil afzetten op de lamellen.

• Met een goed onderhoud zorgt u voor een optimale temperatuur-
afstelling en koelinhoud. Zie het niet over het hoofd. Vaak blijkt dit de 
meest kosteneffectieve investering.

• Isoleer de koude leidingen tussen de koelmotor en de airconditioning. 
Die beperking van het koudeverlies is minder rendabel dan warmte-
leidingen te isoleren door het kleinere temperatuurverschil. Een bijko-
mend voordeel is dat condensatie vermeden wordt op de leidingen.

• Als u ook het toerenniveau van de ventilatoren verlaagt met een fre-
quentieregelaar, kan u tot 30% besparen.

• In de praktijk zijn motoren van ventilatoren ontworpen voor een veel 
groter vermogen dan dat meestal nodig is. Met het aanbrengen van 
een frequentieregeling op de aandrijfmotor van de ventilator kan u 20 
tot 50% besparen. Grosso modo geldt dat de terugverdientijd korter is 
dan 5 jaar voor motoren met een vermogen van 15,5kW.
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TIP 27 
Kies een ventilatiesysteem dat past bij uw bedrijf

De luchtkwaliteit op kantoor is soms veel slechter dan in de open lucht. 
Te veel isolatie en te weinig ventilatie zorgen voor ongezonde lucht 
waarin huisstof, schimmels, virussen, bacteriën en zelfs schadelijke che-
mische stoffen zich ophopen. Dat kan u nochtans vermijden met een 
goede ventilatie.

U heeft de keuze uit:
• een volledig natuurlijke ventilatie via regelbare openingen of -roosters 

die werken op basis van druk- en temperatuurverschillen (in het jargon 
systeem A),

• een volledig mechanische ventilatie waarbij ventilatoren de aan- en af-
voer verzorgen, in combinatie met een kanalenstelsel met toevoer- en 
afvoermonden (in het jargon systeem D)

• gemengde systemen met een natuurlijke aanvoer en mechanische af-
voer (in het jargon systeem C)

De meest energiezuinige ventilatiesystemen zijn volledig mechanisch, 
met energieterugwinning. Tussen toevoer en afvoer komt een warmte-
wisselaar die een deel van de afgevoerde warmte overdraagt op de fris-
se toevoerlucht, en die aanvoerlucht dus voorverwarmt. Vereiste is een 
luchtdicht kanalennetwerk en een luchtdicht gebouw. Bij een renovatie 
is dat niet altijd makkelijk te realiseren. De keuze van het systeem is dus 
heel afhankelijk van uw concrete situatie. Hou rekening met het speci-
fieke gebouw, de elektriciteitsfactuur, de invloed op het E-peil, maar ook 
met de kosten voor de aankoop, de installatie en het onderhoud.

Kies bij systeem D een degelijke warmtewisselaar:
• Kruisstroomplatenwarmtewisselaars of tegenstroomwisselaars beha-

len temperatuurrendementen van 60 tot 95%.
• Recuperatieve warmtewisselaars doen het nog beter, maar zijn er en-

kel voor grote installaties.
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TIP 28 
Voorzie in een goede regeling van uw ventilatie

Een automatische regeling verzekert voldoende toe- en afvoerdebiet, 
enkel wanneer dat nodig is. Zo’n variabel debietsysteem is energiezui-
niger dan een constant debietsysteem. Voorzie in een regeling op maat 
van uw noden. Zo kan u de debieten automatisch regelen op basis van:
• luchtkwaliteit met detectie van CO₂ of vluchtige organische stoffen 

(VOS). Dat is de meest energiezuinige oplossing. De ventilatie wordt 
gestuurd naargelang de vervuilingsdrempels die u hebt ingesteld.

• aanwezigheid (met infrarooddetectie)
• vocht (met vochtdetectie)
• de dagindeling van uw werknemers (met een klok)
• of een combinatie hiervan

Verder kan u kiezen voor:
• een lokale regeling of regeling per ruimte, waarbij u de toevoer- of 

afvoeropeningen regelt
• een centrale regeling of regeling ter hoogte van de ventilatie-unit, 

waarbij de unit voorzien is van een meerstandenschakelaar
• een combinatie van beide.

Besteed ook aandacht aan geluidshinder. Er zijn geluidsisolerende ven-
tielen, regelbare toevoeropeningen en doorstroomopeningen. Daarbij 
geldt: hoe langer de afstand van de opening met geluiddempend ma-
teriaal, hoe beter de isolatie. Een muurrooster laat minder lawaai door 
dan een raamrooster. Ook bij de kanalen kan u lawaai van de installatie 
vermijden:
• Zorg voor geluidsdempers in de kanalen voor mechanische ventilatie. 

Reken daarvoor voldoende plaats in, ze kunnen al snel redelijk groot 
worden. Hou ook rekening met het bijkomende drukverlies ten gevol-
ge van die geluidsdempers.

• Vermijd dat kanalen in contact komen met muren of vloeren. Vul de 
holle ruimten ter hoogte van openingen daarom op met minerale wol 
of met een ander elastisch materiaal (dus geen hard PU-montage-
schuim).

• Beperk de luchtsnelheid in de kanalen door de juiste diameter te kie-
zen.
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TIP 29 
Kies energiezuinige ventilatoren en kanalen

Het langdurige energieverbruik van ventilatoren kan oplopen.

Kies daarom voor:
• Hoogrendementsventilatoren met low-lossmotoren
• Gelijkstroommotoren met toerentalregeling
• Ventilatoren met achterwaarts gebogen schoepen
• Ventilatoren met directe aandrijving met platte riemen in plaats van 

V-riemen

Het ventilatievermogen is afhankelijk van het hele kanalennetwerk. Be-
spaar tot 20% op energieverliezen:
• Bij kanalen voor mechanische ventilatie blijft het kanalennet best zo 

compact mogelijk. Het aantal bochten, vernauwingen en T-stukken 
wordt beperkt tot een minimum. Vermijd zo veel mogelijk flexibele 
verbindingen. Zo beperkt u drukverliezen in de leiding.

• Kies voor gladde kanalen met een ruime diameter en gladde bochten. 
Zorg bij rechthoekige kanalen zeker voor afrondingen in de bochten.

• Let op de weerstand (het drukverlies) van luchtfilters en warmtewisse-
laars.

• Zorg voor luchtdichte kanalen en aansluitingen.

Vergeet het nodige onderhoud niet. Schakel om de 1 tot 3 jaar een in-
stallateur in om de installatie te inspecteren en zo nodig de kanalen te 
reinigen en de instellingen bij te regelen. Reinig en/of vervang ook gere-
geld filters, en reinig toevoer- of afvoeropeningen. Vooral bij een volledig 
mechanische ventilatie is dat belangrijk.
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TIP 30 
Kijk na of u recht hebt op subsidies en premies

Tegemoetkomingen van de federale overheid

verhoogde investeringsaftrek voor allerhande energiebesparende maat-
regelen:
• isolatie en nieuwe ramen in bestaande gebouwen,
• isolatie van bestaande apparaten en leidingen, het afdekken van vloei-

stofbaden,
• isolerende bekleding in bestaande ovens,
• beperking van het ventilatieverlies in bestaande gebouwen,
• plaatsing van warmterecuperatietoestellen of opvangapparatuur,
• investeringen om het rendement te verbeteren van verwarming, ver-

branding en klimatisering.

Voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) bedraagt de verhoogde af-
trek 14,5%. De verhoogde aftrek geldt ook voor milieu-investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling. Voor sommige categorieën worden de in-
vesteringen slechts gedeeltelijk aanvaard, in verhouding tot de verkregen 
verhoging van het energetisch rendement. Info: www.minfin.fgov.be

vermindering van accijnzen en heffingen voor convenantbedrijven. In 
ruil voor de engagementen aangegaan in het kader van het Benchmar-
king- of Auditconvenant kunnen toegetreden bedrijven genieten van 
enkele voordelen.

Info: www.energiesparen.be en 02/553.46.00

Tegemoetkomingen van de Vlaamse Overheid

Ecologiepremie (EP-Plus): voor bedrijven die hun productieproces mili-
euvriendelijker of energiezuiniger organiseren. Enkele voorbeelden:
• luchtontvochtiger met tussengeschakelde warmtewisselaar,
• aansluiting op een bestaand warmtenet inclusief warmtewisselaar,
• aanwenden geothermische energie in een gesloten systeem,
• aanwenden geothermische warmte in een open (warmte/koude op-

slag)of gesloten (boorgat-energieopslag) systeem,
• recuperatie van restenergie (warmte/koude) voor gebouwklimatisatie 

en/of voor gebruik in industriële processen,
• destratificator of ondersteuningsventilatoren,
• stalen recuperatoren voor moffelovens voor warmterecuperatie,

http://www.minfin.fgov.be
http://www.energiesparen.be
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• verbeterde expansieregeling voor koelinstallaties door vloeistofonder-
koeling voor het expansieventiel,

• warmteterugwinning bij (vaat)spoelmachines of (vaat)wasmachines of 
wasdrogers,

• gesloten koeltunnel door middel van indirecte koeling met buitenlucht.

Korting onroerende voorheffing: 20% voor gebouwen met een E-peil van 
ten hoogste E70, 40% voor gebouwen met een E-peil van ten hoogste 
E40. De vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automa-
tisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft zelf niets te ondernemen.

10% bijkomende IWT steun voor duurzame technologische ontwikkeling 
(bij besparing van grondstoffen of energie, reductie van emissies...)

Financiële ondersteuning voor energie-advies.
• Via de KMO-portefeuille kunnen KMO’s en vrije beroepen per kalen-

derjaar 15.000 euro subsidie krijgen voor opleiding, advies, advies 
internationaal ondernemen en technologieverkenning. Info: www.
kmo-portefeuille.be.

Steun specifiek voor land- en tuinbouw
• technisch advies en ondersteuning inzake energiebesparing

Groene waarborg
• waarborg voor een lening of een leasing die ondernemingen aangaan 

voor de financiering van energiebesparende investeringen.

Tegemoetkomingen van uw netbeheerder

Premies van Eandis en Infrax:
• isolatie voor dak, muur, vloer en kelder, hoogrendementsbeglazing (in 

bestaande gebouwen)
• zonneboiler, warmtepomp (in bestaande gebouwen en nieuwbouw)
• energiebesparende investeringen die voortvloeien uit een energieaudit

Investeringssteun van Elia
• energiebesparende investeringen na een energiestudie of energieau-

dit. Info: www.elia.be

Van het gemeentebestuur (in bepaalde gevallen). Vraag het na bij de 
gemeente.

http://www.kmo-portefeuille.be
http://www.kmo-portefeuille.be
http://www.elia.be
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Van het provinciebestuur (in bepaalde gevallen). Raadpleeg de subsidie-
databank voor de ondernemer en zoek op provincie. Info: www.agent-
schapondernemen.be/subsidiedatabank

Tegemoetkomingen van het Brusselse Gewest

Energiepremies van Leefmilieu Brussel voor gebouwen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
• premies voor studies en audits: haalbaarheidsstudie, blowerdoortest
• isolatie en ventilatie: passieve nieuwbouw, lage-energierenovatie, iso-

latie van dak, muren, vloer, ramen (superisolerende beglazing), mecha-
nische ventilatie

• groendak
• buitenzonwering
• efficiënte verwarming: condensatieketel, thermostaat, thermostati-

sche kranen, warmtepomp

Info: www.leefmilieubrussel.be

Steun voor milieuvriendelijke investeringen van de Gewestelijke Over-
heidsdienst Brussel (niet cumuleerbaar met energiepremies van leef-
milieu Brussel)
• thermische isolatie van gebouwen
• groendaken
• condensatieketel of modulerende of tweetrapsbrander
• passieve koeling
• toevoegen of vervangen van meetapparatuur
• verbetering van het rendement van koeltoestellen

Info: www.werk-economie-emploi.irisnet.be > premies en subsidies> 
KMO o zelfstandige>investeren om ons leefmilieu te verbeteren

Groene leningen: www.credal.be en www.leefmilieubrussel.be

http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank
http://www.agentschapondernemen.be/subsidiedatabank
http://www.leefmilieubrussel.be
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be
http://www.credal.be
http://www.leefmilieubrussel.be
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Kantoorautomatisering  
en -utilities

De doorsnee-KMO heeft heel wat kantoorapparatuur: computers, prin-
ters, faxen, scanners en kopieerapparaten. Al die toestellen verbruiken 
energie. Met energiezuinige toestellen en een slim gebruik kan u heel 
wat elektriciteit besparen.

Foto © Shutterstock
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TIP 31 
Kijk bij nieuwe toestellen ook naar verbruik

Op de markt zijn apparaten die bij gelijke prestaties minder verbruiken 
dan andere. Het is dus nuttig te informeren naar de energie-eigenschap-
pen van de toestellen, zowel in actieve stand als in stand-by. Energiela-
bels kunnen hierbij helpen.
• Energy Star wordt toegekend aan elektronische apparaten met een 

hoge energie-efficiëntie. In België is het label vooral gekend van pc’s 
en grafische apparaten. Het label is een initiatief van het Amerikaanse 
Environmental Protection Agency (of EPA). Info: www.eu-energystar.
org.

• Het TCO-label is een internationaal keurmerk voor kantoorapparatuur 
(monitoren en computeruitrusting). Toestellen die het label dragen, 
voldoen zowel aan de wettelijke voorzieningen als aan de vrijwillige 
akkoorden van over de hele wereld. Het TCO-label wordt toegekend 
door de Zweedse vakvereniging voor kantoorpersoneel. Info: www.
tcodevelopment.com.

• Het EU-Ecolabel wordt toegekend aan producten met een beperkte 
impact op het milieu. Er wordt onder meer rekening gehouden met de 
impact op de lucht- en waterkwaliteit, de energiebesparing, de levens-
duur en de beperking van afval. Info: www.ecolabel.be.

Deel waar mogelijk apparatuur zoals printers, scanners, ... Zo bespaart u 
op de investering en op het verbruik.

Ook multifunctionele toestellen zijn een goede keuze. Ze combineren 
fax, printer, scanner en kopieerapparaat. Ze verbruiken de helft minder 
energie dan losse apparatuur. De optie powermanagement kan hier 
evenwel complex zijn, met energieverlies als gevolg.

http://www.eu-energystar.org
http://www.eu-energystar.org
http://www.ecolabel.be
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TIP 32 
Laptops zijn energiezuiniger dan desktops

Een gemiddelde laptop (notebook) verbruikt 50 tot 80% minder energie 
dan de gemiddelde pc met een beeldscherm. Voor het maken van een 
laptop zijn ook minder materialen en grondstoffen nodig. Palmtops (klei-
ne zakcomputer) verbruiken nog minder energie, maar vervangen – in 
de praktijk – zelden laptops.

Laptops kan u nog energievriendelijker maken:
• Spaar zo veel mogelijk de batterijen, sluit laptops aan op het elektrici-

teitsnet. Batterijen opladen gaat altijd gepaard met energieverlies.
• Vermijd sluipverbruik. Laat de lader van uw laptop niet in het stopcon-

tact zitten, zo verbruikt hij nog energie.

Welk beeldscherm?

Hou bij de aankoop van een beeldscherm rekening met deze tips:
• Gebruik geen groter scherm dan nodig. Een groter scherm verbruikt 

meer energie.
• Hoe hoger de resolutie, hoe hoger het energieverbruik.
• Als de helderheid verhoogt, is ook het verbruik hoger. Stel de helder-

heid van uw scherm daarom zo laag mogelijk in.
• Platte LCD-schermen verbruiken de helft minder dan klassieke 

CRT-monitors. Ze geven ook minder elektromagnetische straling af.
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TIP 33 
Gebruik de instellingen voor energiebeheer

Het energiebeheer van uw computer kan u aanpassen: zet het standaard 
zo zuinig mogelijk.
• Als u het toetsenbord niet gebruikt, zal het beeldscherm automatisch 

dimmen. In deze stand-bystand zijn een deel van de functies uitge-
schakeld.

• Als u langer pauzeert, gaat de computer in slaap- of sluimerstand. De 
meeste functies zijn dan uitgeschakeld. Het duurt wat langer om de 
computer opnieuw gebruiksklaar te krijgen. U kan zelf instellen na hoe-
veel tijd de computer overschakelt naar een energiebesparende stand. 
De slaapstand kan u ook zelf aanzetten als u even weggaat. In tegen-
stelling tot wat soms verondersteld wordt, heeft de slaapstand geen 
negatief effect op de levensduur van het toestel.

Een screensaver heeft weinig nut en verbruikt alleen maar energie. Oor-
spronkelijk was een screensaver bedoeld om de (oude) CRT-monitoren 
te beschermen tegen inbranding. Bij de moderne LCD-schermen is dat 
gevaar er niet meer.

Energiebeheer kan u zelf instellen.
• In Windows: Ga naar Start, Instellingen en Configuratiescherm
• Bij Macintosh: Ga naar Extensiebeheer, Energiestand

Energiebeheer beïnvloedt de levensduur van toestellen of batterijen niet. 
Bovendien zijn er heel wat bijkomende voordelen:
• Als uw pc automatisch in slaapstand valt als er geen activiteit meer is, 

worden uw gegevens eerst bewaard op de harde schijf.
• In stand-by start uw pc sneller opnieuw op dan in slaapstand.
• U bespaart eveneens op airco. Een ruimte vol pc’s geeft heel wat 

warmte af.
• De energiebesparende standen maken minder geluid.
• U kan uw energiebesparende stand automatisch vergrendelen met 

een paswoord. Zo kan niemand uw persoonlijke documenten inkijken 
als u even weg bent.

• Automatisch uitgeschakelde beeldschermen geven minder elektro-
magnetische straling af.
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TIP 34 
Schakel uit wat u niet nodig heeft

Apparaten of toepassingen die u niet gebruikt, zet u beter af.
• Heel wat USB-apparaten aangesloten op uw pc of laptop verbruiken 

stroom. Koppel ze daarom los wanneer u ze niet gebruikt.
• Draadloze verbindingen als wifi en bluetooth verbruiken redelijk veel 

energie doordat ze constant zoeken naar draadloze verbindingen. De 
batterij van uw laptop, tablet of smartphone is sneller leeg.

Als u weggaat, zet u uw computer en beeldscherm best uit, ook tijdens 
een korte afwezigheid. Met de stekker in het stopcontact blijft uw com-
puter toch nog enkele watt verbruiken.
• Maak daarom gebruik van één stekkerdoos met een aan- en uitknop, 

waarop u uw computer aansluit en alle randapparatuur. Het sluipver-
bruik van transformators kan u zo vermijden met één druk op de knop.

• U kan ’s nachts ook werken met een schakelklok op de voedingen.
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Elektrische motoren
Motoren zoals pompen, ventilatoren, generatoren en compressoren ver-
bruiken veel energie. De meeste werken op elektriciteit, sommige op 
diesel- of gas. Elektrische motoren vertegenwoordigen ruim 80% van het 
industriële elektriciteitsverbruik.

Elektrische motoren
Motoren zoals pompen, ventilatoren, generatoren en compressoren 
verbruiken veel energie. De meeste werken op elektriciteit, sommige 
op diesel- of gas. Elektrische motoren vertegenwoordigen ruim 80% 
van het industriële elektriciteitsverbruik.
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TIP 35 
Stem vermogen af op de vraag

Meestal zijn de vermogens van motoren te groot. Zo verbruikt u te veel 
energie. Het energetische rendement daalt, tenzij u gebruikmaakt van 
elektronische sturingen (zie hieronder).

Als uw motor niet hoeft te draaien, zorg dan dat hij uitgeschakeld is. 
Bekijk ook op welke tijdstippen de elektrische toepassingen van uw pro-
ductieproces in dienst zijn. Misschien kunnen er op bepaalde tijden elek-
trische toepassingen uitgeschakeld worden, zodat ze niet allemaal gelijk-
tijdig hoeven te werken. Zo heeft u minder energie nodig voor hetzelfde 
rendement. Buiten de piekuren is stroom bovendien goedkoper.

Bekijk ook de voedende kabel van de motor. Als de sectie van de voe-
dende kabel te klein is, zal de kabel zeer warm aanvoelen. Dat komt door 
grote elektrische verliezen. Ideaal voelt de kabel koud of handwarm aan.
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TIP 36 
Vervang oudere motoren door hoogrendementsmotoren

Hoogrendementsmotoren (HR-motoren) zijn motoren waarin de me-
chanische en elektrische verliezen verminderd zijn tot een absoluut mi-
nimum, om zo energie te besparen. Hun rendement ligt 2 tot 11% hoger 
dan dat van klassieke motoren. De investeringskosten zijn hoger, maar 
lonen vrijwel altijd. De energiekosten zijn de grootste kostenpost in de 
totale levensduur van een elektrische motor (70-95 %). De energiebe-
sparing bedraagt al snel 30% gedurende de hele gebruiksduur. Daarnaast 
hebben HR-motoren nog andere voordelen:
• ze zijn bijna overal toepasbaar,
• er is minder interne warmteontwikkeling,
• de bedrijfszekerheid stijgt,
• ze zijn beter bestand tegen abnormale bedrijfscondities, zoals onder- 

en overspanning of faseonbalans,
• ze veroorzaken minder lawaai,
• de onderhoudstijd en -kosten dalen.
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TIP 37 
Gebruik frequentieregelingen

In vele bedrijfsprocessen verandert het productievolume continu. Het 
aanpassen daarvan met mechanische toepassingen is meestal zeer inef-
ficiënt. Met een frequentiesturing wordt het productievolume bijgesteld 
door de snelheid van de motor aan te passen. Dat is heel wat energiezui-
niger dan een gewone aan-uitregeling. Zeker bij pompen en ventilatoren 
is de besparing groot, gezien het vermogen van de motor afgesteld is op 
het debiet van de toepassing.

Niet op alle bestaande motoren kan u een frequentieregeling plaatsen, 
dat kan enkel op een specifiek type draaistroommotor. De kosten van 
een frequentieregelaar zijn afhankelijk van de complexiteit van de rege-
ling en het regelbereik. U kan er gemiddeld 25% energie mee besparen. 
Een frequentieregeling is interessant:
• als een apparaat wisselende vermogens moet leveren of
• als een apparaat regelmatig onder zijn maximum draait.

De terugverdientermijnen van een systeem voor frequentieregeling han-
gen af van de kracht van de motor en de exploitatieduur per jaar.

Subsidietip: Er is een verhoogde investeringsaftrek voor het plaatsen van 
meet- en regelapparatuur op bestaande installaties, enkel en alleen van-
uit energetisch oogpunt.

Ook het Brussels Gewest geeft steun:
• een energiepremie voor frequentieregelaars, tussen 50 en 400 euro 

per installatie, afhankelijk van het elektrische vermogen. Info: www.
leefmilieubrussel.be.

• een premie ter verbetering van het leefmilieu, voor apparaten die 
het energieverbruik van uw productieproces reduceren. Info: www.
werk-economie-emploi.irisnet.be >premies en subsidies >KMO of 
zelfstandige >investeren om ons leefmilieu te verbeteren.

http://www.leefmilieubrussel.be
http://www.leefmilieubrussel.be
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be
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Perslucht

Foto © Imagedesk

Perslucht
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TIP 38 
Vermijd sluipverbruik en lekkages

Een persluchtinstallatie comprimeert aangezogen lucht met een elek-
trische motor, voor uiteenlopende toepassingen. U gebruikt misschien 
perslucht voor het aandrijven van productiemachines en handgereed-
schap zoals boren en schuurmachines of voor het aanbrengen van lak 
en verf.

Perslucht is een dure vorm van energie. Ze verbruikt 5 keer zoveel als 
elektriciteit en heeft bovendien een laag rendement. Slechts 5 tot 14 % 
van alle toegevoerde elektriciteit is effectief nuttig als perslucht. Wees 
daarom zuinig met perslucht.
• Maak er zo weinig mogelijk gebruik van. U kan de compressor uit-

schakelen buiten bedrijfstijd. Dat ligt voor de hand, maar in de praktijk 
blijven veel systemen continu in bedrijf. Kies ook gereedschap met een 
laag verbruik. Het lekverlies van een persluchtpistool met transvector-
mondstuk is bijvoorbeeld 90% lager dan dat van een conventioneel 
pistool.

• Inspecteer uw installatie regelmatig en pak lekkages aan. Via lekken 
gaat in een persluchtsysteem 10 tot 30% energie verloren. Een rond-
gang door de werkplaats levert meestal snel diverse bronnen van 
lekkage op. Een luisterend oor is voor grote lekken voldoende, voor 
kleinere lekken kan u gebruikmaken van een ultrasoondetector (kost 
ongeveer 2.000 euro). De investering in arbeidstijd en soms een nieu-
we koppeling, slang of afsluiter verdienen zich altijd snel terug. Bij een 
druk van 7 bar en 2.500 bedrijfsuren kost een klein lek van 1 mm² zo’n 
136 euro per jaar.

• Ook een degelijk onderhoud van uw installatie is belangrijk. Zorg voor 
een hoge kwaliteit van de aangezogen lucht. Dat doet u door de filters 
schoon te maken en vuil, olie en oliedamp te verwijderen. Zorg voor 
de juiste instelling en werkdruk. De druk van de perslucht hoeft niet 
onnodig hoog ingesteld te zijn. Afstellen op 7 bar in plaats van 10 bar 
geeft een besparing van 10%.
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TIP 39 
Dimensioneer en optimaliseer uw systeem

Uw persluchtsysteem zal efficiënter werken als de compressor en het 
leidingnet juist gedimensioneerd zijn.
• Overweeg bij een nieuw systeem twee compressoren in plaats van 

één. Een kleine tweede compressor kan dan worden bijgeschakeld tij-
dens piekbelasting.

• Gebruik frequentiesturingen op de compressor. Zo wordt de snelheid 
van de motor aangepast naargelang het debiet.

• Plaats een gemotoriseerd ventiel, zodat de persluchttoevoer afsluit als 
een bepaalde toepassing of machine uit gebruik gaat.

• Een kleine leidingdiameter en een lang leidingnet leiden tot een relatief 
grote drukval.

• Ook de locatie van de compressor speelt een belangrijke rol. Het sa-
menpersen van koude lucht kost minder energie dan van warme lucht. 
Plaats de compressor op een zo koel mogelijke plaats en zorg dat 
koude lucht wordt aangezogen.

Subsidietip: Er is een verhoogde investeringsaftrek voor het plaatsen van 
meet- en regelapparatuur op bestaande installaties, die geplaatst worden 
enkel vanuit energetisch oogpunt. Info: www.energiesparen.be.

Via uw netbeheerder Eandis of Infrax krijgt u na een audit een premie van 
0,035 euro per bespaarde kWh primaire energie met een maximum van 
25.000 euro per project en per jaar. De terugverdientermijn van de inves-
tering moet steeds langer zijn dan twee jaar. Info: www.energiesparen.
be.

http://www.energiesparen.be
http://www.energiesparen.be
http://www.energiesparen.be
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66 Hernieuwbare energie

Na het doorvoeren van energiebesparingen kan u uw eigen groene 
energie (warmte of elektriciteit) produceren. Afhankelijk van uw situatie 
en budget zijn er verschillende opties. De meest gebruikelijke in ons land 
zijn zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en soms ook wind-
molens. Ook de warmte-krachtkoppeling wordt meer en meer toege-
past in KMO’s. Daarbij wordt een energiebron zeer efficiënt ingezet om 
gelijktijdig warmte en elektriciteit te produceren. Zelf energie produce-
ren heeft heel wat voordelen:
• Een kleinschalige, decentrale productie voor eigen gebruik is efficiënt. 

Transport via gas- of elektriciteitsleidingen gaat steeds gepaard met 
grote verliezen. Ongeveer 55% van de primaire energie die in een elek-
triciteitscentrale wordt geproduceerd, gaat verloren.

• Hernieuwbare energiebronnen (wind, zon) zijn onuitputtelijk en min-
der vervuilend. Ze zijn daarentegen onvoorspelbaar en niet continu en 
zullen dus aangevuld moeten worden met alternatieve energiebron-
nen. De opslag van energie is financieel immers nog niet interessant.

• Duurzame technieken zoals warmtepompen gaan erg efficiënt om 
met energie, ze laten toe om hernieuwbare energie uit de omgeving 
te benutten en belasten het milieu minder dan de klassieke processen.

• Zelf produceren geeft flexibiliteit en kan financieel interessant zijn, ze-
ker op de lange termijn.

• U heeft een verlaagd risico op een onvoorspelbare energieprijs.
• Een groen imago is goed voor uw onderneming, zowel naar klanten 

als werknemers.

Indien deze opties niet haalbaar zijn, kan u ook groene stroom aankopen 
bij uw energieleverancier.
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TIP 40 
Zonnepanelen blijven financieel interessant

Fotovoltaïsche zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Dat ge-
beurt wanneer de zon schijnt, maar ook op bewolkte dagen. De meeste 
systemen worden gekoppeld aan het elektriciteitsnet.
• Op donkere winterdagen of ’s nachts neemt u het stroomtekort af van 

het openbare net.
• Op zonnige zomerdagen of tijdens het weekend levert uw installatie 

misschien meer elektriciteit dan nodig. De overschotten stromen naar 
het openbare net.

Zonnepanelen blijven vandaag een rendabele en veilige investering, ook 
al zijn de subsidies verminderd.
• Een complete fotovoltaïsche installatie (PV-installatie) kost nu nog maar 

een kwart van wat u tien jaar geleden betaalde. Vandaag schommelt 
de kostprijs rond de 1.200 à 1.300 euro (excl. btw) per kilowatt-piek. 
Dit is het elektrische vermogen geleverd door het paneel bij een lood-
rechte zonne-inval van 1.000 watt per vierkante meter. Een garage die 
een kleine installatie van 10 kilowatt-piek (kWpiek) nodig heeft, instal-
leert ongeveer 70 m² en betaalt er 15.000 euro voor. Een KMO die veel 
koelt met 250 kilowatt-piek zal ongeveer 300.000 euro betalen.

• De efficiëntie is ook fel verbeterd. Per kWpiek-vermogen produceert 
een installatie gemiddeld 900 kWh elektriciteit per jaar, mits een goede 
oriëntatie van de panelen. De zonnepanelen op de garage brengen 
jaarlijks dus 9.000 kWh op.

Om de terugverdientijd zo kort mogelijk te houden moet u uw installatie 
goed dimensioneren. U produceert best niet meer elektriciteit dan u zelf 
nodig heeft.
• Bij kleine installaties (van 10 kW of minder) in Vlaanderen draait de teller 

van uw elektriciteitsleverancier terug als de zon schijnt. Als u uiteinde-
lijk op jaarbasis meer stroom injecteert in het net dan u verbruikt, blijft 
de teller op nul staan. In Brussel is dezelfde gunstmaatregel van kracht 
voor installaties van 5kW of minder via het compensatieprincipe.

• Bij grote installaties tussen 10 en 250 kW kan de teller niet terugdraai-
en. Bedrijven kunnen hun overschotten verkopen aan energieprodu-
centen, maar doorgaans niet aan zeer gunstige prijzen. U krijgt wel 
nog steun in de vorm van groenestroomcertificaten. Dat is een soort 
van waardebon die u ontvangt voor geproduceerde groene stroom, 
en die u vervolgens doorverkoopt tegen de marktprijs aan de hoogst-
biedende elektriciteitsleverancier.
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De terugverdientijd van zonnepanelen varieert naargelang de grootte 
van het project. Als u driekwart van de energie zelf kan gebruiken, be-
draagt de terugverdientijd rond de zeven jaar in Vlaanderen. In Brussel is 
er meer steun beschikbaar via groenestroomcertificaten. Daar schom-
melt de terugverdientijd rond 4 à 5 jaar. De terugverdientijd is korter naar-
mate uw installatie groter is. Hoe groter het vermogen van de installatie, 
hoe goedkoper de productiekosten per eenheid kWh. De gemiddelde 
levensduur van de zonnepanelen is 20 jaar. Aan het einde van hun le-
vensloop zijn zonnepanelen nog behoorlijk wat waard. Recyclagebedrij-
ven halen de waardevolle stoffen er immers terug uit.
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TIP 41 
Let op een goede oriëntatie en ligging

Om zonnepanelen te plaatsen moeten de omstandigheden goed zijn:
• Er valt best geen schaduw op de panelen. Dat beïnvloedt de efficiën-

tie, het effect is vergelijkbaar met het plaatsen van een voet op een 
tuinslang. Hou rekening met bomen, schouwen of hoge muren. Toch 
hebben zonnepaneelfabrikanten hier oplossingen voor die maken dat 
de energie van de andere panelen blijft doorgaan en enkel die van het 
beschaduwde paneel wegvalt. Informeer u hierover bij uw installateur.

• Als norm geldt dat er tussen 21 maart en 21 september tussen 10u en 
16u geen schaduw mag vallen op de panelen. Als de panelen de helft 
van de tijd in de schaduw liggen, plaatst u er beter geen.

• Voor een ideale opbrengst moeten de panelen op daken zuidwaarts 
gericht zijn, onder een hoek van 30 tot 40°. Zonnepanelen worden 
ook op oost- of westgerichte daken geplaatst, als de hellingsgraad 
groot genoeg is, zo’n 25 tot 35 graden. Dan is er een licht verlies in 
productie.

Als u een nieuwbouw plaatst, hou dan rekening met de mogelijke plaat-
sing van zonnepanelen in de toekomst. Zo kan u letten dat er geen con-
structies op het dak gebouwd worden die later schaduw op de panelen 
kunnen werpen.

Let ook op dat de installatie correct gebeurt:
• Bestaande platte daken volproppen heeft geen zin. Respecteer vol-

doende tussenafstand. De ene rij zonnepanelen werpt schaduw op de 
volgende. Een gemiddeld plat dak kan voor de helft gevuld worden.

• Plaats geen zonnepanelen dicht bij de dakrand, vanwege het scha-
duweffect van de dakrand op sommige uren van de dag. Bij hevige 
wind en storm is daar veel turbulentie. Er is dan een groter risico op 
stormschade.

• Om verliezen te vermijden houdt u de afstand tussen panelen en om-
vormer zo kort mogelijk, en plaatst u de omvormer ook best in een 
koele ruimte. De omvormer zet de gelijkstroom van de zonnepanelen 
om in bruikbare wisselstroom. Vandaag worden omvormers vaak ge-
woon op het dak geplaatst, onder een klein afdakje.

De technologie van de zonnepanelen is de laatste jaren sterk verbeterd.. 
De komende jaren wordt geen significante rendementsverbetering ver-
wacht. Het heeft dus geen zin om een investering om die reden uit te 
stellen. De huidige zonnepanelen werken al goed genoeg, u krijgt de 
nodige garanties.
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TIP 42 
Een zonneboiler bij een grote vraag naar warm water

Met een zonneboiler kan u een groot deel van uw warm water aanma-
ken. Op het dak van uw bedrijf wordt een zwarte plaat, de zogenaamde 
zonnecollector, geplaatst die de zonnestraling opvangt. De warmte van 
de collector wordt afgegeven aan het koude leidingwater in de boiler.
• In de zomer en op zonnige winterdagen verwarmt de boiler voldoen-

de water tot comforttemperatuur. U haalt zonder problemen een wa-
tertemperatuur van 60°C en meer.

• Bij bewolkt weer is de energiewinst kleiner. Bijverwarming is dan nodig. 
Daarvoor kan men kiezen uit een duo-boiler (zonne-energie en na-
verwarming samen in een voorraadvat), of een nageschakeld toestel: 
boiler of doorstroomgeiser.

In een bestaande installatie kan een zonneboiler eenvoudig worden 
ingepast. Het opslagvat van de zonneboiler wordt vóór de bestaande 
boiler geschakeld. In plaats van koud leidingwater stroomt dan voorver-
warmd water in het bestaande boilervat.

Een zonneboilerinstallatie kost ongeveer 1.200 euro per m² collector. Er 
is meestal een hoge terugverdientijd van ongeveer 20 jaar. De toepas-
sing is vooral interessant voor bedrijven met een grote nood aan warm 
water, zoals wellnesscentra.
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TIP 43 
Enkel in goed geïsoleerde gebouwen

Een warmtepomp benut energie aanwezig in de natuur (grondwater, bo-
dem, lucht) en geeft die warmte op een hogere temperatuur af aan een 
verwarmingssysteem. Dat gebeurt meestal met een compressor, die op 
elektriciteit of soms ook op aardgas werkt. Het jaarlijkse energieverbruik 
ligt veel lager dan bij een klassieke verwarmingsinstallatie op stookolie of 
aardgas. U kan ook kiezen voor een omkeerbare warmtepomp, die kan 
verwarmen in de winter en koelen in de zomer.

Warmtepompen zijn vooral interessant voor verwarming van gebouwen:
• Bij nieuwbouw: in goed geïsoleerde, luchtdichte gebouwen. Warmte-

pompen zijn het efficiëntst als ze warmte op lage temperatuur kunnen 
produceren (35°C of maximaal 45°C), bijvoorbeeld om vloerverwar-
ming te voeden. Hoe groter het temperatuurverschil tussen de warm-
tebron en het verwarmingssysteem, hoe meer energie de warmte-
pomp verbruikt. En dus hoe lager de winstfactor.

• Bij een grondige renovatie, maar enkel wanneer dak, gevel én vloer 
geïsoleerd worden en als er hoogrendementsglas geplaatst wordt. An-
ders plaatst u beter een condensatieketel, eventueel gecombineerd 
met een WKK (zie verder).

Warmtepompen zijn ook interessant als u de warmte wil gebruiken voor 
sanitair warm water.
Voor industriële processen moet men een onderscheid maken tussen 
lage en hoge temperaturen. Bij lage temperaturen (bijvoorbeeld bij een 
droogproces tot 50°C) kan een warmtepomp geschikt zijn. Bij hoge tem-
peraturen is een warmte-krachtkoppeling interessant.

Om warmtepompen te vergelijken, kijkt u naar:
• De COP-waarde (Coefficient Of Performance): de verhouding tussen 

het elektriciteitsverbruik en de afgegeven warmte. Die waarde ligt bij de 
meeste warmtepompen tussen 3 en 5, wat wil zeggen dat een warm-
tepomp 5 kW warmte oplevert voor een verbruik van 1 kW elektriciteit.

• De SPF-waarde (Seasonal Performance Factor) of SCOP (Seasonal 
COP): houdt ook rekening met de thermische en elektrische verliezen 
en met de variabele temperatuur van de warmtebron in de zomer en 
in de winter. De SPF-waarde zal altijd lager liggen dan de COP-waar-
de en is in de keuze van uw warmtepomp nog belangrijker dan de 
COP-waarde.

• Een voorbeeld: een warmtepomp die per jaar 3.000 kWh elektriciteit 
verbruikt om 9.000 kWh gratis warmte uit de natuur te onttrekken, 
geeft op jaarbasis 12.000 kWh warmte af. Dat komt overeen met een 
winstfactor (SCOP) van 4 over het stookseizoen.
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TIP 44 
Grond, water of lucht: 
kies in functie van uw noden en uw gebouw

De kostprijs van een warmtepomp kan erg verschillen naargelang het 
type. Algemeen is de gemiddelde jaarlijkse kostprijs (verbruiks-, werkings- 
en investeringskosten) vergelijkbaar met de prijs van een klassieke in-
stallatie op stookolie of aardgas. Het energieverbruik is lager, maar de 
investeringskosten zijn hoger.

De goedkoopste (maar ook minst efficiënte) warmtepompen zijn die van 
het type lucht/lucht. Ze verwarmen de binnenlucht met warmte uit de 
buitenlucht. Er is een terugverdientijd van ongeveer tien jaar.
• Dit type is onvoldoende om een volledig kantoor te verwarmen. Ze zijn 

bovendien niet compatibel met vloerverwarming.
• Voordeel is dat de installatie in bestaande gebouwen vaak eenvoudi-

ger is dan bij andere soorten warmtepompen. Bij een nieuwbouw of 
renovatie zijn de andere soorten warmtepompen vaak betere keuzes.

Een bodem/waterwarmtepomp haalt warmte uit een ondergronds 
netwerk van buizen en geeft ze af aan het water van uw verwarmings-
systeem. Het buizennet kan zowel horizontaal als verticaal ingegraven 
worden. Een horizontaal buizensysteem ligt op ongeveer 1 meter diep, 
waar de temperatuur 4 tot 17 °C bedraagt. De winstfactor is afhankelijk 
van het seizoen. U hebt anderhalve keer meer oppervlakte nodig dan de 
oppervlakte die u wil verwarmen. Bij een verticaal buizensysteem heeft 
u minder plaats nodig. De grondtemperatuur bedraagt 12 tot 15°C. De 
winstfactor is hoog, maar de kostprijs van de boringen kan oplopen.

Een water/waterwarmtepomp haalt warmte uit het opgepompte grond-
water. Deze warmtepompen halen hoge rendementen. De temperatuur 
van het grondwater is constant 10 tot 14°C. De winstfactor is hoog en 
stabiel gedurende het volledige stookseizoen. Maar ook hier kunnen de 
installatiekosten oplopen.

In geval van bodem- of van waterwarmtepompen moet gelet worden op 
de nodige vergunningsplicht of meldingsplicht.

De terugverdientijd van een warmtepomp kan sterk schommelen, naar-
gelang het type, de installatiekosten alsook de kostprijs van uw elektrici-
teit. Om de kostprijs te drukken combineren veel bedrijven een warmte-
pomp met zonnepanelen.
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TIP 45 
Bij voldoende warmtevraag: 
overweeg een warmte-krachtkoppeling

Een warmte-krachtkoppeling (WKK) is een efficiënt proces, waarbij 
warmte en elektriciteit gelijktijdig worden opgewekt in eenzelfde instal-
latie, met eenzelfde energiebron. Dat is tot ongeveer 20% efficiënter dan 
de afzonderlijke productie van warmte en van elektriciteit. Een motor 
drijft een elektrische generator aan en de warmte van de motor en de 
rookgassen wordt gebruikt voor nuttige toepassingen zoals gebouwver-
warming of procestoepassingen. Terwijl vroeger de WKK vooral grote 
industriële toepassingen kende, kan voor bijna alle warmteverbruiken 
relatief makkelijk een rendabele WKK-installatie geplaatst worden. Indien 
het elektrische vermogen van de installatie kleiner is dan 50 kW – wat bij 
KMO-toepassingen vaak het geval is – spreken we over een micro-WKK.

Een micro-WKK is in ieder geval financieel interessant voor bedrijven met 
een grote en constante verwarmingsbehoefte, bijvoorbeeld:
• een chocolatier die de warmte gebruikt om de cacao te smelten,
• een carwash die de buitenvloer in de winter ijsvrij wil houden en veel 

warm water nodig heeft om de auto’s te poetsen,
• zwembad, sauna en wellnesscentrum,
• hotel,
• een tomatenkweker met verwarmde serres.

Toch kan een micro-WKK ook gebruikt worden als een KMO enkel zijn 
gebouw en zijn sanitair water wil verwarmen. Uiteraard dient er zoals 
steeds een zekere warmtevraag te zijn, bijvoorbeeld door de grootte van 
het gebouw, of omdat doorgedreven isoleren niet aan de orde is zoals 
in een historisch pand. Voor een kantoor in een goed geïsoleerde rijwo-
ning plaatst u waarschijnlijk beter een warmtepomp of misschien zelf 
een condenserende stookketel.

Het realiseren van een WKK-project is vaak wat complexer dan het instal-
leren van een verwarmingsketel of zonnepanelen. U moet immers zowel 
de warmte- als de elektriciteitsaspecten bekijken. Voor grotere projecten 
kan u een studie laten uitvoeren voor een optimale dimensionering. Voor 
kleinere projecten kan u doorgaans rechtstreeks contact opnemen met 
enkele leveranciers die u verder kunnen helpen. Algemeen kan men stel-
len dat voor eenzelfde warmtevraag kleinere installaties meer draaiuren 
zullen realiseren en waarschijnlijk een kortere terugverdientijd hebben. 
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Daartegenover staat dan dat de totale besparing iets lager zal zijn dan bij 
een grote installatie.

De prijzen van een WKK variëren sterk naargelang het vermogen. Een 
kleine WKK van 5 kilowatt kost zo’n 20.000 tot 25.000 euro, een instal-
latie van circa 10 kW 30.000 tot 40.000 euro. Voor grotere vermogens 
neemt de relatieve kost uiteraard af: circa 1.800 euro per kW bij 100 kWe 
en circa 1.100 euro per kW voor een installatie van 500 kWe. Weet dat 
u in Brussel een milieuvergunning klasse 3 nodig hebt voor WKK’s vanaf 
20 kW.

De terugverdientijd schommelt gemiddeld rond vijf jaar, maar het kan 
ook veel sneller of trager. De meeste WKK’s functioneren op aardgas. 
Betaalt u weinig voor gas en veel voor elektriciteit, dan zal u uw installa-
tie ook sneller terugverdienen. Het is echter ook mogelijk om installaties 
op hernieuwbare bronnen te installeren: plantaardige olie, biogas, bio-
massa, … behoren tot de mogelijkheden. U heeft dan naast de warmte -
krachtcertificaten ook recht op groenestroomcertificaten.
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TIP 46 
Windmolens: interessant voor KMO’s?

Een windturbine gebruikt windkracht om via een rotor een elektrische 
generator aan te drijven en zo elektriciteit op te wekken. De opgewekte 
stroom kan rechtstreeks gebruikt worden en het teveel kan aan het net 
geleverd worden. Windturbines zijn technologische hoogstandjes ge-
worden: hun wieken kunnen automatisch inspelen op veranderingen in 
windsnelheid of windrichting. De opbrengst wordt sterk bepaald door de 
ashoogte (hoe hoger, hoe meer wind) en de wieken.

Voor een windmolen moet u een geschikte locatie hebben, wat betreft 
wind, mogelijke obstakels zoals radars, de lokale afname van elektrici-
teit, enzovoort. Het plannen van een project kan heel wat tijd in beslag 
nemen. Voor de kleine en middelgrote windturbines is een stedenbouw-
kundige vergunning vereist. Voor de grote windturbines met een ver-
mogen groter dan 300 kW is er ook een milieuvergunning nodig. De 
doorlooptijd voor vergunningen is 3 à 5 jaar. U laat u best bijstaan door 
een bedrijf met ervaring in windenergie.

De meeste windturbines halen een totale hoogte van 150 meter en een 
vermogen van 2 tot 5 megawatt (MW). De kleinere windmolens, de zo-
genaamde microturbines, zijn volop in ontwikkeling. Op dit moment zijn 
ze nog niet erg rendabel. De terugverdientijden zijn vrij lang, rond 20 jaar. 
Kleine windturbines zijn dus vooral interessant op zeer windrijke locaties. 
In het algemeen kan men stellen dat de kuststreek veel interessanter 
is voor een investering dan landinwaarts, met uitzondering voor hoge 
plaatsen of windrijke locaties. Toch zijn in Vlaanderen vandaag ongeveer 
125 kW aan kleine windturbines geïnstalleerd.

De grotere windturbine met een doorsnee-vermogen van 2,3 MW kost 
ongeveer 1.400 euro/kWe (geïnstalleerd vermogen). Het financiële ren-
dement staat in functie van het risico. Er wordt een relatief hogere steun 
toegekend aan windprojecten (onder de vorm van groenestroomcer-
tificaten). De interne opbrengstvoet bedraagt 8% voor windturbinepro-
jecten, versus 5% voor fotovoltaïsche zonnepanelen. De terugverdientijd 
van een windmolen is afhankelijk van het windaanbod en het project. 
Maar voor een grotere installatie kan je op ongeveer zeven jaar rekenen.

In Vlaanderen bestaan verschillende steunmaatregelen: groenestroom-
certificaten, verhoogde belastingaftrek voor bedrijven, ecologie premie, … 
Dit wordt best bekeken indien een investering in kleine windturbine 
wordt overwogen.
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TIP 47 
Subsidies voor groene energie

Federale tegemoetkomingen

Een verhoogde investeringsaftrek van 13,5% (voor inkomstenjaar 2014, 
aanslagjaar 2015) voor:
• warmte-krachtkoppelingsinstallaties (WKK),
• fotovoltaïsche zonnepanelen voor de productie van elektriciteit,
• zonneboilers voor de productie van warm water of van warme lucht,
• windmolens.

Info: www.energiesparen.be of bel naar het gratis nummer 1700.

Vlaamse tegemoetkomingen

1. Ecologiepremie (EP-Plus) voor:
• elektrische of gasgestookte warmtepompen (met water, lucht of 

bodem als warmtebron),
• warmtepompboiler,
• zonneboiler (maar geen fotovoltaïsche zonnepanelen),
• productie van warmte op basis van biomassa of afval.

Het bedrag wordt bepaald door de technologie, de grootte van de on-
derneming en de meerkosten van de technologie. Het totale bedrag van 
de ecologiepremie bedraagt maximaal 1 miljoen euro over een periode 
van drie jaar. Info: www.agentschapondernemen.be en www.ecologie-
premie.be.

2. Groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten, voor 
elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of warm-
te-krachtkoppelingsinstallaties:
• zonnepanelen,
• windenergie,
• warmte-krachtkoppeling.

Per hoeveelheid opgewekte elektriciteit krijgt u een virtueel certifi-
caat, dat bewaard wordt in een online databank beheerd door de 
VREG. U kan uw certificaat verkopen:
• aan uw distributienetbeheerder, voor een gegarandeerde mini-

mumprijs, gedurende 20 jaar na opstart van het PV-systeem,
•  aan uw elektriciteitsleverancier, tegen een overeengekomen prijs.

http://www.energiesparen.be
http://www.agentschapondernemen.be
http://www.ecologiepremie.be
http://www.ecologiepremie.be
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Financiële ondersteuning voor energie-advies, max 15.000 euro per ka-
lenderjaar. Info: www.kmo-portefeuille.be.

3. Groene Waarborg, ter financiering van energiebesparende investe-
ringen met een terugverdientijd van maximaal tien jaar. Afhankelijk 
van de financiële instelling ligt het maximale dekkingspercentage van 
de Groene Waarborg op 75% van de investering.
• zonnepanelen (als u geen groenestroomcertificaten krijgt)

Info: www.groene-waarborg-pmv.be

Tegemoetkomingen van uw netbeheerder

REG-premies: ter bevordering van het rationele energieverbruik. Ze zijn 
bedoeld voor zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemingen in een 
bestaand niet-woongebouw, na een audit. Niet cumuleerbaar met groe-
nestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten.
• zonneboilers
• warmtepompen

Om na te gaan wie uw distributienetbeheerder is, kan u uw postcode 
ingeven op de website van de VREG. Info: www.vreg.be

Van Eandis en Infrax:
• zonneboiler, vanaf eindfacturen 2014 beperkt tot gebouwen aange-

sloten op het net of aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor 
1/1/2014. Max 10.000 euro, max 50% factuur.

• warmtepomp, vanaf eindfacturen 2014 beperkt tot gebouwen aange-
sloten op het net of aanvraag stedenbouwkundige vergunning voor 
1/1/2014, max 60.000 euro.

Tegemoetkomingen van de gemeenten

Ongeveer één op de drie gemeenten geeft een subsidie voor zon-
ne-energie, meestal een percentage van de investeringskosten met een 
bovengrens van 250 tot 1.000 euro. Info: www.energiesparen.be

Tegemoetkomingen van het Brusselse Gewest

1. Groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten: voor elek-
triciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (zonnepanelen, 
windenergie) of warmte-krachtkoppelingsinstallaties. Per hoeveel-
heid opgewekte elektriciteit krijgt u een virtueel certificaat, dat be-
waard wordt in een online databank beheerd door BRUGEL. U kan uw 

http://www.kmo-portefeuille.be
http://www.groene-waarborg-pmv.be
http://www.vreg.be
http://www.energiesparen.be
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certificaat verkopen aan uw elektriciteitsleverancier, tegen een over-
eengekomen prijs. Gemiddeld is een groenestroomcertificaat op dit 
ogenblik 85 euro waard. De gemiddelde prijs van de groenestroom-
certificaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt regelmatig 
door BRUGEL gepubliceerd. Het systeem van groenestroomcertifica-
ten wil een interessante terugverdientijd van zeven jaar garanderen.

Info: www.vreg.be (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gas-
markt), www.brugel.be (Brusselse regulator voor energie)

2. Energiepremies voor gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk 
 Gewest:
• zonneboiler, 2.500 euro tot 4m² + 200 euro/m vanaf 4m², max 

50% van de factuur,
• fotovoltaïsche zonnepanelen in laagenergie of passieve gebou-

wen, 0,25 euro/Wpiek, max 30% van factuur,
• windenergie, hydro-elektrische energie, biomassabrandstof, geo-

thermische energie, 25% van de factuur voor de studies en de leve-
ring en plaatsing van het materiaal,

• warmte-krachtkoppeling, 3.500 euro x de vierkantswortel van het 
elektrische vermogen (kW), max 30% van factuur,

• warmtepomp (niet omkeerbaar), 25% van factuur voor levering en 
plaatsing.

Info: www.leefmilieubrussel.be

3. Steunmaatregelen ter bescherming van het leefmilieu (niet te cumu-
leren met energiepremies van leefmilieu Brussel), tot max 80.000 € 
per kalenderjaar. Belangrijk hier is dat u de steun aanvraagt vooraleer 
de werken beginnen.
• energieproductie uit hernieuwbare, niet-fossiele bronnen (bijvoor-

beeld fotovoltaïsche panelen of een warmtepomp), basissteun van 
40%, soms zelfs hoger, voor specifieke sectoren

• warmte-krachtkoppeling, basissteun van 40%, soms zelfs hoger, 
voor specifieke sectoren

Info: www.werk-economie-emploi.irisnet.be >premies en subsidies

4. Groene leningen: www.credal.be en www.leefmilieubrussel.be

http://www.vreg.be
http://www.brugel.be
http://www.leefmilieubrussel.be
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be
http://www.credal.be
http://www.leefmilieubrussel.be
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TIP 48 
Wat bij stroompannes?

De komende winters worden we mogelijk geconfronteerd met stroom-
schaarste, gezien twee of drie kerncentrales in ons land waarschijnlijk 
buiten werking zijn. De kans op een algehele black-out is eerder gering.
• Het tekort aan stroom kan deels geïmporteerd worden uit het buiten-

land.
• Mogelijk worden onrendabele gascentrales opnieuw in werking ge-

steld.
• Met grootverbruikers wordt onderhandeld om tijdens piekmomenten 

vrijwillig minder te verbruiken, tegen een financiële vergoeding.

De overheid zal als laatste redmiddel bepaalde gebieden om beurten 
gedurende maximaal vier uur van het net koppelen. Onderbrekingen 
kunnen zich voordoen:
• Op piekmomenten, tussen 17u en 20u.
• Bij vriestemperaturen en op windstille dagen (als de windmolens niet 

draaien).

De afschakelprocedure gebeurt in schijven. Er zijn in ons land zes schij-
ven afgebakend. Elke schijf is goed voor 500MW, samen goed voor zo-
wat 30% van de totale netwerkcapaciteit. Een schijf ligt versnipperd over 
de verschillende provincies of regio’s in België. Als er schaarste heerst zal 
een eerste schijf afgeschakeld worden. Als dat onvoldoende blijkt, wordt 
een tweede schijf afgeschakeld. Als later opnieuw afgeschakeld moet 
worden, zullen eerst de andere schijven aan de beurt zijn. Er is dus voor-
zien in een rotatiesysteem, zodat niet steeds dezelfde straten getroffen 
worden. Om te weten tot welke schijf uw bedrijf of uw straat behoort, 
kijkt u op de website van uw distributienetbeheerder.

Vergeet ook niet zelf na te kijken welke impact een stroompanne heeft 
voor uw bedrijf. Een stroompanne kan immers ingrijpende gevolgen 
hebben. Zeker voor bedrijven met koelinstallaties of datacentra. Sommi-
ge datacentra moeten immers permanent beveiligd blijven. En per uur 
stroomuitval stijgt de temperatuur in uw koeling met 1°C. Als de deuren 
van uw koeling regelmatig open- en dichtgaan om paletten aan te voe-
ren of weg te halen, stijgt de temperatuur nog sneller.

Weet dat u het gekoelde voedsel moet weggooien van het Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen zodra de tempe-
ratuur in uw koeling meer dan 3°C afwijkt van de vereiste temperatuur.
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Be alert!

Als u 24 uur op voorhand verwittigd wil worden, kan u zich registreren 
bij be-alert.be. De federale overheid verwittigt u dan via sms en e-mail 
dat uw stroom afgeschakeld zal worden.

Hou er rekening mee dat heel wat zaken niet zullen werken bij een 
stroomonderbreking:
• betaalverkeer, tankstations, verlichting,
• apparatuur die elektronisch aangestuurd wordt,
• in sommige gebieden ook de gastoevoer: niet alle compressiestations 

hebben immers noodgeneratoren,
• de sturing en de pompen van uw verwarmingsinstallatie,
• zonnepanelen en windmolens.

Als bedrijf kan u een noodstroomgenerator aanschaffen. Maar dat is een 
dure oplossing. U gaat dus best na waar u energie kan besparen om zo’n 
investering te voorkomen.

Prijzen van noodstroomgeneratoren variëren sterk:
• vanaf 1.500 euro voor een manuele voor particuliere huishoudens,
• tot 20.000 euro of meer voor een volautomatische installatie voor een 

KMO of handelszaak,
• doorgaans tussen 5.000 à 17.000 euro voor KMO’s (afhankelijk van de 

vereiste capaciteit). Een generator van 100 kW kost 10.500 euro of 
meer.

De installatie van zo’n automatische noodgenerator gebeurt best door 
een vakman, een elektro-installateur. Die zal ervoor zorgen dat uw instal-
latie voldoet aan de bestaande regelgeving en zodanig voldoende ge-
bruiksveiligheid biedt. Want als de noodgenerator blijft werken terwijl het 
stroomnet opnieuw actief wordt, kan er gevaarlijk vuurwerk ontstaan.

Naast de generatoren bestaan er nog enkele alternatieven voor nood-
stroom. U kan een ‘Uninterruptible Power Supply’ plaatsen tussen het 
stopcontact en kritieke toestellen, zoals computers. Ook kan u overtolli-
ge (PV)-energie in een milieuvriendelijk batterijpack opslaan. Die nieuwe 
batterij geeft dan energie af bij een eventuele black-out. Een standaard-
model kan tot 6 uur stroom leveren, zwaardere modellen kunnen zelfs 
tot drie dagen stroomtekort overbruggen.

http://be-alert.be
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Helaas geen schadevergoedingen:

Of u recht hebt op een schadevergoeding bij het afschakelplan, is totaal 
onduidelijk. Ook wie die schadevergoeding desgevallend moet betalen, 
is onduidelijk: Elia, de distributienetheerders Eandis en Infrax, de stroom-
leveranciers, de overheid of nog iemand anders? UNIZO vraagt daarom 
duidelijkheid. Weet dat:
• In het geval van een onaangekondigde stroomonderbreking van lan-

ger dan vier uur kan u normaal gezien een schadevergoeding aan-
vragen bij uw netbeheerder. De rechtstreekse materiële schade wordt 
vergoed, net als de onrechtstreekse of immateriële schade aan zaken 
gebruikt voor andere dan privédoeleinden zoals inkomstenderving. In 
dat geval is het bedrag van de schadevergoeding in ieder geval beperkt 
tot het forfaitair bedrag van 100 euro per benadeelde distributienetge-
bruiker.

• Bij een algehele black-out of een brown-out – het bewust en gecon-
troleerd afschakelen van bepaalde gebieden om een black-out te 
voorkomen – is er sprake van een noodgeval of overmacht. Er is in 
deze gevallen geen vergoedingsplicht.

• Vanaf 1 januari 2015 wordt de wet aangepast. Een schadevergoeding 
aanvragen bij onaangekondigde stroomonderbrekingen wordt makke-
lijker voor bedrijven. De netbeheerder zal zijn aansprakelijkheid niet 
langer kunnen beperken in het aansluitingsreglement. Maar bij een 
noodgeval of overmacht heeft u nog steeds geen recht op een scha-
devergoeding.

De dreigende stroompannes kunnen een aanleiding zijn om uw elek-
triciteitsverbruik beter te managen, en zo weinig mogelijk te verbruiken 
tijdens piekperiodes. Dat is ook financieel interessant. Elektriciteit is im-
mers goedkoper op rustige momenten. Enkele voorbeelden:
• Elektrische heftrucks worden vaak opgeladen als de dagshift eindigt, 

om 17 uur. Dat is een duur piekmoment. U kan ook ’s middags de bat-
terijen opladen, of ’s nachts met een timer.

• Maakt u gebruik van koeling, vries producten dan niet in op piekmo-
menten.

• Chemische producten in silo’s moeten op een welbepaalde tempera-
tuur bewaard worden. Automatiseer dat proces om de dure avondspits 
te vermijden.

Info: www.elia.be (beheerder van het Belgische transmissienet voor 
elektriciteit), www.vreg.be (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt), www.brugel.be (Brusselse regulator voor energie).

http://www.elia.be
http://www.vreg.be
http://www.brugel.be
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DEEL III
Efficiënt omgaan met 
transport

Er rijdt een recordaantal voertuigen op de Belgische wegen. Meer dan 7 
miljoen wagens zorgen voor schadelijke uitlaatgassen, terwijl ook onze 
wegen dichtslibben. Als bedrijf kan u opteren voor een duurzame mobi-
liteitskeuze. Dat kan via allerhande maatregelen en stimulansen.

Foto © Imagedesk
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TIP 49 
Stimuleer fietsen, openbaar vervoer en carpoolen

Meer dan de helft van alle verplaatsingen per auto gaan over minder 
dan 5 kilometer. De korte ritten zorgen voor relatief meer uitstoot van 
broeikasgassen dan langere ritten, omdat de motor het grootste deel 
van de tijd nog niet op temperatuur is. Korte autoverplaatsingen kunnen 
eigenlijk makkelijk met de fiets of zelfs te voet gebeuren. U kan uw werk-
nemers op velerlei manieren aansporen de fiets te gebruiken:
• Geef ze een mobiliteitsbudget. Dat is een fiscaal gunstig alternatief 

voor een bedrijfswagen. Werknemers kunnen dat budget vrij besteden 
aan allerlei alternatieven zoals de fiets, een wagen voor autodelen of 
het openbaar vervoer. De nieuwe regering maakt weldra werk van een 
wettelijk kader voor het  mobiliteitsbudget. Het is de bedoeling om de 
fiscaliteit van het woonwerkverkeer niet te sturend te maken.

• Ken een fietsvergoeding toe aan werknemers die met de fiets komen 
werken. De vergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,22 
euro per kilometer (aanslagjaar 2015, inkomsten 2014).

• Plaats overdekte fietsenstallingen op een bedrijventerrein,
• Zorg voor douches op het werk,
• Stel elektrische dienstfietsen gratis ter beschikking tijdens de werkuren. 

Dat is interessant als werknemers zich geregeld moeten verplaatsen 
over korte afstanden, bijvoorbeeld in een stadscentrum met weinig 
parkeerplaatsen, of om van het hoofdgebouw naar een verderop gele-
gen bijgebouw te gaan.

Ook het openbaar vervoer is een milieuvriendelijk alternatief. U staat bo-
vendien minder in de file. Mogelijke stimuli:
• een bus-, metro- of treinabonnement kan u geheel of gedeeltelijk te-

rugbetalen. Die vergoeding is helemaal vrijgesteld van belastingen.

In veruit de meeste wagens zit tijdens de spitsuren maar één persoon. 
Samen rijden is ecologischer. Mogelijke stimuli:
• een gereserveerde parkeerplaats. Die moeten een duidelijk voordeel 

bieden, omdat ze bijvoorbeeld dicht bij de ingang liggen of de kosten 
om te parkeren lager zijn, of zelfs gratis.

• financiële ondersteuning voor carpoolers. Het bedrijf kan een extra 
verplaatsingsvergoeding voor de woon-werkverplaatsing aan carpoo-
lers geven. Die vergoeding is vrijgesteld van belastingen, op voorwaar-
de dat het carpoolen georganiseerd wordt door de werkgever en dat 
er een overeenkomst bestaat tussen werkgever en werknemer. De 
vergoeding is vrijgesteld voor maximum de prijs van een treinabonne-
ment eerste klas voor dezelfde afstand.

• rekening houden met carpoolteams bij het organiseren van het werk, 
bijvoorbeeld bij reorganisaties of wijzigingen in ploegendienst.



90 Transport

TIP 50 
Rij zuinig: pas uw rijstijl aan

De rijstijl van de bestuurder bepaalt in sterke mate het brandstofverbruik 
en de CO₂-uitstoot. Hoge snelheden, krachtig optrekken en vaak of 
bruusk remmen jagen het verbruik de hoogte in. Een bestuurder met 
een agressieve rijstijl verbruikt maar liefst tot 40% meer. U kan uw werk-
nemers motiveren om te letten op hun rijstijl, of u kan ze een cursus 
ecodriving laten volgen.
• Probeer met een constante snelheid te rijden. Maak zo veel mogelijk 

gebruik van cruisecontrol, uiteraard enkel als het niet al te druk is op 
de baan.

• Schakel snel naar een hogere versnelling en kijk daarbij naar de toeren-
teller. Met een benzinemotor (of lpg) kunt u probleemloos schakelen 
bij 2.500 toeren, met een dieselmotor vanaf 2.000 toeren. Zeker met 
een nieuwe wagen hoeft u de motor niet meer tot hoge toerentallen 
te brengen om vlot te kunnen versnellen.

• Geef gas. Optrekken mag met het gaspedaal bijna volledig ingedrukt. U 
bespaart geen brandstof door langzaam gas te geven.

• Om te vertragen of te stoppen kan u uw gaspedaal ook gewoon losla-
ten en uw wagen zo lang mogelijk laten bollen in dezelfde versnelling, 
zonder te ontkoppelen. Zo remt u op de motor. Moderne motoren 
sluiten automatisch de brandstoftoevoer af zodra u de gaspedaal los-
laat.

• Anticipeer in het verkeer. Hou voldoende afstand van uw voorganger 
om voortdurend afremmen en gas geven overbodig te maken.

• Zet uw motor af bij korte stops zoals een spoorwegovergang, of wan-
neer u iemand oppikt.

• Rij niet te snel! Bij snelheden boven 100km/u is de snelheid de bepa-
lende factor voor het brandstofverbruik.
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TIP 51 
Laat uw wagenpark goed onderhouden

Een slecht onderhouden auto verbruikt meer dan een wagen in goede 
staat. Laat uw wagenpark onderhouden op vaste tijdstippen.
• Met een vuile luchtfilter verbruikt een auto snel 3% meer brandstof.
• Ook het periodieke nazicht van de injectie en de ontsteking is belang-

rijk.
• Banden met een te lage spanning jagen het verbruik eveneens de 

hoogte in. Controleer regelmatig de bandenspanning.
• Kies een zuinige, veilige en stille set banden. Nieuwe banden zijn ver-

plicht voorzien van een Europees bandenlabel dat informatie geeft 
over de rolweerstand (belangrijk voor het brandstofverbruik en de 
CO₂-uitstoot), de grip op een nat wegdek en het rolgeluid. De zuinig-
ste banden krijgen op het label een A-score (groen balkje) voor rol-
weerstand, de minst zuinige een G-score (rood balkje).

• Info over banden: www.lne.be/campagnes/bandenlabel

http://www.lne.be/campagnes/bandenlabel
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TIP 52 
Overweeg wagens op aardgas of elektriciteit

In plaats van dieselwagens kan u gebruikmaken van voertuigen met een 
milieuvriendelijkere brandstof zoals aardgas en elektriciteit. Elektrische 
wagens en wagens op gas behalen hoge ecoscores. Dat is een milieu-
score voor voertuigen, waarbij rekening gehouden wordt met het broei-
kaseffect, de luchtkwaliteit en de geluidshinder. Bedrijven met meer dan 
100 werknemers zijn overigens verplicht rekening te houden met die 
ecoscore, zowel bij de aankoop als bij de leasing van dienstvoertuigen 
en bedrijfswagens. Meer info: www.ecoscore.be

Elektrische wagens zijn interessant voor medewerkers die minder dan 
130 km per dag afleggen. De afstand die u met een elektrische wagen 
kan rijden, is aanzienlijk verbeterd, sommige elektrische wagens kunnen 
tot ongeveer 300 km per oplaadbeurt rijden. Maar dat is nog steeds min-
der dan bij een brandstofauto. Het opladen van de accu duurt ook langer 
dan bij het tanken van benzine of diesel. Daartegenover staan wel deze 
voordelen:
• Geen lokale emissie van CO

2
 of fijnstofdeeltjes.

• Lage onderhouds- en verbruikskosten (tot 3 keer minder dan benzine- 
of dieselwagens).

• Geruisloos en comfortabel.
• Groen imago bij uw medewerkers en klanten.

Voertuigen op aardgas kunnen ook een alternatief zijn voor de diesel-
wagens. Ze zijn al goed ingeburgerd in onze buurlanden. Verschillende 
constructeurs hebben al modellen op CNG (Compressed Natural Gas) 
en LNG (Liquefied Natural Gas). Ze stoten minder schadelijke stoffen uit 
dan diesel of benzine, zoals fijnstof en CO₂. Nadeel is dat er maar een 
beperkt aantal tankstations zijn waar CNG wordt aangeboden: momen-
teel zijn er een twaalftal in Vlaanderen.

http://www.ecoscore.be


93Subsidies

TIP 53 
Kijk na of u recht heeft op steun en premies

Tegemoetkomingen van de Federale overheid:

Verhoogde investeringsaftrek voor vervoer via spoor- of waterweg.
Info op www.energiesparen.be

Tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid:

Ecologiepremie (EP-Plus) voor:
• elektrisch aangedreven vaartuig of voertuig met vier wielen of meer 

voor gebruik op de openbare weg,
• voertuig op biobrandstof,
• tankinfrastructuur voor aardgas, biodiesel, bio-ethanol, oliën, enzo-

voort.

Tegemoetkomingen van het Brussels Gewest:

Steunmaatregelen voor bescherming van het leefmilieu voor:
• fietsen (de investering moet minstens 5.000 euro bedragen),
• invoeren van een pendeldienst voor werknemers,
• wegvoertuigen met elektrische of hybride motor (deels elektrisch) of 

brandstofcellen.

Info: www.werk-economie-emploi.irisnet.be >premies en subsidies> 
KMO of zelfstandige> investeren om ons leefmilieu te verbeteren.

http://www.energiesparen.be
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be


Nota’s



Nota’s



Nota’s



Nota’s



Nota’s





ADVIES
POCKET
50 tips
om energie
te besparen

EEN U ITGAV E VA N

5
0

 tip
s o

m
 en

erg
ie te b

esp
aren

Plug de 
toekomst in.

De elektrische auto staat voor de deur. Stapt u in? Dan ‘tankt’ u voortaan veilig en eenvoudig 

Ontdek onze oplossingen op 
www.electrabel.be/carplugoffi ce

in samenwerking met de natuurin same
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