
 

 

 

 

 

 

Onafhankelijk inschatten van 
energieverbruik? 

De basisanalyse van het energieverbruik in een 
huishouden kan door elke gebruiker worden 
uitgevoerd. De eenvoudigste manier om het 
energieverbruik in te schatten, is door gebruik te 
maken van de informatie op de elektriciteits-, aardgas- 
of andere brandstofrekeningen. Daarom mogen ze niet 
worden weggegooid, maar dienen alle facturen op één 
plaats te worden verzameld en opgeslagen. In de 
rekening vindt u de waarden van het energieverbruik 
(meestal uitgedrukt in kilowattuur [kWh] of gigajoule 
[GJ]) voor een afrekenperiode. Een andere goede 
manier is het monitoren van de energiemeters. 

Met kennis over de hoeveelheid verbruikte energie is 
het de moeite waard om na te gaan wat dit verbruik 
veroorzaakt.  

Het verbruik van elektrische energie hangt 
voornamelijk af van de kwaliteit van huishoudelijke 
apparaten en de manier waarop ze worden gebruikt. 
Om de elektriciteitsrekeningen te doen dalen, kunnen 
energieverslindende apparaten vervangen worden. Bij 
het inschatten van de efficiëntie van apparaten, 
kunnen etiketten met hun energie-efficiëntieklassen, 
de staat van het apparaat en de ouderdom helpen. In 
de eerste plaats is het de moeite waard om de oudste 
apparaten en apparaten die vaak uitvallen te 
vervangen door apparaten met een lage energieklasse.  

In het geval van warming heeft de technische toestand 
van het gebouw de grootste impact op het 
energieverbruik. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de 
thermische isolatie, de luchtdichtheid van het gebouw, 
de eigenschappen van de warmtebron en de leidingen 
die de warmte naar individuele ruimtes verdelen. 
Daarnaast is de manier waarop bewoners 
warmtebronnen en verwarmingsinstallaties gebruiken 
van belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel energie verbruiken de afzonderlijke 
apparaten? 

Alle apparaten die energie verbruiken, moeten 

informatie bevatten over het vermogen (gewoonlijk 

uitgedrukt in Watt [W]) of de hoeveelheid energie die 

nodig is voor de werking. Die informatie is beschikbaar 

op het apparaat zelf of in de bijbehorende 

gebruiksaanwijzing of op de verpakking van het 

apparaat. Als we informatie hebben over het vermogen 

dat nodig is om het apparaat van energie te voorzien, 

kunnen we het energieverbruik op de volgende manier 

inschatten: 

𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 [𝑊] ∗ 𝑔𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘𝑠𝑑𝑢𝑢𝑟 [𝑢𝑟𝑒𝑛]

1000
= 𝑣𝑒𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 [𝑘𝑊ℎ] 

Bij de analyse van het energieverbruik van 
afzonderlijke apparaten moet worden opgemerkt dat 
dit van verschillende factoren afhangt, waaronder: 
bedrijfsmodus (bijv. programma's in de vaatwasser, 
oven temperatuurregeling of toerental van de 
haardroger), de technische toestand van het apparaat 
en de gebruikswijze. Daarom dienen de zelf berekende 
waarden als indicator van het energieverbruik en niet 
als effectief verbruik.  

 

 

 

 

 

Energie-audit 



 

 

Om een schatting te maken van de energiebesparingen 
die kunnen worden bereikt en zo de energierekening te 
verlagen, is informatie over de energie-
efficiëntieklasse op het etiket van het apparaat nuttig.  

Dit is echter niet de enige belangrijke factor, het is ook 
belangrijk om het apparaat te kiezen dat afgestemd is 
op uw behoeften. Een te grote koelkast of vaatwasser 
verbruiken onnodig meer energie dan apparaten die 
aangepast zijn aan de werkelijke behoeften van een 
specifiek huishouden. 

De basisanalyse van het energieverbruik kan 
onafhankelijk worden uitgevoerd, maar bij het besluit 
om een volledige energie-audit uit te voeren, 
bijvoorbeeld om financiering aan te kunnen vragen, is 
het de moeite waard om een beroep te doen op een 
professionele energie-adviseur. De kwaliteit van het 
advies wordt gegarandeerd door een professioneel 
erkenningscertificaat. 

Wat is een energie-audit? 

De noodzakelijke actie die leidt tot de energie-
optimalisatie van het gebouw is het uitvoeren van een 
energie-audit van het gebouw. De audit is een studie 
die een analyse bevat van het energieverbruik, de 
technische gegevens en de gegevens over de 
constructie van het gebouw, de energieprestaties van 
het gebouw, alsook optimaliseringsstappen die leiden 
tot een verbetering van de energie-efficiëntie van het 
gebouw. De in het kader van de audit uitgevoerde 
kenmerken hebben betrekking op alle 
wooncomponenten, installaties en uitrustingen in de 
gebouwen die verband houden met het 
energieverbruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is het doel van een energie-audit? 

De belangrijkste doelstellingen van de energie-audit 
zijn: controleren of het bestaande gebouw voldoet aan 
de aannames en wettelijke vereisten, het gebouw 
beoordelen op het vlak van energie, economie en 
milieu-impact, rationalisatie van het energieverbruik, 
en voorstellen doen om energie-, economische en 
milieu-indicatoren te verbeteren na het uitvoeren van 
een gepaste energetische en financiële analyse. De 
uitvoering van de voorgestelde modernisaties leidt tot 
een verminderde vraag naar warmte en elektriciteit in 
het gebouw, wat zijn weerslag heeft op de energie- en 
economische besparingen voor de huurders of 
eigenaars van het gebouw.  

Een energie-audit is de basis voor het aanvragen van 
cofinanciering voor investeringen uit nationale 
fondsen, EU-fondsen, milieufondsen en structurele 
programma's, zoals het operationeel programma voor 
infrastructuur en milieu of regionale operationele 
programma's in provincies.  

Naast energiebesparing is een belangrijk voordeel een 
aanzienlijke verbetering van het wooncomfort. De 
verbetering kan worden beïnvloed door factoren zoals: 
verbetering van de luchtdichtheid van het gebouw 
(aangebrachte isolatielagen en nieuwe ramen) en 
installatie van ventilatiesysteem om de luchtkwaliteit 
in het huis te verbeteren, installatie van een nieuwe 
warmtebron en radiatoren voor een betere en 
gemakkelijkere regeling van de binnentemperatuur. 
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