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Inleiding
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Basisopleiding Energiemeester



Op voorhand de nodige documenten opvragen…

Module 2 / Voorbereiden op het bezoek



Op voorhand de woning bekijken via www.google.be/maps -
streetview

Module 2 / Voorbereiden op het bezoek

http://www.google.be/maps


Op voorhand de woning bekijken via www.geopunt.be

Vul adres in

Kies “basiskaart”

Selecteer luchtfoto

Module 2 / Voorbereiden op het bezoek

http://www.gepunt.be/


Bereken snel 
oppervlaktes

Op voorhand de woonoppervlakte opmeten via www.geopunt.be
Module 2 / Voorbereiden op het bezoek

http://www.gepunt.be/


Op voorhand de zonnekaart bekijken via 
www.energiesparen.be/zonnekaart

Module 2 / Voorbereiden op het bezoek

http://www.energiesparen.be/zonnekaart
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Module 2 / Stel jezelf voor

• Zeg je naam en stel jezelf voor als energiemeester 
• Vraag of het mogelijk is ergens samen rond de tafel te gaan 

zitten
• Leg kort uit wat je komt doen, wat de bedoeling is van het 

project
Je gaat het energieverbruik en gedrag samen bekijken en tips 
geven om dit te verbeteren waar nodig…



Vraag of je de woonmeter in de meest verwarmde ruimte 
(meestal leefruimte) mag plaatsen

20 °C bij rustige activiteit: lezen, tv, computer,…

19 °C als je bezig bent: kuisen, koken, spelen,…

15°C à 16°C
bij langdurige afwezigheid

Bij vloer- of wandverwarming: 
MAX. -3°C tov comforttemperatuur

 < 30%
 30-60% en temp 20-25°C
 > 60%

Module 2 / Stel jezelf voor



• Vraag wat de bewoners juist van dit bezoek verwachten
Misschien hebben ze te hoge verwachtingen… dan kan je hen na dit 
eerste bezoek altijd doorverwijzen naar de adviseurs van Kamp C.

• Maak kennis met het gezin
Hoeveel bewoners zijn er?

Werkt er iemand van thuis uit? Huisvrouw? Of is in de week, overdag 
iedereen het huis uit?

Zijn de bewoners in het weekend vaak thuis?

• Vraag naar het comfort van de woning
Woont het gezin hier graag?

Is het huis te groot/te klein/net goed?

In de winter te koud? In de zomer te warm?

Hebben ze last van vocht of schimmels?

Is er voldoende daglicht in de woning?

Gebruiken ze vaak de auto/fiets? Waarom wel of niet?

Module 2 / Maak kennis met de bewoners



• Nog meer vragen

Heb je het soms te koud/te warm
Wat doe je dan? Ramen open zetten/bijverwarmen/trui aandoen/…
Geeft bezoek soms opmerkingen over het klimaat?
Heb je de indruk dat het vochtig is in huis?
Zijn er toekomstplannen ivm aanpassingen?
Waarom wonen jullie in dit huis? Sinds wanneer?
Waarom in deze buurt?
Waar werk je? Hoe maak je de verplaatsing? 

STOP - principe

Module 2 / Maak kennis met de bewoners



• Meest recente jaarafrekeningen samen bekijken;
• Samen checken meterstanden (energieID);
• Werking meterkaarten overlopen;
• Doorlopen van het huis;
• Samen overlopen en huiswerk;
• Moment afspreken voor volgende bezoek;

Module 2 / Maak kennis met de woning
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Energieverbruik particuliere woning in kaart

Module 2 / energieverbruik



• Vanaf eerste bezoek (energieID.be)

• Samenstelling gezin: hoeveel bewoners, leeftijden, aantal 
dagen thuis in de week?

• Historisch verbruik achterhalen via vorige jaarfacturen

• Alle meterstanden noteren (gas/mazout, elektr., water) en 
blijven opvolgen 
• Afspraken rond opvolging maken met gezin
• Meetinterval zo constant mogelijk houden (bv. 1 keer per 

week op zelfde moment in de week)

Module 2 / energieverbruik



Vraag de bewoners om de jaarfacturen water, elektriciteit, gas, 
factuur stookolie erbij te nemen. (zie ‘Voorbereiding op het bezoek’ )

Hebben de bewoners hun facturen niet bewaard? Dan kunnen ze 
deze misschien nog opvragen:

• Via Fluvius:
• https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden

• Via het nummer 078 35 35 34
• Historische verbruiksgegevens van de laatste 3 jaar
• Op basis van het EAN nummer

• Via PIDPA: via https://www.pidpa.be opvragen met klantennummer of 
via e-factuur 

Module 2 / energieverbruik / opvragen historiek

https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden
https://www.pidpa.be/


• Opvragen energiescan door een energiesnoeier indien deze al 
op bezoek is geweest

Module 2 / energieverbruik / energiescan



Gemiddeld energieverbruik en streefdoel:

Vlaams gemiddelde
[bron: VREG]

Streefdoel

Aardgas 
(verwarming) 23.260  kWh/jaar Max 10.000 kWh

Elektriciteit
(incl. opbrengst 
zonnepanelen)

3.600  kWh/jaar 1000 kWh basis 
+ 500 kWh/inwoner

Elektriciteit incl
verwarming 23.600 kWh/jaar 11.000 kWh + 500 

kWh/inwoner

Water 43 m³/inwoner 20 m³/inwoner

Module 2 / energieverbruik / analyse facturen



Gemiddeld verbruik per type woning:

Module 2 / energieverbruik / analyse facturen



Energie: kostprijs

Kostprijs energie Sociaal tarief 

Elektriciteit: 0,26 €/kWh 0,18 €/kWh 

Aardgas: 0,05 €/kWh 0,03 €/kWh 

Stookolie: 0,05 €/kWh 0,037 €/kWh

Water: 4,5 €/m³ 0,96 €/m³ (20%)

Module 2 / energieverbruik / analyse facturen



Module 2 / energieverbruik / analyse facturen



Elektriciteit (0,26 € / kWh):

- Totaal A (+ opbrengst zonnepanelen/jaar) ≤ 3600 kWh/jaar?

Ja: Gemiddeld tot Goed
Neen: Hoog verbruik

- STREEFDOEL: (Totaal A (+ZP) – 1000 kWh) ≤ 500 kWh ?  ZEER GOED! 
Aantal bewoners

- Elektrisch
verwarmen? (Totaal A (+ZP) – 11.000 kWh) ≤ 500 kWh ?  ZEER GOED! 

Aantal bewoners

A

EnergieID

Module 2 / energieverbruik / analyse facturen / elektriciteit



GAS/Stookolie (0,05 € / kWh):

- Totaal B ≤ 23 260 kWh/jaar ?

Ja: Gemiddeld tot Goed
Neen: Hoog verbruik

- STREEFDOEL:   Totaal B ≤ 10 000 kWh ?  ZEER GOED! 

- Ook koken op gas? Totaal B ≤ 10 500 kWh ? ZEER GOED!

Stookolieverbruik in kWh = … liter/jaar x 10 = … kWh/jaar

B

EnergieID

Module 2 / energieverbruik / analyse facturen / gas



GAS/Stookolie (0,05 € / kWh):

- Totaal B ≤ 23 260 kWh/jaar ?

Ja: Gemiddeld tot Goed
Neen: Hoog verbruik

- STREEFDOEL:   Totaal B ≤ 10 000 kWh ?  ZEER GOED! 

- Ook koken op gas? Totaal B ≤ 10 500 kWh ? ZEER GOED!

Stookolieverbruik in kWh = … liter/jaar x 10 = … kWh/jaar

B

EnergieID

Module 2 / energieverbruik / analyse facturen / gas



Module 2 / energieverbruik / analyse facturen / historiek



EnergieID

Module 2 / energieverbruik / analyse facturen / Water



Water (cc / Totaal C = ca. 4,3 € / m³):

- Totaal C     ≤ 43 m³/per bewoner per jaar ?
aantal bewoners

Ja: Gemiddeld tot Goed
Neen: Hoog verbruik

-STREEFDOEL:  Totaal C       ≤ 20 m³ ? ZEER GOED! 
aantal bewoners

cc
C

EnergieID
Module 2 / energieverbruik / analyse facturen / Water



Leg de werking van de meters en meterkaart uit

1m³ = 10kWh

Module 2 / energieverbruik / meters



Vraag om de meterstanden wekelijks/maandelijks  
te noteren

Module 2 / energieverbruik / meters



Meterstand :
Indexwaarde
verbruik water [m³]

Meternummer

Vraag om de meterstanden op dezelfde dag, rond 
hetzelfde uur te noteren

Module 2 / energieverbruik / meters



Meterkaart of EnergieID?

Kunnen de bewoners goed overweg met internet?
- Laat ze een energie-account aanmaken en de historische en 

nieuwe meterstanden ingeven op www.energieid.be

Hebben ze internet, maar kunnen ze hier niet goed mee 
werken?
- Maak zelf een account aan voor de bewoners en help ze bij 

elk bezoek om de genoteerde meterstanden in te vullen op 
www.energieid.be

Module 2 / energieverbruik / energieID

http://www.energieid.be/
http://www.energieid.be/


neem deel aan de groep “Besparen met een energiemeesters”
• https://www.energieid.be/groups/besparen-met-een-energiemeester
• klik op

Indien nodig kan je deze groep
ook zoeken via het zoekveld.

deelnemen

Neem zelf deel aan groep 
“energiemeesters”
• https://www.energieid.be/groups/energiemeesters

Module 2 / energieverbruik / energieID

https://www.energieid.be/groups/besparen-met-een-energiemeester
https://www.energieid.be/groups/energiemeesters


Noteer binnentemperatuur en luchtvochtigheid (aflezen op 
metertje)

20 °C bij rustige activiteit: lezen, tv, computer,…

19 °C als je bezig bent: kuisen, koken, spelen,…

15°C à 16°C
bij langdurige afwezigheid

Bij vloer- of wandverwarming: 
MAX. -3°C tov comforttemperatuur

 < 30%
 30-60% en temp 20-25°C
 > 60%

Module 2 / energieverbruik / binnenklimaat



Controleer het binnenklimaat

Een comfortabele woning =

• Comforttemperatuur bij aanwezigheid:  19 - 20 °C
• Comforttemperatuur bij slaap of afwezigheid: 15 – 16°C

!!! Bij lage temp.verwarming/vloerverwarming:
max. 3°C lager dan comforttemp.

•Max. binnentemperatuur: 25°C (zomer)

• Relatieve vochtigheid: 40 - 60%

Module 2 / energieverbruik / binnenklimaat



Energieprestatie woning
= peil van primair energieverbruik
= maat voor energieprestatie van een woning

 Hoe lager, hoe beter de energieprestatie
 Doel: vergelijking van gebouwen

Module 2 / EPC lezen



Verplicht bij

bestaande woningen

• verkoop ≥ 1/11/2008

• verhuur ≥ 1/1/2009

Energiedeskundige type A

Module 2 / EPC lezen / voor 01 januari 2019



• Energielabel woning van F tot A+;
• Stappenplan renovatiemaatregelen 
• een indicatieve kostprijs per maatregel

Prototype nieuw EPC: https://www.energiesparen.be/het-nieuwe-epc-vanaf-2019

Module 2 / EPC lezen / na 01 januari 2019

https://www.energiesparen.be/het-nieuwe-epc-vanaf-2019


• Paspoort voor je eigen woning (domicilie)
• Inloggen met je identiteitskaart / federaal token
• https://woningpas.vlaanderen.be/

Module 2 / woningpas

https://woningpas.vlaanderen.be/


• Jaarlijks elektriciteitsverbruik nodig (bij voorkeur) [kWh] 
• Jaarlijks gasverbruik nodig (bij voorkeur) [kWh] of [m3] 
• Gegevens gezinsgrootte, locatie en aansluiting 
• lijst met goedkoopste product bovenaan 

https://vtest.vreg.be/ (niet-commercieel)

OF

www.mijnenergie.be (commercieel, maar met 
kortingen bij afsluiting energiecontract via hun website…)

Module 2 / De V-test



Aan de hand van de analyse van de verbruiksfacturen analyseer 
je het bewonersgedrag en formuleer je jouw adviezen.

• Hoog elektriciteitsverbruik? Zoek de mogelijke oorzaken en 
geef tips!

• Verwarming en koeling !!!! Oude verlichting, oude toestellen, verkeerd 
gebruik ervan, …?

• Hoog gas/stookolie-verbruik? Zoek de mogelijke oorzaken 
en geef tips!

• Oude ketel, verkeerd gebruik van thermostaat en thermostatische kranen, te 
hoge comforttemperatuur, deuren overal open laten, slechte isolatie van de 
woning…?

• Hoog waterverbruik? Zoek de mogelijke oorzaken en geef 
tips!

• Nemen ze veel een bad, staan ze lang onder douche, hebben ze een dubbele 
spoelknop aan de toiletten, besproeien ze de tuin met drinkwater, … ?

Module 2 / advies geven



BEDANKT !
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