
Q&A – "Electrical Energy Savings Scenarios for Belgium" 

Wat verstaan we onder energiebesparing? Waar kunnen we die realiseren? 
Onder energiebesparing verstaan we acties die de vraag naar energie  beperken. Allereerst moeten we 
daarvoor minder energie verbruiken. Dat kan bijvoorbeeld door de gemiddelde temperatuur in 
woongebouwen te verlagen, een deksel op de kookpotten te plaatsen tijdens het koken, de 
ventilatiesystemen in kantoren op een juiste manier te onderhouden, verspilling te vermijden, ... Maar 
het is ook nodig om op een efficiëntere  manier energie te verbruiken, door de energie-efficiëntie van al 
ons materiaal te verbeteren. Zo kunnen we onze toestellen minder in de waakstand laten staan waardoor 
ze minder verbruiken, onze woningen en kantoren beter isoleren, onze huizen, kantoren en 
bedrijfsgebouwen op een zuinigere wijze verlichten, oude elektrische motoren vervangen door beter 
presterende motoren...

Wat verstaan we onder energie-efficiëntie? 
Een verbetering van de energie-efficiëntie betekent het verminderen van de hoeveelheid energie die 
nodig is om een bepaalde taak uit te voeren of een bepaalde dienst te leveren. Zo verbruikt een lage-
energiewoning bijvoorbeeld maximum 30 KWh per vierkante meter per jaar. Die woning heeft een 
minder goede energie-efficiëntie dan een passiefwoning, die per definitie minder dan 15 KWh per 
vierkante meter per jaar verbruikt.

Loopt België achterop? Zijn onze buren op dit vlak actiever? 
Ja. België verbruikt  in verhouding meer energie dan de buurlanden. Uit het Mc Kinsey-onderzoek van 
2009 blijkt  dat het energieverbruik in woongebouwen 70% hoger ligt dan het gemiddelde in de EU.De 
jaarlijkse verbetering van de energie-efficiëntie die de industrie in België beoogt, ligt 20 tot 40% lager 
dan de doelstellingen in andere Europese landen.

Isoleren is dus niet genoeg? 
In de woningsector is het van essentieel belang om de bestaande en  nieuwe appartementen en 
woningen behoorlijk te isoleren, om zo stookolie en gas  te besparen. Op die manier wordt ook 
elektriciteit bespaard. Nog heel wat  woningen verwarmen namelijk elektrisch. Het toenemende 
verbruik van de gezinnen is ook afkomstig van allerlei elektronische toestellen die tegenwoordig in 
onze woning aanwezig zijn: televisie met een groot scherm, hifiketen, laptop, gsm, smartphone, ... De 
energie-efficiëntienormen van die toestellen zijn momenteel  niet toereikend.  Hun verbruik in 
waakstand is goed voor ongeveer 7% van het verbruik van de gezinnen.

Welke economische sector moet energie-efficiënter te werk gaan?  
In België neemt de industrie 50% van het elektriciteitsverbruik voor haar rekening, gevolgd door de 
residentiële sector (33%) en de tertiaire sector (17%). De transportsector verbruikt vandaag maar 2%. 
Gezien het aandeel van de industrie is het absoluut noodzakelijk dat de energie-efficiëntie in die sector 
verbetert.

Maakt die niet-verbruikte energie de kernuitstap mogelijk?   
België heeft sowieso genoeg vervangcapaciteit om de kernuitstap te realiseren. Uit het Climact-rapport 
blijkt dat we  door  energiebesparing gemakkelijk voortkunnen zonder  Doel 1. Daarbij is nog altijd 
economische groei mogelijk die overeenstemt met het referentiescenario van Climact. We zouden zelfs 
voor 80% zonder Doel 2 kunnen, op voorwaarde dat er heel wat ambitieuzere maatregelen voor 
energiebesparing worden genomen. 



De sluiting van onze oudste drie kerncentrales in 2015 is dus perfect mogelijk door een combinatie van 
factoren. Onze energie wordt aan de hand van verschillende bronnen geproduceerd. Nieuwe productie-
capaciteit ziet het daglicht (biomassa, warmtekrachtkoppeling etc) en investeerders staan klaar. Ze 
wachten alleen op de bevestiging van de kernuitstap. Bovendien lijkt alles erop te wijzen dat de 
economie amper zal groeien. Die nulgroei remt de vraag naar elektriciteit. 

Kamerlid Olivier Deleuze (Ecolo) heeft onlangs een berekening gepubliceerd die overeenstemt met het 
besluit van het Climact-rapport.1 en de haalbaarheid van de kernuitstap.

Wat kunnen we verwachten van een federale regering die de belastingaftrek voor investeringen 
in energiebesparing afschaft? 
Het is van cruciaal belang om energiebesparing opnieuw op de politieke agenda te plaatsen. Door 
energie te besparen, kunnen we sneller overstappen naar een duurzaam energiesysteem op basis van 
hernieuwbare energie, kan de energiefactuur omlaag en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. 

Zal de huidige economische crisis de investeringen in energie-efficiëntie niet afremmen? 
Integendeel. De crisis is juist een belangrijk argument om die investeringen wél te doen, want ze 
blijken economisch rendabel te zijn. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wallonie Bas Carbone’ (Koolstofarm 
Wallonië) uitgevoerd door Climact in opdracht van het Waals Gewest. Zo hebben de brouwerijen van 
Chimay  hun energieverbruik op enkele jaren tijd met ongeveer 50% verminderd. 15% kwam tot stand 
door besparingsmaatregelen op vlak van elektriciteit. 

Hoe kan ik als burger energie-efficiënt te werk gaan? 
Naast je huis isoleren, is het van cruciaal belang om onmiddellijk alle concrete maatregelen te nemen 
die geen verandering van toestel vergen (deksels op kookpotten, de koelkast snel sluiten, de diepvriezer 
ontdoen van ijs). Als je een apparaat vervangt, moet je zeker kiezen voor de efficiëntste toestellen (A+
+).  Dat is belangrijk voor apparaten zoals de ijskast en de wasmachine, maar zeker ook voor 
televisietoestellen, laptops, gsm’s en smartphones. Let er ook op dat je elektrische toestellen niet 
nodeloos in de waakstand laat staan. Voorst is elektrische verwarming een grote energievreter. 


