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Beginpunt: wat is het gemiddelde water- en energieverbruik per type huis van een 
Nederlands huishouden en vergelijk dat met uw eigen verbruik. 
Zie hiervoor link  
 
1. Meet het sluipverbruik. 
Neem de stand van de elektriciteitsmeter op wanneer u een weekend of langer weg gaat. 
Controleer de stand wanneer u terugkomt. Bij een groot verschil is er sprake van 
sluipverbruik. 
Probeer uit te vinden waar de “geheime” verbruikers zitten, gebruik eventueel een energie 
meter, zie punt 6 . 
 
Bespaarstekkers: soms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten of de stekker uit 
het stopcontact te halen. Zet dan tussen het apparaat en het stopcontact een speciale 
bespaarstekker, die de stand-by stand uitschakelt. Ze zijn te koop onder merknamen 
als Stand-by killer, Energy keeper of Powersaver. 
Er zijn verschillende soorten, voor televisie met dvd-recorder, computer met 
randapparatuur, koffiezetapparaat, maar ook voor elektrische boilers en kantoorapparatuur. 
Ze werken op verschillende manieren; laat je dus goed informeren door de leverancier. Ze 
kosten tussen 10 en 50 euro en gebruiken zelf erg weinig energie, zo’n 0,1 tot 0,3 watt. 
Ga naar de website van MilieuCentraal:   
 
2. Vervang oude apparatuur, zie MilieuCentraal:  
 
3. Laat een slimme meter installeren 
Een slimme meter moet worden besteld via de netwerkbeheerder en wordt in veel gevallen 
gratis geïnstalleerd, zeker nuttig als je zonnepanelen hebt.  Zie ook slimme meter advies op 
de website van Best Duurzaam. 
 
Een slimme meter kun je uitlezen via de website https://www.slimmemeterportal.nl/login 
Je moet je eerst inschrijven, dat kost 1 à 2 weken, maar dan kan je het elektra verbruik per 
kwartier zien en je gasverbruik per uur. Het loopt wel een dag achter. 
 
4. Stap over op een andere energieleverancier 
Dit kan collectief via bv de Vereniging Eigen Huis, ANWB of Consumenten Bond. Prijzen kun je 
vergelijken via de website www.gaslicht.com/energievergelijker 

 
Duurzame energie leveranciers zijn: 
• www.vandenbron.nl 

• www.greenchoice.nl 
 

  

https://www.nibud.nl/consumenten/energie-en-water
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/halveer-je-stroomverbruik/voorkom-sluipverbruik
http://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/huishoudelijke-apparaten/koelkasten-en-vriezers
https://www.slimmemeterportal.nl/login
http://www.gaslicht.com/energievergelijker
http://www.vandenbron.nl/
http://www.greenchoice.nl/


 

5. Vervang gloeilampen en halogeenlampen door LED 

Bij Ledlampen bepaalt het doel waarvoor u de lamp precies voor wilt gebruiken de juiste 
kleurtemperatuur. 

 

 

Ledlampen met een lage K (Kelvin) waarde geven warm geel licht, voor extra warm-wit kiest 
u lampen onder 2700 Kelvin. Ledlampen met een hoge Kelvin waarde produceren koel 
blauw licht. 
Kijk voor meer informatie op de website:  lamp.nu 
 

Lichtopbrengst 
De hoeveelheid licht (lichtopbrengst, lumen) van een lamp verschilt sterk per soort. Een 25 watt 
gloeilamp geeft bijvoorbeeld een lichtbundel van 200 lumen, voor dezelfde lichtopbrengst is slechts 
een Ledlamp van 4 watt nodig. Zie onderstaand overzicht voor het verschil in energieverbruik tussen 
een gloeilamp en een ledlamp met dezelfde lichtopbrengst. 

Stroomverbruik gloeilamp Stroomverbruik Ledlamp Lichtopbrengst in lumen 

15 W 2 W 100 lm 

25 W 4 W 200 lm 

40 W 6 W 400 lm 

60 W 8 W 700 lm 

75 W 12 W 900 lm 

100 W 23 W 1300 lm 

(Dit zijn gemiddelden, de werkelijke gegevens kunnen afwijken afhankelijk van de soort LED lamp en 
de fabrikant.) 

Dimmen 
• Niet alle Ledlampen kunnen worden aangesloten via een dimmer en niet elke dimmer is 
geschikt voor een Ledlamp.  

• Een dimmer voor halogeen is meestal niet bruikbaar voor LED 

 
Voor meer informatie zie https://www.ledslampen.nl/led-lampen/  
Voor een goed advies en aanbod zie o.a. http://www.olino.org/articles/category/ledlampen  
 
 

6. Koop een energie meter of slimme stekker: 
• Conrad 1 

• Conrad 2 

• Hornbach 

https://www.lamp.nu/contents/nl/d1034_Kleur-temperatuur-lampen.html
https://www.ledslampen.nl/led-lampen/
http://www.olino.org/articles/category/ledlampen
http://www.conrad.nl/nl/basetech-em-2000-energiekostenmeter-voordeelset-2-stuks-1380984.html
http://www.conrad.nl/nl/voltcraft-4500advanced-de-energiekostenmeter-geintegreerde-kinderbeveiliging-instelbaar-stroomtarief-verlicht-display-trms-1368659.html
https://www.hornbach.nl/shop/PROFILE-Energieverbruiksmeter-PCF-600/8054598/artikel.html


 

 

                                                   
Meerdere units kunen worden uitgelezen via een “slimme stekker“, bv de Gosund SP111. 
Oa te verkrijgen bij  www.bol.com. Prijzen verschillen nogal per leverancier en bij aankoop 
meerdere exemplaren. 
 

 
 
7. De apparaten met het grootste verbruik - schatting 

Dit zijn de grootste verbruiksposten in huis, prijspeil 2016  

• Koelkast en losse vriezer:    610 kWh/jaar  (120 euro) 

• Verlichting:      485 kWh/jaar  (100 euro) 

• Computer met randapparatuur:   315 kWh/jaar  (65 euro) 

• Televisie en stereo met randapparatuur:  300 kWh/jaar  (60 euro) 

• Cv-ketel:      280 kWh/jaar  (55 euro) 

• Wasdroger:      275 kWh/jaar  (55 euro) 

• Vaatwasser:      260 kWh/jaar  (50 euro) 

• Wasmachine:      140 kWh/jaar  (30 euro) 
• Vijverpomp, afh. van grootte    180  kWh/jaar (40 euro) tot 1800 kWh/jaar 

• Waterbed.              750 kWh/jaar  (150 euro) 

• Wat staat er nog meer aan, dag en nacht, het hele jaar door? 

 

http://www.bol.com/


 

 
 
Voor meer details zie site:  
Energiegids.be 
MilieuCentraal 

 

 

8. Tuinvijverpomp 

Het vermogen van een vijverpomp is afhankelijk van de capaciteit. Een gemiddelde 
vijverpomp heeft een vermogen van 20 watt. Als zo'n pomp continu aan blijft 
staan, verbruikt hij 180 kWh per jaar (40 euro; prijspeil 2019). Bij zwaardere vijverpompen 

http://www.energids.be/nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verbruik-van-mijn-huishoudtoestellen/71/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/grote-energieslurpers


 

kan het vermogen oplopen tot meer dan 200 watt. Als zo'n pomp altijd aan blijft staan, kost 
dat 1800 kWh per jaar (400 euro, prijspeil 2019). 

9. Laat spouw en vloeren isoleren zie o.a. website:  
 
Mogelijke leveranciers voor spouwmuur en vloerisolatie: 
Lokaal oost Brabant: 
1. Isolatie.com  https://isolatie.com 
2. Linsen Best.   http://www.linssen-best.nl/isolatie/kruipruimte-isolatie 
Landelijk 
3. Feenstra/Takkenkamp. http://www.takkenkamp-isolatie.nl/ik-wil-advies/vloerisolatie/ 
4. Pluimers.   http://www.pluimers.nl/vloerisolatie/kruipruimte-isolatie/ 
 

10. Installeer zo nodig een pompschakelaar voor de vloerverwarming:  
Heb je vloerverwarming zonder energielabel A kijk dan of er een pompschakelaar tussen de pomp en 
het stopcontact zit. Zonder schakelaar draait de pomp continu, anders alleen als het nodig is. Een 
pomp zonder schakelaar(en zonder energielabel A gebruikt zo'n 570 kWh per jaar (110 euro),  een 
pomp met schakelaar maar zo’n 220 kWh per jaar. Zodoende bespaar je dus zo’n 350 kWh per jaar, 
dat is 70 euro (prijspeil 2018). 
Een pompschakelaar kost rond de 60 euro, dat heb je dus binnen een jaar terugverdiend. De 
schakelaar is makkelijk zelf te plaatsen, of vraag het aan de monteur als die langskomt voor het 
jaarlijkse onderhoud van de cv-ketel.  B.v.  LINK 

 
Ook te krijgen bij bv Hornbach, bol.com en Karwei 
 
Andere mogelijkheid: vervang de oude pomp door een moderne energiezuinige pomp. 
Laat je adviseren door een erkende installateur voor het juiste type. 
Links een veel gebruikt oud type vloerverwarmingspomp. Rechts een modern exemplaar. 

 
 
 
 
11. Installeer thermostaat kranen op de verwarmingsradiatoren 
 

12. Vervang de verwarmingsketel als die meer dan 10 jaar oud is  
Vervang de cv ketel als die meer dan 10 jaar oud is en geen HR-ketel is, zie ook warmte 
pomp onder punt 20.  
 

13. Verlaag de watertemperatuur van de cv-ketel naar 65 graden. 
Het verlagen van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie kan een besparing 
opleveren tot 20%, zie bv:  

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/spouwmuurisolatie
https://isolatie.com/
http://www.linssen-best.nl/isolatie/kruipruimte-isolatie
http://www.takkenkamp-isolatie.nl/ik-wil-advies/vloerisolatie/
http://www.pluimers.nl/vloerisolatie/kruipruimte-isolatie/
https://www.vloerverwarming-direct.nl/products/c1-1-verdelers,+buizen+en+toebehoren/c44-1-pompregeling+en+bypass/p-230-vloerverwarming-direct+pompschakelaar+hy-02?gclid=CNy8jPSP8MwCFegp0wodF0oGBg


 

https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/waterzijdig-inregelen 
https://abelenco.nl/kennisbank/waterzijdig-inregelen-radiatoren/ 
 
14. Regel de verwarming waterzijdig . 
Behalve een besparing op de gasrekening kan het instellen van de cv-installatie via de 
radiatoren - het waterzijdig inregelen - ook zorgen voor extra comfort. De warmteverdeling 
tussen de radiatoren in verschillende ruimtes wordt ermee in balans gebracht. Dit zorgt 
ervoor dat er geen kamers te koud of te warm zijn ten opzichte van de rest, doordat de 
radiatoren in die kamers respectievelijk te weinig of te veel warmte afgeven. 
Zie ook : Consumentenbond 
Als er een “koude” hoek is in een kamer laat het waterzijdig inregelen dan over aan een 
deskundige installateur. Als de cv-ketel wordt vervangen is de installateur verplicht het 
verwarmingssysteem opnieuw waterzijdig in te regelen. 
Meer info: 
 
15. Bereken je gasverbruik 
Als je je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijkt met dezelfde periode een jaar 
eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken over besparing of verkwisting. Want 
misschien vroor het in februari wel dat het kraakte, terwijl het jaar ervoor toen de lente al in 
aantocht was... Kortom, weersinvloeden geven een vertekend beeld van de cijfers.  
Maar door te rekenen met ‘graaddagen’  kun je de invloed van de buitentemperatuur 
minimaliseren en je gasverbruik van het ene jaar op het andere beter vergelijken. 

Uitleg vind je op:  link  

Uitrekenen doe je via:  link  

Het scheelt natuurlijk behoorlijk als je een beetje let op je gasverbruik, want 70 tot 75 
procent van het gasverbruik wordt bepaald door je verwarming. Zo bespaar je ongeveer 7% 
gas voor elke graad dat je de thermostaat lager zet.  
Zeker de moeite waard om dat eens te proberen als de gasrekening hoog uit is gevallen! Ook 
een kortere douchetijd en eventuele waterbesparende artikelen maken de gasrekening 
betaalbaar. Zet ’s nachts de temperatuur van de verwarming lager, maar niet meer dan 4 
graden lager dan overdag.   
 
16. Vervang oude centrale afzuiging 
Een veel gebruikte centrale ventilator unit met drie mogelijke afzuigstanden draait dag en nacht, het 
hele jaar door. 
Is er een aan/uit schakelaar, dan kun je die vervangen door een tijdschakelaar, zodat je ’s nachts de 
ventilator uit kunt zetten. 
 
Of vervang de unit door een ander type met een zuiniger motor en de mogelijkheid om te regelen via  
vochtsensor en/of CO2 sensor. Dit kan tot 75% energiebesparing opleveren.  
 
Enkele voorbeelden van moderne ventilatoren; 
https://www.ithodaalderop.nl/producten/ventilatie-hele-huis 
www.zehnder.nl/producten-en-systemen/comfortabele-ventilatie/zehnder-comfofan-s-co2 
www.duco.eu/nl-nl-producten/nl-nl-ventilatiesystemen/duco-comfort-plus-system 

https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/waterzijdig-inregelen
https://abelenco.nl/kennisbank/waterzijdig-inregelen-radiatoren/
https://www.consumentenbond.nl/cv-ketel/cv-inregelkit-waterzijdig-inregelen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-en-innovatie/installaties-goed-inregelen
https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation
https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation
https://www.ithodaalderop.nl/producten/ventilatie-hele-huis
http://www.zehnder.nl/producten-en-systemen/comfortabele-ventilatie/zehnder-comfofan-s-co2
http://www.duco.eu/nl-nl-producten/nl-nl-ventilatiesystemen/duco-comfort-plus-system


 

https://www.orcon.nl/producten/mvs-15rh-co2b-woonhuisventilator-met-vochtsensor-en-co2-
bedieningssensor 
 

17. Koop zonnepanelen 
De winst van zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 5 procent op een 
spaarrekening, zo zijn zonnepanelen een uiterst rendabele investering.  

De betaalde btw kan worden teruggevraagd. Dan kan het rendement op de investering zelfs 
meer dan 6% worden. 

Zie ook: MilieuCentraal    

18. Controleer het woonklimaat met een CO2 meter   
De snelheid waarmee de CO2 waarde ’s nachts daalt kan een aanwijzing  zijn voor lekken of ventilatie 
van de ruimte. Dit kan worden gecontroleerd met bv. een Netatmo weerstation:  

Conrad 
 
Deze meter is ook te leen bij Best Duurzaam: mail naar energieloket@bestduurzaam.nl 
 
De buiten unit kan gebruikt worden om op verschillende plaatsen in de woonkamer de 
temperatuur te meten. 

 
 
Het station meet:  
· Temperatuur (binnen en buiten) 
· Luchtvochtigheid (binnen en buiten) 
· CO2 concentratie (binnen) 
· Barometrische luchtdruk 
· Geluidsniveau (binnen) 
Het Netatmo station geeft ook het niveau van luchtvervuiling in de buitenlucht weer. (Ozon) 
 
Of: Renson Sense: CO2-meter en meer! Pre-order nu | Renson 
Meer keuzes voor de liefhebber: 
CO2 meters - Dataloggers.shop 

Het belang van rook- en koolmonoxidemelders 
In de jaren zeventig duurde het nog een half uur voordat een ruimte in lichterlaaie stond. Nu 
is dat vaak minder dan vijf minuten. Dit omdat meubels tegenwoordig meer schuim en 
spaanplaat bevatten, waardoor ze een stuk sneller branden. Het is dus belangrijk dat je goed 
en zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van rookontwikkeling in je huis.  

https://www.orcon.nl/producten/mvs-15rh-co2b-woonhuisventilator-met-vochtsensor-en-co2-bedieningssensor
https://www.orcon.nl/producten/mvs-15rh-co2b-woonhuisventilator-met-vochtsensor-en-co2-bedieningssensor
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen
http://www.conrad.nl/nl/netatmo-nws01-weerstation-met-app-voor-iphoneipadipod-en-android-615765.html?sc.queryFromSuggest=true
mailto:energieloket@bestduurzaam.nl
https://www.renson.eu/nl-nl/pre-order-renson-sense
https://www.dataloggers.shop/CO2-Meters?


 

Ook koolmonoxidemelders zijn een must, zelfs als je een moderne CV-installatie hebt. 
Koolmonoxide ontstaat bij een onvolledige ontbranding. Het is giftig en bovendien ruik, zie 
en proef je het niet, met alle gevolgen van dien. Het is daarom ontzettend belangrijk één of 
meerdere koolmonoxidemelders op te hangen, niet alleen bij geisers en gaskachels, maar 
ook bij cv-ketels, stelt de Nederlandse brandweer.  
 
Een voorbeeld van een gecombineerde rook- / koolmonoxide melder: 
Nest 
Consumentenbond 
 
19. Verminder het waterverbruik  
 
a. Waterbesparende douchekop, bijvoorbeeld van het merk Methven. 

Besparing: 18.000 liter water en 65 m3 gas per persoon, per jaar (bij 5 minuten douchen per 
dag). Er is ook een regendouche variant: 10 liter per minuut in plaats van 24 liter.  
http://www.niebla.nl 
of:  
HansGrohe 
 
b. Water bespaartips; 

MilieuCentraal  
 
20. Overweeg de aankoop van een warmtepomp 
 
Is de oude gasketel aan het einde van zijn levensduur en moet hij worden vervangen? 
Laat dan door een deskundige installateur met warmte pomp kennis en -ervaring uitzoeken 
of een warmte pomp een mogelijke duurzame vervanging kan zijn voor de gasgestookte 
verwarming. 
 
Zie voor meer informatie de website van Best Duurzaam 
 
Aanvullende informatie is te vinden op de onderstaande websites: 
https://warmtepomp-weetjes.nl/ 
https://warmtepomp.startpagina.nl/ 
http://www.platformwarmtepompen.nl/Links 
 
21.  Mogelijkheden voor duurzaamheidssubsidies 
De mogelijkheden voor subsidies verschillen per gemeente en provincie.  
Kijk voor meer informatie op https://www.energiesubsidiewijzer.nl/resultaten 
Kijk ook op; https://energieloket-zuidoostbrabant.nl/betalen 
 
Warmtepomp: Voor de aanschaf van een warmtepomp bestaat een landelijke subsidie 
regeling ( de zogenaamde ISDE regeling ) 
RVO 
MilieuCentraal 
 
  

https://www.brandweer.nl/
https://www.appletips.nl/nest-protect-review/
https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/gidsen/consumentengids/2016/nummer-10---oktober/201610p34-test-koolmonoxidemelders3.pdf
http://www.niebla.nl/
https://www.hansgrohe.nl/articledetail-crometta-85-handdouche-85-1jet-green-6-l-min-28561000
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/bespaartips-warm-water/besparen-onder-de-douche
https://bestduurzaam.nl/Duurzaamavondjewarmtepompen
https://warmtepomp-weetjes.nl/
https://warmtepomp.startpagina.nl/
http://www.platformwarmtepompen.nl/Links
https://www.energiesubsidiewijzer.nl/resultaten
https://energieloket-zuidoostbrabant.nl/betalen
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/apparaten-isde/warmtepompen
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-warmtepompen


 

Isolatie in combinatie met andere maatregelen: 
 
RVO 
MilieuCentraal 
 
Zonnepanelen: Bij de aanschaf van zonnepanelen krijg je de BTW terug. Let op: als je 
tegelijkertijd de meterkast moderniseert kun je dit rekenen bij de investering van de panelen 
en is die BTW ook terug te vragen. Voor procedure en BTW terugvragen: MilieuCentraal 
 
Subsidies beschikbaar voor het bedrijfsleven: 
 

1. Energie-investeringsaftrek (EIA). 
Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige 
technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling 
levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor 
een lagere energierekening. 
Belastingdienst 
 

2. De Milieu-investeringsaftrek (MIA)  
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen 
(VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. 
Belastingdienst 
 
 

3. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2019 (KIA) 
Om in 2019 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een 
bedrag tussen € 2.301 en € 318.449 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In 
de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek. 
Belastingdienst 
 
Opgemaakt door:   Reinier ten Kate, Bart Hoekstra, Lambert van den Hoven en Harry 
Brugman  
 
Februari 2021 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-en-bewoner
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/zonnepanelen-kopen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/energie_investeringsaftrek_eia
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/milieu_investeringsaftrek_mia_willekeurige_afschrijving_milieu_investeringen_vamil
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-inkomstenbelasting-2019/investeringsaftrek-2019/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-2019

