
Betaalbare energie
Wat kan ik doen?



Voorstelling lesgever en coöperatie

• Lesgever: Bram Van Dun

• In samenwerking met: 

• KWB Geel – Donderdag 2/2/2023



De energietransitie

De energie-

transitie



Energietransitie

De overgang van het huidige systeem van 
energie verbruiken naar 

een systeem van de toekomst

=



Wat is de energietransitie?
• Historische manier van energie verbruiken

• Overwegend gecentraliseerde productie
• Uitstoot broeikasgassen door verbranding fossiele brandstoffen 
• Verantwoordelijk voor klimaatopwarming

• Toekomst: uitstoot broeikasgassen sterk verminderen door
• Sterke groei van gedecentraliseerde/lokale hernieuwbare productie
• Zuiniger
• Groener
• Slimmer

• Transitie: overgang van huidig systeem naar de toekomstige aanpak



Wat is de energietransitie?

Vroeger Nu Toekomst



De energietransitie - zuiniger

De energie-

transitie
Zuiniger Groener Slimmer

Digitale meter

Isoleren



De digitale meter

Een meter die het verbruik bijhoudt 
(per kwartier, dag en maand) 
en die inzicht geeft in je eigen 

electriciteitsverbruik

=



De digitale meter – waarom?

Technologische evolutie
Klassieke meter: dom!

Zelf meterstanden doorgeven aan Fluvius
Geen inzicht in energieverbruik

Digitale meter
Inzicht krijgen in verbruik
Communicatie
Ondersteuner energietransitie



De digitale meter – voordelen?

• Inzicht in eigen elektriciteitsverbruik
• Verbruik opvragen op kwartier/dag/maand niveau



Wanneer krijg ik mijn digitale meter? 

Check hier de planningschecker

Kan ik toch al vroeger een digitale meter krijgen? 

Digitale meter versnellen→ gratis, vraag je digitale meter aan

Kan ik mijn digitale meter weigeren? 

Neen, maar: Zonnepanelen geïnstalleerd voor 2021 en <15j 

→ retroactieve investeringspremie aanvragen, OF

→ uitstel tot 1 januari 2025

De digitale meter – typische vragen

https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-ik-een-digitale-meter/planningschecker
https://mijnpostcode.fluvius.be/?lang=nl&applicatie=Aansluiting-aanvragen&_gl=1*esv98l*_ga*NDkwNDEyNzA2LjE2NTI0MzQ4ODc.
https://www.vlaanderen.be/retroactieve-investeringspremie-voor-eigenaars-van-zonnepanelen-na-afschaffing-van-terugdraaiende-teller#bedrag


Isoleren



Isoleren – wat is het EPC-label?

• EnergiePrestatieCertificaat (EPC)

• = Theoretische indicatie voor energiezuinigheid woning

• Label A: 0 – 100 kWh/m² per jaar

• Label F: > 500 kWh/m² per jaar

EPC-label
Theoretische jaarlijkse kost om 

100 m² te verwarmen op gas (08/2022)

A (50 kWh/m²) 1.100 €/jaar

C (250 kWh/m²) 5.100 €/jaar



Isoleren



Isoleren



Isoleren – wat en waarom?

• Individuele maatregelen
• Dak, vloer en muren

• Beglazing & vensters

• Energie-efficiënte verwarming

• Drukt energiekosten

• Waarde van vastgoed stijgt

• Renovatie- en energiepremies vanaf 
10/2022 gebundeld in verbouwpremie



De energietransitie - groener

De energie-

transitie
Zuiniger Groener Slimmer

Groene energie

Energiedelen



Digitale meter: gefactureerd op je werkelijke afname

Gemiddeld: 30-35% van de eigen zonne-energie wordt ter plaatse verbruikt
→Rest wordt verkocht aan je energieleverancier
→ Inzetten op meer zelfverbruik zorgt voor lagere factuur

Prijs voor je verkochte energie: terugleververgoeding
V-test VREG om goede keuze te maken, grote verschillen per leverancier!

https://vtest.vreg.be/

Zonnepanelen: zonder terugdraaiende teller

https://vtest.vreg.be/


Zonnepanelen: terugleververgoeding (€/kWh 
injectie)



Zonnepanelen: is mijn dak geschikt?

https://apps.energiesparen.be/zonnekaart

https://apps.energiesparen.be/zonnekaart


Energiedelen
=

de energie die je opwerkt 
zelf delen



Energiedelen – waarom?

• Onder impuls van de EU is er een evolutie naar meer actieve rol 
van eindgebruikers in de energiemarkt

• Laatste jaren ontstonden initiatieven zoals
• Energiecoöperaties overal in Vlaanderen
• Groepsaankopen

Deze meer actieve rol voor eindgebruikers vertaalt zich in
• energiedelen, 
• persoon-aan-persoonverkoop, 
• energiegemeenschappen 



Energiedelen & persoon-aan-persoonverkoop

• In plaats van je niet-gebruikte zonneopbrengst te verkopen aan je 
energieleverancier, kun je deze doorverkopen of schenken aan één 
vriend(in), ouders, grootouders,… 

• Digitale meter noodzakelijk!
• Maar, volledig virtueel!

• Schenker: verliest (deel van) zijn terugleververgoeding
• Ontvanger: 

• de energiecomponent van de virtueel opgenomen stroom 
wordt in mindering gebracht op de elektriciteitsfactuur

• nettarieven & heffingen blijven verschuldigd o.b.v. de echte 
afname van het net



De energietransitie - slimmer

De energie-
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Efficiënte elektrische alternatieven
• Mobiliteit

• STOP-principe:  Stappen > Trappen > Openbaar vervoer > 
Persoonlijke wagen

• Warmtevraag
• Warmtepompen

• Thuis energie opslaan? 
• Nut van een thuisbatterij



Efficiënte elektrische alternatieven
• Mobiliteit

• STODE-principe:  Stappen > Trappen > Openbaar vervoer > 
Deelwagens > Elektrische wagens > Fossiele wagens

• V2G: je wagen als energiebron voor je woning

• Warmtevraag
• Warmtepompen

• Thuis energie opslaan? 
• Nut van een thuisbatterij



Elektrische wagens
• Wagens op elektriciteit, mogelijkheid om thuis op te laden

• Verwachting: 50% van de nieuwe inschrijvingen in 2026, 100% in 2030

• Momenteel duurder in aankoop, maar veel goedkoper in onderhoud 
en verbruik

• Bezorgdheden over toegankelijkheid laadinfrastructuur en actieradius
• Aanvragen laadpaal via Departement Mobiliteit en Openbare Werken
• Tegen 2030: 1.5 laadpunten per 100 inwoners (LEKP)
• Actieradius neemt jaar na jaar toe, momenteel 320-500 km zonder 

opladen 



Warmtepomp – hoe werkt het?

Werkingsprincipe: omgekeerde frigo
• Verplaatsen warmte van een bron naar de woning
• Elektriciteit wordt gebruikt om een compressor aan te 

drijven die de warmte van buiten verder opwarmd tot de 
gewenste temperatuur

Goed geïsoleerde woning is noodzakelijk!



Warmtepomp – hoe werkt het?

Water

Bodem

Lucht

BRON AFGIFTE

Water

Bodem

Lucht

Aquathermie, riothermie

Diepteboring, geothermie

Aerothermie



Thuisbatterijen
• Thuisbatterijen momenteel sterk gepromoot door installateurs van zonnepanelen

• Aanlokkelijk concept
• Verhoogt autoconsumptie

• Laat toe dag/nacht te overbruggen (tussenseizoenen en zomer)

• Maar opletten!
• Nog betrekkelijk dure investering

• Terugleververgoeding & energiedelen verzekert al rendement van je zonnepanelen

• Correcte dimensionering belangrijk

• Doe voor jezelf de berekening om te zien of een thuisbatterij rendabel is:

• https://apps.energiesparen.be/thuisbatterij-simulator

https://apps.energiesparen.be/thuisbatterij-simulator


Capaciteitstarief
=

Een deel van je energiefactuur 
wordt berekend op je piekverbruik



Capaciteitstarief – wat is het?
• Andere manier om de netkosten te gaan aanrekenen

• Momenteel 7% van de elektriciteitsfactuur

• Doel: gedragsverandering stimuleren om een dure aanpassing van het 
distributienetwerk te vermijden

• Niet meer puur verbruiksgebaseerd, maar bepaald door de vermogenspieken

• Gefactureerd op basis van het “jaarlijks gemiddelde van de maandpieken”

• Eén keer een familiefeest op kerstavond zal beperkte impact hebben

• Voor de meeste gezinnen: weinig impact

• Bewust omgaan met de “grootverbruikers” in je huishouden loont: zet ze niet 
allemaal samen op

• Doe voor jezelf de check:
https://simulatornieuwenettarieven.vreg.be/simulator

https://simulatornieuwenettarieven.vreg.be/simulator


De energietransitie - slimmer

De energie-

transitie
Zuiniger Groener Slimmer



Nog vragen?



Campina 
Energie

Bram Van Dun



Wat is Campina 
Energie niet?

De naam van de Kempen is een 
vervorming van het 
woord Campinia of Campina, 
wat Latijn is voor open vlakte.



Wat is Campina Energie?

Kempense burgercoöperatie die momenteel al meer dan 1600 
burgers en bedrijven  op een slimme manier laat investeren in 
hernieuwbare energie en energiebesparing in de Kempen. 



Realisaties wind
• Operationeel 

• 4 WT in Turnhout (Eneco)

• 2 WT in Balen Pidpa (Elicio)

• 2 WT in Beerse Wienerberger (Eneco)

• In aanvraag

• 3 WT in Beerse/Merksplas (Eneco)



Realisaties zon

• + 3 MWp (≈ 650 huishoudens) met 40 installaties in 
Herentals, Turnhout, Vosselaar, Dessel, Heist-op-den-
Berg, Kasterlee, Hoogstraten, Beerse…

• Woonzorgcentra 

• Gemeentelijke gebouwen

• Verenigingen

• Scholen

• Bedrijven



Realisaties warmte

• Concentrated Solar Thermal Energy Platform bij Avery
Dennison in Turnhout in samenwerking met Azteq

• 415.000 kg CO2 / jaar besparing

• Verschillende projecten in onderzoek met technische 
partner Kelvin Solutions en HITA.





• Meer zonnepanelen op daken 
van particulieren

• Onafhankelijk advies op maat

• Telefonisch

• Lokale installateurs

• Gestart in april 2020

• Meer dan 450 geplaatste 
installaties



• Competitieve prijzen, uitstekende kwaliteit

• Een installatie op maat

• Onafhankelijk advies

• Duidelijke informatie

• Offertecontrole

• Kwaliteitscontrole

• Bemiddeling 

Welke meerwaarde bieden wij?



Wat is het proces?
1) Schrijf je in op www.zonneregiokempen.be

2) Maak een telefonische afspraak of videocall

3) Een medewerker belt je op

4) Vrijblijvend persoonlijk voorstel

5) Contact door installateur

6) Detailofferte

7) Installatie

8) Bemiddeling bij problemen

http://www.zonneregiokempen.be/


• BENOvatiecoach aan huis voor een 
energie-audit

• Begeleiding met allerhande ingrepen

• Kwalitatieve volume-aankopen voor

Spouwmuurisolatie

Glasvervanging door 
hoogrendementsglas

www.benoregiokempen.be



Wie is de 
volgende?



wie?



Hoe?
Coöperatie 

Aandelen

Burgers
Bedrijven



Investeer slim

• 1 aandeel kost € 250,00

• Maximaal 40 aandelen

• Natuurlijke en rechtspersonen. Ook mogelijk voor 
kinderen en/of kleinkinderen

• Elke vennoot heeft 1 stem

• Algemene vergadering beslist over bestemming van de 
winst

• Rendement uit ALLE installaties van Campina Energie

• Investeren in de lokale economie

• Transitie moet sociaal verlopen



7 ICA principes

• 1. Open en vrijwillig lidmaatschap

• 2. Democratische controle door leden

• 3. Economische participatie van leden

• 4. Autonomie en onafhankelijkheid

• 5. Onderwijs, vorming, informatieverstrekking

• 6. Samenwerking tussen coöperaties

• 7. Engagement voor de gemeenschap





Verdrievoudiging van de capaciteit op 
zee

Oprichting offshore cv door 33 leden van 
REScoop Vlaanderen, REScoop Wallonië, 
en de Brusselse coöperatie



Doel: 20% van nieuwe offshore 
windproductie in burgerhanden = meer 
betaalbare hernieuwbare energie voor 
veel meer gezinnen.

Tot. investering 11 miljard €

Middelen van burgers: 450 miljoen €



2020-2022: Voortraject: opzetten 
organisatie – bepalen tendercriteria (500 
k€)

2023-2024: Tenderfase: voorbereiding 
offerte – toekenning fase 1 (2 M€)

2025-2027: Constructie fase 1 (700 MW, 
80 M€)

2025-2028: Tendering loten fase 2 (2,8 
GW, 320 M€)



Als wij niet leren samenleven
als wij niet leren samenwerken
… dan krijg je een hoopje mensen dat zich
verantwoordelijk voelt voor alles, maar
invloed heeft op niets
de burger - Anoek Nuyens & Rebekka De Wit – de zaak Shell



Bedankt

dr. ir. Bram Van Dun| bram@campinaenergie.be | www.campinaenergie.be
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