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Eerste hulp bij energievragen
Detiège Niels
8/03/2022
11:30 tot 12:30

Gelieve u op mute te zetten, bedankt!

 Wat is energiehuis Limburg?
 Probleemstelling
 Overheidsmaatregelen
 FAQ
 Rolverdeling
 Werking Stebo energie –en waterscan
 Doorwijsinformatie

Inhoud
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Wat is Energiehuis Limburg?
--- partners

Uitvoerende partners

Wat is Energiehuis Limburg?
--- dienstverlening voor 42 Limburgse gemeentes

0e lijn – Communicatie & sensibilisering
bekendmaking EHL & aanbod / artikels energetische thema’s

1e lijn – Digitaal contactpunt (via website)
Geïntegreerd woonenergieloket (aanbod afhankelijk van gemeente)

2e lijn – Dienstverlening coöpererende partners 
Energiescans, Renovatiebegeleiding, Bouw- en renovatie advies, De Huisdokter
Vlaamse energielening & Limburgse renovatielening
Overige activiteiten



8/03/2022

Wat is Energiehuis Limburg?
--- dienstverlening voor inwoners in 42 Limburgse gemeentes

1e lijn – Digitaal contactpunt (via website)
Geïntegreerd woonenergieloket (aanbod afhankelijk van gemeente)

2e lijn – Dienstverlening coöpererende partners 
Energiescans, Renovatiebegeleiding, Bouw- en renovatie advies, De Huisdokter
Vlaamse energielening & Limburgse renovatielening
Overige activiteiten

Probleemstelling
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 BTW verlaging naar 6% voor elektriciteit NIET gas
 “1 maart” tot 30 juni

 Éénmalige verwarmingspremie van 100 euro
 Komt via elektriciteitsrekening

 Tijdelijk sociaal tarief verlengd tot 30 juni
 Voordeligste prijs elektriciteit en aardgas
 Voordelen bij premies (Gas ketel!)
 0% lening
 150 euro bon Fluvius https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-

de-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast

 (hervorming accijnzen)

Overheidsmaatregelen

 Personen met verhoogde tegemoetkoming (VT statuut)
 Krijgen ST tot eind juni 2022

 Recht op verhoogde premies van beschermde afnemer en 
premie gas condensatieketel van Fluvius 

https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premies-voor-beschermde-klanten/premie-condensatieketel

 Altijd recht op gratis energiescan
 Altijd recht op 0% lening van de Vlaamse overheid voor 

energiebesparende maatregelen

Wie en wat tijdelijk sociaal tarief?
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 Vb: Mazout naar aardgas verwarming
 Enkel voor sociaal tarief!

 Offerte gascondensatieketel: 5574,75 euro excl BTW (5909,24 incl) 
 Fluvius premie = 2500 euro (of 1800 euro indien gas->gas)
 Renovatiepremie = 1672,43 euro
 Premie bedrag = 4172,43 euro premie = 70% prijs nieuwe ketel
 Netto bedrag 1736,81 euro  = 30% zelf te betalen

 Moet voor eind juni allemaal in orde! (verandering in premies)

Voorbeeld premie aardgasketel

 Kort overzicht vragen (280+ vragen)
 De vragen beantwoord op basis van opgedane ervaring, 

dienstverlening en expertise.
 Indien er nuance nodig is, geef ons een seintje: wij sturen onze 

info bij.
 Vragen over contracten etc. 

 www.energiehuislimburg.be/opleiding-vreg
 11 en 14 maart van 9:30 tot 12u 

 Werken aan kennisplatform

FAQ
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Zijn er onderlinge verschillen in voorschotfacturen mogelijk tussen 
huishoudens met gelijkaardige omstandigheden bij dezelfde leverancier?

Ja, dit hangt vooral af van hoe het contract is opgebouwd. Is dit vast 
of variabel maar ook welk contract specifiek ze hebben bij de 
leverancier. 
(Luminus Optifix t.o.v. Comfy)

FAQ

Moet ik akkoord zijn met aangepaste verhoogde voorschotfacturen? 

In principe niet. Iedereen is vrij deze te kiezen. Echter indien de 
leverancier u een voorstel doet om te verhogen betekent dit wel 
dat een berekening aangeeft dat een verhoging zeker nodig 
is om een te hoge eindafrekening te vermijden.

FAQ
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Mogen leveranciers herinneringskosten aanrekenen wanneer 
voorschotfacturen niet betaald zijn?

Ja, dit mogen ze doen. Deze kosten staan beschreven in de 
voorwaarden van het contract.

FAQ

Mag en kan ik voorschotfacturen verlagen en hoe gebeurt dit?

Ja, dit kan en mag. Echter zal hier ook een bepaald minimum toch 
nodig zijn. Dit om te vermijden dat het eindfactuur te hoog 
wordt. De verlaging kan doorgevoerd worden via het online portaal 
van de leverancier. Indien de digitale mogelijkheid niet bestaat kan 
dit ook altijd via telefoon gebeuren.

FAQ
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Hoe kan ik zien dat het aangerekend voorschotfactuur te hoog is?

Bij vaste contracten gebeurt dit niet. Deze situatie komt voor bij 
variabele contracten. Om precies te weten of de 
voorschotfacturen te hoog zijn, is heel moeilijk. Dit gebeurt op 
bepaalde momenten van het jaar en op basis van aannames. Echter 
gebeurt er 1x per jaar een herberekening via de doorgegeven 
meterstanden. Indien er teveel voorschotbedrag betaald is, wordt 
dit bedrag teruggestort. Daarom kan een voorschotfactuur ook 
beter te hoog zijn dan te correct.

FAQ

Wat kan er gedaan worden indien de voorschotfacturen echt niet 
verhoogd kunnen worden om een vermoedelijk hoge eindfactuur te 
vermijden?

Er zijn een aantal acties mogelijk:
1) De eerste is uiteraard zo snel mogelijk het verbruik laten dalen;
2) Nakijken of het huidige contract nog goed is. Kijk bij voorkeur bij 
dezelfde leverancier;
3) Blijft ondanks deze maatregelen de eindafrekening hoog? Dan is 
een afbetalingsplan mogelijk.

FAQ
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Is het mogelijk bij personen met een vast contract en vaste voorschotten 
dat de eindafrekeningen toch hoog zijn?

Dit is zeker mogelijk indien de personen in kwestie meer verbruikt 
hebben dan hun voorschotfactuur dekt.

FAQ

Is het mogelijk om informatie te geven over de budgetmeter?

Een budgetmeter heeft vele facetten. Om dit correct en volledig uit 
te leggen zou er eigenlijk een aparte opleiding nodig zijn. Om u 
hier toch in verder te helpen geven we graag deze link mee. Hier 
kan u de facetten van de budgetmeter nalezen.

https://www.vreg.be/nl/search?Content=budgetmeter

FAQ
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Hoe kan een te hoge eindafrekening voorkomen worden? Wat kunnen 
mensen preventief doen om enerzijds dit te voorkomen en anderzijds 
ook energie te besparen?

Besparen op energie in elke vorm kan op verschillende manieren. 
Maar er zijn 3 belangrijke facetten: 

1) Besparen door een aanpassing van de manieren van gebruik;
2) Besparen door een structurele verbetering door investeringen;
3) Besparen door aanpassingen van het contract.

Echter blijft dit zeer huishouden gebonden. Daarom is een 
energiescan aanbevolen bij de doelgroep. (Zie slide doelgroep)

FAQ

Hoe weet je wat een normaal verbruik is?

Een normaal verbruik bepalen is afhankelijk van vele factoren en 
gebonden per huishouden. De VREG heeft gemiddelden gemaakt 
van verbruiken die kunnen dienen als indicatie. 

https://www.vreg.be/nl/energieverbruik#:~:text=Verbruikscategorie%C3%
ABn%20aardgas&text=Het%20aardgasverbruik%20van%20een%20doorsne
e,een%20gemiddelde%20van%2023.260%20kWh. 

FAQ
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Kan het energie-akkoord de ongeziene prijsstijgingen compenseren?

Er zijn maatregelen genomen om te helpen bij de stijgende prijzen. 
Echter kunnen deze maatregelen de prijsstijgingen niet volledig 
compenseren. Er kan best rekening gehouden worden dat de 
hogere prijzen voor langere tijd zullen aanhouden. De 
overheid blijft extra maatregelen onderzoeken.

FAQ

Wat als ik geen respons krijg na meerdere contacten (via 
contactformulier en telefonisch) met de energieleverancier?

Door de huidige situatie beweegt er enorm veel op de 
energiemarkt. Dit samen met eventuele interne 
leveranciersafhankelijke veranderingen kan leiden tot 
achterstanden. 
Als het gaat over verhuizen/contract veranderingen zullen deze met 
terugwerkende kracht worden toegepast. De gegevens op het 
overnamedocument of contractvoorwaarden zullen gelden vanaf 
de afgesproken datum.

FAQ
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Door lange wachtlijsten zijn bewoners genoodzaakt op de privémarkt te 
huren. Hoe kunnen zij zich behoeden voor huisjesmelkers? Hier gaat het 
dikwijls om niet goed geïsoleerde woonsten. Waar moeten zij op letten 
voor zij een huurcontract tekenen?

Best vragen naar het conformiteitsattest. Bij sommige gemeenten is 
dit verplicht. Indien er twijfels zijn kan er best contact 
opgenomen worden met de dienst wonen van de gemeente.
In de link vindt u de uitgebreide informatie hieromtrent.

https://www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen

FAQ

Waar kan je een eenvoudig antwoord vinden op de vraag of een gezin 
van een verminderd energietarief kan genieten?

https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-
sociale-maximumprijzen

https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-
sociale-maximumprijzen/recht-op-verhoogde-tegemoetkoming-maar-niet-
automatisch-sociaal-tarief-gekregen-voor-elektriciteit-en-aardgas

FAQ
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Invloed van de prijsstijging op het sociaal tarief?

Het sociaal tarief volgt de prijsstijging mee maar op vertraagde 
basis en in verhouding minder dan normale contracten.

FAQ

Kunnen wij als sociale dienst de toekenning van sociaal tarief voor 
mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming als coronamaatregel 
versneld laten toekennen? Wat kunnen we doen om dit te versnellen?

In principe kan dit indien de nodige bewijzen doorgestuurd worden 
naar de leverancier. Echter door de achterstanden kan het zijn dat 
dit toch niet versneld of automatisch wordt toegepast. In het geval 
van personen met verhoogde tegemoetkoming zou dit al in orde 
moeten zijn van 01/02/2021. Indien dit niet het geval is kan het zijn 
dat de bewijzen niet zijn meegestuurd bij verhuis of 
leverancierswissel. Het kan ook zijn dat de naam in de 
kruispuntbank niet overeen komt met de naam op het contract. 
Correct de naam doorgeven is daarom ook belangrijk.

FAQ
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Personen met verhoogde tegemoetkoming hebben nu sociaal tarief.  
Maar wat na deze periode?  Krijgt men een nieuw contract aangeboden?

Indien het sociaal tarief wegvalt, gaat men inderdaad over naar een 
normaal contract. Het nieuwe contract kan uiteraard afgesproken 
worden met de huidige leverancier. Indien gewenst kan je ook 
overstappen van leverancier, maar dan is wel aangeraden dat er 
eerst een VREG test gebeurt om op deze manier een contract te 
kiezen dat bij de consument past.

FAQ

Waar moeten we op letten om te zien of de facturen correct zijn, of de 
juiste prijzen worden aangerekend?

Er kan gecontroleerd worden of de afgesproken prijzen en/of het
contract op de tariefkaart zijn toegepast in de eindafrekening. Dit is 
makkelijk voor vaste contracten maar voor variabele kan dit niet 1 
op 1 vergeleken worden. Dan moet je per kwartaal de prijzen 
weten en dit zo vergelijken. 

Tijdens de energiescan zal dit bekeken worden.

FAQ
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Hoe kan je een samenaankoop gas en/of elektriciteit inschatten. Vermits 
meerdere organisatie hier mee bezig zijn?

De prijs van een samenaankoop wordt bepaald aan de hand van de 
hoeveelheid contracten die afgesloten worden. Indien deze 
hoeveelheid niet wordt behaald dan is de weergegeven prijs bij 
inschrijven vaak niet de prijs die uiteindelijk wordt toegepast. Ook is 
er bij samenaankopen een vastgelegde leverancier waardoor je als 
consument minder vrije keuze hebt bij wie je bent.  Bij 
contracteinde moet er ook telkens goed gekeken worden welk 
contract je erna krijgt. Deze zijn vaak duurder waardoor het 
aangeraden is om de VREG test uit te voeren.

FAQ

Hoe kunnen we mensen die verwarmen met accumulatoren die 's nachts 
opladen, helpen om hun energiefactuur te beperken? 

Dit blijft een vraag waarvan het antwoord per huishouden anders 
is. Voor de doelgroep kan er best een energiescan gebeuren 
zodat we ter plaatse goed kunnen kijken wat er nodig is. 

FAQ
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Wat bij een faillissement van de energieleverancier? Wat als je te laat een 
energiecontract met een andere leverancier aanging en je wordt bij de 
noodleverancier Fluvius ondergebracht. Is hier een terugwerkende kracht 
mogelijk?

Als je weet dat je huidige leverancier failliet is, dan kan je best zo 
snel mogelijk een nieuw contract afsluiten (vergeet niet uw huidige 
meterstanden door te geven). Op die manier kan er een correcte 
eindfactuur gemaakt worden door de ‘vorige’. Indien te laat, zal je 
het verschuldigde bedrag voor die leveringsperiode nog aan Fluvius 
moeten betalen. 

FAQ

Vele vragen over beleidsmatige maatregelen voor de verdere hulp tijdens 
deze energiecrisis en erna?

Beleid kunnen wij niet bepalen en dit is regio gebonden. Elke 
gemeente heeft een beleidsplan en bepaalde maatregelen op 
langere termijn zijn hierin opgenomen. Neem daarom contact op 
met de dienst wonen/milieu/klimaat van uw gemeente.

FAQ
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Wat is de beste manier om de burgers te informeren (in het bijzonder 
diegene die dit het meeste nodig hebben) zodat ze deze stappen ook 
daadwerkelijk nemen?

FAQ

Cliënt

Nulde of 
eerste 

lijns

Stebo
Sociaal 

Huis 
(OCMW)

Geen 
doelgroep Doelgroep

Curatief Preventief

Directe hulp bij 
betalingen

Rolverdeling Vb CAW, 
mutualiteit
,..

HELP! Hoe 
beginnen?
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Cliënt

Stebo

Sociaal Huis 
(OCMW)

 Energiescan
 Basisscan
 Opvolgscan

 Waterscan
 Renovatie 

advies/begeleiding
 Leningen (Vlaamse –

Renovatie – Energie+)

 Hulp bij 
betaling/afbetalingsplan

 Rechtenonderzoek
 Doorverwijzing
 Andere diensten (regio 

gebonden)

Curatief

Preventief

Rolverdeling

Handige one pager
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Werking Stebo
--- Doelgroep energiescan

 Beschermde afnemer (=sociaal tarief)
 Verhoogde tegemoetkoming (nu ook tijdelijk ST t.e.m. 30/06/’22)
 Huurder SVK, SHM, OCMW of lokaal bestuur
 Huurder die max €554,01 huur betaald (Hasselt/Genk €604,01)
 Actieve budgetmeter voor elektriciteit en/of gas
 Verzoek tot afsluiting van elektriciteit of gas bij LAC
 Bruto belastbaar inkomen max € 32 980 + €1 720/persoon ten laste
 In begeleiding bij OCMW omdat ze facturen elektriciteit of gas niet 

kunnen betalen
 Elektrische verwarmer (Genk Verwarmt)
 Opgelet 1 basis -en opvolgscan per domicilie

Basis energiescan

• Toestellen
• Verwarming
• Advies
• Spaarpakket

• Dak
• Ramen
• Verwarming
• Algemeen 

• Toestellen
• Lampen
• Extra’s

• Analyse
• Vergelijking
• Assisteren
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Opvolgscan

• Toestellen
• Verwarming
• Advies
• Spaarpakket

• Dak
• Ramen
• Verwarming
• Algemeen 

• Toestellen
• Lampen
• Extra’s

• Analyse
• Vergelijking
• Assisteren

Werking Stebo
--- Doelgroep Waterscan

 Beschermde afnemer (=sociaal tarief)
 Doorverwijzing vanuit OCMW, CAW of andere instelling voor 

schuldbemiddeling (+ hoog verbruik)
 Bij wie gratis energiescan is uitgevoerd (+ hoog verbruik)

#personen Hoog verbruik/dag Hoog verbruik/jaar

1 ≥162liter/dag ≥59m³/jaar

2 ≥269liter/dag ≥98m³/jaar

3 ≥384liter/dag ≥140m³/jaar

4 ≥458liter/dag ≥167m³/jaar

5 ≥551liter/dag ≥201m³/jaar
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Waterscan

• Advies
• Spaarpakket

• Lood?
• Lek?
• Watermeter
• Meterstand

• Toestellen
• Kranen
• Badkamer

• Extra’s

• Analyse
• Assisteren

Nodige doorwijsinformatie

 Naam en voornaam
 Adres
 Telefoonnummer
 E-mail adres (indien beschikbaar)
 Huurder (en van wie) of eigenaar?
 Voorschotfactuur/eindfactuur inscannen en doorsturen
 Zeker bij Waterscan!

 Extra nodige info (afbetaling is gestart, etc…)
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Cliënt

Nulde of 
eerste 
lijns

Stebo
Sociaal 

Huis 
(OCMW)

Curatief Preventief

Rolverdeling Vb
CAW,…

Volledig 
communicatie -en 
assistentie web 
rond cliënt

Nieuwsbrief Energiehuis Limburg

Onze partners informeren over de ontwikkeling in het 
energielandschap.

 Wijzigingen energiebeleid
 Aankondigingen van opleidingen en infosessies
 Ons aanbod voor jullie inwoners

Inschrijven via www.energiehuislimburg.be/inschrijven-
nieuwsbrief
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Contactgegevens

Aanmelding energie –en 
waterscan:
Nadia Swijsen
089 77 81 28
nadia.swijsen@stebo.be

Nuttige links
Energiescan:
www.vlaanderen.be/gratis-energiescan

Waterscan:
www.dewatergroep.be/nl-
be/drinkwater/reglementering/waterscan

Energiehuis Limburg:
www.energiehuislimburg.be
www.facebook.com/EnergiehuisLimburg
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Bedankt voor uw tijd en aandacht!


