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1. PREMIES EN TOELAGEN

1.1 MIJN VERBOUWPREMIE
Mijn VerbouwPremie is het nieuwe online loket van de 
Vlaamse overheid voor de aanvraag van premies voor reno-
vatie en energiebesparende investeringen. Heb je plannen 
om je muren, vloer of dak te renoveren en te isoleren? Zijn 
je ramen aan vervanging toe? Plaats je nieuwe leidingen 
voor elektriciteit of sanitair, of investeer je in een zonne- 
boiler, warmtepomp of warmtepompboiler? Met 1 loket en 
een vereenvoudigde procedure is het nog makkelijker om 
premies te vinden en aan te vragen.

Het bedrag van de premie hangt voor woningen af van het 
totale gezinsinkomen en de samenstelling van het gezin. 
Voor bedrijfspanden gaat het om een vast bedrag per m² of 
per installatie. Ontdek via de simulator op welke premies en 
premiebedragen je recht hebt.

Je vraagt Mijn VerbouwPremie aan via www.mijnver-
bouwpremie.be.

1.2  FINANCIER JE VERBOUWING MET MIJN 
VERBOUWLENING

Je kan ook de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60 000 
euro aanvragen. Met die lening kan je renovaties beta-
len die zowel focussen op woningkwaliteit als op het 
verbeteren van de energieprestatie. Wie in de laagste 
of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie 
zit, kan de VerbouwLening aanvragen. Daarnaast komen 
ook private verhuurders en verhuurders via een sociaal 
verhuurkantoor in aanmerking. Je vraagt Mijn Verbouw-
Lening als inwoner van Kalmthout aan bij IGEAN. Alle 
info via www.mijnverbouwlening.be.

1.3 PREMIES FLUVIUS
Een aantal premies zijn niet overgeheveld naar Mijn Ver-
bouwPremie.be, maar worden nog altijd beheerd door 
Fluvius. Het gaat over de premie voor de plaatsing van 
fotovoltaïsche zonnepanelen tot en met 31 december 
2024 en enkele retroactieve premies, bv. wanneer er een 
digitale meter werd geplaatst voor zonnepanelen en 
warmtepomp.

  www.fluvius.be/nl/thema/premies/                  
premies-voor-huishoudelijke-klanten

Omgaan met energie in 

tijden van hoge prijzen

De huidige energiecrisis zorgt ervoor dat we al-
lemaal bewuster (moeten) omgaan met energie 
en hoeveel het ons kost. Daarom verzamelden we 
heel wat nuttige informatie waarmee je aan de slag 
kan. We delen het op in vier thema’s:

 f Premies en toelagen
 f Hulp bij energievragen
 f Steun bij betalingsproblemen
 f Tips om snel energie te besparen
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1.4  GEMEENTELIJKE PREMIES KALMTHOUT
De gemeente Kalmthout geeft een gemeentelijke pre-
mie van 250 euro voor de plaatsing van een zonneboiler 
voor de woningverwarming en/of de opwarming van 
sanitair water. Meer info vind je op www.kalmthout.be 
of loop eens langs bij de milieudienst.

De komende maanden werkt de gemeente Kalmthout 
nog nieuwe gemeentelijke premies uit.

1.5  FEDERALE TUSSENKOMST HUISBRANDOLIE 
OF PROPAAN

Verwarm je thuis op huisbrandolie of propaan in bulk? 
Dan kan je tot eind van dit jaar rekenen op een tussen-
komst van 225 euro op de factuur van huisbrandolie of 
propaan. Die tussenkomst is beter bekend als de stook-
oliecheque. Vraag je tussenkomst online aan of via een 
formulier dat je aangetekend verstuurt. Het geldt enkel 
voor leveringen tussen 15 november 2021 en 31 decem-
ber 2022.

  https://economie.fgov.be/nl/themas/energie

2.1 VREG-TEST
De VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt, biedt op haar website de V-Test aan. Daarmee 
kan je je huidige energiecontract en -verbruik ingeven 
en zo een energiecontract vinden dat bij je past. Ze bie-
den ook een stappenplan aan: hoe van energiecontract 
veranderen?

Test: vtest.vreg.be
Stappenplan: www.vreg.be/nl/stappenplan-veran-
deren-van-energiecontract

Door de hoge energieprijzen kan je in financiële moeilijk-
heden komen. Daardoor lukt het je misschien niet meer om 
facturen te betalen. Je kan dan bij OCMW Kalmthout te-
recht om samen met een medewerker te bekijken op welke 
steun je recht kan hebben. 

Een afspraak bij OCMW Kalmthout maak je via 03 620 15 60. 
Je kan je vraag ook op mail zetten: energie@kalmthout.be. 

3.1 SOCIAAL TARIEF GAS EN ELEKTRICITEIT
Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk 
verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dat noemen we 
de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’. Het sociaal 
tarief is er enkel voor personen die bepaalde uitkeringen of 
tegemoetkomingen krijgen. 

Heb je problemen bij het uitvoeren van de V-test? Op de 
milieudienst helpen we je - op afspraak - graag verder. 
Neem voor je afspraak je laatste energiefactuur mee.
energie@kalmthout.be, 03 376 49 00

2.2 IGEAN: INFO, ADVIES EN BEGELEIDING
IGEAN bundelt op haar website informatie over hoe om-
gaan met energie, het Energiek Loket voor advies en bege-
leiding bij renovatie en verbouwen en ook online infoses-
sies over energiebesparing. Je vindt het overzicht terug op 
https://igean.be/klimaat-energie.

2.3 WONEN EN DUURZAAMHEID
De gemeente Kalmthout heeft een aantal medewerkers 
die je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis infor-
meren en adviseren over wonen, renoveren, isoleren, pre-
mies… Daarvoor maak je best een afspraak. 

Daarnaast voorzien we in extra afspraakmogelijkheden aan 
de energiebalie op OCMW Heuvel, Heuvel 39, iedere don-
derdag tussen 14 en 16 uur op afspraak terecht voor:

 f keuze van energieleverancier (V-test, samenaankoop), 
energietips en energiepremies

 f steunmaatregelen voor energie voor beschermde af-
nemers, energiefonds…

Een afspraak maak je via energie@kalmthout.be 
of 03 376 49 00. 

3. STEUN BIJ BETALINGSPROBLEMEN

2. HULP BIJ ENERGIEVRAGEN
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Tot eind maart 2023 hebben personen met een verhoogde 
tegemoetkoming voor gezondheidszorgen ook recht op 
het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit. Je krijgt niet 
automatisch een verhoogde tegemoetkoming. In sommi-
ge gevallen moet je het eerst aanvragen bij de mutualiteit. 
Denk je dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetko-
ming? Neem dan contact op met je mutualiteit.

3.2 GAS EN ELEKTRICITEITSFONDS
Het OCMW kan materiële hulp toekennen aan gezinnen die 
het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen. 
Het geld daarvoor komt uit het ‘Gas- en elektriciteitsfonds’. 
Iedereen (eigenaar of huurder) die het moeilijk heeft om zijn 
energiefactuur te betalen, kan een afspraak maken bij het 
OCMW. Je hebt dan een gesprek met een maatschappelijk 
werker. Die onderzoekt of je wel of niet in aanmerking komt 
en vraagt daarna eventueel steun aan het Bijzonder comité 
voor sociale dienst. Dat is een deel van het OCMW-bestuur 
dat beslist over hulpvragen.

3.3 SOCIAAL VERWARMINGSFONDS
Zit je in een financieel moeilijke situatie, dan kan je voor be-
paalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de ver-
warmingsfactuur via het ‘Sociaal Verwarmingsfonds’. Denk 
je dat je in aanmerking komt voor die korting? Neem dan 
binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof con-
tact op met het OCMW. Het OCMW zal onder meer:

 f onderzoeken of je voldoet aan de voorwaarden
 f je identiteitskaart vragen en een kopie van de leverings-

factuur of de leveringsbon nodig hebben
 f nakijken of het leveringsadres dat op de factuur staat 

hetzelfde is als het adres waar je gewoonlijk verblijft

3.4  KORTINGSBON VOOR AANKOOP 
ENERGIEZUINIGE WASMACHINE, DROOGKAST, 
KOELKAST OF DIEPVRIES

Heb je recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit 
en koop je een nieuwe energiezuinige wasmachine, droog-
kast, koelkast of diepvries? Dan heb je recht op een korting 
van 250 euro bij de aankoop van je nieuwe energiezuinige 
toestellen. Vraag je kortingsbon online aan en als je aan alle 
voorwaarden voldoet, bezorgt Fluvius je per brief een ge-
personaliseerde kortingsbon ter waarde van 250 euro.

  www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortings-
bon-bij-de-aankoop-van-een-energiezuini-
ge-wasmachine-of-koelkast 
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3.5 MINIMALE LEVERING AARDGAS
Verwarm je met aardgas en betaal je op voorhand via een 
budgetmeter? En heb je niet genoeg geld om die meter op 
te laden? Dan kan je de ‘minimale levering aardgas’ aanvragen. 
Daarvoor maak je een afspraak bij het OCMW, ook als je nog 
geen OCMW-klant bent. 
Na een gesprek met een maatschappelijk werker, onderzoekt 
het OCMW of je wel of niet in aanmerking komt. 
Ben je al klant bij het OCMW? Dan hebben zij de meeste gege-
vens al. Keuren ze jouw aanvraag goed, dan laadt het OCMW de 
bedragen twee keer per maand op (bij een nieuwe prepaidme-
ter) of zetten zij het bedrag om de twee weken op jouw kaart 
(oude budgetmeter).

3.7 BETALINGSUITSTEL VOOR JE WOONLENING 
Door de hoge energieprijzen lukt het soms niet meer om an-
dere facturen te betalen, zoals bijvoorbeeld een woonlening. 
De bankensector wil gezinnen daarbij helpen door een beta-
lingsuitstel toe te staan. Als je aan bepaalde voorwaarden vol-
doet, kan je betalingsuitstel vragen voor de afbetalingen van je 
woonkrediet. 

Je kan je aanvraag indienen tot en met 21 maart 2023. Dat kan 
op afspraak bij de bank of eventueel via de website/app van de 
bank. Meer info vind je op de website van je bank en/of kre-
dietgever. Ter info: als je niet aan de voorwaarden voldoet, dan 
neem je best contact op met je bank en kan je alsnog proberen 
om een tijdelijk uitstel te vragen.

Meer info vind je op www.febelfin.be/nl. 

3.8  GEDEELTELIJK OF VOLLEDIGE BLOKKERING VAN DE 
INDEXERING HUURPRIJZEN

Via het Vlaams huurdecreet gaat de Vlaamse overheid de in-
dexering van de huurprijzen van huizen en appartementen die 
energie verslinden, geheel of gedeeltelijk blokkeren. Dat wil 
zeggen dat huisbazen die niet bereid zijn om hun woningen 
energiezuinig te maken, de huurindex niet aan hun huurders 
kunnen doorrekenen.

  www.vlaanderen.be/publicaties/septemberverkla-
ring-van-de-vlaamse-regering-2022
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4.1 GA BEWUST OM MET JE VERWARMING
 f Zet je verwarming een graadje minder in combinatie met 

een dikke trui. Een graadje lager bespaart je 7% op je verbruik.
 f Onderhoud je gasketel. Een onderhouden gasketel bespaart ge-

middeld 5% verwarmingskosten.
 f Verlaag de toevoertemperatuur van het water van de ketel 

naar de radiatoren naar 60°C of zelfs 50°C in goed geïsoleerde 
woningen. Dat bespaart 6% op de verwarmingskosten.

 f Verlucht maximaal 10 minuten lang. Zo koelt je huis zelf niet 
af en warmt het vanzelf weer op.

4.2 GEBRUIK MINDER WARM WATER
 f Water in de badkamer vormt de 2de belangrijke energiege-

bruikspost in huis. Een vol bad vraagt 120 liter water, 5 minu-
ten douchen onder een spaardoucheknop 35 liter water, een 
gewone douchekop 60 liter water.

 f Minder warm water gebruiken betekent minder energie om 
het op te warmen. De kraan dicht doen bij het inzepen of een 
douchebeurt inruilen voor een wasbeurt aan de lavabo zijn 
supersnoeiers in je energieverbruik.

4.3 WAS KOUDER EN DROOG MINDER MACHINAAL
 f Je wasmachine gebruikt vooral energie om het water op te 

warmen. Wasgoed dat niet erg vuil is, wordt schoon op 30°C. 
Een wasbeurt op 30°C gebruikt de helft minder energie als 
wassen op 60°C en een kwart minder dan op 40°C.

 f Een klassieke droogkast verbruikt op jaarbasis gemiddeld het 
dubbele van een wasmachine. Jaarlijks de helft van de was 
op een droogrek laten drogen in plaats van in de droogkast, 
bespaart meer dan 10% van de elektriciteitskosten.

4.4 VERVANG OUDE ENERGIEVERSLINDERS
Vervang je oude koelkast, diepvriezer of combitoestel. Een 
toestel van 10 jaar oud heeft 3 keer zoveel energie nodig en 
nog oudere nog meer. Extra tips voor het voorkomen van 
onnodig hoog verbruik zijn:

 f Vermijd een warme plaats voor de koelkast/diepvriezer 
en hou hem 10 cm weg van de muur.

 f Hou een koelkast en diepvriezer steeds goed gevuld.
 f Hou de deur zoveel mogelijk dicht.
 f Zet er geen warme gerechten in. Gerechten ontdooien 

in de koelkast is wel een aanrader.
 f Ontdooi de diepvriezer regelmatig. Een ijslaag van 2 

mm geeft een meerverbruik van 10%

Wil je het verbruik van je oude koelkast of diepvriezer me-
ten? Dan kan je een energiemeter ontlenen op de milieu-
dienst (waarborg 20 euro).

4.5  ZUINIG MET LICHT, ELEKTRICITEIT EN 
SLUIPVERBRUIK TEGENGAAN

 f Vervang gloeilampen en halogeenlampen door 
LED-lampen en spaarlampen. Een ledlamp is 90% zui-
niger dan een gloeilamp en 85% zuiniger dan een ha-
logeenlamp.

 f Schakel sluipverbruik uit. Schakel computers, tv’s, digi-
corders, opladers, dimmers van staande lampen… he-
lemaal uit na gebruik. Dat bespaart gemiddeld 1% op 
de elektriciteitsfactuur. Een stekkerdoos met een scha-
kelaar kan je daarbij helpen.

 f Gebruik je oven efficiënt. Je oven verwarmen voor één 
broodje of één pizza is zonde van de energie. Door 
meerdere dingen tegelijk of na elkaar te bakken, haal 
je veel meer uit dezelfde warmte. Profiteer ook van 
de restwarmte van je oven Laat je oven openstaan 
nadat je hem hebt gebruikt. Zo komt de restwarm-
te in je huis in plaats van afgevoerd te worden via de 
ventilatieschachten.
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4. TIPS OM SNEL ENERGIE TE BESPAREN
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