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Hoge energieprijzen doen huiseigenaars actie 
ondernemen 

De energieprijzen swingen de pan uit. Dit motiveert heel wat huiseigenaars om stappen te ondernemen om hun 
woning energiezuiniger te maken en zo te besparen op energiekosten. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met 
een lange levertermijn én een hogere kost voor bouwmaterialen. Hoe gaan ze om met dit dilemma?  

Onderzoeksbureau Profacts bevroeg dit jaar in opdracht van AXA Bank 1.000 eigenaars over de energiezuinigheid 
van hun woning of appartement. De resultaten werden nadien voorgelegd aan enkele experten. 

Tijd voor actie 

Energiezuinigheid is een topic dat hoog op de agenda staat van huiseigenaars. De meeste eigenaars hebben al 
initiatieven ondernomen om hun woning energiezuiniger te maken en/of zijn dat van plan in de nabije toekomst. 
78% van de ondervraagden heeft de afgelopen 5 jaar één of meerdere energiezuinige maatregelen uitgevoerd in 
zijn/haar woning. Dat is niet alles: 67% of 7 op 10 plant de komende 5 jaar minstens één ingreep.  

Welke ingrepen staan vandaag bovenaan op het verlanglijstje van huiseigenaars? 

De top 5 van geplande ingrepen voor de komende 5 jaar zijn: 

1. Goede isolatie dak, vloer of muren (21%) 
2. Zonnepanelen of -boiler (20%) 
3. Thuisbatterij (16%) 
4. Slimme apparaten (bv. een slimme thermostaat) (14%) 
5. Warmtepomp (13%) 

 
De top 5 van meest uitgevoerde ingrepen van de afgelopen 5 jaar zijn: 

1. Ledverlichting in de meeste ruimtes (47%) 
2. Goede isolatie dak, vloer of muren (27%) 

 Maar liefst 7 Belgen op 10 plant de komende 5 jaar minstens één ingreep om hun woning of 
appartement energiezuiniger te maken.  

 Top 5 ingrepen op het verlanglijstje: isolatie (21% wil hierin investeren), zonnepanelen/-boiler 
(20%), thuisbatterij (16%), slimme thermostaat (14%) en warmtepomp (13%). Die laatste zijn sterk 
gestegen in populariteit. 

 De nummer 1 reden waarom Belgen nu méér bereid zijn om te investeren in hun woning dan een jaar 
geleden: de hoge energieprijzen. Een deel van de eigenaars twijfelt of het nu een goed moment is 
door de hoge prijzen van de bouwmaterialen. Toch zijn de meesten overtuigd dat het een goed 
moment is om ervoor te gaan. 
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3. Ramen met dubbel of super isolerend glas (19%) 
4. Zonnepanelen of -boiler (18%) 
5. Hoogrendementsketel (18%) 
 

Bij de meeste ondervraagden is hun woning vandaag al uitgerust met dubbel of super isolerend glas, 
ledverlichting en goede isolatie, zo blijkt uit de enquête. De isolatie en ramen blijven de komende jaren 
belangrijke basics om aan te pakken, maar er zijn toch wat verschuivingen in de top 5. 
 
Investeringen die helpen bij het opwekken en opslaan van energie, zoals zonnepanelen, een thuisbatterij of 
een warmtepomp zijn duidelijk in opmars, net als technologische nieuwigheden zoals een slimme thermostaat. 
Er is nog ruimte voor groei: vandaag heeft 34% van de ondervraagden zijn/haar woning uitgerust met 
zonnepanelen en/of een zonneboiler, 31% met een slim apparaat en amper 16% en 9% met respectievelijk een 
warmtepomp en een thuisbatterij. 

Dat eigenaars eerst focussen op de ‘basics’ is een goede zaak volgens verschillende experten.  

Ellen van Mello van ODE, de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen, legt uit. “Wij raden aan om 
eerst te focussen op de bouwschil, daarin zitten de ramen en de isolatie van je woning.” Filip Dewaele van 
Dewaele Vastgoed beaamt dat: “We zien vaak dezelfde top 3 van investeringen terugkomen: dakisolatie, ramen 
en verwarming. Zeker dakisolatie is een slimme zet: het is een goedkopere ingreep, het is zeer zichtbaar, heeft 
meteen een grote impact op de energiezuinigheid van je woning én het is interessant als je ooit je woning wil 
verkopen.”  

Belgen vervingen de afgelopen 5 jaar massaal de verlichting in hun woning door ledlampen. Experte Sarah De 
Meuter van de bouwsite Livios.be: “Ledverlichting is een quick-win, het is heel toegankelijk en je kan het overal 
kopen.” Opvallend: de ledverlichting, dé populairste ingreep van de afgelopen jaren, komt niet meer terug in de 
toekomstige top 5. 

Welke ingrepen veroveren volgens de experten wel een plekje in de nieuwe top 5?  

Thuisbatterijen, beaamt de experte van Livios.be. “Kijken we naar de andere kant van het spectrum, dan merken 
we bij thuisbatterijen nog een zekere terughoudendheid. Ze zijn nog vrij prijzig en laten zich moeilijk 
terugverdienen. Maar tegelijk merk je dat de interesse wel heel hard groeit, zoals de enquête bevestigt. Daar 
zitten de stijgende energieprijzen en de digitale meter voor een groot stuk tussen.” Ook de interesse in 
zonnepanelen wordt breder, zegt Ellen van Mello van ODE. “Voor zonnepanelen hoef je geen zuidgericht dak te 
hebben, we zien een grote trend dat ze ook meer richting het oosten of westen geplaatst worden.” 

De hoge energieprijzen als belangrijkste drijfveer voor toename 

Wat trekt huiseigenaars over de streep om hun woning onder handen te nemen? Niet ideologie, zo blijkt, maar 
wel de eigen portemonnee. En sinds kort wordt dit versterkt door de energieprijzen. 

Belgen zijn zich bewust van de problematiek van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde en de 
urgentie daarvan. Maar toch laten ze zich in hun beslissingen vooral leiden door geld. Algemeen vinden Belgen 
het belangrijk dat hun woning energiezuinig is (96% vindt dat), maar dat is vooral gedreven door de besparing in 
de energieconsumptie en -kosten. Milieubewustzijn komt pas op de 2de plaats. 
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Het afgelopen jaar is een duidelijke evolutie vast te stellen: méér mensen zijn bereid om hun woning 
energiezuinig te maken. De bereidheid om te investeren in de energiezuinigheid van de woning is het voorbije 
jaar gestegen bij 30% van de respondenten. Bij 65% is het gelijk gebleven (en bij 5% gedaald).  

De gestegen bereidheid heeft vooral te maken met de gestegen energieprijzen: van de respondenten die 
aangeven nu méér bereid te zijn om te investeren in energiezuinigheid dan een jaar geleden, zegt maar liefst 
80% dat dit omwille van de sterke stijging van de energieprijzen is. Andere factoren, die in mindere mate hun 
gedrag beïnvloeden, zijn: een verhoogd bewustzijn over het belang van energiezuinigheid, een gespekt 
spaarvarken, meer subsidies en het goedkoper worden van sommige ingrepen. 

Jo Neyens en Ellen van Melo van ODE bevestigen deze trend: “De hoge energieprijzen zijn een heel sterk 
argument om voor zonnepanelen te kiezen. De installateurs kunnen de vraag gewoon niet volgen. Heel veel 
mensen waren misschien afwachtend door de politieke beslissingen die vorig jaar rond zonnepanelen genomen 
zijn, maar nu geeft hun elektriciteitsfactuur de doorslag en zijn ze zelfs bereid om zonder steun te investeren.” 

Goed moment om te renoveren? 

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat het nu een goed moment is om in energie-efficiëntie te investeren. Bijna 
1 op 4 van de eigenaars (23%) twijfelt en zou wachten met investeren, voornamelijk omwille van de hoge prijzen 
voor bouwmaterialen.  

Voor huiseigenaars is het geen eenvoudige afweging: enerzijds willen ze zo snel mogelijk investeren in 
energiezuinige maatregelen om zo te kunnen besparen op energiekosten, anderzijds zijn sommige investeringen 
nu minder evident door de hoge kosten voor bouwmaterialen en lange levertijden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de hoge energieprijzen bij de meeste consumenten toch zwaarder doorwegen dan 
de hoge kost voor bouwmaterialen. 52% van de respondenten vindt nu een goed moment om te investeren. 
25% weet het niet. 

Sarah De Meuter, de experte van Livios.be, bevestigt dat sommige eigenaars een afwachtende houding 
aannemen. “De prijzen liggen nu een pak hoger dan 5 jaar geleden, zeker bij ramen en isolatie bijvoorbeeld, en 
dat merkt de consument. Toch loont het om te investeren in energiebesparende maatregelen. Zeker bij 
dakisolatie, bijvoorbeeld, verdien je je investering snel terug. Je hoeft weliswaar niet alles ineens aan te pakken. 
Je kan de werken ook spreiden. Zorg er in dat geval voor dat je een totaalplan hebt, zodat alle ingrepen zonder 
problemen op elkaar kunnen worden afgestemd.”. Ook Jo Neyens van ODE raadt aan om vandaag te starten. “Ik 
snap de soms afwachtende houding. Maar tegelijk: onderneem vandaag al iets! Je kan er al geniet van hebben.”  

Geldgebrek als hindernis 

Er zijn ook heel wat gezinnen die op dit moment hun woning niet energiezuiniger kunnen maken omwille van 
hun financiële situatie. Een deel van de respondenten (120 mensen of 12%) geeft aan dat ze geen recente 
investeringen hebben gedaan aan hun woning en er ook geen plannen. Geldgebrek is daarbij de belangrijkste 
reden (43%). Daarnaast spelen bij sommige respondenten ook – in mindere mate – een gebrek aan kennis of 
bewustzijn, of net het feit dat hun woning volgens hen al energiezuinig genoeg is. 
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Groene renovatielening 

Voor renovatiewerken die minstens voor de helft bestaan uit investeringen om energie te besparen, kan je 
beroep doen op de groene renovatielening. Deze heeft een voordeligere rentevoet dan een klassieke 
renovatielening. Meer informatie over de groene renovatielening van AXA Bank: link. 

 
 
Extra tabel: overzicht van alle ingrepen.  

(% momenteel aanwezig / % laatste 5 jaar gedaan / % komende 5 jaar van plan) 

• Ramen met dubbel of super isolerend glas   89% 19% 12% 

• Ledverlichting in de meeste ruimtes    74% 47% 12% 

• Goede isolatie van dak, vloer of muren    71% 27% 21% 

• Hoogrendementsketel      47% 18% 11% 

• Zonnewering om de warmte in de zomer buiten te houden 45% 13% 10% 

• Zonnepanelen of -boiler     34% 18% 20% 

• Slimme apparaten zoals een slimme thermostaat, …  31% 14% 14% 

• Warmtepomp       16% 7% 13% 

• Thuisbatterij om energie op te slaan    9% 4% 16% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Over AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium maakt deel uit van de Groep Crelan. 
 
AXA Bank Belgium maakt haar klanten, Belgische gezinnen en ondernemers, sterker 
door hen proactief te begeleiden in de opbouw en het beheer van hun vermogen, via 
advies op maat voor woonkredieten en beleggingen. De bank is lokaal verankerd dankzij 
haar netwerk van zelfstandige bankagenten. Gebruiksvriendelijke digitale tools en 
persoonlijk contact gaan bij haar hand in hand. Hiervoor mocht de bank in de laatste vijf 
jaar meerdere awards ontvangen waaronder deze van meest innovatieve bank in 2021 
toegekend door de klanten. 

 Meer informatie: 

Lisa Pieters (lisa.pieters@axa.be // +32 491 96 95 16) 

 

 
 
 

 Dit persbericht is beschikbaar op axabank.be 
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