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Het onderzoek
• Telefonische bevraging in samenwerking met VREG, vragenlijst 2021 gemiddeld 20,9 minuten 
(VEKA- gedeelte 5,1 minuten)

• Herhalingsonderzoek: sinds 2011

• Sinds 2018 bevraagt de VREG (in een bijkomend onderzoek) ook kleine bedrijven (1-4 
werknemers). De VEKA-vragen werden in 2021 enkel opgenomen in het onderzoek bij bedrijven met 
5-199 werknemers. Alle resultaten in dit rapport hebben dan ook op deze groep betrekking.

• Uitgesloten uit het onderzoek= NACE 2008 sectoren D, O, P, Q, T en U (kort samengevat 
overheids-, onderwijs-, energie- en menselijke gezondheidszorgsector)

• N= 1000-tal bedrijven

• Respondent= verantwoordelijke energiecontracten binnen het bedrijf
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Het onderzoek
• Veldwerkperiode 14/06 – 16/07/2021

• Quota op 
• grootte onderneming, 
• sector * grootte onderneming, 
• provincie * grootte onderneming, 
• teller op aardgasgebruiker

• Weging op 
• grootte onderneming 
• provincie   
• sector * grootte
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Steekproef



Steekproefsamenstelling 
bedrijven met 5-199 werknemers
Provincie Omzet Zelf energie opwekken

Aantal werknemers

30

22

22

13

14

Antwerpen

West-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

Limburg

Vlaams Brabant

6

22

17

24

4

4

4

19

< 250.000 euro

250.000 euro tot (<) 1.250.000 euro

1.250.000 euro tot (<) 2.500.000 euro

2.500.000 euro tot (<) 12.500.000
euro

12.500.000 euro tot (<) 25.000.000
euro

25.000.000 euro of meer

weigering

weet niet

ja
33%

neen
67%

47

28

18

8

5-9 werknemers

10-20 werknemers

21-49 werknemers

50-199 werknemers
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Energiegebruik



Hoeveel elektriciteit heeft uw bedrijf in het totaal verbruikt het 
afgelopen jaar? Indien uw bedrijf zelf energie opwekt, willen 
we vragen naar uw netto verbruik, met andere woorden het 
gedeelte van het verbruik dat niet zelf wordt opgewekt en 
waarvoor u dus een factuur krijgt van uw leverancier.

Energiegebruik elektriciteit en aardgas
Hoeveel aardgas heeft uw bedrijf in het totaal verbruikt het 
afgelopen jaar? 

Basis: Totale steekproef 5-199 wns – n=1005 Basis: gebruiken aardgas n=619

5 op 10 bedrijven met 5-199 werknemers kan niet aangeven hoeveel elektriciteit werd gebruikt in het afgelopen jaar (ook niet geholpen met 
categorieën). 6 op 10 kent het aardgasgebruik niet.  Een opvallend hoog cijfer gelet op het feit dat de verantwoordelijken voor de 
energiecontracten werden bevraagd. Merk wel op dat er substantieel beter kon worden geantwoord op de vraag naar de kosten op jaarbasis in 
euro (20% weet niet elektriciteit, 23% weet niet aardgas). De vertaalslag naar verbruiken levert dus problemen op. 

19

9

7

5

3

4

53

< 25.000 kWh

25.000 – (<) 50.000 kWh 

50.000 – (<) 100.000 kWh 

100.000 – (<) 250.000 kWh 

250.000 – (<) 500.000 kWh 

> 500.000 kWh

Weet niet

23

6

3

2

1

4

61

< 50.000 kWh

50.000 – (<) 100.000 kWh

100.000 – (<) 250.000 kWh 

250.000 – (<) 500.000 kWh 

500.000 – (<) 1.000.000 kWh

> 1.000.000 kWh

Weet niet
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Gebruikt uw bedrijf naast elektriciteit en/of aardgas ook nog 
andere brandstoffen?

Energiegebruik andere brandstoffen
Hoeveel stookolie heeft uw bedrijf in het totaal verbruikt het 
afgelopen jaar? 

Basis: Totale steekproef 5-199 wns – n=1005 Basis: gebruiken stookolie n=234

1 op 4 van de bevraagde bedrijven gebruikt stookolie. Het stookolieverbruik is beter gekend dan het verbruik voor elektriciteit en aardgas.  1 op 
10 kan geen verbruik opgeven. Speelt het feit dat stookolie moet besteld worden hierbij een rol?

23

8

70

stookolie

andere brandstoffen

geen van deze

38

26

15

6

3

2

10

<5000 l

5.000 – 10.000 l

10.001 – 25.000 l

25.001 – 50.000 l

50.001 – 100.000 l

> 100.000 l

Weet niet
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Financiële
ondersteuningsvormen



Kennis financiële ondersteuning
Welke van de volgende financiële ondersteuningsvormen voor het uitvoeren van energiebesparende of milieuvriendelijke 
investeringen in uw bedrijf kent u?

11% van de bedrijven met 5-199 werknemers kent geen van de opgesomde financiële ondersteuningsvormen. Groenestroomcertificaten zijn het 
meest gekend, gevolgd door verhoogde investeringsaftrek, de energiepremies van de netbeheerders en de warmtekrachtkoppelingcertificaten. 

58
54 56

52 55

44 41
38 36 3435 32 34

31 33

86 87 84 83 82

30 31 31
27 25

8 8 8 7 9

28
22 22 22 23

10 7 10 11 11

0 0 1 1 1

2016
(n=1001)

2018
(n=1013)

2019
(n=1004)

2020 (n=1002) 2021 (n=1005)

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen Premie van de netbeheerder van elektriciteit
Warmtekrachtkoppelingcertificaten Groenestroomcertificaten
Ecologiepremie Strategische ecologiesteun
Calls groene warmte Geen van deze
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Kennis steun na audit
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Basis: enkel respondenten die de premies van de netbeheerder kennen 

Kent u de specifieke netbeheerderpremie ter ondersteuning van energiebesparende investeringen die worden uitgevoerd n.a.v. 
een uitgevoerde energieaudit of energiestudie?

Slechts 28% van de bedrijven met 5-199 werknemers die de premies van de netbeheerder kennen is ook op de hoogte van het bestaan van de 
specifieke premie van de netbeheerder “steun na audit”. 

33 27 28 32 28

67 73 72 68 72

2016 (n=452) 2018 (n=439) 2019 (n=392) 2020 (n=380) 2021 (n=357)

Ja Nee



17 18 20 20 21
13 12 9 9 10

3 3 2 3 2

22 23 22 23 23

6 6 8 5 7
0 1 1 10 1 1 1 1

60 59 61 60
56

3 3 3 3 4

2016 (n=906) 2018 (n=943) 2019 (n=902) 2020 (n=899) 2021 (n=888)

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen Premie van de netbeheerder van elektriciteit
Warmtekrachtkoppelingcertificaten Groenestroomcertificaten
Ecologiepremie Strategische ecologiesteun
Calls groene warmte Geen van deze

Gebruik financiële ondersteuning
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Basis: enkel respondenten die ondersteuningsvorm kenden- basis verschilt per maatregel 
Nota: calls groene warmte toegevoegd in 2016. 

Van welke van de volgende financiële ondersteuningsvormen heeft uw bedrijf in het verleden al gebruik gemaakt? 

56% van de bedrijven met 5-199 werknemers die minstens 1 ondersteuningsvorm kenden, heeft nog van geen enkele ondersteuningsvorm gebruik 
gemaakt.  Groenestroomcertificaten en verhoogde investeringsaftrek werden al het vaakst toegepast.



Toekomstplannen



21 21 21 18 19
14 17

13 12 15

26 25 24 21 23
29

33 30
25 27

54 53
46

40
44

8 10 10
6

1010 9 8 5 8
13 12 12 9 118

14 14
9 12

7 6 5 6 5

26 27
32 35 34

1 1 2 2 2

2016
(n=1001)

2018
(n=1013)

2019
(n=1004)

2020 (n=1002) 2021 (n=1005)

Plaatsen van dak- of muurisolatie Plaatsen van hoogrendementsbeglazing
Plaatsen van een energiezuinige verwarmingsketel Plaatsen van een hernieuwbare energie installatie
Plaatsen van energiezuinige verlichting Plaatsen van hoogrendementsmotoren
Plaatsen van frequentiesturing Detectie van persluchtlekken
Isolatie van warmwaterleidingen of stoomleidingen Een andere maatregel
Geen van deze maatregelen Weet niet

Toekomstplannen
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Basis: Totale steekproef 5-199 wns

Welke van de volgende energiebesparende of milieuvriendelijke investeringen is uw bedrijf van plan te nemen in de komende 3 jaar?

Investeringen in verlichting en hernieuwbare energietoepassingen zijn de populairste toekomstplannen van bedrijven. 1 op 3 bedrijven heeft geen
investeringsplannen. Toekomstplannen voor beglazing, hoogrendementsmotoren en isolatie van leidingen stijgen t.o.v. 2020.



2018 
(n=336)

2019 
(n=308)

2020 
(n=261)

2021 
(n=290)

73 75 78

27 29 27

27 26 25

8 9 8

8 6 5

11 9 8

5 4 4

2 4 1

4 3 3

12 10 9

1 1 1

Toekomstplannen hernieuwbare energie

70

35

22

8

8

7

4

2

2

3

0

Welke van de volgende milieuvriendelijke investeringen is uw bedrijf van plan te nemen in de komende 3 jaar?

Basis: Bedrijf is van plan om een hernieuwbare energie installatie te plaatsen 
. Bedrijven die een hernieuwbare energie installatie plannen, gaan vooral voor pv-panelen, op ruime afstand gevolgd door warmtepompen en
zonneboilers. Interesse in de warmtepomp is significant gestegen ten opzichte van 2020. │15



Ondersteuning nodig pv?
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Basis: Alle bedrijven behalve zij die reeds van plan zijn om de komende 3 jaar pv te plaatsen

Welke ondersteuning heeft u nodig om te investeren in pv-panelen in de komende 3 jaar?

Goed advies en financiële ondersteuning zijn het meest gewenst. 28% van de bedrijven die geen plannen hebben om pv te plaatsen zegt op geen
enkele manier daartoe te motiveren te zijn. 1 op 4 geeft aan dat pv-panelen plaatsen niet mogelijk is in hun bedrijf.

40

37

26

22

5

26

23

36

34

23

22

8

27

21

38

34

24

19

5

28

24

Goed advies/informatie over/ inzicht in de mogelijkheden binnen mijn bedrijf

Financiële ondersteuning na het uitvoeren van de investering (premies, 
investeringsaftrek, …)

Begeleiding bij de selectie van de installateur en de uitvoering van de
investering

Prefinanciering van de investering

Een andere vorm van ondersteuning

Ik ben op geen enkele manier te motiveren om pv panelen te plaatsen

niet mogelijk om pv-panelen te plaatsen (bijv. wegens plaatsgebrek,
dakstructuur niet geschikt, beschaduwing op dak)

2021 (n=796)

2020 (n=800)

2019 (n=773)



38
34

28
24

36

25
21

17
14

24

47 44

35 33

45

24 27
20 17

25

8 6 8 8 8

35
42

46 45

32

5 3 6 7 7

2016 (n=256) 2018 (n=263) 2019 (n=307) 2020 (n=342) 2021 (n=325)

Financiële ondersteuning na het uitvoeren van de investering (premies, investeringsaftrek, ...)
Prefinanciering van investeringen
Goed advies/informatie over/inzicht in de energiebesparingsmogelijkheden binnen mijn bedrijf
Begeleiding bij de selectie van aannemers en de uitvoering van de investering
Een andere vorm van ondersteuning
Ik ben op geen enkele manier te motiveren om energiebesparende investeringen uit te voeren
Weet niet

Geen toekomstplannen: steun nodig?
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U plant geen energiebesparende investeringen in de komende 3 jaar. Welke ondersteuning heeft u nodig om te kunnen beslissen 
energiebesparende investeringen uit te voeren?  

Basis: plannen geen maatregelen

Bedrijven die geen maatregelen plannen hebben vooral nood aan goed advies en financiële ondersteuning. Een deel van deze bedrijven (32%)
kan echter helemaal niet overtuigd worden om energiebesparende investeringen uit te voeren. Dit deel is significant gedaald ten opzichte van
2020. Teruggerekend naar de hele steekproef gaat het in 2021 om 10% van de bedrijven.



Drempels
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Basis: Totale steekproef 5-199 wns
Nota: nieuwe vraag in 2020

Wat zijn de voornaamste drempels voor het nemen van investeringsbeslissingen rond energiebesparing/energiebeheer?

Bedrijven geven gebrek aan tijd als voornaamste drempel op, gevolgd door gebrekkige kennis over steunmechanismen en energiebesparende
maatregelen.

9

28

29

43

43

59

8

29

33

45

47

58

Weet ik niet

Een andere drempel

Kennis van eigen energieverbruik

Kennis welke de aangewezen energiebesparende
maatregelen zijn

Kennis steuninstrumenten voor investeringen in energie-
efficiëntie

Gebrek aan tijd om zich met energiebeheer bezig te
houden

2021 (n=1005)

2020 (n=1002)

• Budget
• Geen eigenaar van het gebouw
• Return on investment/terugverdientermijn
• Onzekerheid/wantrouwen
• Geen drempel
• Gebouwbeperkingen
• Alles al uitgevoerd/nieuwbouw
• Geplande stopzetting/verhuis/verbouwing
• Geen interesse
• Te laag energiegebruik
• …



MEER RESULTATEN VAN MARKTONDERZOEK
www.energiesparen.be/marktonderzoek


