
 

 

 

 

  

Thuiswerken kost u maandelijks tientallen euro’s meer 

Op maandag 2 november gingen in België de nieuwe coronamaatregelen in. Telewerk is tot 

minstens 14 december geen suggestie meer maar plicht, en dus werken Belgen momenteel 

massaal van huis uit.  Een beslissing die ook op onze energiefactuur haar sporen achterlaat: 

Belgen betalen elke maand tussen 12 en 18 euro meer voor het verhoogd gas- en 

stroomverbruik. 

De computer die de hele dag wordt gebruikt, de verwarming die vaker aanstaat én het gebruik van 

verlichting: er zijn meerdere factoren die doorwegen op de stroom- en gasfacturen van de 

thuiswerkende Belgen. Om u een beter idee te geven van de impact van het thuiswerken op uw 

maandelijks budget, berekende Wikipower, specialist op vlak van energie, hoeveel u precies extra 

betaalt voor gas en stroom. Voor hun schatting hielden ze rekening met drie factoren: 

- Het gebruik van een computer, berekend voor een gemiddelde laptop; 

- Het gebruik van verlichting, berekend voor 3 ledlampen 

- Het gebruik van verwarming, berekend om één ruimte van de woning 3°C hoger te 

verwarmen (=10% van de totale woonoppervlakte)  

 

Voor iemand die 8 uur per dag werkt en 20 dagen per maand komen zij uit bij een gemiddeld verbruik  

van: 

Laptop 40 kWh/maand 

Verlichting 3,2 kWh/maand 

Verwarming 30 kWh/maand 

 

Dit verbruik vermenigvuldigde Wikipower met de gemiddelde gas- en elektriciteitsprijzen om zo uit te 

komen bij de extra kost voor het thuiswerken. Voor wie zich met gas verwarmt, bedraagt de meerkost  

ongeveer 12 euro. Wie zich met elektriciteit verwarmt, is voor het thuiswerken elke maand zo’n 18 

euro meer kwijt.  

Volgens Maxime Beguin, oprichter en CEO van Wikipower, moeten thuiswerkers die extra 

maandelijkse kost niet onderschatten: “ 12 à 18 euro per maand extra, het is inderdaad geen 

gigantisch bedrag. Maar het thuiswerken vanwege de coronacrisis is een tijdelijke, geen 

systematische toestand. Daarom zijn werkgevers niet verplicht een thuiswerkpremie uit te betalen.   

De coronacrisis zorgde op energievlak  echter wel voor goed nieuws: de gas- en stroomprijzen staan 

momenteel historisch laag. In september 2020 bijvoorbeeld waren Belgen aan hun jaarlijkse 

gasfactuur 15,8% minder kwijt dan nog in september 2019. De slimme consument maakt daar gebruik  

van door zijn energiecontracten te vergelijken en er nu een voordelig contract met vaste prijs uit te 

pikken. Het is zo mogelijk  die lage tarieven op lange termijn te blokkeren en zich te beschermen tegen 

eventuele prijsstijgingen. ” 

De volledige analyse en meer tips om te besparen op uw energiefactuur vindt u hier. 
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https://nl.wikipower.be/blog/thuiswerken-energiefactuur-premie/


 

 

 

 

Over Wikipower: 

Wikipower organiseert sinds 2011 groepsaankopen voor energie, duurzame technologie en 

telecommunicatie. Ze bedachten ook Energie-Vergelijker.be, de online vergelijker voor energieprijzen,  

niet alleen geliefd bij talloze Belgische huishoudens maar ook de enige vergelijkingstool die 

gecertificeerd werd door de CREG. In 2020 werd Wikipower door ‘Trends-Tendances’ bekroond tot 

Gazelle van Luik en nationale Gazelle in de categorie “Kleine ondernemingen”. Als onafhankeli jk  

orgaan staat Wikipower onder controle van een gerechtsdeurwaarder bij het berekenen van het meest 

voordelige aanbod. Het werkt samen met grote spelers uit de overheidssector (de Brusselse 

gemeenten, Charleroi, Namen, Aat, Thuin, Doornik …) en de privésector (Immovlan, Crelan, Ecollectif, 

Greenpeace, Damiaanactie …).   

Website: www.wikipower.be 

 

Meer info: 

Voor meer info, persfoto’s of een gesprek met één van onze energie -experts neemt u contact op met Anna De 

Smet (anna.desmet@wikipower.be) van het communicatieteam bij Wikipower. 
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