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Bekijk je besparingsresultaat
Nieuw productlijsten wagens
Hoe milieuvriendelijk is uw wagen echt? Ontdek het op
www.ecoscore.be. Op www.topten.be vindt u nu onze selectie van de
milieuvriendelijkste wagens op de Belgische markt.
Ontdek de meest duurzame wagens op TopTen.be

Nieuwe wegwijzer toont energie en
milieuwinsten van huishoudtoestellen
Door te kiezen voor een koelkast of televisietoestel met een hogere
energieklasse vermindert u uw impact op het milieu én spaart u op
termijn heel wat geld uit. De campagne ‘Ik kies een duurzaam toestel’
van de OVAM helpt consumenten hierin de juiste keuze te maken.
Lees meer over deze nieuwe wegwijzer en ontdek enkele handige tips
om uw dagelijks energieverbruik te verminderen.
Lees meer

Het energielabel: belangrijk voor u en het milieu
Elektrische toestellen dragen een energielabel. Dit label drukt de
energiescore uit in zogenaamde energieklassen. Deze klassen gaan
van ‘zeer energiezuinig’ (A+++) tot ‘zeer energieverspillend’ (G).
Kijk bij de aankoop van een nieuw elektrisch huishoudapparaat
aandachtig naar het energielabel, want het energieverbruik is
minstens zo belangrijk als de aankoopprijs. Wist u dat dit verbruik
voor 80% de totale kost van uw toestel bepaalt?

Een duurder nieuw apparaat kan uiteindelijk dus goedkoper zijn als de
energiescore goed is.
Test het nu op www.energielabel.be

België in de top drie verkoop energiezuinige
producten
In Brussel presenteerde GFK (een organisatie die Europese data en
marktgegevens verzamelt en analyseert) een ranglijst van Europese
landen op basis van de hoeveelheid A++ en A+++ producten die
verkocht werden. Duitsland staat bovenaan de ranking met 46%
marktaandeel voor A++ producten, gevolgd door Oostenrijk (36%) en
België(35%). De elektriciteitskosten in deze drie landen zijn ook hoger
dan in de andere landen.
Lees meer

Wat is echte groene stroom?
Volgens energiespecialist Tom De Meester is groene stroom in ons
land zelden of nooit echt groen, maar grijze elektriciteit die in
milieuvriendelijke kern of gascentrales is opgewekt.
Het marktaandeel van groene stroom is in vijf jaar tijd gestegen van
17% tot 54%. Maar wat is nu werkelijk groene energie? De definitie
die gewoonlijk gebruikt wordt, is dat groene stroom elektriciteit is die
geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare energiebronnen. In de
praktijk sluit dit de productie van elektriciteit op basis van fossiele
brandstoffen en kernenergie uit. Greenpeace gebruikt in zijn
klassement echter een definitie die complexer is dan dit, aangezien
écht groene stroom niet alleen ‘hernieuwbaar’ moet zijn, ze moet
vooral ‘duurzaam’ zijn. Greenpeace neemt jaarlijks alle
energieleveranciers in België onder de loep en geeft elk van hen een
score op 20. Deze score is gebaseerd op wat de verschillende
leveranciers van groene stroom werkelijk produceren en waarin ze uw
geld echt investeren.
De best scorende leveranciers vind je terug op www.topten.be

Topten is een initiatief onder leiding van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw met medewerking van Ecoconso vzw, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Commissie.
De volledige verantwoordelijkheid over de inhoud van deze website ligt bij Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en geeft
niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Commissie weer. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor
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Heb je intussen nog vragen? Mail ons gerust via info@topten.be. We helpen je graag verder.
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