
KVIV-FABI Brussel 18 november 2009

Suggesties voor het beleid
Recommendations pour la 

politique

Luk Vandaele
WTCB 

De uitdaging... 
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De uitdaging...
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Verbeteren bestaande bouw :
prioriteit voor Europa en lidstaten
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Lange termijn (2050)
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Energiegedrag van Vlaamse huishoudens
Investeringen in isolatie

Bouwsector

Gefragmenteerd – Vele actoren

Bouwheer

Studiebureau Aannemers

EPB-verslaggever

Fabrikant

Veiligheidscoördinator

Bouwproducten
(Fabrikanten en leveranciers)

Ontwerp, dimensionering
(Architect, Studiebureau)

Bouw
(Aannemers)

EindproductEindproduct

Bouwheer



Thermische isolatie van Belgische woningen 

Ontwerper

Aannemers

Energieadviseur

Fabrikant
EindproductEindproduct

Bouwheer

Audit

Kwaliteit 
van de uitvoering!



Mix van maatregelen…
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!
Draagvlak

Overleg met stakeholders

• Een breed draagvlak opbouwen voor een reeks van structurele 
maatregelen

• Knelpunten identificeren en nadenken over alternatieve 
benaderingen

• De overheid attent maken op de visie 
van de betrokken sectoren
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Gemakkelijk te communiceren
Gemakkelijk te begrijpen

Geen maatregelen die zeer bekritiseerbaar zijn
Steun van alle belangrijke stakeholders 

De doelstellingen worden 
effectief gerealiseerd

Principes

Aanbevelingen – technische procedures

1. Gebruik het EPC-concept als maatstaf voor het 
toetsen van de conformiteit van de eisen die in 
2020 moeten gerealiseerd worden. 
Concreet betekent dit een veralgemeende invoering van 
het EPC-certificaat. 

voorstel voor timing : politieke beslissing in 2010 –
gefaseerde invoering tot 2020) 
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Aanbevelingen – technische procedures

2. De 3 voorgestelde verplichte maatregelen zijn in bepaalde 
omstandigheden niet evident om te realiseren en/of 
economisch niet optimaal. 
Daarom wordt een uitwisselbaarheid met andere 
maatregelen voorgesteld voor zover met de alternatieven 
minstens een even goed EPC-kengetal wordt gehaald als 
met de drie verplichte maatregelen. Daarbij dient de 
randvoorwaarde gerespecteerd dat voor dakisolatie en 
beglazing aan minimale prestaties wordt voldaan (bvb. een 
maximum toegelaten U-waarde van dak en beglazingen) 
voorstel voor timing : politieke beslissing in 2010) 

Aanbevelingen – technische procedures

3. Een optimalisatie van de huidige 
EPC-berekeningstool is nodig in het 
kader van de aanbevelingen 1 en 2. 
Bijsturing is nodig om er een effectief 
evaluatie-instrument van te maken 
in het kader van de voorgestelde 
maatregelen.



Aanbevelingen - Draagvlak

4. Om een breed draagvlak te realiseren in de private 
verhuurmarkt wordt voorgesteld om al dan niet vrijwillige 
overeenkomsten tussen huurder en verhuurder te 
vergemakkelijken. 
Dit kan door o.a. een berekeningstool ter beschikking te 
stellen die duidelijk maakt welke doorrekening van de 
energiebesparende investeringen in de huurprijs billijk is en 
welke de voordelen van de uit te voeren verbeteringen zijn 
voor beide partijen, door het beschikbaar maken van 
aangepaste typecontracten, door specifieke voorzieningen 
voor gebouwen in mede-eigendom,… Hierbij kunnen ook 
minimale kwaliteitseisen geformuleerd worden. Voor de 
sociale huisvesting dienen aangepaste maatregelen te 
worden uitgewerkt

voorstel voor timing: resultaten van de studie(s) beschikbaar in 2011
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Aanbevelingen - Draagvlak

5. Om tot een tijdige realisatie van de vrijwillige maatregelen te 
komen vóór 2020 communiceert de overheid een 
duidelijk plan over de evolutie van de 
steunmaatregelen (aard van de maatregelen, grootteorde 
van de steun, tijdstabel, …), waarbij een efficiënte 
communicatiestrategie, sensibilisering en begeleiding 
essentieel zijn.
Hierbij is een afstemming met de maatregelen op federaal 
vlak wenselijk.

voorstel voor timing: communicatieplan in 2010



Aanbevelingen - Draagvlak

6. Speciale aandacht voor de sensibilisering en de financiële 
ondersteuning van de eigenaars of huurders met te lage 
inkomens of die geen financiering kunnen krijgen voor de 
noodzakelijke ingrepen. 

Aanbevelingen - draagvlak

7. Voor de verschillende verplichte maatregelengroepen 
(dakisolatie, beglazing, verwarming) zijn duidelijke 
prestatiecriteria en eisenniveaus noodzakelijk. 
Daarnaast dient ook te worden nagegaan of voor de 
alternatieve mogelijkheden (muurisolatie, …) minimale 
eisen dienen te worden opgelegd en, zo ja, welke deze 
zijn.
Dit wordt best  op korte termijn concreet vastgelegd.

voorstel voor timing: concrete eisen in 2010



Aanbevelingen - Draagvlak

8. Om het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak 
voor het EnergieRenovatieProgramma 2020 te behouden en te 
versterken, wordt voorgesteld om 
het huidige overleg verder te zetten 
à rato van gemiddeld 2 vergaderingen per jaar voor 
opvolging, aansturing en bijsturing.

Aanbevelingen – kwaliteit

9. De toepassing van energiebesparende maatregelen moet op 
een kwaliteitsvolle wijze gebeuren. Daarom wordt 
voorgesteld om een concept van kwaliteitsbewaking 
uit te werken, aangepast aan het type maatregel en de 
kans op problemen. 

speciale aandacht voor opleiding
minimale eisen aan 
systemen en uitvoering



Aanbevelingen - kwaliteit

10. De toepassing van energiebesparende maatregelen moet 
leiden tot het behoud en bij voorkeur het verbeteren van het 
wooncomfort, en mag niet leiden tot bouwfysische 
problemen.

Daarom wordt voorgesteld om voldoende aandacht te 
vragen voor flankerende maatregelen om zomercomfort, 
ventilatie, e.d. te bewaken.

Wenselijke vervolgacties

1. Problematiek van huurder- verhuurder
zie aanbeveling 4

2. Coherent langetermijn plan voor maatregelen
zie aanbeveling 5

3. Concrete eisenniveaus 2020
zie aanbeveling 7

4. Problematiek van kwaliteit
zie aanbevelingen 9 & 10

5. Verderzetting van het huidige overlegmodel
zie aanbeveling 8



Vlaamse Beleidsnota Energie   

• Stapsgewijs verstrengen van Epeisen voor woningen 
• Stroomlijnen van berekeningswijzen EPW en EPC
• Integratie van maatwerkadvies in EPC
• Stroomlijnen van erkenningsregelingen voor energiedeskundigen + 

kwaliteitsgaranties
• Uitvoeren en uitbreiden van Energierenovatieprogramma 2020

o Stimuleren van na-iolatie van gevelmuren
o Specifieke maategelen voor appartementsgebouwen in mede-eigendom
o Stimuleren van vervangende nieuwbouw
o Kwalitatief EPC als bewijs van voldoen aan opgelegde eisen
o Eisen uitwisselbaar
o Afspraken tussen huurder en verhuurder
o Specifieke doelgroepen
o Sociale energierenovaties

• Kwaliteitszorg en kennisopbouw in bouwsector
• Lokale energieloketten

Déclaration de politique régionale wallonne

• alliances emploi-environnement:
o Un Plan pluriannuel d’économies d’énergie et de construction durable

• nouveaux bâtiments: 
o norme « très basse énergie » à partir de 2014
o Norme « passive » ou équivalente à partir de 2017., toutes les
o norme « zéro-net » et tendre vers énergie positive à partir de 2019

• rénovations d’ampleur, en particulier d’habitations, 
o la norme très basse énergie à partir de 2015. 
o Toutes les autres rénovations devront tendre vers la norme «très basse énergie»



Région Bruxelles Capitale 

• Nieuwbouw 
o Passiefnorm E50 tegen 2015

• Grondige renovaties:
o Zeer lage energie tegen 2015

• Project “Voorbeeldgebouwen” wordt verdergezet

• Hypothesen
o ≥ 2 miljoen woningen energetisch te verbeteren
o Werkgelegenheid per woning : 1…2 manmaanden
o Periode van renovatie: 15 jaren

• Impact : 
o ∼ 200.000 -400.000 manjaren
o ∼ 12.000 – 25.000 arbeidsplaatsen
o Netto totale kost voor maatschappij is zeer laag
o Betere levenskwaliteit en veel lager energieverbruik
o Niet nodig te investeren in emissierechten

Werkgelegenheid…



Besluiten

• 2008...2015: besparing ...10 %
o Voldoende dat een redelijk deel van de markt maatregelen 

neemt

• Horizon 2020 : besparing 20...30%
o Vermoedelijk +80 % van de woningmarkt dient op 

pragmatische wijze te worden verbeterd
o Ofwel kleinere fractie veel grondiger

• Horizon 2050 : besparing 70...80%
o TOTALE woningpark dient zeer substantieel te worden verbeterd 

of nieuwbouw
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Dankwoord

• Het LEHR-onderzoeksproject werd 
uitgevoerd door PHP, WTCB en 
UCL. Het werd gefinancierd door het 
Federaal Wetenschapsbeleid, in het 
kader van het “Programma ter 
bevordering van de kennisoverdracht 
op strategisch belangrijke gebieden”.

• Le projet de recherche “LEHR” a été
mené conjointement par la PHP, le 
CSTC et l’ UCL. Il est financé par la 
Politique scientifique fédérale dans le 
cadre du “Programma de stimulation 
au transfert de connaissance dans des 
domaines d’importance stratégique”.



PANELGESPREK - TABLE RONDE 

Passif versus Basse énergie?
Passief versus Lage Energie?

Quelles sont les priorités dans le cadre d’une rénovation 
du point de vue énergétique ?
Wat zijn de prioriteiten in het kader van een renovatie,
vanuit energetisch standpunt?

Quels messages et incitants peut-on utiliser
pour motiver les Maîtres de l’ouvrage ?
Welke boodschappen en stimulansen kan men gebruiken 
om opdrachtgevers te motiveren?

1.

2.

3.

PANELGESPREK - TABLE RONDE 

Passif versus Basse énergie?
Passief versus Lage Energie?

Pensez-vous que dans le cadre d’une rénovation, il 
soit économiquement et écologiquement 
raisonnable de tendre dès à présent vers le concept 
de la « Maison passive », comme cela semble être 
le cas dans certains pays voisins ?

Denkt u dat het in het kader van een renovatie
economisch en ecologisch redelijk is om vanaf
heden te streven naar de passiefhuisstandaard, 
zoals het het geval lijkt te zijn in bepaalde van onze 
buurlanden?

1.



PANELGESPREK - TABLE RONDE 

Quelles sont les priorités dans le cadre d’une 
rénovation du point de vue énergétique ?

Wat zijn de prioriteiten in het kader van een
renovatie, vanuit energetisch standpunt?

Si on opte pour des rénovations conduisant à des bâtiments 
« basse énergie », quelle stratégie faut-il adopter ou encore 
quelles priorités faut-il donner ?

Als men opteert voor renovaties die leiden tot laag-energie-
gebouwen, welke strategie moet men nastreven en wat zijn
de prioriteiten?

2.

PANELGESPREK - TABLE RONDE 

Quels messages et incitants peut-on utiliser
pour motiver les Maîtres de l’ouvrage ?
Welke boodschappen en stimulansen kan men 
gebruiken om opdrachtgevers te motiveren?
On constate que lors de rénovations entreprises dans notre pays, 
beaucoup de maîtres de l’ouvrage n’accordent pas l’importance 
voulue aux économies d’énergie, quelles en sont selon vous les 
raisons et quels sont les incitants auxquels peuvent avoir recours 
les différents participant à l’acte de construire ? 

Bij renovaties in ons land stelt men vast dat veel opdrachtgevers
niet het gewenste belang hechten aan energiebesparing; wat zijn
volgens u de redenen hiervoor? Welke stimulansen (of 
« incentives ») kunnen de verschillende deelnemers aan het
bouwproces aanwenden om dit te veranderen?

3.


