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SYNTHESE BELEIDSNOTA ENERGIE 2014-2019 

 

1 OMGEVINGSANALYSE 

Volgens de cijfers uit de omgevingsanalyse is het energieverbruik in de residentiële sector sinds 2003 

met -15,7% gedaald, een afname van gemiddeld 1,5% per jaar. Enkel in de landbouw werd een sterke 

daling opgemeten (-18,9%).  

 

De omgevingsanalyse stelt tevens vast dat investeringsbereidheid sinds de lancering van het 

Energierenovatieprogramma 2020 in 2006 sterk is toegenomen. Voor de conclusie baseert men zich 

op de uitbetaalde huishoudelijke premiedossiers. 

 

De voorlopige cijfers voor het eerste semester van 2014 bevatten een dalende tendens voor 

dakisolatie en nog sterker voor beglazing. Muurisolatie blijft wel stijgen, voornamelijk door de 

opkomst van spuwmuurisolatie. 
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De omgevingsanalyse wijst tevens op de toenemende energiezuinigheid van nieuwbouwwoningen. 

Sinds het aanvraagjaar 2006 (E86) is het gemiddelde E-peil in 2012 (E58) met 28 punten gedaald. Het 

E-peil voor appartementen is hoger gebleven en de daling is met 20 punten ook beperkter : van 

gemiddeld E90 naar gemiddeld E70. 

Er wordt tevens verwezen naar een onderzoek van Essencia van begin 2014 waaruit zou blijken dat 

meer en meer Vlaamse wooneigenaars renovatieplannen hebben, van 53% in 2011 naar 70% begin 

2014. De geplande werken zouden in eerste instantie comfortverbeteringen beogen en in tweede 

instantie energiebesparing (buitenschrijnwerk, dakisolatie). Een enquête van NAV geeft aan dat 38% 

van de architecten het aantal renovaties zag toenemen, tegenover 11% die een vermindering 

vaststelden. 

Inzake energiearmoede stelt de beleidsnota dat de kwaliteit van de woningen een duidelijke rol 

speelt. Armere gezinnen wonen doorgaans in slecht geïsoleerde woningen die moeilijker en duurder 

zijn om te verwarmen. Aangezien ze huren, is investeren in energiebesparing ook moeilijker. 

Het Vlaams energiebeleid is sterk aangestuurd door Europese initiatieven, waaronder de Richtlijn 

Energieprestaties van gebouwen (2002 en 2010), die de basis vormt voor de EPB- en EPC-regelgeving 

en het het actieplan bijna-energieneutrale gebouwen. Van belang hierbij is dat in 2015/2016 een 

nieuwe herziening van deze richtlijn is gepland. Andere belangrijke richtlijnen zijn de Richtlijn 

hernieuwbare energie (2009) en de Richtlijn energie-efficiëntie (2012). Op 22 januari lanceerde de 

Europese Commissie haar voorstel voor het Europese beleidskader 2030 voor klimaat en energie. 

 Op 23 oktober 2014 werd een akkoord bereikt over het Framework 2030. De 

broeikasgasemmissies van de niet-ETS sectoren zullen met 30% moeten worden verminderd 

tegen 2030. Deze globale doelstelling zal nog vertaald worden naar een landenspecifiek 

cijfer. Het aandeel hernieuwbare energie zal moeten stijgen tot 27% van de totale 

energieconsumptie binnen de EU. Voor de energie-efficiëntie zal een indicatief doel van 27% 

gelden dat in 2020 kan worden herzien met het oog op de realisatie van een verbetering van 

de energie-efficiëntie met 30%. 

De omgevingsanalyse verwijst naar een peiling bij 1.004 huishoudens die aangeeft dat slechts 1 op 2 

woningen reeds voldoet aan de 3 basiseisen van het ERP2020. Men stelt dat de bereidheid tot 

investeren de voorbije sterk was toegenomen maar dat tegelijk de meest recente cijfers een 

kentering aangeven. Nochtans zou de historisch lage rente op spaarrekeningen het net interessant 

moeten maken om nu te investeren. Om de sense of urgency terug te aanwakkeren zijn diverse 

maatregelen vereist : de burger sensibiliseren rond de meerwaarde van een investering t.o.v. sparen, 

het wegnemen van drempels bij de uitvoering van werken, ervoor zorgen dat burgers en 

renovatiebedrijven elkaar vinden, alsook het opleggen van nieuwe minimale woningkwaliteitseisen 

en het aankondigen van een trapsgewijze afbouw van premies (om het gedragseffect te vervroegen). 

Met betrekking tot de bouwsector stelt de beleidsnota vast dat het aantal afgeleverde 

bouwvergunningen al enige tijd daalt. De reden daarvoor ligt in het feit dat een nieuwbouwwoning 

steeds moeilijker financierbaar wordt, o.a. omwille van de strengere energieprestatie-eisen, de 

steeds hogere vereiste eigen inbreng en de evolutie van de bouwgrondprijzen. De financiële 

instellingen houden nog maar in beperkte mate rekening met de energie-efficiëntiewinsten bij 

nieuwbouw. De renovatiemarkt is daarentegen wel gegroeid volgens de nota. Het verlaagde BTW-

tarief zou een belangrijke stimulans zijn om eerder te kiezen voor de aankoop en de renovatie van 
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een bestaande woning. Investeringen zouden daarbij veelal stapsgewijs worden doorgevoerd. 

Omwille van de beperkte financieringsmiddelen worden bestaande woningen vaak niet voldoende 

energetisch gerenoveerd waardoor een groot energiebesparingspotentieel onbenut blijft. 

 

2 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Op lange termijn kaderen de strategische doelstellingen in het framework dat op Europees niveau is 

vastgelegd. De verdeling van de inspanningen tussen de gewesten ter realisatie van de doelstellingen 

zal hiervoor cruciaal zijn. 

Op 28 maart 2014 heeft de Vlaamse regering een eerste aanzet voor een langetermijnvisie voor de 

grondige renovatie van het gebouwenpark aan de Europese Commissie bezorgd. De basisstrategie is 

het ERP2020. Binnen de nieuwe legislatuur zijn evenwel nieuwe inspanningen noodzakelijk om de 

doelstellingen van het ERP te behalen. De aanzet voor een langetermijnvisie moet dus nog worden 

uitgediept. Bovendien moet het document worden uitgebreid met een visie naar 2030 en 2050 toe. 

Omdat de ondersteuning van alle belanghebbende partijen noodzakelijk zal zijn om de uitdagingen 

inzake renovatie aan te gaan zal de Vlaamse regering streven naar het afsluiten van een 

Renovatiepact. 

In het kader van de doelstellingen 2020 moet een voorloperstraject BEN bestaande bouw worden 

uitgetekend – nadat de definitie voor het bijna-energieneutrale niveau voor bestaande bouw werd 

vastgelegd – en moeten beide trajecten (nieuwbouw en bestaande bouw) worden geïmplementeerd. 

In het kader van de strijd tegen energiearmoede ligt de nadruk op het voorzien van sociale energie-

efficiëntieprogramma’s die kwetsbare gezinnen begeleiden en ondersteunen bij de energetische 

renovatie van hun woning. 

 

3 OPERATIONALE DOELSTELLINGEN 

3.1 VERSTERKEN BELEIDSINSTRUMENTEN VOOR DE VERBETERING VAN 

DE ENERGIEPRESTATIE VAN BESTAANDE GEBOUWEN 

 Energierenovatieprogramma2020 

Uit de omgevingsanalyse blijkt dat de doelstellingen van het ERP2020 nog onvoldoende zijn behaald : 

slechts één op de 2 woningen voldoen reeds aan de 3 basiseisen. Tijdens de nieuwe legislatuur zal 

het VEA opnieuw een onderzoek uitvoeren om de kloof met de doelstellingen te bepalen. 

De beleidsnota concludeert duidelijk dat zonder bijsturing de doelstellingen niet gehaald zullen 

worden. De premies voor de hoofddoelstellingen vertonen een dalende trend. Tegelijkertijd wordt 

gesteld dat een ongewijzigd behoud van een premie over een langere periode de impact beperkt. De 

eigenaar heeft immers geen incentive om zijn beslissing te versnellen. Volgens de tekst is een 
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aangekondigd afbouwscenario veel wervender voor eigenaars om een beslissing te nemen en geeft 

een dergelijk stelsel een duidelijke impuls aan energiebesparende investeringen. 

Voor de premies dakisolatie en beglazing zal een afbouwscenario uitgewerkt worden. De 

wenselijkheid hiervan zal ook voor andere maatregelen worden onderzocht. Voor eventuele nieuwe 

ondersteuningsmaatregelen zal onmiddellijk worden voorzien in een eindtermijn. De premies blijven 

in 2015 ongewijzigd. Vanaf 2016 zal een hervorming in werking treden. 

Recent zijn er een aantal strenge minimale kwaliteitseisen goedgekeurd voor 

hoogrendementsverwarming inzake het te behalen verbrandingsrendement voor aardgasketels 

vanaf 2018. Sinds 2013 zijn er al gelijkaardige minimale eisen van kracht voor stookolieketels. 

Volgens de beleidsnota moet de focus hier vooral gelegd worden op sensibilisatie inzake onderhoud 

en vervanging van cv-ketels en de handhaving van de minimale kwaliteitseisen. 

Het wordt een prioriteit om in overleg met de bouwsector de definitie van een bijna-energieneutrale 

bestaande woning vast te leggen en te implementeren. 

Een bijkomende problematiek is dat het renovatie-advies aan bestaande en nieuwe eigenaars nu al 

aan zou moeten geven in welke richting de energieprestatie van het bestaande gebouwenpark moet 

evolueren zodat suboptimale renovatiewerken zoveel mogelijk worden vermeden. Daarom wordt de 

piste geformuleerd om het renovatie-advies op weg naar het BEN-energieprestatieniveau eventueel 

te koppelen aan het EPC. Bij de uitwerking van het BEN-advies zullen alvast de noden en de wensen 

van de woningeigenaars centraal staan, teneinde het succes ervan als beleidsinstrument te 

optimaliseren. Na vastlegging van de BEN-definitie voor bestaande woningen kunnen de financiële 

ondersteuningsmaatregelen voor grondige energetische renovaties worden uitgewerkt. 

Om de kwaliteit van energetische renovaties te garanderen wil de minister in overleg met de minister 

bevoegd voor Wonen de invoering van bijkomende minimale kwaliteitseisen onderzoeken en zal een 

adequaat flankerend beleid worden voorzien. Met de federale overheid zal worden samengewerkt 

om technische specificaties voor uit te voeren maatregelen op te stellen (STS-en) die vervolgens 

gekoppeld kunnen worden aan financiële ondersteuningsmaatregelen of verplichtingen. 

De beleidsnota stelt duidelijk dat een actieve samenwerking tussen de overheid en de stakeholders 

noodzakelijk is om de ERP-doelstellingen te behalen. Het louter voorzien van doelstelling, 

ondersteuning en kwaliteitsnormen door de overheid zal onvoldoende zijn om de noodzakelijke 

omwenteling te realiseren. Daarom zal worden gestreefd naar het afsluiten van een Renovatiepact 

met daarin expliciete doelstellingen, engagementen en een uitgewerkte marketingstrategie. 

 Wijzigingen aan de EPC-regelgeving 

Het ontwerp van tweede evaluatierapport inzake de energieprestatiecertificatieregelgeving werd op 

6 juni 2014 gepubliceerd voor feedback van de stakeholders. Het ontwerp van ambtelijke evaluatie 

bevat een aantal voorstellen om het regelgevend kader te verbeteren en vooral het effect van het 

EPC op de verkoop- en de verhuurtransacties te verhogen. Zo wordt – zoals supra reeds aangehaald – 

overwogen om het BEN-renovatieadvies te koppelen aan het EPC. De andere aanpassingen hebben 

betrekking op de hele keten van de procedure, van opmaak tot handhaving. 

Naar aanleiding van de tweede EPC-evaluatie stelt de beleidsnota dat voor bestaande residentiële 

gebouwen de volgende acties zullen worden uitgewerkt :  
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 Het vervolmaken van het toepassingsgebied 

 Het verfijnen van de rekenmethodiek en het inspectieprotocol zodat energetische 

renovaties optimaal gevaloriseerd kunnen worden 

 Het verfijnen van de EPC-software 

 Het bijsturen van de erkenningsregeling van de energiedeskundigen 

 Het afstemmen van het EPC-advies en het BEN-advies 

 Het verbeteren van de communicatie over het EPC 

 Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het EPC voor residentiële gebouwen 

Conform de Europese Richtlijn zal worden ingezet op een aantal pijlers om de kwaliteit van het EPC 

te verbeteren : het aanvullen van het inspectieprotocol met voorbeelden, de organisatie van een 

kwaliteitsborgingsysteem, het uitvoeren van een kwaliteitscontrolesysteem en indien het 

bovenstaande niet volstaat de organisatie van handhaving. Prioriteit in dit stappenplan wordt 

gegeven aan het verplichten van permanente vorming en begeleiding van energiedeskundigen met 

het oog op een snelle verbetering van het kennisniveau. 

 Implementatie van het EPC voor niet-residentiële gebouwen 

Sinds 2008 wordt de implementatie van het EPC voor niet-residentiële gebouwen voorbereid. Sinds 

2014 is de conceptrekenmethodiek beschikbaar en tegen het einde van 2014 zal het bijhorende 

inspectieprotocol worden afgewerkt, zodat in het voorjaar van 2015 testen kunnen plaatsvinden met 

mogelijke aanpassingen tot gevolg. Hierna zal dan gestart worden met achtereenvolgens de 

softwareontwikkeling en uiteindelijk de opleiding van energiedeskundigen type D. Zodra er 

voldoende energiedeskundigen type D zijn, kan volgens de beleidsnota worden overgegaan tot de 

invoering van de verplichting om over een EPC te beschikken bij de verkoop en de verhuur van niet-

residentiële gebouwen. 

3.2 VERSTERKEN BELEIDSINSTRUMENTEN VOOR DE VERBETERING VAN 

DE ENERGIEPRESTATIE VAN NIEUWBOUW 

 De betaalbaarheid van BEN-nieuwbouw 

In deze passage wordt verwezen naar de tweejaarlijkse evaluatie van de EPB-regelgeving waarbij het 

onderzoek van de kostenoptimale energieprestatieniveaus worden geactualiseerd, waarbij onder 

meer rekening wordt gehouden met de impact op de woningmarkt. De reeds gekende BEN-niveaus 

en het aanscherpingspad worden afgetoetst aan het voortschrijdend kostenoptimum. De 

kostenoptimale energieprestatieniveaus en het kostenoptimale minimum aandeel hernieuwbare 

energie moet nog worden bepaald voor alle niet-residentiële gebouwen, andere dan kantoren en 

scholen. 

De beleidsnota stelt dat het ook mogelijk moet worden om innovatieve concepten op maat van 

specifieke gebouwen te valoriseren. Het versneld verfijnen van de EPB-berekeningsmethodiek en het 

handhavingskader is een absolute vereiste om de regelgeving geen rem te laten zijn op innovatie in 

de bouwsector. 
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 Maatregelen in het kader van de vervolmaking van de EPB-regelgeving 

Om de ontwikkeling van de berekeningsmethodiek te versnellen werd de technische en 

wetenschappelijke ondersteuning van het EPB-platform sinds april 2014 sterk uitgebreid. Die 

ondersteuning zal worden verdergezet. Het VEA heeft de opdracht gekregen om de vierde evaluatie 

van de EPB-regelgeving in 2015 op te leveren. In het kader van deze evaluatie moeten zowel de EPB-

eisen en de berekeningsmethode als de procedures en de administratieve lasten aan bod komen, 

met voor de laatste twee aspecten een nadruk op vereenvoudiging. De evaluatie zal focussen op het 

onderzoek van het kostenoptimum en op de aanpassing van het eisenpakket. Het VEA werd gelast 

een voorstel uit te werken voor een nieuwe parameter voor de gebouwenschil met eisenniveau en 

aanscherpingspad, in nauw overleg met de sector. 

3.3 STIMULEREN VAN ENERGIE-EFFICIËNTIE IN ONDERNEMINGEN 

Naast de energiebeleidsovereenkomsten voor energie-intensieve ondernemingen en andere 

maatregelen voor grote ondernemingen wil de minister ook inzetten ook inzetten op hefbomen voor 

innovatie en minder rendabele energie-efficiëntieprojecten. Het regeerakkoord stelde de 

ontwikkeling van een benchmarktool voor KMO’s voorop, zodat ondernemingen binnen hun sector 

het energieverbruik en de gebruikte technologie zouden kunnen vergelijken. Het VEA zal nu worden 

gelast met het uitvoeren van een studie naar good practices van benchmarktools in de buurlanden. 

Op basis van deze studie zal de benchmarktool stapsgewijs worden ontwikkeld. 

De mogelijkheid van mini-energiebeleidsovereenkomsten zal worden onderzocht, per sector of via 

een apart kader voor KMO’s en bedrijven met een primair energieverbruik van minder dan 0,1PJ. 

3.4 HET SOCIAAL ENERGIEBELEID 

In het regeerakkoord staat dat de regering de energiearmoede aan de bron wil aanpakken via een 

lager energieverbruik en dus prioritair wil inzetten op energiebesparende maatregelen. De minister 

garandeert daarbij de volledige tewerkstelling uit de sector van de sociale economie in de 

energiesector. Dit onder meer door de versterking van het programma van sociale dakisolatie. In het 

regeerakkoord wordt tevens melding gemaakt van een bijkomend sociaal programma voor 

hoogrendementsglas en spouwmuurisolatie. 

3.5 DRUKKEN VAN DE ENERGIEKOSTEN 

In uitvoering van het regeerakkoord stelt de beleidsnota dat de 100 gratis kWh wordt afgeschaft 

omdat deze maatregel niet het gewenste effect had voor de doelgroep. 

3.6 WERKING ENERGIEADMINISTRATIE 

 Open data 
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De beleidsnota stelt vast dat er vanuit het energiebeleid enorme hoeveelheden data beschikbaar zijn 

in diverse vormen, waaronder gedetailleerde gegevens over nieuwbouw en vergunningsplichtige 

renovaties (i.h.k.v. de EPB-regelgeving) en over bestaande woningen en publieke gebouwen (i.h.k.v. 

de EPC-regelgeving). Deze informatie moet volgens de minister sneller vindbaar, breder toegankelijk 

en beter bruikbaar worden zowel voor de interne beleids- als uitvoerende processen en voor derden. 

Concreet zal in uitvoering van dit beginsel het proces om de gegevensbronnen te laten erkennen en 

als authentieke gegevensbronnen in kaart worden gebracht en geïmplementeerd. De koppeling met 

andere authentieke bronnen (zoals bijvoorbeeld de digitale bouwvergunningsaanvraag) zal verder 

worden uitgebouwd ter implementatie van het MAGDA/only once-principe. 

De beleidsnota stelt tevens dat de gegevens die nu op verschillende plaatsen elektronisch worden 

bewaard en die betrekking hebben op eenzelfde gebouw aan elkaar zullen worden gekoppeld. Zo zal 

elke bouwheer of eigenaar elektronische toegang krijgen tot de gegevens die het VEA betreffende 

zijn project of gebouweenheid bijhoudt. 

 Digitalisering 

De beleidsnota stelt dat zwaar wordt ingezet op elektronische gegevensuitwisseling met burgers en 

ondernemers en op het automatiseren van projecten. Met de energieprestatiedatabank werd een 

van de eerste grote e-government toepassingen uitgebouwd. Nieuwe mogelijkheden op het vlak van 

digitale gegevensuitwisseling en communicatie over dossiers werden tot nu toe echter beperkt 

toegepast op de energieprestatiedatabank. De komende jaren zal worden ingezet op automatisering 

en op het koppelen van databanken om zo een digitale sprong voorwaarts te kunnen maken. 

 Communicatie 

De beleidsnota stelt dat de langetermijndoelstellingen moeten worden ondersteund met een breed 

gedragen en volgehouden communicatiebeleid. De burger heeft immers nood aan duidelijkheid over 

wat de komende jaren en decennia zal worden verwacht op het vlak van energiebesparingen en 

hernieuwbare energieproductie. De Vlaamse overheid zal onder meer trachten met de bouwsector 

een algemene sensibiliserende campagne uit te werken om het maatschappelijk belang van een 

doorgedreven renovatiestrategie voor het Vlaamse woningpark beter bekend te maken. 

 

4 LINKEN MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN 

In het onderdeel over Wonen wordt in eerste instantie verwezen naar een aantal initiatieven binnen 

de sector van de sociale huur, waaronder het gegeven dat in de toekomstige huurprijsberekening 

o.m. rekening zou worden gehouden met de energieprestatie en renovatie van de sociale woning. 

Daarnaast wordt gesteld dat nieuwe minimale kwaliteitsnormen op vlak van energie in overleg met 

de minister bevoegd voor Wonen zullen worden onderzocht en dat een flankerend beleid zal worden 

voorzien.  

Op het vlak van Ruimtelijke Ordening wordt verwezen naar de intentie tot integratie van attesten om 

te komen tot één attest dat de correcte uitvoering van een vergunning attesteert. Met betrekking tot 

Financiën en Begroting stelt de beleidsnota dat de bestaande fiscale instrumenten 
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(belastingvermindering energiebesparende maatregelen, successierechten, registratierechten 

onroerende voorheffing, …) maximaal zullen worden ingezet om investeringen in het verbeteren van 

de energieprestatie van het patrimonium gericht te ondersteunen. 

Voor het beleidsveld Economie wordt verwezen naar de goedkeuring van de Vlaamse regering voor 

de conceptnota voor een actieplan voor het bevorderen van de energie-efficiëntie in KMO’s en 

kantoren op 19 juli 2013. De minister zal – samen met de minister bevoegd voor Economie – de 

concrete actievoorstellen voor dit actieplan verder uitwerken. 

 

5 REGELGEVINGSAGENDA 

 

 

 

 

Decreet Status

Evaluatie EPC-regelgeving 2015 In voorbereiding

EPB-evaluatie 2015 In voorbereiding

EPC-evaluatie 2017 In voorbereiding

EPB-evaluatie 2017 In voorbereiding

Omzetting artikelen 9-11 Energie-efficiëntierichtlijn 2015 In voorbereiding

E-peil eis gebouwen met niet-residentiële bestemming 

2015
In voorbereiding


