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Agenda 

1. Voorstelling organisatiestructuur VEKA (13 tot 13.15 uur)

2. Stand van zaken beleidsdossiers (13.15 uur tot 14 uur)
1. Geïntegreerde premie en uniek loket

2. EPC en renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen

3. Voorstel versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve industrie 
en hervorming premie na audit en energiestudie (14 tot 14.45 uur)

4. Pauze (14.45 tot 15 uur)

5. Bespreking voorstel wetgeving en hervorming premie (15 tot 16 
uur)

6. Varia 



Afspraken webinar

� Schakel microfoon en camera tijdens de presentatie uit

� Vragen of opmerkingen
→ Via de chat stellen 

→ Virtuele handje opsteken tijdens de vragenmomenten



Organisatiestructuur VEKA



Stand van zaken beleidsdossiers



Geïntegreerde premie en uniek loket

Samenwerking



Basisprincipes premie en loket

� Klantgerichtheid

� Vereenvoudiging

� Aandacht woningkwaliteit en minimale energieprestatie

� Verhogen aantrekkelijkheid premies

� Mate van ondersteuning afhankelijk van financiële draagkracht 
investeerder; doelgroep beschermde afnemers valt weg

� Begeleiding en ontzorging kwetsbare doelgroepen (afzonderlijk 
traject)

=> Aanvraag en dossierbehandeling via uniek loket – samenwerking 
Agentschap Wonen Vlaanderen (AWV), VEKA en Fluvius



Scope geïntegreerde premie - unieke loket
In scope unieke loket/nieuwe premie Out of scope unieke loket/nieuwe premie

Premies Wonen (residentieel) Premies Energie (residentieel 

en niet-residentieel)

Premies Wonen => AWV Premies/maatregelen Energie=> 

Fluvius

Renovatiepremie:

- Structurele elementen

- Dakvernieuwing

- Buitenschrijnwerk

- Technische installaties

Gebouwschil:

- Dakisolatie

- Muurisolatie

- Vloerisolatie

- Hoogrendementsglas

Hernieuwbare energie:

- Warmtepomp

- Zonneboiler

- Warmtepompboiler

Ventilatie (i.h.k.v. 

totaalrenovatiebonus/voucher/be

nopass)

Condensatieketel

Aanpassingspremie Residentieel+niet-residentieel:

- Zonnepanelen

- Sturing elektrische warmte

Residentieel:

- EPC-labelpremie

- Totaalrenovatiebonus

- E-peilpremie

- Collectieve 

renovatiebegeleidingspremie

- Huur-isolatiepremie

- Energiescans

- Kortingsbonnen

Niet-residentieel:

- Relighting

- Steun na audit

- Investeringssteun



Voorstel Doelgroep rechthebbenden
Inkomensgrenzen 2021 –

jaarlijks geïndexeerd

Doelgroep 1 – zonder 

inkomensgrens

Doelgroep 2 – middelste

inkomensgroep**

Doelgroep 3 – laagste 

inkomensgroep**

Premie Forfaitair* 25% van factuur 35% van factuur

Rechthebbende - Particuliere eigenaar-bewoner - Particuliere eigenaar-

bewoner

- Particuliere eigenaar-

bewoner

Bijkomende rechthebbende 

per doelgroep (niet-

inkomensgebonden)

- Investeerders in residentiële 

gebouwen

- Investeerders niet-residentiële 

gebouwen

- VME 

- Wooncoöperatie

- Particuliere verhuurder via 

SVK 

Type gebouw - Residentieel

- Niet-residentieel

- Residentieel - Residentieel

*     Huidige basispremies energie Fluvius

**   Volgens inkomensgrenzen huidige renovatiepremie



Voorstel Categorieën van werken
Gemengd energie-woningkwaliteit

Doelgroep 1-2-3

DHZ niet toegelaten

Woonkwaliteit 

Doelgroep 2-3

DHZ toegelaten

Gascondensatieketel 

Doelgroep 3

Zelf-installatie met 

begeleiding(sfirma) toegelaten

Hernieuwbare energie

Doelgroep 1-2-3

Zelf-installatie met 

begeleiding(sfirma) 

toegelaten

Dakrenovatie met verplichte 

isolatie 

(dg 1: enkel dakisolatie)

Binnenrenovatie aardgas, butaan, propaan, niet 

ter vervanging van stookolie

Warmtepomp

Muurrenovatie met verplichte 

isolatie

(dg 1: enkel muurisolatie)

Technische installaties 

(sanitair-elektriciteit)

aardgas, butaan, propaan, ter 

vervanging van stookolie

Warmtepompboiler

Vloerrenovatie met verplichte 

isolatie

(dg 1: enkel vloerisolatie)

Zonneboiler

Buitenschrijnwerk met 

ventilatie/hoogrendementsglas

(dg 1: enkel hoogrendementsglas)

- Minimum factuurbedrag voor iedere categorie en doelgroep, maximum factuurbedrag voor doelgroep 2/3 voor gemengde categorieën en woonkwaliteit

- Forfaitaire premies doelgroep 1 categorieën 'gemengd' beperkt tot isolatie/hoogrendementsglas – geen premies voor bijkomende werken

- Verhoging premies asbestverwijdering + dak-/buitenmuurisolatie voor alle doelgroepen

- Verhoging premies klanten uitsluitend nachttarief voor alle doelgroepen

- Verplichte isolatie: gelijktijdig met andere werken of bewijs van voorafgaande isolatie



Voorstel Gebouwen

� Residentiële en niet-residentiële gebouwen

� Ouderdom: 
→ 15 jaar oud op datum aanvraag 

→ Uitzondering: warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler: aangesloten op het net 
voor 2014 of omgevingsvergunning > 5 jaar voor datum eindfactuur + voldaan aan EPB-
verplichtingen

� Uitgesloten: 
→ Woningen waar domiciliëring in principe niet toegestaan is (maar nog een 

gedoogbeleid/uitdoofbeleid permanente bewoning geldt) 

→ Nieuwbouw en volledige herbouw

→ Door SHM verhuurde woningen/appartementen



Extra

� Inwerkingtreding: in de loop van 2022
→ vanaf datum inwerkingtreding zijn aanvragen via bestaande kanalen (Fluvius/AWV) niet meer mogelijk

� 1 landingspagina met alle relevante info en aanmelding digitale loket

� Enkel digitale aanvraag, met ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen via o.a. 
Energiehuizen, woon- en energieloketten

� 1 aanvraag per 5 jaar per categorie per gebouw (res/nres) door dezelfde 
aanvrager

→ Uitzondering: warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler en condensatieketel: 1 aanvraag per 10 jaar

→ In principe wordt geen rekening gehouden met premies toegekend in het verleden.
� Uitzondering: toegekende renovatiepremies voor inwerkingtreding worden beperkt in rekening gebracht

� Uitzondering: toegekende premies warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler 10 jaar voor inwerkingtreding



Verdere planning regelgeving
� Decreet – basis voor unieke loket – AWV, VEKA, Fluvius

→ Eerste principiële goedkeuring VR: 5 februari 2021

→ Tweede principiële goedkeuring VR: 21 mei 2021

� Momenteel: Adviesprocedure RvS

→ Definitieve goedkeuring VR: voor zomerreces

→ Parlementaire behandeling: na zomerreces

� Besluit Vlaamse Regering – oprichting unieke loket + wijzigingen Energiebesluit +   
wijzigingen Besluit Vlaamse Codex Wonen 

� Momenteel: aanvraag advies IF

→ Eerste principiële goedkeuring VR: voor zomerreces

→ Tweede principiële goedkeuring VR:  zodra decreet definitief is, najaar 2021

→ Definitieve goedkeuring: begin 2022

� Wijziging MB Premies/rapportering (Energie) en MB renovatiepremie (Wonen) 
begin 2022





EPC en renovatieverplichting 
niet-residentiële gebouwen 



Langetermijndoelstelling NR 2050

� Een koolstofneutraal gebouw is een gebouw waarvan de 
CO2-uitstoot tot nul is gereduceerd door de energiebehoeften 
te verminderen én ervoor te zorgen dat aan de resterende 
energiebehoeften wordt voldaan met hernieuwbare 
energiebronnen

� Het is een gebouw waarvan het gemeten totale 
energiegebruik in gebruiksfase wordt gedekt door 
hernieuwbare energiebronnen.
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2023

2025

2030

2050

Invoering EPC NR, 

ook grote NR 

gebouwen verplicht

EPC bij

verkoop/verhuur

Grote NR gebouwen

voldoen aan

minimum 

prestatielabel (EPC)

Alle grote NR 

gebouwen

beschikken over 

energieprestatie-

certificaat

Koolstofneutraal 

niet-residentieel 

gebouwenpark in 

Vlaanderen 

Mijlpalen beleid niet-residentieel
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2022
Renovatieverplichting NR



Renovatieverplichting NR

� Niet energiezuinige niet-residentiële gebouwen moeten   
vanaf 1/1/2022 uiterlijk vijf jaar na een notariële overdracht in 
volle eigendom energetisch gerenoveerd worden

� 1e principiële goedkeuring 7 mei 2021, definitieve 
goedkeuring verwacht voor zomerreces

� LTRS en LTD 2050 NR gebouwen 

� Handhaving aan de hand van EPC



Renovatieverplichting NR

� Bij sleutelmomenten 
→ Na een notariële overdracht in volle eigendom 

→ Verkoop, vestigen van erfpacht of recht van opstal 

� Toepassingsgebied 
→ Gebouwen én gebouweenheden 

→ Ook geldig voor eenheden die deel uitmaken van gebouw dat niet als 
geheel worden verkocht 

� https://www.energiesparen.be/nr/renovatieverplichting



Renovatieverplichting NR

� Niet-residentiële bestemming 
Alle gebouweenheden met uitzondering van:  

→ ResidenIële eenheden 

→ Niet voor bewoning bestemde eenheden van landbouwbedrijf 

→ Eenheden gebruikt voor erediensten en religieuze acIviteiten 

→ Industriële eenheden

� Zowel klein als groot, maar BVO > 50m² 

� Inclusief overheidsgebouwen => voorbeeldfuncIe 



Renovatieverplichting NR

� Feitelijke toestand vóór overdracht 
→ Invulling van gebouw/gebouweenheid op moment van verlijden van 

akte bepalend 

→ Hoe gebouw(eenheid) na overdracht gebruikt wordt, speelt geen rol

 

� Uitzonderingen 
→ Gebouwen gesloopt binnen vijf jaar na aankoop  

→ Niet voor tijdelijke constructies (< 2j in gebruik)



Renovatieverplichting NR

� 2 complementaire onderdelen 

1) minimaal maatregelenpakket 

→ specifiek oog voor energie-efficiëntie  

→ inspiratie o.a. wooncode voor residentieel gebouwenpark

2) minimale energieprestatie* 

→ afgestemd op diversiteit NR gebouwenpark, flexibele aanpak  



Renovatieverplichting NR

� Minimaal maatregelenpakket
→ Als dakisolatie R < 0,75 m²K/W, dakisolatie U-waarde ≤ 0,24 W/m²K plaatsen

→ Indien enkel glas, vervangen door beglazing met U-waarde ≤ 1 W/m²K.

→ Centrale opwekkers voor RV > 15 jaar vervangen, tenzij aan minimale 
installatie-eisen voor renovatie voldaan. Bij aardgasnet in straat geen 
vervanging door nieuwe stookolieketel

→ Alle koelinstallaties > 15 jaar én koelmiddelen obv ozonlaagafbrekende
stoffen of koelmiddelen met GWP-waarde ≥ 2500 vervangen

� Voor eenheden in overdracht als deel van groter gebouw
→ Beperking tot individuele onderdelen van eenheid

� Bepaalde uitzonderingen monumenten en beschermd erfgoed



Renovatieverplichting NR

� Minimale energieprestatie
→ Minimale prestatie-eis, niet hoe dit wordt behaald

� Ruimte om rekening te houden met context

� Vermijden opleggen niet-kostenefficiënte maatregelen

→ Aanpak op maat grootte en karakteristieken gebouw
� Klein NR gebouw

� Vanaf 1/1/2022, minimaal energieprestatielabel C na 5 jaar

� Op basis van berekening (EPC kNR)

� Groot NR gebouw

� Vanaf 1/1/2023, minimaal aandeel HE = 5% na 5 jaar

� Op basis van metingen

� Later vertaald naar minimaal label (EPC NR)

→ Enkel voor volledige gebouwen in overdracht

→ Niet voor monumenten en beschermd erfgoed





Minimaal aandeel HE

� op basis van metingen

� Voorbeeld: ��� � 
��

��	�
	��

→ M1 = elektriciteit uit net (nutsmeter)

→ M2 = gas uit net (nutsmeter)

→ M3 = gebruikte elektriciteit uit PV (submeter)

Elektriciteitsnet

Gasnet

PV - panelen



Minimaal aandeel HE

� Conform Europese richtlijn ter bevordering van HE
→ ketel of kachel op biomassa of biobrandstof

→ WKK op biomassa of biobrandstof

→ wind- en/of waterkracht

→ externe warmtelevering (deels) hernieuwbaar opgewekt

→ zonneboiler

→ PV-panelen

→ warmte geleverd door een warmtepomp, onttrokken aan de omgeving

� Wat (voorlopig) niet?
→ GVO’s voor groene stroom geleverd via het elektriciteitsnet

→ GVO’s groene waterstof (dit is geen biobrandstof)

→ koeling via een (omkeerbare) warmtepomp

→ andere hernieuwbare technieken niet in de bovenstaande lijst



Versterkte wetgeving voor niet energie-
intensieve ondernemingen



Huidig energiebeleid



Voorstel versterkte wetgeving – categorieën



Voorstel versterkte wetgeving –
verplichtingen



Voorstel rendabele maatregelen

Energieaudit

� Gekoppeld aan definitie
BEP: IRR > 15%

� Voorstel verrekening CO2-
besparing in IRR-berekening

� Alternatief: 
gedifferentieerde IRR voor
VER- en niet VER-bedrijven
(cf. huidige EBO)

No regret maatregel

� TVT < 3 jaar



Voorstel rapportage



Voorstel vrijwillige overeenkomst: 
sectorfederatieovereenkomsten (SFO)

� Vrijwillig instrument voor niet energie-intensieve
ondernemingen

� Tussen sectorfederatie en Vlaamse overheid

� Engagement: verder gaan dan versterkte wetgeving
→Maatregelen uitvoeren met IRR < 15% of TVT > 3 jaar

� Beschikbaar budget wordt verdeeld via call



Voorstel hervorming premie na audit

� Flankerend instrument aan de versterkte wetgeving & SFO’s

� Ondernemingen met 0,05 PJ < E < 0,1 PJ zullen verplicht een
energieaudit moeten opstellen

→ Voorwaarde premie na audit

� Extra incentive om ook minder rendabele maatregelen (IRR 
< 15%) uit te voeren

→ Ondersteunt SFO’s & andere ondernemingen die verder gaan dan 
versterkte wetgeving



Huidige premie na audit

� Maatregelen zonder specifieke REG-premie bij Fluvius

� Gebouwen zonder woonfunctie

� Voorwaarden:
→ Energieaudit toont aan dat de investering een belangrijke energiebesparing

oplevert

→ De betrokken gebouwen moeten minstens 5 jaar oud zijn op datum premie
aanvraag

→ De terugverdientijd van de investering moet groter zijn dan 2 jaar



Huidige premie na audit

Premie na audit – Fluvius
� 0,035 euro per bespaarde kWh primaire energie

� Max 25.000 euro per project per jaar

� Nieuwe installaties of uitbreidingen: enkel de meerkost en 
meerbesparing wordt in rekening gebracht



Voorstel hervorming premie na audit

� Berekening steunbedrag
→ Premie = percentage meerkost

→ Percentage is afhankelijk vd IRR:

� IRR > 15% : 0%

� 10% < IRR < 15% : (150 – 10*IRR)%

� IRR < 10% : 50%

� Verhoging maximaal steunbedrag:
→ Max. 50.000 euro

→ Max. cumulatief plafond: 200.000 euro over 3 jaar

� IRR-berekening omvat schaduwkost CO2



Vervolgtraject

� Feedback via webformulier – nu tem eind augustus 2021

� Verwerking feedback – begin september 2021

� Bespreking in stakeholderoverleg – september 2021

� Start regelgevend traject – oktober 2021

� Inwerkingtreding – voorzien 01/01/2023





Bespreking

� Voorstel versterkte wetgeving voor niet energie-intensieve 
industrie

� Voorstel voor herziening premie na audit en energiestudie



Varia 

� Verdere planning Stroomgroep EE

→ September: 
� Feedback versterkte wetgeving niet energie-intensieve industrie en hervorming premie na 

audit 

� Europese financiering

→ November: 
� Renovation Wave

� Herziening Europese richtlijnen (EED en EPBD)
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VOOR MEER INFORMATIE

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

T 02 553 46 00

energie@vlaanderen.be


