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NIET – RESIDENTIELE gebouwen



Agenda

Langetermijndoelstelling

Huidige verplichtingen

Toekomstige bijkomende verplichtingen en mogelijke 
verstrengingspaden

Discussie en bespreking



 Langetermijnrenovatiestrategie Vlaams Gewest:
→ Koolstofneutraal gebouwenpark

→ Voor meer informatie: www.energiesparen.be/nr/langetermijndoelstelling

Langetermijndoelstelling 2050



Langetermijndoelstelling 2050

Belangrijke instrumenten

Adviseren

Verplichten
Stimuleren  
(premies, 

fiscaliteit, …)

Communiceren 
en 

sensibiliseren

EPC met 
renovatieadvies als 
begeleidingstool 
richting LTD



EPC niet-residentieel: nieuw EPC!

 Nieuw EPC niet-residentiële gebouwen op komst!
→ Definitieve goedkeuring op 9 juli 2021
→ Wordt hét standaard EPC voor niet-residentiële 

gebouwen
→ Opgesteld door energiedeskundige type D
→ Zelfde ‘look & feel’ als bestaande EPC’s, andere inhoud

 Vanaf 2023 verplicht bij verkoop en verhuur



EPC niet-residentieel: label

Elektriciteitsnet

Gasnet

PV - panelen

M1

M2

M4

 Op basis van metingen 
 Volledige energiegebruik, niet enkel gebouw gebonden
 hernieuwbaar percentage totaal energiegebruik

→Alleen eigengebruik

 Voorbeeld: ,

→ M1 = elektriciteit uit net (nutsmeter)
→M2 = gas uit net (nutsmeter)
→M3 = warmtenet, 50 % hernieuwbaar opgewekt (nutsmeter)
→M4 = gebruikte elektriciteit uit PV (submeter)

M3Warmtenet



 Alleen hernieuwbare energie op eigen site opgewekt en gebruikt
 Hernieuwbare technieken 

→ Ketel, kachel of WKK op biomassa 
→ Warmte geleverd door een warmtepomp (alleen deel omgevingswarmte)
→ PV-panelen, wind- of waterturbine
→ Hernieuwbaar opgewekte deel van externe warmtelevering 
→ Zonneboiler

 Niet hernieuwbaar
→ Garanties van oorsprong (GVO) voor groene stroom of waterstof (geen 

biobrandstof)
→ Energie opgewekt met waterstof of een andere ‘groene’ brandstof die geen 

biomassa is
→ Koeling via een (omkeerbare) warmtepomp

EPC niet-residentieel: nieuw EPC!



 Initieel voorkeur voor eerder strikte invulling label 
→ in lijn met Europese richtlijn 
→ ‘Call to action’ en focus op ‘EE’
→ Opstart = nulmeting
 Weinig informatie over doelgroep 
 Gebruik maken van de komende 5 jaar om informatie en inzichten in te winnen

 Methodiek flexibel, aanpak biedt ruimte op termijn 
→ uitbreiding scope of in te rekenen hernieuwbare technieken, onderzoek ruimte 

voor garanties van oorsprong, energiedelen, onderzoek naar potentieel gebruik 
van een gemiddeld label voor patrimonium, … ?

EPC niet-residentieel: nieuw EPC!



 Voorstel labelgrenzen – niet lineair!
→ G: AHE = 0%
→ F: 0 % < AHE < 5 %
→ E: 5 % ≤ AHE < 10 % 

= startniveau renovatieverplichting groot NR 
→ D: 10 % ≤ AHE < 25 %
→ C: 25 % ≤ AHE < 50 %
→ B: 50 % ≤ AHE < 100 %
→ A: AHE = 100 %
→ In eerste instantie geen A+ label mogelijk

EPC niet-residentieel: label



 Hoe scoren werkelijke gebouwen? Enkele voorbeelden
→ Site met 3 kantoorgebouwen, gebouwd of gerenoveerd na 2000
 Gemiddelde U-waardes schil: 

 Muur : 0,29 – 1,59 W/m²K
 Dak: 0,10 - 0,62 W/m²K
 Vloer: 0,32 - 0,40 W/m²K
 Venster: 1,35 – 1,65 W/m²K

 Niet-hernieuwbare technieken: warmtenet, gevoed door gasketels
 Hernieuwbare technieken: PV-panelen, zonneboilers
 Totale energiegebruik = 1 685 869 kWh waarvan ± 70 % elektriciteit
 PV dekt ± 7% elektriciteitsgebruik, bijdrage zonneboilers onbekend

=> 5% van totale energiegebruik is hernieuwbaar => label 

EPC niet-residentieel: label



 Hoe scoren werkelijke gebouwen? Enkele voorbeelden
→ Recent ziekenhuis
 Gemiddelde U-waardes schil: 

 Muur : 0,21 W/m²K
 Dak: 0,14 W/m²K
 Vloer: 0,23 W/m²K
 Venster: 1,4 W/m²K

 Niet-hernieuwbare technieken: gasketels en WKK op aardgas
 Hernieuwbare technieken: biomassaketel, warmtepompen, PV-panelen en zonneboilers
 Totale energiegebruik = 11 545 308 kWh waarvan ± 60 % elektriciteit
 PV dekt ± 5% elektriciteitsgebruik
 Biomassaketel, warmtepompen en ZB dekken ± 30 % warmtegebruik

=> 15% van totale energiegebruik is hernieuwbaar => label 

EPC niet-residentieel: label



 Hoe scoren werkelijke gebouwen? Enkele voorbeelden
→ Recente supermarkt
 Gemiddelde U-waardes schil: 

 Muur : 0,2 W/m²K
 Dak: 0,15 W/m²K
 Vloer: 0,1 W/m²K
 Venster: 1,1 W/m²K

 Niet hernieuwbare technieken: enkel afname van elektriciteitsnet
 Hernieuwbare technieken: warmtepomp en PV-panelen
 Totale energiegebruik = 366 269 kWh waarvan 100 % elektriciteit 
 PV dekt ± 15 % elektriciteitsgebruik
 Warmtepomp dekt ± 100 % warmtegebruik

=> 34% van totale energiegebruik is hernieuwbaar => label

EPC niet-residentieel: label
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Louter communicatie en 
advies volstaan niet. Ook 
verplichtingen nodig.
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Traject 1

• Renovatieverplichting na 
notariële overdracht

Traject 2

• Verplicht EPC NR
• Minimaal label
Voor GROTE NR gebouwen 



Vanaf 1/1/2022 in voege

Voor alle niet-residentiële gebouwen, groot en klein

Bij overdracht 

Grijpt in op belangrijk sleutelmoment 
moment van financiering vrijmaken voor gebouw zelf + eventuele andere renovaties 

Verhoogt bewustzijn bij de doelgroep

Maatregelenpakket + label 
Minimaal label C voor kleine NR gebouwen
Minimaal 5% HE voor grote NR gebouwen (~ minstens label E)



 Vanaf 1/1/2022: renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Huidige verplichtingen BESTAANDE NR gebouwen



Traject 1

• Renovatieverplichting na 
notariële overdracht

Traject 2

• Verplicht EPC NR
• Minimaal label
Voor GROTE NR gebouwen



Invoering algemene EPC-plicht voor alle grote NR gebouwen
EPC wordt naast certificatie-tool ook begeleidingstool in pad naar LTD
Gefaseerde invoering 

prio publieke én grootste gebouwen 

Verplichting minimaal label 
Stand van zaken werkelijke energieprestatie niet-residentieel gebouwenpark 
Nulmeting in eerste plaats, nadien periodieke analyse van afstand tot LTD
Bijsturen acties op de markt/beleid 
Gefaseerde invoering



EPC NR
EPC-plicht bij verkoop 

of verhuur

2023

EP
C 

2020

EPC kNR
EPC plicht bij 

verkoop en verhuur

2050

NR 
gebouwenpark 

koolstofneutraal

20302028

Gefaseerde invoering algemene 
EPC-plicht

voor alle grote NR gebouwen, 
eerst publieke gebouwen en 

grootste NR gebouwen

20262024

Gefaseerde invoering 
minimaal label alle 

grote NR
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Uitzetten verstrengingspad

 Pad voor renovatieverplichting én minimale labelplicht
→ Renovatieverplichting als versnelde invoering van de algemene labelplicht

 Nood aan duidelijkheid op LT bij de gebouwgebruikers/eigenaars
→ Duidelijkheid hoe transitie te realiseren, future proof renovatiepad uit te zetten

Stapsgewijze verstrenging tot koolstofneutraal in 2050
→ Ruimte om haalbaarheid te kunnen simuleren
→ Versnelling eerder geleidelijk (niet-lineaire labelgrenzen) 



4 no-regret
maatregelen

2022

Uitbreiding RV met
min. aandeel HE 5% (grote NR)

2050

NR 
gebouwenpark 

koolstofneutraal

20402035

Voorstel verstrengingspad label RV VEKA
4 no-regret maatregelen blijven behouden!

Traject 1: renovatieverplichting (groot) NR

• Voor (groot) NR
• Bij notariële overdracht
• Binnen 5 jaar te behalen na overdracht

20302023 2025



EPC NR
EPC-plicht bij verkoop 

of verhuur

2023 2050

NR 
gebouwenpark 

koolstofneutraal

2030 20402028

Invoering minimaal label 
alle grote NR

Invoering algemene EPC-plicht
voor alle grote NR gebouwen

20262024

Voorstel verstrengingspad VEKA

2035

• Voor (groot) NR
• Algemene verplichting minimaal EPC label
• Los van notariële overdracht

Traject 2: (minimale) EPC-label plicht (groot) NR



Quid kleine NR gebouwen?

Kleine NR gebouwen?
Alle NR-eenheden die

BVO ≤ 500 m², geen deel van groot NR geheel
Vaak sterk verweven met residentiële gebouwpark

NIET groot residentieel én geen ‘woning’ 
Eigen traject RV voor NR
Geen groot NR, dus voorlopig 

Geen algemene EPC-plicht
Geen minimaal label vanaf 2028/2030

Ook niet onder toepassingsgebied Vlaamse Codex Wonen

Aandachtspunt: consistentie tussen types gebouwen bewaken
Interferentie met verstrengingspaden residentieel 
Gemengde gebouwen



+
voor kNR

2022

4 no-regret maatregelen

2050

NR 
gebouwenpark 

koolstofneutraal

20402035

idem pad residentieel
4 no-regret maatregelen blijven behouden!

Traject 1: renovatieverplichting kNR

• Voor klein NR
• Bij notariële overdracht
• Binnen 5 jaar te behalen na overdracht



20502025 2030 20402035 2045

Open en halfopen

Gesloten en kNR in 
appartementsgebouw

Traject 2: (minimale) EPC-label plicht kNR

• Voor klein NR
• Algemene verplichting minimaal EPC label
• Los van notariële overdracht

NR 
gebouwenpark 

koolstofneutraal

Voorstel verstrengingspad VEKA
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 Energiepremies (Fluvius)
→ Reguliere premies voor isolatie, beglazing, relighting, warmtepomp(boiler), zonneboiler, PV, 

sturing elektrische warmte

 Premie na energiestudie (Fluvius)
→ Na energiestudie voor maatregelen met TVT > 2 jaar voor 'state of the art' technieken
→ Geen cumulatie met andere premies of certificatensystemen toegestaan
→ 0,035 euro per bespaarde kWh met maximaal 25.000 euro per project per jaar
→ Budgetversterking gepland via extra middelen aardgasheffingen

 Investeringssteun na studie (Elia)
→ Na energiestudie voor maatregelen met TVT > 2 jaar
→ Niet voor maatregelen die onder WKK- of GS- certificatensysteem vallen
→ Maximaal 200.000 euro per klant per site

Financiële stimulans



Financiële stimulans

 Ecologiepremie+ (VLAIO)
→ Maatregelen uit limitatieve lijst (bv. aansluiting warmtenet, bodemwarmtepomp, 

koelsystemen met alternatieve koudemiddelen, intelligent daglichtsysteem,…)
→ 15% tot 55% van meerkost van investering als steun
→ Niet voor maatregelen die in aanmerking komen voor WKK- en/of GS- certificaten

 Strategische ecologiesteun (VLAIO)
→ Niet-gestandaardiseerde investeringen die niet onder ecologiepremie+ vallen
→ 20% tot 40% van investeringskost als steun

 Korting onroerende voorheffing (VLABEL)
→ 100% korting gedurende 5 jaar voor IER met max. E60



 Verhoogde investeringsaftrek van belastbare winst (VEKA)
→ Voor investeringen uitgevoerd in 2022 van natuurlijke personen en kleine ondernemingen: 

25%
→ Voor overige ondernemingen en/of latere uitvoeringsjaren: 13,5%
→ Enkel voor investeringen uit limitatieve lijst

 Groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten

 Call groene stroom

 Call groene warmte en restwarmte

Financiële stimulans
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KORTE POLL

PAUZE



Vragen (via poll)

Traject 1: renovatieverplichting (groot) NR
Wat vindt u van het voorstel voor het verstrengingspad van de RV?

Te ambitieus
Goed
Te weinig ambitieus

Waar ziet u opportuniteiten in dit traject?
Woordenwolk

Waar ziet u knelpunten in dit traject?
Woordenwolk



Vragen (via poll)

Traject 2: minimaal label (groot) NR
Wat vindt u van het voorstel voor het minimaal label?

Te ambitieus
Goed
Te weinig ambitieus

Waar ziet u opportuniteiten in dit traject?
Woordenwolk

Waar ziet u knelpunten in dit traject?
Woordenwolk



Vragen (via poll)

Traject 2: minimaal label kNR
Wat vindt u van het voorstel voor het minimaal label voor kNR?

Te ambitieus
Goed
Te weinig ambitieus
Andere



Vragen (via poll)

Indien poll vastloopt/niet werkt:
https://forms.office.com/r/iRUwneYRdJ



Bedankt


