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Langetermijnrenovatiestrategie
VLAANDEREN

Situatie residentieel

Situatie op 1 jan 2021

2021: 5,6 % van alle ~3 miljoen wooneenheden = label A

95% te renoveren in 30 jaar
 3% label A/jaar
 100.000/jaar

Gefaseerde renovaties:
Renovatiegraad: 



Langetermijnrenovatiestrategie
VLAANDEREN

Strategische opties

Uitfaseren slechtst
presterende

Sleutelmomenten
benutten

Ga voor grondige
renovaties
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Langetermijnrenovatiestrategie
VLAANDEREN

Belangrijke instrumenten

Adviseren

Verplichten
Stimuleren  
(premies, 

fiscaliteit, …)

Communiceren 
en 

sensibiliseren

De 3 andere pijlers 
alleen volstaan niet. 
Ook 4de pijler moet 
ingezet worden.
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Huidige verplichtingen BESTAANDE gebouwen

RESIDENTIEEL – Vlaamse Codex Wonen

Onderdeel van minimale woonkwaliteitsnormen

Minimale dakisolatie (R=0,75); ook voldaan indien EPC-score lager dan grenswaarden

Minstens dubbele beglazing

Sancties indien niet voldaan (ongeschikt verklaard, niet verhuurbaar, heffing, …)

(NIET-)RESIDENTIEEL - EPB-eisen bij vergunningsplichtige renovatiewerken

Aanbouw

Ingrijpende energetische renovatie



Huidige verplichtingen BESTAANDE gebouwen

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

Opgenomen in Regeerakkoord 2019-2024

Past in strategische optie: Sleutelmomenten benutten

Voor alle niet-residentiële gebouwen in overdracht
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Huidige verplichtingen BESTAANDE gebouwen

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

Vanaf 1/1/2022: verbod op plaatsen en vervangen stookolieketels

Nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties: altijd

Bestaande gebouwen: enkel indien aardgasaansluiting in de straat mogelijk
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Extra klimaatmaatregelen voor Vlaams Energie-
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Extra klimaatmaatregelen voor Vlaams Energie-
en Klimaatplan (VEKP) 

in deze Stroomgroep: 
- Focus op bestaande 

woningen
- Met horizon tot 2050



Traject 1

• Renovatieverplichting na 
aankoop

Traject 2

• Minimaal EPC-label in 
Vlaamse Codex Wonen –
voor woningen en 
appartementen

Traject 3

• Minimaal EPC-label voor 
appartementsgebouwen

Extra klimaatmaatregelen VEKP NIEUW!



Speelt in op belangrijkste trigger point =  moment van financiering 
vrijmaken voor woning zelf + eventuele andere renovaties 

Ligt in lijn met groeiende consensus middenveld en adviesraden .

Verhoogt bewustzijn bij de algemene bevolking . Want streefdoel bij 
aankoop = ‘voorlopers’ van het woningenpark

Startlabel = label D in 2023:
Gemiddeld ~100 000 overdrachten per jaar in volle eigendom in VL

~73 000 eengezinswoningen
~28 000 appartementen

Waarvan geschat onder verplichting vanaf 2023 (E of F+-label):
~5 000 appartementen per jaar vanaf 2023
~38 000 eengezinswoningen per jaar vanaf 2023



Gemiddelde investeringskost om D-label te halen, over volledige 
gebouwenpark heen (alle E- en F-labels): 

Eengezinswoning: ~24 000 euro
Open: ~33 000 euro
Halfopen: ~22 000 euro
Gesloten: ~12 000 euro

Appartement: ~5 000 euro

Gemiddelde investeringskost om A-label te halen, over volledige 
gebouwenpark heen: 

Eengezinswoning: ~56 000 euro
Open: ~67 000 euro
Halfopen: ~52 000 euro
Gesloten: ~46 500 euro

Appartement: ~12 000 euro
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20502025 20302023 20402035 2045

Voorstel verstrengingspad
Eengezinswoningen



Focus op de slechtste woningen en appartementen eerst

Handhaving via conformiteitsattest
hoofdzakelijk op verhuurmarkt 
invoering kan impact hebben op aanbod verhuurmarkt

Impact F/E in 2025
~ 3 miljoen wooneenheden in Vlaanderen

~160 000 app’en en gesloten woningen geïmpacteerd in 2025 (F+-label)
~415 000 open en halfopen woningen geïmpacteerd in 2025 (G+-label)



20502025 20302023 20402035 2045

Huidige voorstel in VEKP

Open en halfopen

Gesloten en app



Quid appartementen?

Sleutelmoment bij verkoop veel moeilijker te benutten:

Veel minder overdrachten in eigendom  beperkte impact op besparing

Problematisch bij VME:
Trage en moeilijke beslissingsprocessen. Duidelijkheid en voorspelbaarheid is nodig. Kan 
niet verkregen worden bij strenge verplichtingen die pas ingaan op moment van verkoop 
van individuele appartementen.
Tijd geven om BENOVATIE-masterplan renovatie op te maken en te implementeren.
Tijd geven om VME-financiering op te zetten. Reservefonds aanvullen.
Mismatch renovatiewerken gebouw <> appartement: niet per sé binnen 5 jaar na aankoop.



Quid appartementen?

Ook hier enkel eis op appartement-niveau? NEEN, want
Sommigen snel in A, anderen niet: 

Moeilijk om gezamenlijke aanpak te stimuleren
Vermijden dat het ieder voor zich is.

Bijvoorbeeld: de ingesloten appartementen zetten L/L-WP en klaar --> geen 
drukkingsmiddel om deze eigenaren ook te laten mee bijdragen aan algehele 
renovatie.

Bij wettelijke verplichting kan VME daadkrachtiger reageren:
Normaal 2/3de meerderheid
Maar in kader van wettelijke verplichting: 50% +1 volstaat

Kan leiden tot aanzienlijke versnelling van renovatie appartementen

Bij appartementen beleidsmatig niet te strikt vasthangen aan label
Ongelijke verdeling van isolatie (b.v. technisch niet mogelijk ) is geen individuele keuze en 
daar is bepaald appartement dan de ‘dupe’ van.
Bijvoorbeeld. stel historische voorgevel niet geïsoleerd, de rest wel.
Appartement aan voorgevel blijft relatief slecht label hebben. Moet hiervoor niet 
afgestraft worden, want gebouw heeft maximale inspanning geleverd.



Quid appartementen?

Voorstel: voor appartementen afwijkend traject voorzien

Verplichting bij aankoop niet strenger maken dan label D.

Pad van algemene verplichting inslaan met een duidelijk tijdspad.

Niet focussen op app-label, maar nood aan gebouwlabel. 
Gebouwlabel = instrument voor de VME/eigenaar.

= TRAJECT 3



Invoeren EPC-gebouwlabel voor een appartementsgebouw
Via het EPC van de Gemeenschappelijke Delen

Geleidelijk verstrengingspad voorzien tot 2050, voor alle 
appartementsgebouwen

Los van verkoop of verhuur
Heeft impact op energieprestatie van alle appartementen

Bij verkoop van appartement: verplicht label binnen 5 jaar kan D blijven
Geldt als minimum
Geen verdere verstrenging nodig, want verstrenging gebeurt via gebouwlabel



20502025 20302023 20402035 2045

Algemene EPC-plicht
EPC-GD

Algemene labelplicht

Gebouwlabel 

Voorstel verstrengingspad



Hoe moet dit EPC-label eruit zien? 
Scope?

totale gebouw: privatief + collectief 
enkel collectieve delen, al dan niet aangevuld met vaste waarden voor de privatieve 
elementen

Type berekening:
‘Klassieke’ EPC-berekening 
Scoresysteem
…

Hoe streng is een A-, B-, C-label ?

Verder onderzoek nodig: VEKA zet hiervoor studie op.



 Samengevat
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Aandachtspunten

Interferentie met verstrengingspaden niet-residentieel  latere 
Stroomgroep EE rond NR

Krantenwinkeltje, bakkerij, kinésitherapiepraktijk, …. vallen onder kNR maar 
vaak in residentieel gebouw ondergebracht

Vermijden dat krantenwinkeltje andere timing/streefdoel moet volgen dan 
bovenliggende appartementen

Consistentie tussen beide types gebouwen (NR en R) bewaken
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KORTE POLL

zie link in chat

PAUZE
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VOOR MEER INFORMATIE

veka@vlaanderen.be


