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Green Deal – Renovation Wave
2019: GREEN DEAL als groeistrategie van de Europese Commissie voor een 
eerlijke, welvarende, competitieve en klimaatneutrale samenleving in 2050

Eén van de initiatieven uit deze Europese Green Deal is de zogenaamde 
“Renovation Wave” aanpak die via een verhoging van de renovatiegraad, ook de 
energiefactuur kan verlagen, energiearmoede kan helpen terugdringen en een 
boost kan geven aan de tewerkstelling in de bouwsector

Fit for 55: uitstootreductie 55% tegen 2030
Herziening richtlijnen EE, HE (juli) en EPBD (december)







Renovatiegolf: sterke punten
 Uitbreiding van het gebruik van EPC’s en 
gebouwenpaspoort

→ accent op begeleiding en advies eigenaars zeer terecht!!
→ https://woningpas.vlaanderen.be/ sinds december 2018
→ Regelmatig nieuwe features

 Circulair materialengebruik: nog heel veel werk

 Belang van financiering en risicogarantie: hoop op redelijke 
toegankelijkheid tot EU-instrumenten



Renovatiegolf: sterke punten

 Vlaanderen: veel waardevol erfgoed, waar renovatie op 
maat aangewezen is: BAUHAUS

 Link energiearmoede: 
→ Gezinnen structureler uit armoede én deelgenoot transitie
→ Kansen op duurzame tewerkstelling

 Belang van capaciteit in de bouwsector
→ Bijscholing, maar ook: grote nood extra medewerkers 



Renovatiegolf: uitdagingen
 Renovation Wave: ‘gewogen jaarlijkse energetische 
renovatiegraad’ in EU 1%. Diepgaande renovatie, die leidt tot  
reductie energieverbruik met 60%, is beperkt tot 0,2% per jaar’

 Doel Renovation Wave: verdubbeling tegen 2030 van de 
jaarlijkse renovatiegraad, dus 2%

 VL: gebouwenpark is oud en energieverslindend: 
renovatiegraad van 3% diepgaande renovaties tot de 
doelstelling 2050 (label A) nodig om de klimaatdoelen 2030 
en 2050 te behalen

 Is 2% algemene renovatie dan niet veel te weinig?



Renovatiegolf: uitdagingen
 Elk sterk punt is tegelijk een uitdaging

→ 160.000 bijkomende jobs 2030 onderschatting?

→ Vlaanderen: 35.000 tegen 2025, oplopend tot ruim 60.000 vanaf 2030
→ Arbeidsmarkt: vraag en aanbod niet in balans
 Veel niet-ingevulde vacatures voor uiteenlopende profielen
 Veel bouwberoepen in top knelpuntberoepen
 Vergrijzing: veel uitstroom
 Onderwijs: weinig instroom

→ Gebrek aan capaciteit bouw dreigt zware rem te vormen op Renovation 
Wave
 Pact for Skills en cohesiefondsen!!!  Bouwteams



Renovatiestrategie: Doelstelling 2050

Tertiaire gebouwenpark: klimaatneutraal
verwarming, sanitair warm water, 
Koeling, verlichting

Heel energiezuinige en duurzaam verwarmde woningen



Tertiaire gebouwen
 Verdere concretiseren lange termijn doel CO2-neutraliteit.
 Verplichtingen 

→ 2022: verplichte renovatie binnen 5 jaar na aankoop van grote tertiaire 
→ Kantoren, horeca, scholen, gezondheidszorg:
 4 maatregelen: dakisolatie, glas, verwarming (vervanging indien > 15 jaar tenzij efficiënt), 

koeling (indien > 15 jaar; vervanging van schadelijke koelvloeistoffen)
 + voor kleine gebouwen: label C
 + voor grote gebouwen (>500 m²) 2023: minimaal aandeel hernieuwbare energie: 5 %, 

vanaf 2025 minimaal label)

 EPC-verplichting grote tertiaire gebouwen
→ 2023 bij verkoop en verhuur, 2025 algemeen
→ verplicht minimaal energielabel vanaf 2030

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



Woningen
2021: 4,6 % van alle 
woningen = label A

95% te renoveren 
over 30 jaar
> 3% naar label A per jaar

Renoveren in fases: 
renovatiegraad 



Uitfasering 
slechtste woningen

Sleutelmomenten
benutten

Impact van diepte 
uitgevoerde renovaties



Potentieel van sleutelmomenten
Natuurlijke  momenten in levensloop woongebouw waarop eigenaars vaker 
overgaan tot een grondige renovatie

Vooral de wissel van eigenaar of huurder en (sterk groeiend aantal) sloop gevolgd door 
nieuwbouw bieden een groot potentieel voor een diepgaande renovatie. 

Dit stabiele potentieel maximaal gebruiken zou ons heel goed op weg helpen

Sleutelmomenten % van alle woningen/jr Aantal/jr
Verkoop (1 X per 30 jaar) 2.5% 75.000

Andere transfers (erfenis, schenking) 1.0% 30.000

Huurderswissel (om de 5 jaar) 3.9 % 110.000

Leegstand (raming) nvt 50.000

Renovatie met vergunning 0.6% 18.000

Diepgaande renovatie 0.1% 3.000

Sloop en vernieuwbouw 0,14% 4.000



Nieuw beleid woningen
 Regeerakkoord 2019-2024           ‘gestart’

• Eéngemaakte woningrenovatiepremie 2022
• Integratie woon- en energieloketten
• Renteloze lening noodkopers met uitgestelde terugbetaling (25.000 < 30.000 

euro, 20 mio in 2021 en in 2022)
• Energieconsulentenprojecten: 18 Renovatiecoaches, 3 Thermografie, 1 Overstap 

naar voordeligere leverancier
• Stimuli voor renovatie na overdracht eigendom 

o Renteloos renovatiekrediet 
o Labelpremie
o Korting onroerende voorheffing bereiken van label A
o Premie Renovatiemasterplan appartementen
o Publiek-privaat fonds voor langlopende VME-leningen 



Renteloze renovatielening

 Voor nieuwe eigenaars woningen, vanaf 2021, max 20 jaar
 Renoveren binnen de vijf jaar
 Lening toegevoegd aan privaat woonkrediet, overheid 
betaalt rente terug



Labelpremie

 Voor alle eigenaars die op termijn van max 5 jaar renoveren 



LIFE BE REEL! project



NEXT
 Aanpak naar appartementen
 Uitbreiding renteloze energielening (bedrag, doelgroep, termijn)?
 Energiearmoede: optimalisatie sociale openbaredienstverplichtingen 
Energiebesluit en nieuw Energiearmoedeprogramma + VTE bij VEKA
 Contacten EIB
 Data tertiaire gebouwen: samenwerking met VITO ifv simulatiemodel
 Monitoring
 VEKA onderzoekt EU-financiering:

→LIFE call Integrated Home Renovation Services: opmaak voorstel 
met energiehuizen (jan 22)

→In onderzoek: BUILD UP Skills
 VEKA business partners voor andere beleidsvelden (VEKP)



NEXT
 Capaciteit bouw

Regeerakkoord: “We werken samen met de bouwsector een actieplan uit om het 
aanbod van vakmensen te verzekeren zodat de kwaliteitsvolle uitvoering van 
ambitieuze renovatiedoelstellingen kan worden gegarandeerd.”

Beleidsnota Energie en Vlaams Energie- en Klimaatplan:
“De ministers bevoegd voor Onderwijs, Energie en Werk zetten samen met de 
bouwsector op het niveau van het Vlaams Bouwoverlegcomité (VBOC) een 
actieplan op met het oog op planmatige oplossingen voor een structureel 
verhoogde instroom van arbeidskrachten in de bouwsector en het ontwikkelen van 
efficiëntere en minder arbeidsintensieve bouwtechnieken voor energetische 
renovatie.”



Interfederale standpuntbepaling

 VEKA SPOC
 Interfederale en Vlaamse standpuntbepaling

→ Administraties
→ Politiek

 Aandachtspunten BE
→ Defossilisering grote uitdaging
→ Nood aan meer dan verdubbeling renovatiegraad
→ Belang van acties energiearmoede en inclusieve aanpak
→ Drempels toegang EU-financiering
→ Capaciteit bouw!
→ Bredere toepassing EPC
→ Levenscyclus materialen 



Uw suggesties???
 Welke prioriteiten ziet u?

Maatregelen??

Capaciteit bouw

Governance?

?????????
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