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1. MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S 

1.1. NAAR EEN KOOLSTOFARM EUROPA 

1.1.1. Focus verschuift naar renovatie 

Ruim 10 jaar na het invoeren van de EPB-eisen bevindt de energieprestatieregelgeving zich op een keerpunt. 

De Vlaamse nieuwbouw wordt elk jaar energiezuiniger. Vanaf 1 januari 2018, is het maximaal toegelaten E-peil 

voor residentiële gebouwen E40, meer dan twee keer zo performant als in het startjaar 2006. Wat de 

energieprestaties van de nieuwbouw betreft, hebben wij onze achterstand ingehaald en zitten we momenteel 

bij de voorlopers in de EU. De nieuwbouw vormt echter slechts een klein aandeel van het totale 

gebouwenpark. Om onze energie- en klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren, ligt een grote uitdaging in de 

energetische renovatie van het bestaande gebouwenpark. Het verbeteren van deze energieprestatie heeft 
positieve gevolgen voor: 

� het leefmilieu; 

� de bescherming van de koopkracht van de gezinnen; 

� de woonkwaliteit; 

� de energiebevoorradingszekerheid en 

� de strijd tegen de energiearmoede. 

 

Het substantieel verhogen van de renovatiegraad van ons woningpatrimonium zal bovendien de economische 

activiteit van de brede bouwsector stimuleren, met positieve gevolgen voor de werkgelegenheid en de 

economische groei van Vlaanderen. 
 

Ook op Europees vlak beschouwt men het bestaande gebouwenpatrimonium als de voornaamste focus voor 

de komende jaren om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2050 te kunnen halen. In de herziene 

Europese richtlijn (EPBD 2018/844/EU) werden daarom de renovatiestrategieën, die voorheen onderdeel 

waren van de EE-richtlijn, opgenomen in een nieuw artikel van de EPBD-richtlijn.  

1.1.2. Blijven inzetten op BEN voor nieuwbouw 

De Europese richtlijn betreffende energieprestaties van gebouwen (EPBD 2010/31/EU) verplicht dat vanaf 

2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal (BEN) zijn. De artikels die hierover handelen (artikels 4 en 

5), zijn bij de herziening in 2018 volledig behouden en blijven dus onverminderd geldig. Deze evaluatie toetst 

af of de voorziene aanscherpingspaden voor het E-peil haalbaar blijven of om een bijsturing vragen. Ook de 

andere eisen binnen de energieprestatieregelgeving worden besproken. De geplande grondige inhoudelijke 

evaluatie van het S-peil en het bijhorende aanscherpingspad kan pas worden uitgevoerd wanneer voldoende 

dossiers zijn ingediend in de databank. 

1.1.3. ‘Slimmer’ maken van het gebouwenpark 

In de herziene richtlijn zijn een heel aantal maatregelen opgenomen rond automatisatie of slimmere 

regelingen zoals zelfregelende apparatuur (zie 2.4) en systemen voor gebouwautomatisatie en -controle (zie 

2.9). Daarnaast zal de Europese Commissie tegen eind 2019 ook een ‘smart readiness’ indicator uitwerken, die 

de lidstaten dan vrijwillig kunnen toepassen. Het is de bedoeling dat de indicator uitdrukt hoe goed het 
gebouw(deel) zijn werking kan aanpassen aan de behoeften van de gebruiker en aan het net. Daarnaast moet 

de indicator stimuleren om de energie-efficiëntie en de volledige energieprestatie van het gebouw te 

verbeteren. Deze indicator wordt in deze evaluatie verder niet besproken. 
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1.2. DRAAGVLAK  

Het zijn de burgers en bedrijven die overtuigd moeten worden om Europese, Belgische en Vlaamse 

beleidsplannen om te zetten in werkelijkheid. Een belangrijke taak is dan ook om het draagvlak bij de burgers, 

en bij de professionelen die hun bijstaan, te behouden en te versterken. Enerzijds moeten de huidige 

rekenmethodes snel kunnen evolueren onder de impuls van innovatie en voorlopers. Anderzijds moet de 

regelgeving voldoende voorzienbaar zijn en mag niet alles te snel veranderen. 

 

Deze evaluatie onderzoekt de mogelijkheid van een nieuwe rekenmethode en van een aanpassing van de 
frequentie van de evaluaties. 

1.2.1. Evolutie op 2 snelheden 

De energieprestatieregelgeving moet rekening houden met twee snelheden. Voor de meest performante 

gebouwen evolueert de energiebalans. Zo wordt bijvoorbeeld bij residentiële gebouwen het energieverbruik 
voor sanitair warm water en hulpenergieverbruik steeds belangrijker. De vraag om bepaalde 

energieverbruiken in detail in te rekenen, stijgt. Fabrikanten en ontwerpers bedenken nieuwe innovatieve 

producten en concepten, die liefst zo snel mogelijk kunnen worden ingerekend. Voor voorlopers is het 

belangrijk dat hun inspanningen worden gevalideerd. 

 

Anderzijds volgt de grote massa op een rustiger tempo. Zij profiteren van de weg die de voorlopers vrijmaken, 

maar zijn niet gebaat bij een te grote complexiteit. Uit het sectoroverleg met de ontwerpers, ingenieurs en 

verslaggevers blijkt de vraag naar vereenvoudiging. Na de razendsnelle evolutie sinds 2006 snakt men naar 

stabiliteit. Om het uiteindelijke doel van een energiezuiniger gebouwenpark te bereiken, is het belangrijk om 

het draagvlak bij alle partijen te behouden. 

1.2.2. Naar een EPB/EPC 2.0? 

De bouwpraktijk is de voorbije 10 jaar ingrijpend gewijzigd. Vóór de invoering van de EPB-regelgeving was er 

bij de brede bouwsector quasi geen aandacht voor het aspect energieprestatie. Op dit moment wordt in België 

zeer energiezuinig gebouwd. De energieprestatie-eisen zijn de voorbije jaren ook sterk aangescherpt. Enkele 
jaren geleden kon men de EPB-eisen nog met standaardinvesteringen behalen; vandaag is dat heel wat 

moeilijker.  

 

Naarmate gebouwen meer richting het BEN(bijna-energieneutraal)-niveau evolueren, stijgt het gebruik van 

nieuwe, meer energiezuinige technieken en bouwoplossingen. Echter niet alle innovatieve bouwconcepten of 

technologieën kunnen worden beoordeeld met de huidige rekenmethodes. De manier waarop producten en 

technieken in EPB worden gevaloriseerd, is vaak doorslaggevend voor hun positie in de markt. Hoe meer de 

EPB-eisen worden aangescherpt, hoe belangrijker dat wordt. Ook worden bouwers en verbouwers die 

innovatieve technieken of concepten willen toepassen uit overtuiging in zekere mate afgestraft, of zeker niet 

beloond, omdat deze extra inspanning niet wordt weerspiegeld in het E-peil. Binnen de bouwsector groeit al 
enige tijd het gevoel dat de huidige EPB-berekeningsmethodieken onvoldoende rekening houden met de 

toegenomen complexiteit in de bouwpraktijk, omdat de technologische evolutie zich alsmaar sneller doorzet. 

De EPB-methodieken moeten daarom mee evolueren. Anderzijds is er ook de wens vanuit de bouwsector om 

de technologische evolutie op een niet te complexe manier in te rekenen. 

1.2.3. Doorlooptijd aanpassingen regelgeving 

De hoge frequentie van het om de 2 jaar evalueren van de regelgeving, zorgt er onbewust voor dat de 

ontwikkelingssnelheid hoog blijft. Het uitvoeren van acties opgenomen in deze en vorige evaluaties kent een 

lange doorlooptijd, zowel bij het implementeren als in de bouwpraktijk. Dat zorgt er echter voor dat bij een 

volgende evaluatie, voorstellen van de vorige evaluatie nog niet in de praktijk zijn omgezet en hun invloed nog 

niet kan worden meegenomen. Naast de evaluatie worden momenteel ook jaarlijks methodewijzigingen 

doorgevoerd. 
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2. OMZETTING HERZIENE EPBD-RICHTLIJN (2018/844/EU) 

Op 30 november 2016 presenteerde de Europese Commissie als onderdeel van het “Winterpakket” een 

voorstel voor herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (Richtlijn 2010/31/EU).  

 

De richtlijn heeft als doel de energie-efficiëntie van het Europese gebouwenpark te verbeteren. De nieuwe 

voorstellen kaderen binnen de energie- en klimaatdoelstellingen van de Europese Unie voor 2020 en 2030. 

Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40% dalen in vergelijking met 1990, en moet 

ook ten minste 32% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie bestaan. Gebouwen 

vertegenwoordigen 40% van het finale energieverbruik in de Europese Unie. Er is met andere woorden veel 

winst te halen in de gebouwensector.   

 
De EPBD-richtlijn werd op 14 mei 2018 als eerste van alle wetgevende voorstellen goedgekeurd. De herziene 

richtlijn werd op 19 juni 2018 in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd en trad op 10 juli 2018 

officieel in werking. Lidstaten hebben 20 maanden voor de omzetting van de nieuwe bepalingen. Dat betekent 

dat lidstaten de richtlijn uiterlijk tegen 10 maart 2020 moeten hebben omgezet.  

 

Hieronder worden alle wijzigingen besproken die het Vlaamse Gewest moet omzetten. Er wordt nagegaan of 

de omzetting past in het EPB- of EPC-kader en welke stappen er verder zijn gepland. 

2.1. TOEVOEGEN NIEUWE DEFINITIES (ART 2) 

2.1.1. Tekst EPBD-richtlijn en behandeling 

Artikel 2 bevat de definities die van toepassing zijn in de richtlijn. Ten opzichte van de richtlijn uit 2010 werden 

een aantal definities toegevoegd. Deze moeten mee worden opgenomen in de Vlaamse regelgeving. 

 
Het betreft de wijziging/toevoeging van de volgende definities:  

� Richtlijn 2010/31/EU (artikel 1.1.3, 112° van het Energiedecreet): een kleine aanpassing om te 

reflecteren dat deze richtlijn werd aangepast door richtlijn 2018/844. Een zelfde aanpassing moet 

gebeuren voor artikel 1.1.2, 4° van het Energiebesluit. 

� Technisch bouwsysteem (artikel 1.1.3, 115/2° van het Energiedecreet): deze definitie wordt gewijzigd 

enerzijds ter verduidelijking van het toepassingsbied van enkele technische bouwsystemen, 

anderzijds een toevoeging van ‘systemen voor gebouwautomatisering en -controle’ en 

‘elektriciteitsopwekking ter plaatse’ zoals vereist onder de nieuwe richtlijn. 

� Systeem voor gebouwautomatisering en -controle: deze definitie moet nieuw worden toegevoegd. 

Enerzijds moeten lidstaten voor dit type systemen eisen opleggen (zie boven). Daarnaast moeten 
vanaf 2025 grote gebouwen verplicht worden uitgerust met systemen voor gebouwautomatisatie en 

-controle.  

� Voor elektriciteitsopwekking ter plaatse werd in de richtlijn geen definitie voorzien. In haar ontwerp 

van guidance document1 legt de Commissie wel uit dat deze systemen elektriciteit moeten kunnen 

opwekken, geïnstalleerd moeten zijn in de “directe omgeving” van het gebouw, en ook enige 

integratie met het gebouw en haar elektrische installatie aanwezig moet zijn. Als voorbeeld geeft de 

Commissie PV-panelen, maar ook WKK en kleine windturbines .  De nodige verduidelijking van het 

toepassingsgebied kan worden gegeven in Bijlage XII van het Energiebesluit (systeemeisen), zodat 

een toevoeging onder definities van het Energiedecreet of Energiebesluit niet nodig is.  
� Andere nieuwe definities van de richtlijn moeten niet in de energieprestatieregelgeving worden 

opgenomen aangezien deze buiten haar toepassingsgebied vallen.  Deze moeten in anderen 

regelgeving worden omgezet. 

 
1 “Guidance document on revised Article 2, 8(1) and 8(9) EPBD”, versie d.d. 14 januari 2019, p. 4/5 . 
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2.2. RENOVATIESTRATEGIE (ART 2 BIS) 

2.2.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Artikel 2 bis:  

‘Elke lidstaat stelt een langetermijnrenovatiestrategie vast om ertoe bij te dragen dat vóór het einde van 2050 

het nationale bestand van zowel openbare als particuliere al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen tot 

een in hoge mate energie-efficiënt en koolstofvrij gebouwenbestand is gerenoveerd en de kosteneffectieve 

transformatie van bestaande gebouwen in bijna-energieneutrale gebouwen wordt bevorderd. Elke 

langetermijnrenovatiestrategie wordt ingediend overeenkomstig de toepasselijke plannings- 

rapportageverplichtingen en omvat:  

a) een overzicht van het nationale gebouwenbestand op basis, waar passend, van statistische 

steekproeven en het verwachte aandeel van gerenoveerde gebouwen in 2020; 

b) de identificatie van kosteneffectieve wijzen van aanpak van renovatie naargelang het type gebouw en 

het klimaat, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met relevante 

interventiemomenten in de levenscyclus van het gebouw;  

c) beleid en acties om kosteneffectieve grondige renovatie van gebouwen, onder meer in gefaseerde 

vorm, te stimuleren en gerichte kosteneffectieve maatregelen en renovatie te ondersteunen, 

bijvoorbeeld door de invoering van een facultatieve regeling voor gebouwrenovatiepaspoorten;  

d) een overzicht van beleidsmaatregelen en acties die zijn gericht op de slechtst presterende onderdelen 

van het nationale gebouwenbestand, dilemma’s in verband met gescheiden prikkels, en marktfalen, 

alsmede een overzicht van relevante nationale acties die energiearmoede helpen verminderen;  

e) beleidsmaatregelen en acties gericht op alle openbare gebouwen;  

f) een overzicht van nationale initiatieven ter bevordering van slimme technologieën en goed verbonden 

gebouwen en gemeenschappen, evenals vaardigheden en onderwijs in de bouw- en energie-

efficiëntiesectoren, en  

g) een empirisch onderbouwde raming van de verwachte energiebesparing en de voordelen in ruimere 

zin, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, veiligheid en luchtkwaliteit. 

 

2. In zijn langetermijnrenovatiestrategie legt elke lidstaat een stappenplan met maatregelen en op nationaal 

niveau vastgestelde meetbare voortgangsindicatoren vast met het oog op de langetermijndoelstelling voor 

2050 om de broeikasgasemissies in de EU in vergelijking met 1990 met 80 tot 95 % te verminderen, teneinde 

een in hoge mate energie-efficiënt en koolstofvrij nationaal gebouwenbestand tot stand te brengen en de 

kosteneffectieve transformatie van bestaande gebouwen in bijna-energieneutrale gebouwen te bevorderen. In 

het stappenplan worden indicatieve mijlpalen voor 2030, 2040 en 2050 opgenomen en wordt nader bepaald 

hoe deze bijdragen tot de verwezenlijking van de energie-efficiëntiedoelstellingen van de Unie overeenkomstig 

Richtlijn 2012/27/EU.  

 

3. Ter ondersteuning van de mobilisering van investeringen in de renovatie die nodig is om de in lid 1 bedoelde 

doelstellingen te verwezenlijken, bevorderen de lidstaten de toegang tot passende mechanismen om:  

a) projecten samen te voegen, onder meer via investeringsplatforms of -groepen, en consortia van kleine 

en middelgrote ondernemingen, met het oog op toegang voor investeerders en pakketoplossingen voor 

potentiële klanten;  

b) het vermeende risico voor investeerders en de particuliere sector in verband met energie-

efficiëntiewerkzaamheden te verkleinen;  

c) publieke middelen als hefboom te gebruiken voor aanvullende particuliere investeringen of om 

specifieke tekortkomingen van de markt aan te pakken;  

d) investeringen in een energie-efficiënt openbaar gebouwenbestand te leiden, in overeenstemming met 

de richtsnoeren van Eurostat, en 

e) toegankelijke en transparante adviesinstrumenten te bieden, zoals centrale aanspreekpunten voor 

consumenten en energieadviesdiensten, in verband met op energie-efficiëntie gerichte renovaties en 

financieringsinstrumenten. 
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… 

5. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van zijn langetermijnrenovatiestrategie houdt elke lidstaat, voordat 

hij die indient bij de Commissie, een openbare raadpleging over zijn langetermijnrenovatiestrategie. Elke 

lidstaat voegt een samenvatting van de resultaten van de openbare raadpleging als bijlage bij zijn 

langetermijnrenovatiestrategie. Elke lidstaat stelt de raadplegingsregeling op een inclusieve wijze vast tijdens 

de uitvoering van zijn langetermijnrenovatiestrategie.  

 

6. Elke lidstaat voegt nadere informatie over de uitvoering van zijn meest recente 

langetermijnrenovatiestrategie, onder meer over de geplande beleidsmaatregelen en acties, als bijlage bij zijn 

langetermijnrenovatiestrategie 

 

7. Elke lidstaat kan zijn langetermijnrenovatiestrategie gebruiken voor maatregelen inzake brandveiligheid en 

aan intense seismische activiteit gerelateerde risico’s die gevolgen hebben voor op energie-efficiëntie gerichte 

renovaties en voor de levensduur van gebouwen.’ 

2.2.2. Behandeling en voorstel VEA 

De langetermijnrenovatiestrategie is geen nieuw begrip binnen de Europese Richtlijnen. Tot nu was de 

verplichte renovatiestrategie echter onderdeel van de EE(=Energie Efficiëntie)-richtlijn. Vanwege het belang 

(en de uitdaging) van de renovatie van het bestaand gebouwenpark voor het energieverbruik van gebouwen 

werd de verplichting overgedragen naar de EPBD-richtlijn, die specifiek de energieprestatie van gebouwen 

behandelt. 

 

In het kader van de bestaande verplichting onder de EE-richtlijn werd vanaf eind 2014 een Renovatiepact 

uitgewerkt met verschillende partners uit de bouwsector, het middenveld, de financiële sector en de relevante 
overheid. Onder het Renovatiepact werden een aantal instrumenten zoals de woningpas en het vernieuwde 

EPC ontwikkeld en werd o.a. een langetermijndoelstelling vastgelegd voor het Vlaamse woningpark. Deze 

strategie werd in 2017 aangemeld bij de EU als onderdeel van het vierde actieplan Energie-efficiëntie. 

Wat wel nieuw is aan het artikel is dat er een openbare raadpleging gevraagd wordt van de renovatiestrategie. 

Die wordt in het Vlaamse gewest in 2019 gepland. Er wordt ook verhoogde aandacht gevraagd voor de 

problematiek van energiearmoede. Uiterlijk maart 2020 moet de finale renovatiestrategie worden aangemeld 

bij de EU. 

 

De renovatiestrategie overstijgt het bestaande EPB/EPC-kader. Bepaalde elementen vloeien wel terug naar dit 

niveau (bv. het vernieuwd EPC, zie 3.1.1.2) en worden op die manier opgevolgd via deze evaluatie. De strategie 
zelf wordt verder echter niet meer besproken. 

2.3. HAALBAARHEIDSSTUDIE (ART 6 EN 7) 

2.3.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Artikel 6, §2:  

‘De lidstaten zorgen dat de technische, milieugerelateerde en economische haalbaarheid van eventuele 

alternatieve systemen met een hoog rendement in aanmerking wordt genomen alvorens met de bouw van 

nieuwe gebouwen wordt begonnen.’ 

 

Artikel 7, vijfde lid: 

‘De lidstaten stimuleren, met betrekking tot gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, alternatieve 

systemen met een hoog rendement, voor zover dit technisch, functioneel en economisch haalbaar is, en 

besteden aandacht aan de problematiek van een gezond binnenklimaat, brandveiligheid en risico’s in verband 

met intense seismische activiteit.’ 
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2.3.2. Behandeling en voorstel 

De haalbaarheidsstudie naar alternatieve systemen blijft verplicht voor nieuwe gebouwen en ingrijpende 

renovaties. De verplichting wordt echter minder ingekaderd. Waar voorheen specifiek de systemen werden 

bepaald die moesten worden onderzocht, schrijft de nieuwe richtlijn enkel dat “de technische, 

milieugerelateerde en economische haalbaarheid van eventuele alternatieve systemen met een hoog 

rendement in aanmerking wordt genomen”. Onder de nieuwe richtlijn moet voor bestaande gebouwen de 

haalbaarheidsstudie nog steeds “gestimuleerd” worden.  

 

Voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000m² wordt in Vlaanderen expliciet een 

haalbaarheidsstudie opgelegd, die via een webformulier moet worden gerapporteerd. De regelgeving, het 

formulier en de achterliggende databank dateren echter al van 2008.2 
 

Voor gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000m² wordt in Vlaanderen geen 

haalbaarheidsstudie opgelegd. In het Energiebesluit is bepaald dat hier een ‘algemene haalbaarheidsstudie’ 

voor geldt. In Vlaanderen moeten alle nieuwe gebouwen vanaf 2014 voldoen aan een minimumaandeel 

hernieuwbare energie. Daarbij horen voorwaarden om een kwalitatieve invulling te bekomen. Deze 

verplichting kan op verschillende manieren ingevuld worden, afhankelijk van de context (bv. grondoppervlakte 

of niet) en type gebouw (vb. rijwoning of vrijstaand). Bij het invullen van deze verplichting hoort impliciet een 

onderzoek of haalbaarheidsstudie naar de best passende maatregel. 

 

Het VEA stelt voor om in 2019 een actieplan op te stellen, waarin wordt nagegaan of de huidige 
haalbaarheidsstudie voor gebouwen groter dan 1000m³ al dan niet moet worden geactualiseerd en/of 

aangepast. De vraag daarbij zal zijn of het vereist zijn van een haalbaarheidsstudie niet voldoende wordt 

gedekt door de verstrengde eisen inzake het minimumaandeel hernieuwbare energie.  

2.4. TEMPERATUURREGELING (ART 8) 

2.4.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Artikel 8, §1, derde lid: 

‘De lidstaten schrijven voor dat nieuwe gebouwen, indien dat technisch en economisch haalbaar is, worden 

uitgerust met zelfregulerende apparatuur die de temperatuur in elke kamer apart regelt of, indien dat 

gerechtvaardigd is, in een aangewezen verwarmde zone van de gebouwunit. In bestaande gebouwen is de 

installatie van dergelijke zelfregulerende apparatuur vereist wanneer de warmtegeneratoren worden 

vervangen, indien dat technisch en economisch haalbaar is.’ 

2.4.2. Behandeling en voorstel VEA 

Deze verplichting is nieuw en kadert in het streven van de Europese Commissie om meer ‘slimme’ technologie 

te voorzien.   

 

De richtlijn definieert niet wat zelfregulerende apparatuur is. In haar ontwerp van guidance document3 legt de 
Commissie uit dat de apparaten het volgende moeten kunnen doen: 

� de automatische aanpassing van de warmteafgifte afhankelijk van de binnentemperatuur; 

� de warmteafgifte in elke kamer (of zone) regelen.  

 

 
2 De verplichting is neergelegd in 9.1.13 en 9.1.14 van het Energiebesluit, met verdere uitwerking in het Ministerieel besluit houdende 

het vaststellen van nadere regels met betrekking tot het invoeren van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen van 

11 juni 2008. Bij dat MB is ook een bijlage opgenomen met een model voor de haalbaarheidsstudie.  

3 “Guidance document on revised Articles 8(1), 14(4) and 15(4)”, versie d.d. 15 november 2018, p. 4. 
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Apparaten die manueel worden bestuurd, en apparaten die de temperatuur voor het hele gebouw regelen, 

vallen hier dus expliciet niet onder.  

 

Deze eisen moeten worden toegevoegd aan Titel IX van het Energiebesluit.  

 

Het VEA bekijkt in welke gevallen het opportuun is om een regeling per gebouwzone te hebben in plaats van 

per kamer. In een eerste beoordeling schat het VEA de volgende relevante gevallen in: 

� Voor radiatoren en convectoren is een regeling op ruimteniveau eenvoudig. Thermostaatkranen 

kosten bijna niets, vergeleken met de besparing die ze opbrengen. Het is niet onrealistisch en heel 

makkelijk op te leggen dat iedere radiator een thermostaatkraan moet hebben. In de ruimte waar de 
kamerthermostaat staat, volstaat deze als regeling en/of moeten alle radiatorkranen op de hoogste 

stand staan.  

� Voor vloerverwarming is dat moeilijker door de tragere werking van het systeem. Eventueel zou 

kunnen gekeken worden naar de functie van de ruimte (zoals de tabel voor de installatie-eisen voor 

verlichting) om eisen op te leggen. 

o Residentieel: alle leefruimten op hetzelfde verdiep kunnen als één zone worden gezien. 

Eventueel kan er een opdeling in een dag- en een nachtzone gebeuren. Waarschijnlijk zal de 

investering in regeling per ruimte zich niet terugverdienen. 

o Kantoren: deze hebben typisch dezelfde bezetting. Dus het moet wel te verantwoorden zijn 

om naar één zone te gaan. Voor dat geval moet worden nagegaan wat de algemene praktijk 
bij ontwerpbureaus nu al is. Bv. zonering van kantoorzones, vergaderzones. De ene zijde van 

het gebouw heeft meer zonnewinsten dan de andere zijde,… 

o Voor winkels: deze hebben eveneens dezelfde bezetting en kunnen allicht ook als één zone 

worden beschouwd. 

o … 

� Voor betonkernactivering wordt typisch de basislast voor verwarming en koeling gedragen. 

Betonkernactivering werkt immers zeer traag. De fijnregeling wordt best voorzien via een bijkomend 

sneller systeem (zoals luchtverwarming).  Het lijkt dan aangewezen om voor betonkernactivering 

meer in zones te werken, maar de regeling per ruimte wel te voorzien voor het aanvullende 

systeem. 
 

Voor de specifieke invulling en onderbouwing heeft het VEA aan de andere gewesten gevraagd om dit samen 

te onderzoeken. Het Brussels Gewest heeft daarop aangegeven dat zij al over wetgeving beschikken die aan de 

EPBD-richtlijn zou voldoen. Het VEA is nu in overleg om te bekijken of op basis daarvan de concrete wetgeving 

voor Vlaanderen verder kan worden uitgewerkt. Het is daarbij de bedoeling om het artikel zo pragmatisch 

mogelijk om te zetten en niet zonder meer overal regelingen te verplichten. 

2.5. ELEKTROMOBILITEIT (ART 8) 

2.5.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Artikel 8, §2: 

‘Met betrekking tot nieuwe niet voor bewoning bestemde gebouwen en niet voor bewoning bestemde 

gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met meer dan tien parkeerplaatsen, zorgen de lidstaten 

voor de installatie van minstens één oplaadpunt in de zin van Richtlijn 2014/94/EU van het Europees Parlement 

en de Raad, evenals infrastructuur voor leidingen, met name goten voor elektrische kabels, voor minstens één 

op de vijf parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium 

mogelijk te maken, waar: 

a) het parkeerterrein zich binnen het gebouw bevindt en, in het geval van ingrijpende renovaties, 

renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het 

gebouw, of  
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b) het parkeerterrein zich naast het gebouw bevindt, en, in het geval van ingrijpende renovaties, 

renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het 

parkeerterrein. 

 

Artikel 8, §3: 

‘Voor alle niet voor bewoning bestemde gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen stellen de lidstaten 

uiterlijk op 1 januari 2025 de voorschriften voor de installatie van een minimumaantal oplaadpunten vast.’ 

 

Artikel 8, §4: 

‘De lidstaten kunnen besluiten om de in de leden 2 en 3 bedoelde voorschriften niet vast te stellen of toe te 

passen op gebouwen die eigendom zijn van en worden gebruikt door kleine en middelgrote ondernemingen 

zoals omschreven in titel I van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie.’ 

 

Artikel 8, §5: 

Met betrekking tot nieuwe voor bewoning bestemde gebouwen en voor bewoning bestemde gebouwen die 

ingrijpende renovaties ondergaan, met meer dan tien parkeerplaatsen, zorgen de lidstaten voor de installatie 

van infrastructuur voor leidingen, met name goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten 

voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken, waar:  

a) het parkeerterrein zich binnen het gebouw bevindt en, in het geval van ingrijpende renovaties, de 

renovatiemaatregelen betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het 

gebouw, of  

b) het parkeerterrein zich naast het gebouw bevindt en, in het geval van ingrijpende renovaties, de 

renovatiemaatregelen betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het 

parkeerterrein. 

 

Artikel 8, §6: 

‘De lidstaten kunnen besluiten de leden 2, 3 en 5 niet toe te passen op specifieke categorieën gebouwen 

wanneer:  

a) bouwvergunningsaanvragen of gelijkwaardige aanvragen wat betreft de leden 2 en 5 zijn ingediend uiterlijk 

op 10 maart 2021;  

b) de vereiste infrastructuur voor leidingen afhankelijk is van geïsoleerde microsystemen, of de gebouwen zich 

bevinden in de ultraperifere gebieden in de zin van artikel 349 VWEU indien dit tot aanzienlijke problemen voor 

het functioneren van het lokale energiesysteem en een gevaar voor de stabiliteit van het lokale net leidt;  

c) de kosten van de oplaadinstallaties en leidingen meer bedragen dan 7 % van de totale kosten van de 

ingrijpende renovatie van het gebouw; 

d) een openbaar gebouw overeenkomstig de omzetting van Richtlijn 2014/94/EU reeds onder vergelijkbare 

voorschriften valt.’ 

2.5.2. Behandeling en voorstel VEA 

Elektromobiliteit is een volledig nieuw onderdeel in de EPBD-richtlijn en vereist dus nieuwe implementatie. Dit 

aspect werd toegevoegd aan de richtlijn omdat de bepalingen gebouwgerelateerd zijn en in dat opzicht passen 

binnen het kader van de richtlijn. Het VEA is van mening dat de implementatie hiervan niet past binnen het 

bestaande EPB-kader. Het VEA stelt voor hiervoor een nieuw onderdeel te ontwikkelen in het Energiedecreet. 

De afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) binnen het Departement Omgeving zal de omzetting 

van het gedeelte elektromobiliteit verder trekken. Hiervoor wordt in overleg gegaan met het VEA. 
 

Hoewel de verschillende artikelen duidelijk gelinkt zijn met de aard van de werken en bestemmingen binnen 

de EPB-regelgeving, namelijk de nieuwbouw en ingrijpende renovatie van residentiële en niet-residentiële 

gebouwen, is een implementatie binnen de EPB-regelgeving niet logisch. Hiervoor zijn een aantal argumenten 

aan te halen: 
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� De eisen moeten ook van toepassing zijn voor parkeerterreinen naast het gebouw en voor 

parkeerterreinen die zich in het gebouw bevinden, maar mogelijks buiten het beschermd volume. 

Dat zou een aanpassing inhouden voor het toepassingsgebied van de EPB-regelgeving. Nu zijn 

dergelijke ruimtes en terreinen specifiek uitgesloten. 

� Bij renovaties zijn de eisen enkel van toepassing wanneer de renovatie betrekking heeft op het 

parkeerterrein zelf of de elektrische infrastructuur ervan. Dat zijn zaken die niet blijken uit de 

bouwvergunning en die het VEA dus niet kan nagaan en handhaven. 

� Bij de berekening van de energieprestaties wordt geen rekening gehouden met bekabeling of 

verbruikstoestellen die niet gerelateerd zijn met het binnenklimaat van het gebouw. Een oplaadpunt 

(of de bekabeling ervoor) wordt dus niet beschouwd. 
� Een opname in de EPB-regelgeving zou leiden tot een toename van de administratieve belasting voor 

de burger en de verslaggever, aangezien de bouwheer moet aantonen of hij al dan niet aan de regels 

moet voldoen en de verslaggever dan zowel het aantal parkeerplaatsen, als de genomen 

maatregelen bijkomend moet rapporteren, aangezien dat nergens beschikbaar is. 

 

Er werd besloten dit niet te integreren in het bestaande EPB/EPC-kader. Er is dus ook geen verdere opvolging 

via deze evaluatie. 

2.6. TECHNISCHE BOUWSYSTEMEN / INSTALLATIE-EISEN (ART 8) 

2.6.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Artikel 8, §1, eerste en tweede lid: 

‘Ten behoeve van een optimaal energiegebruik van technische bouwsystemen stellen de lidstaten systeemeisen 

vast in verband met de algehele energieprestatie, het adequaat installeren, dimensioneren, afstellen en 

controleren van de technische bouwsystemen die in bestaande gebouwen worden geïnstalleerd. De lidstaten 

kunnen die systeemeisen ook op nieuwe gebouwen toepassen. 

 

Er worden systeemeisen vastgesteld voor nieuwe technische bouwsystemen en voor de vervanging of de 

verbetering van technische bouwsystemen, en die eisen worden toegepast voor zover zij technisch, economisch 

en functioneel haalbaar zijn.’ 

 

Artikel 8, §9: 

‘De lidstaten zorgen ervoor dat, indien een technisch bouwsysteem wordt geïnstalleerd, vervangen of 

verbeterd, de algemene energieprestatie van het gewijzigde onderdeel en indien relevant, van het volledige 

gewijzigde systeem, wordt geëvalueerd. De resultaten worden gedocumenteerd en doorgegeven aan de 

eigenaar van het gebouw, zodat ze beschikbaar blijven en kunnen worden gebruikt voor de controle op de 

inachtneming van de overeenkomstig lid 1 van dit artikel vastgestelde minimumeisen en voor de afgifte van 

energieprestatiecertificaten. Onverminderd artikel 12 bepalen de lidstaten of de afgifte van een nieuw 

energieprestatiecertificaat vereist is.’ 

2.6.2. Behandeling en voorstel VEA 

Wat betreft de technische bouwsystemen, zijn het merendeel van de bepalingen al omgezet bij het invoeren 

van de installatie-eisen voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2015. De herziening van de richtlijn zorgt 

ervoor dat ook gebouwautomatisatie- en controlesystemen èn systemen voor energieopwekking ter plaatse 

(bv. PV-panelen, WKK,…) moeten worden toegevoegd. Het VEA laat deze uitbreiding van de bestaande 

regelgeving onderzoeken in 2019. Op basis van die studie zal het VEA een voorstel uitwerken om bijlage XII van 

het Energiebesluit verder uit te werken om de systeemeisen voor deze bijkomende systemen correct om te 

zetten. 
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Artikel 8 §1, eerste en tweede lid zijn immers ongewijzigd, maar aangezien de term ‘technische 

bouwsystemen’ werd verruimd (zie bovenstaand onder punt 2.1.1), moeten daarmee ook systeemeisen 

worden opgelegd aan de gebouwautomatisatie- en controlesystemen en aan systemen voor 

energieopwekking ter plaatse.  

 

De systeemeisen zijn in de energieprestatieregelgeving opgenomen. Bij wijzigingsdecreet van 18 november 

2011 werd dit in het Energiedecreet aangepast. De definitie van EPB-eisen in artikel 1.1.3, 48° is toen verruimd 

naar: ‘EPB-eisen : eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat, dat wil zeggen het geheel 

van voorwaarden waaraan een gebouw, een technisch bouwsysteem of de constructieonderdelen inzake 

energetische prestaties, thermische isolatie, binnenklimaat, systeemeisen en ventilatie moet voldoen’  

 

Ook werd een definitie van systeemeisen toegevoegd in artikel 1.1.3, 115/1°: ‘systeemeisen : eisen in verband 

met de totale energieprestatie, het adequaat installeren, dimensioneren, afstellen en controleren van de 

technische bouwsystemen die in nieuwe gebouwen worden geïnstalleerd of in bestaande gebouwen nieuw 

worden geïnstalleerd, vervangen of verbeterd’  

 

Beide definities zijn ongewijzigd en voldoen nog aan de bepalingen in de herziene richtlijn. De Vlaamse 

Regering heeft de bevoegdheid om in het kader van de EPB-eisen ook systeemeisen te gaan vaststellen. De 

systeemeisen zijn uitgewerkt in bijlage XII van het Energiebesluit.  

 
Het VEA zal een voorstel uitwerken om bijlage XII van het Energiebesluit verder uit te werken om de 

systeemeisen voor de bijkomende systemen correct om te zetten. Het VEA heeft hiervoor een studieopdracht 

uitgeschreven in 2019. 

 

Het VEA zal eveneens onderzoeken of de documentatieverplichting onder artikel 8 lid 9 in de woningpas kan 

worden geïntegreerd. 

2.7. EPC-DATABANK (ART 10) 

2.7.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Artikel 10, §6: 

‘6 bis. Voor databanken voor energieprestatiecertificaten is het toegestaan gegevens te verzamelen over het 

gemeten of berekende energieverbruik van de desbetreffende gebouwen, met inbegrip van ten minste 

openbare gebouwen waarvoor overeenkomstig artikel 12 een energieprestatiecertificaat in de zin van artikel 

13 is afgegeven.  

 

6 ter. Op verzoek worden voor statistische en onderzoeksdoeleinden en aan de eigenaar van het gebouw ten 

minste geaggregeerde geanonimiseerde gegevens conform de Unievoorschriften en nationale voorschriften 

inzake gegevensbescherming ter beschikking gesteld. 

2.7.2. Behandeling en voorstel VEA 

Artikel 10, 6 bis legt geen verplichting op, maar verduidelijkt dat het is toegestaan om gegevens te verzamelen 

over het gemeten of berekende energieverbruik van gebouwen. In de Vlaamse energieprestatiedatabank 

wordt het gemeten energieverbruik voor publieke gebouwen al opgenomen. Er zijn bijgevolg geen 

omzettingsmaatregelen nodig voor deze bepaling. 

 

De energieprestatiedatabank verzamelt gegevens, maar momenteel is in het Energiedecreet enkel bepaald dat  

“in het kader van wetenschappelijk onderzoek geanonimiseerde gegevens” uit de 

energieprestatiecertificatendatabank ter beschikking worden gesteld van belanghebbende instanties. Om te 
beantwoorden aan art 6 ter is bijgevolg een wijziging in het Energiedecreet nodig zodat aan de eigenaar van 

het gebouw en ook voor statistische doeleinden gegevens kunnen worden vrijgegeven.  
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2.8. INSPECTIE VAN VERWARMINGS- EN KOELINGSSYSTEMEN (ART 14 & 15) 

2.8.1. Wijzigingen EPBD-richtlijn  

De wijzigingen in artikel 14 en 15 betreffende de inspectie van verwarmings- en aircosystemen vatten zich als 

volgt samen: 

 

Versoepelingen van de bestaande regeling: 

� De drempels voor keuring van verwarmings- en airco-installaties worden verhoogd. Enkel installaties 

met een nominaal vermogen van minstens 70 kW moeten nog regelmatig gekeurd worden. In de 

huidige richtlijn is dat 20 kW en 12 kW voor verwarming en airco respectievelijk.  Dat betekent dat de 
kleinere, huishoudelijke systemen niet meer onder deze verplichting zullen vallen.  

� De verplichte tweejaarlijkse keuring voor cv-ketels met een vermogen van meer dan 100 kW komt te 

vervallen.  Voor gasketels kon de periode worden verlengd tot vier jaar. Nu zullen deze ketels enkel 

nog maar “regelmatig” gekeurd moeten worden.  

 

Uitbreidingen of nieuwe elementen ten opzichte van de bestaande regeling; 

� Gelet op de nieuwe definitie van ‘verwarmingssysteem’ en ‘warmtegenerator’ (zie 2.1) moeten ook 

elektrische verwarmingssystemen en warmtepompen onder toepassing van de nieuwe richtlijn 

vallen.  

� Als de verwarmings/airco-systemen gecombineerd zijn met een ventilatiesysteem (en samen een 
vermogen >70 kW hebben) vallen deze ook onder het toepassingsgebied van artikel 14 en 15. De 

Commissie verricht tegen uiterlijk 31 december 2019 een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden 

voor de  invoering van de keuring van autonome ventilatiesystemen. 

� Bij de keuring moet rekening worden gehouden met het vermogen van het systeem om “zijn 

prestatie onder typische of gemiddelde werkingsomstandigheden te optimaliseren”. Ook moet de 

“dimensionering van de warmtegenerator/airconditioningsysteem” worden bekeken. Dat zijn nieuwe 

inhoudelijke elementen over de keuring.  

� Lidstaten kunnen ook voorschriften vaststellen om ervoor te zorgen dat residentiële gebouwen zijn 

voorzien van slimme systemen. Als een gebouw is voorzien van dergelijke slimme systemen is deze 
per definitie vrijgesteld van de verplichte keuring. 

� Technische bouwsystemen  die expliciet vallen onder een van de volgende situaties, zijn eveneens 

vrijgesteld van de fysieke keuringen voor zover dat hetzelfde resultaat oplevert: “een 

overeengekomen energieprestatiecriterium of een contractuele regeling waarin een 

overeengekomen niveau van energie-efficiëntieverbetering is vermeld, zoals 

energieprestatiecontracten, of die worden beheerd door een nutsbedrijf- of netwerkexploitant en 

daarom aan prestatiemonitoringmaatregelen aan de systeemzijde zijn onderworpen”. Hierbij is het 

belangrijk om, in samenspraak met de andere gewesten, dergelijke contractuele regeling goed te 

definiëren.  

� Er moet wat technische bouwsystemen betreft ook een link worden gemaakt met gewijzigd artikel 8 
lid 9 (zie 2.6), dat verplicht dat als een technisch bouwsysteem wordt geïnstalleerd, vervangen of 

verbeterd “de algemene energieprestatie van het gewijzigde onderdeel en indien relevant, van het 

volledige gewijzigde systeem, wordt geëvalueerd”. 

 

Elementen die behouden blijven: 

� Lidstaten kunnen blijven werken met alternatieven voor fysieke keuringen zoals gericht advies over 

vervanging, wijziging en alternatieve oplossing om het rendement en de dimensie van de systemen 

te beoordelen. De gelijkwaardigheid van de alternatieven moet aan de Commissie worden  

gerapporteerd.  
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2.8.2. Behandeling en voorstel VEA 

In overleg met het departement Omgeving (DOMG), dat momenteel bevoegd is voor de keuringen, werd 

besloten dat de bestaande onderhoudsplicht behouden blijft bij het DOMG. Het VEA neemt de keuring van de 

bijkomende systemen (o.a. warmtepompen en gecombineerde systemen) op zich. Het VEA werkt in 2019 deze 

keuring uit via alternatieven voor de fysieke keuring. Het VEA zit in dit kader samen met DOMG om de 

instrumenten zoveel mogelijk te stroomlijnen 

 

De verplichtingen uit artikel 14 van de EPBD-richtlijn werden in het Stooktoestellenbesluit opgenomen doordat 

er al verplichtingen waren voor deze toestellen in het kader van de bestrijding van luchtverontreiniging. 

Uitvoering van en toezicht op de verschillende instrumenten (keuring bij eerste ingebruikname, periodiek 

onderhoud en verwarmingsaudit) zit vandaag onder de bevoegdheid van de Vlaamse minister bevoegd voor 
Omgeving. Hetzelfde geldt voor de inspectiebepalingen voor airco (artikel 15 EPBD).  

 

Het voorstel dat met het DOMG werd uitgewerkt, houdt in dat de onderhoudsplicht verder wordt geregeld in 

het Stooktoestellenbesluit en de handhaving zal worden versterkt, zoals in het Ontwerp Energieplan 2030 al is 

voorzien. Elementen van de verwarmingsaudit worden hierin verwerkt. Het VEA werkt in 2019 de keuring van 

de nieuwe systemen zoals warmtepompen en gecombineerde systemen uit. Hiervoor zal via alternatieven op 

fysieke keuring worden gewerkt. Paragraaf 3 van artikelen 14 en 15 van de richtlijn staat namelijk toe dat 

lidstaten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat gebruikers van verwarmings-/aircosystemen worden 

geadviseerd over vervanging en verbetering van het rendement van de systemen. In die gevallen is het niet 

nodig om fysieke keuringen in te voeren, steeds op voorwaarde dat ‘hetzelfde globale resultaat’ wordt 
verkregen via de alternatieve aanpak. Conform het tweede lid van paragraaf 3 moet een rapport aan de 

Commissie worden bezorgd, waarin wordt gedocumenteerd hoe de maatregelen gelijkwaardig zijn.   

 

De integratie van deze keuringen in de EPB-aangifte (zie 3.1.1.1 en 3.2.1.1) of het EPC voor bestaande 

gebouwen (zie 3.1.1.2 en 3.2.1.2) is volgens het VEA om verschillende redenen niet wenselijk:  

� De verplichting om een EPB-aangifte in te dienen is vandaag beperkt tot gebouwen waarvoor energie 

verbruikt wordt om een specifieke binnentemperatuur te bereiken, en waarvoor een aanvraag tot 

het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen wordt 

ingediend. De EPB-aangifte is gedefinieerd in het Energiedecreet als “het unieke document waarin de 

verslaggever alle uitgevoerde maatregelen tot naleving van de EPB-eisen beschrijft en ze al dan niet 
conform met die eisen verklaart”. Voor zover er geen EPB-eisen gelden, moet geen EPB-aangifte 

worden ingediend. Bovenstaande betekent dat het bereik van de EPB-aangifte zeer beperkt is. De 

EPB-aangifte heeft een ander doel en finaliteit dan de keuring van systemen. Bovendien is de EPB-

aangifte na indiening definitief, wat betekent dat deze één keer wordt ingediend en niet kan worden 

overschreven of vervangen. 

� Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat dient om de kandidaat-koper of kandidaat-

huurder te informeren. In het algemeen is een EPC verplicht bij verkoop/verhuur van residentiële 

gebouwen. Het EPC geeft, net als een verwarmingsauditrapport, inlichtingen aan de eigenaar over 

het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Dat advies is niet bindend. Een beoordeling van 
het rendement van het verwarmings-/aircosysteem kan geïntegreerd worden in een EPC, doch hier 

geldt ook dat het EPC enkel maar verplicht is voor residentiële gebouwen (en binnenkort voor kleine 

niet-residentiële gebouwen, zie 4.3.2) als deze worden verkocht of verhuurd. 
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2.9. GEBOUWAUTOMATISATIE- EN GEBOUWCONTROLESYSTEMEN (ART 14 

& 15) 

2.9.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Artikel 14, §4: 

‘De lidstaten stellen de voorschriften vast om ervoor te zorgen dat, voor zover dat technisch en economisch 

haalbaar is, niet voor bewoning bestemde gebouwen met verwarmingssystemen of met gecombineerde 

ruimteverwarmings- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 290 kW, vóór het einde 

van 2025 met systemen voor gebouwautomatisering en -controle zijn uitgerust. 

De systemen voor gebouwautomatisering en -controle kunnen: 

a) het energieverbruik permanent controleren, bijhouden, analyseren en de bijsturing ervan mogelijk maken; 

b) de energie-efficiëntie van het gebouw toetsen, rendementsverliezen van technische bouwsystemen 

opsporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de voorzieningen of technische installaties 

informeren over mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren, en 

c) communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk 

maken, en interoperabel zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten 

eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten.’ 

 

Artikel 14, §5: 

‘De lidstaten kunnen voorschriften vaststellen om ervoor te zorgen dat voor bewoning bestemde gebouwen 

uitgerust zijn met: 

a) de functie van permanent elektronisch toezicht waarmee het rendement van de systemen wordt gemeten en 

de eigenaren of beheerders van het gebouw worden geïnformeerd wanneer het rendement aanzienlijk is 

gedaald en wanneer onderhoud aan het systeem noodzakelijk is, en 

b) doeltreffende controlefuncties om optimale energieopwekking, -distributie, -opslag en optimaal 

energieverbruik te waarborgen.’ 

 

Artikel 15 is analoog met bovenstaande (airco).  

2.9.2. Behandeling en voorstel VEA 

De richtlijn schrijft voor dat alle niet-residentiële gebouwen met een verwarmings-/aircosysteem groter dan 

290kW vóór het einde van 2025 moeten zijn voorzien van gebouwautomatisatie- en -controlesystemen. Dat is 
onafhankelijk van de vraag of er een verbouwing plaatsvindt of niet: ook voor alle bestaande niet-residentiële 

gebouwen wordt de eis opgelegd. Het VEA stelt dan ook voor om een nieuw artikel met een algemene 

verplichting in het Energiedecreet te voorzien. 

 

Hoewel de gebouwen pas eind 2025 moeten zijn voorzien van de systemen, moet de verplichting al tegen de 

omzettingsdeadline van 10 maart 2020 in de regelgeving zijn opgenomen.4 

 

Het VEA werkt een voorstel uit voor een nieuw artikel met een algemene verplichting in het Energiedecreet. 

Daarin moet ook worden voorzien dat de Vlaamse Regering uitzonderingen kan bepalen voor gevallen waarin 

het technisch of economisch niet haalbaar is de systemen te plaatsen (in de praktijk zal dit enkel het geval 
kunnen zijn voor bestaande gebouwen). De haalbaarheid mag niet door de eigenaar zelf worden bepaald. Het 

VEA werkt dit verder uit in overleg met de stakeholders. Het VEA onderzoekt daarnaast of dit voorwaardelijk 

kan worden gekoppeld aan de opmaak van een EPC niet-residentieel voor grote niet-residentiële gebouwen 

(zie 3.2.1.2).  

 

 
4 “Guidance document on revised Articles 8(1), 14(4) and 15(4)”, versie d.d. 15 november 2018, p. 13. 
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2.10. INFORMATIEVERSTREKKING (ART 20) 

2.10.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Artikel 20, §2: 

‘De lidstaten verstrekken eigenaars of huurders van gebouwen met name informatie over de 

energieprestatiecertificaten en het doel ervan, alsmede over kosteneffectieve maatregelen, en, voor zover van 

toepassing, de beschikbare financiële instrumenten om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren en 

om cv-ketels op fossiele brandstoffen te vervangen door duurzamere alternatieven. De lidstaten verstrekken 

deze informatie door middel van toegankelijke en transparante adviesinstrumenten, zoals renovatieadvies en 

centrale aanspreekpunten. 

2.10.2. Behandeling en voorstel VEA 

Het energieprestatiecertificaat (‘EPC’ genoemd) voor bestaande woningen dat verplicht is bij verkoop en 

verhuur van woongebouwen, voldoet hier al aan, zeker in zijn vernieuwde vorm vanaf 2019. Het EPC bevat 

naast de informatie over de huidige energieprestatie ook informatie over de bedoeling ervan en waar de 
bouwheer meer informatie kan vinden (o.a. op de website van het VEA). De vernieuwde versie communiceert 

duidelijk over de langetermijndoelstelling voor bestaande woningen, hoe de woning er zich op dit moment tot 

verhoudt en welke maatregelen genomen kunnen worden om de doelstelling te bereiken. Deze 

langetermijndoelstelling werd bepaald op basis van kostenoptimale en kosteneffectieve maatregelen. Het EPC 

verwijst ook naar de mogelijke premies. Conform artikel 9.2.4 van het Energiebesluit moet de eigenaar een 

kopie van het EPC aan de huurder bezorgen.  

 

De woningpas versterkt de informatieverstrekking over de energieprestatie van woningen: de informatie over 

het EPC is in de woningpas opgenomen.  

 
De woningpas geeft niet enkel informatie over het energie-aspect, maar over meerdere domeinen. Het is een 

digitaal paspoort voor elke woning, raadpleegbaar door de woningeigenaar en in de toekomst de door hem 

gemachtigden. Zo krijgt elke eigenaar (of gemachtigde) toegang tot en inzicht in relevante gebouw-, grond- en 

omgevingsgebonden informatie waar de overheid over beschikt.  

 

Op het vlak van energie kan de woningpas worden beschouwd als een adviesinstrument voor de eigenaar.  Dat 

maakt het voor de eigenaar veel gemakkelijker om bijvoorbeeld na te gaan in welke mate de woning 

energiezuinig  of kwalitatief is, over de nodige attesten beschikt, … . En dankzij de woningpas zal de burger als 

(ver)bouwer, (ver)koper of (ver)huurder ook heel wat tijd kunnen besparen in de afhandeling van het 

papierwerk. 

2.11. UITDRUKKING VAN DE EIS (ANNEX I) 

2.11.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Annex §1, tweede lid: 

‘Ten behoeve zowel van energieprestatiecertificering als conformiteit met de minimumeisen inzake 

energieprestatie wordt de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt in een numerieke indicator van het 

primaire energieverbruik in kWh/(m² per jaar).’ 

2.11.2. Behandeling en voorstel VEA 

Het VEA stelt voor om het E-peil als eis behouden en het overeenkomstig primair energieverbruik in kWh/m² 

per jaar indicatief op het EPC te vermelden. Dit voorstel werd door de Commissie als principe aanvaard.   

 

Sinds 2006 wordt de energieprestatie-eis in het Vlaams Gewest uitgedrukt in een E-peil. Het peil van primair 

energieverbruik (E-peil) wordt gegeven door de verhouding van het karakteristiek jaarlijks primair 

energieverbruik tot een referentiewaarde, vermenigvuldigd met 100: 
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refcons, en prim ann char

cons en prim ann char

E

E
100E = (-) 

 

met: 

E   het peil van primair energieverbruik, (-) 

Echar ann prim en cons  het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, in MJ; 

Echar ann prim en cons, ref de referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, in MJ. 

 

In het ontwerp van Guidance document voor Bijlage I5, §1 van de herziene richtlijn heeft de Europese 

Commissie aangegeven dat als de lidstaten een verhouding van het primaire energieverbruik tot een 

referentieverbruik als eis verkiezen, er moet worden verduidelijkt hoe deze indicator zich verhoudt ten 
opzichte van het primair energieverbruik, uitgedrukt in kWh/(m².jaar). 

 

De relatie tussen het E-peil en het primair energieverbruik in kWh/(m².jaar) is als volgt: 

Het jaarlijks primair energieverbruik van het gebouw, uitgedrukt in kWh/(m².jaar) wordt gegeven door: 

char ann prim en cons

prim

f

E
Q =

3,6 A⋅

 (kWh/m².jaar) 

 

met: 

Echar ann prim en cons het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van het gebouw, berekend 

volgens de Vlaamse berekeningsmethodes (EPW of EPN), in MJ;  

Af    de bruikbare vloeroppervlakte, in m². 

 
Deze indicator Qprim staat momenteel al ter informatie op  het certificaat. De eis kan dan op niveau van het E-

peil blijven. De indicatieve eis op het jaarlijks primair energieverbruik, uitgedrukt in kWh/(m².jaar) kan 

eveneens ter informatie worden opgenomen op het energieprestatiecertificaat. Deze wordt bepaald via 

volgende formule: 

 

max char ann prim en cons,ref

prim,max

f

E E
Q =

100 3,6 A

⋅

⋅ ⋅

 (kWh/m².jaar) 

 

met: 

Emax het geëiste maximale E-peil, (-); 

Echar ann prim en cons,ref de referentiewaarde voor het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, in 

MJ; 
Af    de bruikbare vloeroppervlakte, m². 

 

De waarde van Qprim,max varieert tussen de verschillende gebouwen en is constant voor hetzelfde gebouw. 

 

Het VEA ontving een schriftelijke bevestiging van de Europese Commissie dat de manier waarop het E-peil 

gekoppeld kan worden aan het jaarlijks primair energieverbruik van het gebouw indicator (in kWh/m² per jaar) 

in beginsel correspondeert met de gewijzigde Bijlage I. De energieprestatie-eis in E-peil moet dus niet worden 

gewijzigd.  

 
5 Guidance document on revised Annex I”, versie d.d. 15 november 2018, p. 4. 
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2.12. BESCHRIJVING VAN DE METHODE (ANNEX I) 

2.12.1. Tekst EPBD-richtlijn 

Annex §1, derde lid: 

‘De lidstaten beschrijven hun nationale berekeningsmethode op basis van de nationale bijlagen bij de 

overkoepelende normen, met name ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1, en 52018-1, die zijn opgesteld op 

basis van het aan het Europees Comité voor normalisatie (CEN) verstrekte mandaat M/480. De onderhavige 

bepaling vormt geen juridische codificatie van deze normen.’ 

2.12.2. Behandeling en voorstel VEA 

De berekeningsmethodes voor nieuwbouw, ingrijpende energetische renovaties en bestaande gebouwen zijn 

door de jaren heen ontwikkeld op basis van verscheidene normen en wetenschappelijk onderzoek (zie 

Hoofdstuk 4). Elke lidstaat heeft de vrijheid een eigen methode te ontwikkelen. Daarnaast werd er de laatste 

jaren een set van Europese normen opgesteld. Er is echter geen verplichting om deze normen over te nemen. 

De Commissie wenst wel meer inzicht te krijgen hoe de verschillende methodes zijn opgebouwd, vooral met 
het doel ze met elkaar te kunnen vergelijken. Daarom is het noodzakelijk dat elke lidstaat zijn methode 

beschrijft volgens eenzelfde sjabloon. 

 

Het VEA zal samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest de beschrijving van de 

rekenmethodes voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties laten uitvoeren door het EPB-

consortium, in kader van de wetenschappelijke ondersteuning van het EPB-platform. Het EPB-platform is het 

samenwerkingsplatform tussen de drie gewesten omtrent de EPB-berekeningsmethodieken. 

 

Het beschrijven van de rekenmethodes voor bestaande gebouwen volgens de betreffende overkoepelende 

normen zal  voor het Vlaamse Gewest door het VITO gebeuren. Een samenwerking met de andere gewesten is 
hiervoor niet mogelijk omdat de rekenmethodieken verschillen.  
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3. BELEID ENERGIEPRESTATIE GEBOUWENPARK 

3.1. RESIDENTIËLE GEBOUWEN 

3.1.1. Instrumenten 

Dit hoofdstuk bevat een toelichting over de verschillende instrumenten die worden gebruikt om de 

energieprestatie van woongebouwen op te volgen. Daarnaast worden enkele recente cijfers gegeven. Tot slot 

worden de belangrijkste evoluties beschreven. 

3.1.1.1. EPB-aangifte en EPC bouw 

De EPB-aangifte is een definitief rapport dat beschrijft hoe het bouwproject reëel is uitgevoerd op het vlak van 

de energieprestatie en het binnenklimaat. De EPB-aangifte is het resultaat van een berekening die wordt 

opgemaakt met het softwarepakket van de overheid en daarna elektronisch wordt ingediend in de 
energieprestatiedatabank. De gerapporteerde situatie wordt dan automatisch afgetoetst met de geldende 

EPB-eisen (zie 3.1.2). De EPB-aangifte meldt de resultaten en geeft aan of er voldaan is aan de EPB-eisen of 

niet en hoe groot de eventuele afwijking bedraagt. 

 

De energieprestatiedatabank toont dat de Vlaming vooruitziend is en dat de bouwsector voorloopt op de 

Europese doelstelling. De ingediende aangiften voor vergunningsaanvragen van nieuwe eengezinswoningen 

behalen nu immers al gemiddeld E30. Meer dan de helft van de ingediende aangiften van aanvraagjaar 2016 

voldoet al aan de BEN-doelstelling. Dit blijkt uit het cijferrapport van 20186, dat de aanwezige data tot eind 

2017 in de energieprestatiedatabank analyseert. Cijfers tot eind 2018 bevestigen deze trend. Voor 

aanvraagjaar 2016 is het aandeel BEN-woningen nog toegenomen richting 60%. 
 

Tabel 1 toont het aantal ingediende EPB-aangiften van 2007 tot en met 2018 geteld volgens het jaar waarin ze 

werden ingediend. 

 
Indienjaar Antwerpen Limburg Oost-

Vlaanderen 

Vlaams-Brabant West-

Vlaanderen 

Totaal per jaar 

2007 214 82 361 124 191 972 

2008 1.950 944 2.318 1.276 1.529 8.017 

2009 5.265 2.295 5.750 3.539 4.271 21.120 

2010 7.136 3.797 7.594 4.937 6.699 30.163 

2011 8.358 3.783 8.753 5.490 7.331 33.715 

2012 9.216 4.690 8.614 5.772 8.322 36.614 

2013 9.823 5.033 8.875 4.821 8.866 37.418 

2014 10.151 5.032 8.907 5.749 8.932 38.771 

2015 9.455 4.403 8.856 5.528 8.027 36.269 

2016 10.734 4.549 8.685 5.694 8.191 37.853 

2017 10.050 5.211 9.027 5.568 8.261 38.117 

2018 10.049 4.399 8680 5.178 8.413 36.720 

Totaal per 

provincie 92.401 44.218 86.420 53.676 79.033 355.749 

Tabel 1 - aantal ingediende EPB-aangiften volgens indienjaar 

Wanneer we kijken naar de  verdeling van de EPB-aangiften volgens de aard der werken zien we dat 

nieuwbouw 76% inneemt, gevolgd door renovatie (23%). Het aandeel van de functiewijzigingen is zeer beperkt 

(0,32%). 

 
6 Cijferrapporten zijn te raadplegen via https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-beleid/epb-in-cijfers 
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Sinds 1 januari 2015 is er een nieuw type ‘aard van de werken’: de ingrijpende energetische renovatie (IER). 

Tot eind 2018 werden 1505 aangiften ingediend voor een IER. Vandaar het zeer lage aandeel van deze aard 

van de werken. In absolute cijfers is het aandeel aangiften voor IER wel al sterk gestegen: tot eind 2016 

werden slechts 107 aangiften voor een IER ingediend, in 2017 en 2018 respectievelijk 443 en 955 aangiften 

Vanaf 1 maart 2017 wordt de functiewijziging ook opgenomen bij de ingrijpende energetische renovaties. 

 

Het aantal EPB-aangiften voor zowel nieuwbouw als renovatie blijft in de vergunningsaanvraagjaren 2007 tot 

2013 nagenoeg stabiel (zie Tabel 2). In 2012 daalt het aantal aangiften voor nieuwbouw,   terwijl het aantal in 

2013 een stuk hoger ligt. Van 2009 tot 2011 is een lichte stijging van het aantal aangiften voor renovaties te 

zien. Deze stijging heeft zich niet verder doorgezet. Voor aanvraagjaren 2014 tot nu moeten nog veel aangiften 
worden ingediend. Wel zijn in verhouding al meer aangiften ingediend voor renovaties (incl. ingrijpende 

energetische renovaties). De komende jaren zal blijken of de verhouding van nieuwbouw tegenover renovatie 

dezelfde blijft.  

 
Aanvraagjaar  Nieuwbouw (incl. 

herbouw) 

Renovatie Functiewijziging Ingrijpende energetische 

renovatie 

2006 26.091 5.668 183 0 

2007 31.052 8.361 153 0 

2008 30.045 8.757 113 0 

2009 29.698 9.503 122 0 

2010 28.277 9.524 125 0 

2011 31.531 9.532 126 0 

2012 25.407 8.797 130 0 

2013 35.369 8.943 95 0 

2014 15.048 5.604 66 0 

2015 15.010 3.323 21 972 

2016 4.030 2.100 13 412 

2017 625 689 / 119 

Tabel 2 - aantal ingediende EPB-aangiften volgens aanvraagjaar en aard van de werken 

Een energieprestatiecertificaat ‘bouw’ wordt afgeleverd bij de EPB-aangifte van projecten die voldoen aan de 

volgende voorwaarden:  

� De aard van de werkzaamheden is nieuwbouw of daarmee gelijkgesteld (nieuwbouw, volledige 
herbouw, ontmanteling, grote uitbreidingen of grote herbouw). Vanaf 2015 werd ook de aard van de 

werkzaamheden ‘ingrijpende energetische renovatie’ toegevoegd. 

� De bestemming van het gebouw is wonen, kantoor of school (= waarvoor de E-peileis geldt). Vanaf 

2017 werd de EPN-methode ingevoerd en is er ook een E-peileis voor de functies die vroeger onder 

ASB (andere specifieke bestemmingen) vielen. 

 

Tot eind 2018 zijn 265.266 EPC’s ‘bouw’ afgeleverd.  

3.1.1.2. EPC bestaande gebouwen 

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het EPC bij verkoop en 

verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A. 
De eigenaar die zijn woning wil verhuren of verkopen, is daarvoor verantwoordelijk, ook als beroep wordt 

gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris. Bij verkoop moet het EPC worden overgedragen aan de 

nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst worden toegevoegd. 

 

De EPC-databank bevat 1.104.013 geldige EPC-certificaten, ingediend tussen november 2008 en december 

2018.  Tabel 3 toont het aantal ingediende EPC-aangiften, geordend volgens EPC-kengetal (in kWh/(m² jaar)) 

en bijhorend label. 
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Label A  Label B  Label C Label D Label E Label F Totaal ingediend 

per jaar 

Indienjaar EPC <= 100 100 < EPC <= 

200 

200 < EPC <= 

300 

300 < EPC <= 

400 

400 < EPC <= 

500 

500 < EPC  - 

2008       8371 

2009 7,0% 17% 19% 14% 12% 31% 151083 

2010 7,5% 18% 19% 15% 12% 28% 139206 

2011 3,1% 17% 19% 15% 13% 31% 121488 

2012 2,7% 18% 21% 16% 13% 29% 126349 

2013 1,2% 18% 21% 16% 13% 30% 103286 

2014 1,3% 18% 21% 17% 13% 29% 99714 

2015 1,3% 19% 21% 16% 13% 29% 88985 

2016 1,3% 19% 22% 17% 13% 28% 86871 

2017 1,4% 20% 22% 17% 12% 27% 89045 

2018 1,8% 22% 23% 17% 12% 25% 89615 

Tabel 3 - aantal ingediende EPC-certificaten per indienjaar, opgedeeld per EPC-kengetal-interval, in kWh/(m² jaar). 

In Figuur 1 is de verdeling weergegeven van de woningen en appartementen uit de EPC-databank. Het aandeel 

woningen in de categorie met label A ligt nog zeer laag. Door hun hogere compactheid scoren appartementen 

hier gemiddeld iets beter dan woningen. Ook bij woningen is er een grote spreiding in de EPC-kengetallen 

groter dan 500 kWh/(m² jaar) en dit tot zelfs kengetallen groter dan 1000 kWh/(m² jaar).   

Figuur 1 - Verdeling over EPC label van alle geldige EPC-certificaten in de EPC-databank d.d. januari 2018. 
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In 2018 is een vernieuwingstraject van het EPC afgerond ( ‘EPC+’) met als hoofddoel het EPC meer dan 

voordien in te zetten als sensibiliserend en informatief beleidsinstrument. Op het vernieuwde EPC wordt een 

label toegevoegd, gaande van F tot A+. Het label A komt overeen met de energieprestatiedoelstelling tegen 

2050 en met wat in de BENOveren-campagne wordt vooropgesteld. Het principe van een label is al goed 

ingeburgerd voor tal van elektrische toestellen en is duidelijk communiceerbaar en begrijpbaar. Het 

vernieuwde EPC geeft ook beknopt advies. Via een visueel vormgegeven en automatisch gegenereerd 

maatregelenpakket worden potentiële kopers en huurders geïnformeerd over de grote lijnen van het 

renovatiepad dat moet worden gevolgd voor de woning of het appartement, en dit richting de 

langetermijndoelstelling 2050 van het Renovatiepact (zie 2.2). Voor een woning wordt op een 

geautomatiseerde manier een ruwe inschatting gegeven van de investeringskosten die daarvoor nodig zijn. 
Het vernieuwde EPC bevat ook beknopte technische informatie. Meer informatie op 

https://www.energiesparen.be/het-nieuwe-epc-vanaf-2019 . 

 

Het vernieuwde EPC is op 4 januari 2019 gelanceerd. De verplichting blijft behouden dat een geldig EPC 

verplicht is bij het te koop of te huur aanbieden van een woning of appartement. EPC’s die opgemaakt zijn 

vóór 4 januari 2019 blijven geldig tot het einde van hun geldigheidstermijn. Er is geen verplichting tot het 

hernieuwen van deze EPC’s naar vernieuwde EPC’s. Ook het vernieuwde EPC wordt door een 

energiedeskundige type A opgesteld. 

 

Bijkomend is een EPC voor de gemene delen van een bestaand gebouw in ontwikkeling. Onder gemene delen 
wordt verstaan: het dak, de buitengevels, de vloeren naar buiten, kelder of grond, de vensters en deuren van 

gemeenschappelijke ruimtes, de collectieve installaties voor verwarming, sanitair warm water, ventilatie en 

koeling en collectieve installaties voor hernieuwbare energie.  Dit EPC beoogt meerdere doelen: 

� De eigenaar(s) van het appartementsgebouw aanzetten tot renovatie door hen een gebundeld advies 

voor renovatie ter beschikking te stellen. Momenteel is de energetische toestand van een gebouw 

met meerdere eenheden ‘versnipperd’ over de individuele EPC’s.  

� Potentiële kopers en huurders informeren over de energetische staat van het gebouw als geheel. 

� Efficiëntiewinst: Efficiëntere opmaak van EPC’s van de individuele appartementen: bij aanmaak van 

een EPC voor een individueel appartement zal de informatie uit het EPC gemeenschappelijke delen 

automatisch worden ingeladen. Een EPC voor het appartement opmaken zal hierdoor veel sneller en 
efficiënter kunnen. Ook zal het voor de syndicus volstaan om eenmalig aan de energiedeskundige 

van het EPC gemeenschappelijke delen toegang te verschaffen tot de bewijsstukken, stooklokalen, 

enz. De syndicus zal dus niet meer aan elke energiedeskundige apart toegang moeten verschaffen. 

� Correctere opmaak van EPC’s van de individuele appartementen: doordat de informatie uit het EPC 

gemeenschappelijke delen voor alle EPC’s van het appartementsgebouw automatisch zal worden 

overgenomen, is er grotere consistentie en correctheid in de EPC’s van de individuele 

appartementen. 

 

Vanaf april 2019 kunnen energiedeskundigen een test EPC gemeenschappelijke delen aanmaken in de 
leeromgeving. Volgens de huidige planning is vanaf 1 januari 2020 de officiële indiening van een EPC 

gemeenschappelijke delen mogelijk. Vanaf 1 januari 2022 moet de eigenaar van een gebouw met minstens 

twee gebouweenheden (excl. gemeenschappelijke delen) verplicht beschikken over een EPC 

gemeenschappelijke delen. Als zo een gebouw meerdere eigenaars heeft, komt de verplichting bij de 

vereniging van mede-eigenaars (VME). 

  



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 24 van 68 EPB en EPC evaluatie 2018 28.11.2019 

3.1.1.3. EAP 

Naast de EPB-aangifte en het EPC voor bestaande woongebouwen, die onder een verplichting vallen, bestaat 

er ook een vrijwillige energie advies procedure (EAP). In een woning kan vaak op een eenvoudige manier veel 

energie bespaard worden. In de eerste plaats moet worden uitgezocht waar de grote energievreters zich 

bevinden. Zodra die bekend zijn, kan worden gezocht naar maatregelen en oplossingen om het 

energieverbruik terug te schroeven. Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke 

manier energie in een woning kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar 
het verwarmingssysteem, de isolatie van de woning, … 

De energieaudit is bedoeld voor particulieren die vrijwillig energieadvies willen over hun woning en kan enkel 

door een energiedeskundige  type B worden opgemaakt. De deskundigen werken met een verplichte 

computertoepassing en hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd om deze toepassing correct te 

gebruiken en een degelijk advies te kunnen geven. 

 

 

Figuur 2: Aantal EAP's per jaar 

Het aantal EAP’s is nooit echt van de grond gekomen. Figuur 2 toont een piek in 2008, maar de laatste jaren 

werden er quasi geen EAP’s meer opgemaakt. Met het vernieuwd EPC (zie 3.1.1.2), dat ook een beknopt 

advies bevat, wordt een veel grotere doelgroep bereikt. Het is bovendien ook mogelijk om vrijwillig een EPC te 
laten opstellen, om na te gaan hoe de woning zich verhoudt tot de langetermijndoelstelling en welke 

aanpassingen er eventueel nog nodig zijn. Het VEA stelt dan ook voor het EAP (en de energiedeskundige type 

B) te schrappen. 
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3.1.2. Eisen 

3.1.2.1. Overzicht huidige eisen 

3.1.2.1.1. Eisentabel 2018  

De EPB-eisen volgens de datum van de aanvraag van de vergunning zijn te vinden via  

https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/epb-

eisentabellen-per-aanvraagjaar. Tabel 4 geeft een overzicht van de eisen die gelden vanaf 1 januari 2018. 

 

 Nieuwbouw IER Renovatie 

Thermische isolatie 
Max U-waarden 

Max U-waarden 

(nieuwe en na-geïsoleerde delen) 

S31   

E-peil E40 E90  

Installaties   Min. installatie-eisen 

(voor bepaalde nieuwe en 

vervangen installaties) 

Binnenklimaat 

Min. ventilatie-eisen 

Min. ventilatie-eisen 

(bestaande ruimten met nieuwe 

vensters en nieuwe ruimten) 

Max oververhitting 
6500 Kh 

  

Minimum aandeel 
hernieuwbare energie 

≥15 kWh/m² 
 

Tabel 4: Huidige EPB-eisen voor wooneenheden vanaf 1 januari 2018 

3.1.2.1.2. Het aanscherpingspad voor nieuwe residentiële gebouwen 

Naar aanleiding van de evaluatie in 2013 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt: E40 in 2018 en 

E35 in 2020. Vanaf 2021 moet elke nieuwe woning minstens voldoen aan de BEN-eisen (bijna-

energieneutraal). Woningen met bouwaanvragen of meldingen vanaf 2021 moeten het E30-peil respecteren. 

 

 

Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven, laat het VEA om de twee jaar 

de kostenoptimale en kostenefficiënte E-peilen onderzoeken. Indien nodig, kan dit vooropgestelde pad 

worden bijgestuurd. 

 

Figuur 3: Aanscherpingspad voor nieuwe wooneenheden 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 26 van 68 EPB en EPC evaluatie 2018 28.11.2019 

Ook voor het S-peil werd bij de invoering in 2018 een aanscherpingspad voorzien. In 2021 zal deze eis 

verstrengen tot S28. Het VEA plant een grondige inhoudelijke analyse van het eisenniveau op basis van 

werkelijk ingediende dossiers van zodra er voldoende beschikbaar zijn, vermoedelijk begin 2020. In afwachting 

daarvan stelt het VEA voor om de aanscherping in 2021 uit te stellen tot 2022. 

3.1.2.2. Evaluatie E-peil nieuwbouw  

Dit hoofdstuk bevat een evaluatie van het bestaande aanscherpingspad. Daaruit besluit het VEA dat het 

aangewezen is het voorziene aanscherpingspad voor het E-peil bij de nieuwbouw van residentiële gebouwen 

te behouden. 

3.1.2.2.1. Haalbaarheidsstudie residentieel 

Het VEA liet de haalbaarheid van het voorziene aanscherpingspad voor de energieprestatie-eisen volgens 

kostenoptimale maatregelen opnieuw nagaan. In 2012 en 2015 werden in uitvoering van de Europese richtlijn 

2010/31/EU al kostenoptimale studies uitgevoerd (zie https://www.energiesparen.be/bouwen-en-

verbouwen/epb-pedia/epb-beleid/studies).  Deze studies werden uitgevoerd met een volledige economische 
optimalisatie volgens de methode vastgelegd in de gedelegeerde verordening van de Europese Commissie van 

16 januari 2012. Omdat de invoerparameters ten opzichte van de vorige studie weinig zijn veranderd, werd in 

de huidige studie geen volledige economische optimalisatie gevraagd. 

 

Het betreft controleberekeningen op een grotere set van gebouwen (54), met geometrieën van werkelijke 

dossiers, die in de laatste twee jaren werden ingediend in de energieprestatiedatabank. Op basis van een 

beperkt aantal kostenoptimale en kostenefficiënte maatregelenpakketten die uit de vorige studies werden 

afgeleid, werd voor de nieuwe geometrieën gecheckt of het geplande aanscherpingspad tot het BEN-niveau 

van E30 in 2021 haalbaar blijft.  

 
Als met de onderzochte maatregelenpakketten, de voorziene energieprestatieniveaus niet werden behaald, 

werd verder onderzocht welke maatregelen dan wel nodig zijn, wat de impact is op de kostenoptimaliteit en 

wat de meerinvesteringskost is ten opzichte van een referentiemaatregelenpakket (E50). Bovendien werd 

nagegaan waarom bepaalde referentiegebouwen voor dezelfde maatregelenpakketten “gemakkelijker” een 

lager E-peil behalen dan andere gebouwen. 

 

Het methodologisch kader zoals het in de vorige studies werd toegepast, werd vereenvoudigd, met aanpassing 

van volgende punten: 

� Nieuwe referentiegebouwen, geselecteerd uit werkelijke dossiers die werden ingediend in de 

energieprestatiedatabank.  
� Beperking van het aantal maatregelenpakketten tot minimaal 10 (maximaal 15) op basis van de 

kostenoptimale maatregelen uit de vorige studie. 

� Beperking van de kostencategorieën tot de initiële investeringskosten en de totale energiekosten; 

� Beperking tot de in dit kader relevante sensitiviteitsanalyses. 

� Update naar de huidige methode en de relevante energieprestatie-eisen. Het K-peil wordt niet meer 

geëvalueerd, maar vervangen door het voorziene S-peil. 

� Vereenvoudigde output en analyse van de haalbaarheid. Geen nieuwe bepaling van de 

kostenoptimale niveaus. 

 

Resultaten studie 
 

Algemeen gesteld, blijkt dat de meerkosten om ééngezinswoningen en appartementen tot het E30-niveau te 

brengen voor de meeste gedefinieerde maatregelenpakketten beperkt blijft tot maximaal 10% van de initiële 

investeringskost. Deze investeringskosten worden grotendeels terugverdiend dankzij een lagere 

energiefactuur en kunnen zelfs leiden tot kostenoptimale oplossingen, ondanks de meerinvestering bij de 

bouw. Enkel grote, oncompacte en sterk beglaasde alleenstaande woningen en (dak)appartementen kunnen 

voor sommige maatregelenpakketten duurder uitvallen. 
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Waar voldoende dakoppervlak beschikbaar is voor PV-panelen, kan in combinatie met een 

gascondensatieketel de extra investeringskost zelfs beperkt blijven tot slechts 2 à 4% van de initiële 

investeringskost. De totale actuele kost (TAK) kan zelfs lager uitkomen dan de E50-referentie. Deze 

verschuiving van het kostenoptimum is mogelijk door de huidige hoge elektriciteitsprijzen en lage gasprijs. Een 

verschuiving in energieprijzen zal dus ook weer leiden tot andere optimale maatregelenpakketten. 

 

Er zijn echter ook maatregelenpakketten zonder PV-panelen die in combinatie met schilverbeteringen, 

warmtepompen, collectieve warmteproductie en/of maatregelen rond sanitair warm water tot E30 of E27 

kunnen leiden, waarbij de meerinvestering toch kan beperkt worden tot minder dan 5% t.o.v. het E50-

referentiepakket. Bij de huidige randvoorwaarden kan de TAK daarmee tot 4% duurder uitkomen t.o.v. de 
referentie. Collectieve installaties die ook voor hernieuwbare energie kunnen instaan via de warmteproductie 

kunnen dankzij gedetailleerde ingave van het Ecodesignrendement in de buurt van de referentie uitkomen. 

Er kan verwacht worden dat deze en andere toekomstige implementaties van innovatieve systemen kunnen 

leiden tot een uitbreiding van de set van kostenefficiënte maatregelenpakketten. 

 

In aanvulling van bovenstaande vaststellingen kan ook nog worden aangehaald dat de berekeningen 

gebeurden ten opzichte van een referentiewaarde voor het E-peil van E50. Sinds begin 2018 is de E-peileis 

aangescherpt tot E40. De werkelijke meerinvesteringen ten opzichte van E40 zullen beduidend minder zijn dan 

ten opzichte van het E50-niveau. Daarnaast deed zich in 2019 een significante prijsverlaging voor van PV-

panelen. Vermoedelijk bevindt deze maatregel zich nu in alle gevallen bij het kostenoptimum. 
 

Anderzijds wijst de uitvoerder van de studie erop dat in deze studie nergens gerekend wordt met waarden bij 

ontstentenis. Het loont immers altijd om in detail te rekenen. Dit vergt natuurlijk de nodige aandacht van alle 

schakels die bij het bouwproces betrokken zijn. Hier is zeker ook nog een leercurve voor alle betrokkenen. 

 

Voor appartementen worden bepaalde risico’s aangeduid: Bij hoge raampercentages, een slechtere 

compactheid en een mogelijk gebrek aan onbeschaduwd dakoppervlak kunnen ze in de problemen komen 

voor de E30-grens. Ook kleinere appartementen of studio’s met slechts één buitengevel kunnen qua 

oververhitting en koelbehoefte mogelijks moeilijkheden ondervinden. Een hoogbouw met vele kleine units is 

dus een combinatie die het moeilijk kan krijgen met het behalen van de E-peileis en het minimumaandeel 
hernieuwbare energie, ondanks hun potentieel voor een zeer laag absoluut energiegebruik.  

 

Naast deze moeilijkere cases zijn er binnen een appartementsblok ook grote variaties. Dikwijls zijn het de 

bovenste of de onderste bouwlagen die in de problemen komen voor E30, terwijl de middelste appartementen 

nog vlot de grens halen. Een doordachte toepassing van bijkomende maatregelen gefocust op deze 

appartementen (bv. PV-panelen enkel koppelen aan deze appartementen, terwijl de andere aan E27 voldoen) 

kan dan soelaas bieden. Een methodiek die toelaat om het energiepeil van de volledige appartementsblok te 

optimaliseren in plaats van alle appartementen apart zou echter ook de benodigde marge kunnen bieden. 

Hierbij mag het comfort en specifiek de oververhittingsproblematiek niet uit het oog worden verloren, 
aangezien meer en meer appartementen hiermee te maken krijgen, zowel binnen de EPB-regelgeving als in de 

praktijk. 
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3.1.2.2.2. Voorstel 

Het VEA stelt voor om het aanscherpingspad voor het E-peil bij de nieuwbouw van residentiële gebouwen te 

behouden. Uit de resultaten van de haalbaarheidsstudie blijkt dat het voorziene aanscherpingspad haalbaar is. 

Het behouden van het aanscherpingspad zorgt bovendien voor een maximale continuïteit en voorzienbaarheid 

voor de bouwsector. 

 

 EPB-eisen 2020 EPB-eisen 2021 

E-peil E35 E30 

Tabel 5: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil nieuwe residentiële EPB-eenheden 

Daarnaast stelt het VEA voor om  verder te onderzoeken of een rationalisering van de eisen op gebouwniveau 

voor appartementsgebouwen mogelijk is. 

 

3.1.2.3. Evaluatie E-peil ingrijpende energetische renovaties (IER) 

Dit hoofdstuk bevat een voorstel voor aanscherpingspad bij ingrijpende energetische renovaties (IER). Op die 
manier wordt de eis tegen 2025 in overeenstemming gebracht met de langetermijndoelstelling van het 

Renovatiepact. 

3.1.2.3.1. Kader Renovatiepact en Energieplan 2021-2030 

In het kader van het Renovatiepact werd een langetermijndoelstelling voor het volledige woningpark 
vastgelegd. Het is de bedoeling dat tegen 2050 alle woongebouwen voldoen aan de volgende doelstelling: 

� Mogelijkheid 1: ofwel overschrijdt geen enkel onderdeel van de bouwschil (dak, muren, 

ramen,  vloeren, … ) van de woning de vastgelegde isolatiewaarde of U-waarde: 

o Daken: Umax = 0,24 W/m².K; 

o Buitenmuren: Umax = 0,24 W/m².K; 

o Ramen (profielen en beglazing): Umax = 1,5 W/m².K en glas: Umax = 1,0 W/m².K; 

o Deuren en poorten: Umax = 2.0 W/m².K; 

o Vloeren: Umax = 0,24 W/m².K; 

en wordt de woning verwarmd met een energiezuinige installatie of is de woning aangesloten op een 
efficiënt warmtenet. 

� Mogelijkheid 2: ofwel behaalt de woning na renovatie een E-peil van maximaal E60 of een 

energiescore (EPC-kengetal) van 100 kWh/(m².jaar) (= het nieuwe label A).  

 

Deze langetermijndoelstelling werd vastgelegd in overleg met de stakeholders van het Renovatiepact en werd 

deels gebaseerd op de kostenoptimale studies van 2015 en bijkomende berekeningen van het EPC-kengetal 

door VITO op basis van kostenoptimale en kostenefficiënte maatregelen. 

 

Vanaf oktober 2016 werd voor ingrijpende energetische renovaties een korting op onroerende voorheffing 

(OV) voorzien, waarbij volgende kortingen gelden: 
� 50% gedurende 5 jaar als men aan de eis E90 voldoet; 

� 100% gedurende 5 jaar als men E60 of lager scoort. 

 

In het kader van het Renovatiepact werd er ook een nieuwe premieregeling uitgewerkt die vanaf 2017 in 

werking trad. Naast de individuele premies per maatregel werd er een systeem uitgewerkt waarbij het 

uitvoeren van meerdere maatregelen in een periode van 5 jaar zorgt voor bijkomende ‘bonus’-bedragen. 

Indirect is dat ook een stimulans om een IER uit te voeren. 

 

Tot slot trad in juli 2018 een nieuwe regeling in werking voor de registratierechten bij de vervreemding van 

woningen. Naast een verlaging van het basisbedrag van 10% naar 7%, werd een bijkomende korting van 1% in 
het leven geroepen voor kopers die binnen de 5 jaar een IER uitvoeren. 
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Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 ook een ontwerp van Energieplan 2021-2030 goed. 

Specifiek voor de IER werd daarin volgende maatregel opgenomen:  

‘E-peil eis 2020: E70 en 2025: E60 

… Om bijkomende besparingen door middel van IER te realiseren en te versnellen, zal de E-peil-eis verlagen van 

E90 naar E70 in 2020; vanaf 2025 wordt deze op E60 gezet. 

De 50% vrijstelling OV op E90 verdwijnt in 2020, vanaf 2020 blijft de 100% vrijstelling op E60.’ 

 

De eerste aanscherpingsstap naar E70 werd al in het Energiebesluit opgenomen (wijzigingsbesluit van 30 

november 2018). 

 

Uit het cijferrapport van 2018 (zie 3.1.1.1) blijkt dat het gemiddelde E-peil van de ingediende aangiftes voor 

IER ook stelselmatig onder het huidige eisenniveau ligt. Voor eengezinswoningen bedraagt het gemiddeld E-

peil voor aanvragen van 2015 al E73. Voor aanvraagjaar 2016 daalt dit tot E66 en de voorlopige cijfers voor 

2017 dalen verder tot E59. Voor appartementen wordt eenzelfde lijn gevolgd. Er is dan ook marge om de 

aanscherping naar E60 al vroeger te laten ingaan en niet te wachten tot 2025. 

3.1.2.3.2. Voorstel 

Sinds 2016 werden enkele flankerende maatregelen genomen om IER te promoten. Vanaf eind 2016 is er een 

korting op de onroerende voorheffing voor alle IER’s die aan de eisen voldoen. Sinds juli 2018 is er een korting 

op de registratierechten als de koper binnen vijf jaar een IER uitvoert. Het aantal IER’s neemt toe (zie 3.1.1.1). 

Woningen worden ongeveer om de 30 jaar gerenoveerd. Een woning die in 2020 gerenoveerd wordt, zal dus 

vermoedelijk niet meer gerenoveerd worden voor 2050. Om lock-in effecten te vermijden, is het belangrijk om 

de eis in overeenstemming te brengen met de vastgelegde langetermijndoelstelling. Het VEA stelt daarom 

voor om het aanscherpingspad voor het E-peil bij de ingrijpende energetische renovatie van residentiële 
gebouwen vast te leggen, zoals opgenomen in het ontwerp van Energieplan, maar te vervroegen tot 2023. Het 

blijft wel belangrijk om ook na 2025 dit type renovatie te ondersteunen door flankerende maatregelen. 

 

 EPB-eisen 2020 EPB-eisen 2023 

E-peil E70 E60 

Tabel 6: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil IER residentiële EPB-eenheden 

3.1.2.4. Evaluatie S-peil 

Het S-peil is van toepassing voor nieuwe woningen vanaf 1 januari 2018. Nieuwe woningen moeten een S-peil 

van maximaal S31 behalen. In 2021 daalt het maximale S-peil tot S28. In afwachting van een evaluatie op basis 

van werkelijke ingediende dossiers, vermoedelijk in 2020, is er geen inhoudelijke evaluatie mogelijk van het S-

peil. Het VEA volgt de evolutie van de ingediende dossiers op om zo snel mogelijk een analyse te kunnen 
uitvoeren. Feedback van de sector toont aan dat de betrokkenen (architecten, aannemers, verslaggevers) nog 

onvoldoende voeling hebben ontwikkeld met het nieuwe S-peil. Het VEA stelt dan ook voor om in afwachting 

van bijkomende analyses, en vooral om de betrokkenen meer leertijd te geven, de al voorziene verstrenging in 

2021 uit te stellen tot 2022. 

 

Het ’S-Peil’ of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische 

kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil 

bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de 

woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, net zoals het E-peil. 

 
In de studie naar de haalbaarheid van de energieprestatie-eisen (zie 3.1.2.2.1), werden naast het voorziene E-

peil E30 ook enkele S-peilen onderzocht. In hoofdstuk 6.10 (eengezinswoningen) en 7.10 (appartementen) 

werd een analyse gemaakt van de S-peilen die overeenstemmen met de onderzochte maatregelpakketten. Het 

is belangrijk te vermelden dat de optimalisatie naar het E-peil gebeurde en de analyse van het S-peil enkel als 

secundaire factor gebeurde. 
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Uit de gemaakte analyse blijkt dat een S-peilniveau S35 enkel bij grote niet-compacte ééngezinswoningen zal 

leiden tot een bijkomende nood aan isolatie. Voor de meeste woningen stellen er zich daar geen problemen 

en zou het eerder een versoepeling zijn ten opzichte van het K-peil. S31 en S28 kunnen echter wel bijkomende 

isolatiemaatregelen vragen, zeker voor de vrijstaande woningen waar men voorbij het economisch optimum 

zal moeten gaan om deze lagere schilpeilen te behalen. Hoe compacter, of vormefficiënter in dit geval, hoe 

gemakkelijker het wordt om aan een bepaald S-peil te voldoen. Het opzet van het S-peil wordt hiermee 

bevestigd. 

 

Bovenstaande figuur illustreert de verkregen S-peilen in de haalbaarheidsstudie. Voor minstens 60% van de 

toegepaste basis en/of extra maatregelenpakketten werd een S-peil bekomen groter dan 28. Dit bleek van 

toepassing op alle vrijstaande woningen, alsook de halfopen woningen met een grote verliesoppervlakte, 
tenzij de compactheid van de woning nog enigszins voldoende bleek. 

 

De maatregelenpakketten die niet voldoen aan S28, zijn logischerwijs hoofdzakelijk de pakketten waarin 

fotovoltaïsche panelen (pakket 1 tot 6 van bovenstaande grafiek) zijn opgenomen of waarbij wordt 

geïnvesteerd in een warmtepomp (pakket 7 en 8), maar waarbij de isolatiegraad van de woning beperkt is. 

Pakket 6, 9 en 10 zijn net de pakketten met een duidelijk hogere isolatiegraad. Het zijn wel net die pakketten 

die tegenover de andere pakketten ook een hogere investeringskost hebben, al blijft deze voor alle 

onderzochte pakketten beperkt tot 10% (ten opzichte van het E50-pakket). Sinds begin 2018 is de E-peileis 

aangescherpt tot E40. De werkelijke meerinvesteringen ten opzichte van E40 zullen beduidend minder zijn dan 
ten opzichte van het E50 niveau. 

 

Op basis van de bovenstaande figuur kunnen we anderzijds ook besluiten dat voor een heel aantal woningen 

het S-peil van 31 en 28 met meerdere pakketten of zelfs met alle onderzochte pakketten behaald wordt. Voor 

de pakketten 6, 9 en 10 met een hogere isolatiegraad is er zelfs maar 1 woning die rond S28 schommelt, 

terwijl alle andere woningen onder S25 liggen. Er is daar dus marge om met iets minder isolatie (en dus iets 

minder kosten) toch het S28-peil te behalen, waardoor de meerinvestering ten opzichte van de andere 

pakketten afneemt. De afwijkende woning (‘woning 6’) is een relatief grote woning met een groot 

glasoppervlak, die ook voor het K-peil en het E-peil in de problemen komt. Aanpassing van het ontwerp zal 

daar soelaas brengen. 
 

Figuur 4: S-peil van alle eengezinswoningen per onderzocht basispakket 
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De onderzochte appartementen uit de haalbaarheidsstudie behalen meestal zonder problemen ook de 

strengere S31 of S28 grenzen, maar kunnen bij hoge raampercentages, een slechtere vormefficiëntie en een 

mogelijk gebrek aan onbeschaduwd dakoppervlak eerder in de problemen komen voor de E30-grens. 

 

De onderzochte woningen in de haalbaarheidsstudie zijn woningen die ontworpen werden zonder kennis van 

het S-peil, wat toen nog niet bestond. Om meer cases te onderzoeken die momenteel ontworpen worden en 

waarbij mogelijks problemen waren, werd een oproep gelanceerd naar de stakeholders van het regulier 

sectoroverleg. Het VEA ontving een 30-tal verschillende cases, zowel via de stakeholders als de helpdesk. Een 

aantal cases bevatte al gesimuleerde varianten. De verschillende cases werden door het VEA geanalyseerd.  

 
Daarvoor werd per case en per variant een aantal karakteristieken opgesomd: 

� Luchtdichtheid; 

� Isolatie: 

o Muren, vloeren, daken van de buitenschil; 

o Muren en vloeren naar aangrenzende verwarmde ruimte (indien van toepassing); 

o Vensters en glas. 

� Optie bouwknopen; 

� Invoer van gebouwgebonden beschaduwing; 

� Zonnewering en/of g-waarde van de beglazing; 

� Inertie van de constructie; 
� Aandeel vensters (verhouding oppervlakte vensters t.o.v. de bruto-vloeroppervlakte); 

� Vormefficiëntie; 

� Het behaalde S-peil. 

 

Er volgde een eerste beoordeling door al deze karakteristieke waarden uit te zetten ten opzichte van de door 

het VEA opgestelde ‘streefwaarden’7. Daaruit bleek dat de meeste van de cases voor één of meerdere 

karakteristieken slechter scoorden dan de streefwaarden, voornamelijk voor luchtdichtheid, vormefficiëntie en 

aandeel vensters. In een heel aantal gevallen werd ook geen gebouweigen beschaduwing en/of zonnewering 

ingerekend. De opgestelde ontwerptips blijven overeind. Cases waarbij een streefwaarde niet behaald wordt, 

kunnen dit compenseren door bij een andere maatregel duidelijk beter te doen. In de meeste gevallen 
volstond het om de luchtdichtheid te verbeteren en/of zonnewering toe te voegen (of door beschaduwing 

en/of aanpassing van het glas). Een aantal cases met slechte vormefficiëntie moeten meer moeite doen om 

aan het geëiste S-peil te komen. Het zijn die gevallen die bij het opstellen van de eis rond het S-peil ook naar 

voor kwamen als de woningen die bijkomende inspanningen zouden moeten leveren of waarvoor het ontwerp 

zou moeten worden aangepast.  

 

Er werd steeds gecommuniceerd dat als het S-peil niet haalbaar zou blijken in een specifiek geval, een 

afwijking kan aangevraagd worden via de daarvoor voorziene procedures. Pas in oktober 2018 werd een 

eerste case ingediend. Eind mei 2019 zijn 8 dossiers ingediend: 1 was onontvankelijk omdat door een 
aanpassing van de berekening toch aan het S-peil werd voldaan, 4 werden afgekeurd en 3 zijn nog lopend. Het 

VEA leidt daaruit af dat de huidige eis haalbaar is. Ook voor het K-peil werden immers af en toe afwijkingen 

aangevraagd. 

 

Op dit moment zijn er nog onvoldoende gegevens beschikbaar van echte realisaties. Zowel de 

haalbaarheidsstudie als de aangereikte ontwerpcases brachten geen problemen aan het licht. Het S28-niveau 

werd bepaald op basis van een uitgebreide analyse in de studie eisenpakket uit 20158 en de EPB-evaluatie van 

 
7 https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/e-peil-s-peil-hernieuwbare-

energie-en-andere-epb-eisen/s-peil/ontwerptips-voor-een-laag-s-peil 

8 Studies zijn te raadplegen via het overzicht op https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-beleid/studies 
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20159. Het VEA zal de situatie blijven opvolgen en tussentijds, of in een volgende evaluatie, op basis van 

werkelijk ingediende dossiers in de databank, verder analyseren. 

 

Bij de feedbackronde tijdens deze EPB-evaluatie reikten meerdere sectorverenigingen als argument aan dat 

hun leden nog onvoldoende vertrouwd waren met de gevolgen van bepaalde ontwerp- of uitvoeringskeuzes 

op het S-peil. Aangezien in sommige gevallen ontwerpers pas laat geconfronteerd worden met de gevolgen 

van hun ontwerp, bijvoorbeeld als ze zelf geen verslaggeving doen en de resultaten pas vernemen bij het 

opstellen van de startverklaring, kan het leerproces voor deze nieuwe indicator meerdere jaren in beslag 

nemen. Uitvoerende aannemers worden hier zelfs nog later mee geconfronteerd. Deze bouwprofessionelen 

worden geacht de bouwheren bij te staan in de beslissingen die ze nemen en ook het draagvlak voor het S-peil 
te ondersteunen. Zij voelen zich daar op heden nog onvoldoende vertrouwd mee, waardoor zelfs een risico op 

de afbouw van het draagvlak bestaat. Het VEA heeft begrip voor dit argument en stelt daarom voor om de 

aanscherping van het S-peil naar S28 pas door te voeren in 2022. Op dat moment bestaat het S-peil 4 jaar. In 

elk geval gebeurt er nog een evaluatie van het eisenniveau op basis van ingediende EPB-aangiftes in de loop 

van 2020, zoals hierboven voorgesteld. 

 

3.1.2.5. Evaluatie andere eisen 

3.1.2.5.1. Eisen aan de thermische isolatie: maximale U-waarden 

De haalbaarheidsstudie voor residentiële gebouwen (zie 3.1.2.2.1) geeft geen gewijzigde resultaten ten 

opzichte van vorige kostenoptimale studies. Het VEA stelt voor om de huidige maximale U-waarden te 

behouden. 

3.1.2.5.2. Installatie-eisen 

De installatie-eisen, van toepassing voor renovaties sinds 2015, zorgen dat ook bij renovaties wordt ingezet op 

energiezuinige technische installaties. Er geldt immers geen maximaal E-peil voor renovaties. Vóór de invoer 

van installatie-eisen waren er voor deze projecten enkel eisen op de gebouwschil, niet op de installaties. 

Op dit moment omvatten de installatie-eisen: 

� eisen aan de installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie en verlichting (die 

laatste enkel bij niet-residentiële gebouwen). 

� het plaatsen van energieverbruiksmeters voor bepaalde grote installaties. Door het energieverbruik 

op te volgen via verbruiksmeters, kan energieverlies opgespoord en bijgestuurd worden. 
 

Het VEA laat de nodige uitbreiding van de bestaande installatie-eisen in het kader van de omzetting van de 

herziene EPBD-richtlijn (zie 2.6) onderzoeken in 2019. Op basis van die studie zal het VEA een voorstel 

uitwerken om bijlage XII van het Energiebesluit aan te passen. Er zal ook worden nagegaan of de bestaande 

eisen nog allemaal relevant zijn. 

 

In de herziene EPBD-richtlijn (zie ook Hoofdstuk 2) verschuift de focus duidelijk van nieuwbouw naar 

bestaande gebouwen. Zo is het de bedoeling om bij vervanging of verbetering van technische bouwsystemen 

in bestaande gebouwen, voldoende eisen op te leggen met als doel het feitelijk energiegebruik te 
minimaliseren. De vroegere versie van de richtlijn (EPBD - 2010/31/EU), vormde al de aanleiding tot de 

“installatie-eisen”, die werden geformaliseerd in artikel 9.1.12/4 en bijlage XII van het Energiebesluit. Door de 

herziening van de EPBD-richtlijn, zijn de installatie-eisen aan een update toe.  

  

 
9 Vorige evaluatienota’s zijn te raadplegen via het overzicht op https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-

beleid/energieprestatieregelgeving 
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De voornaamste uitbreidingen zijn de volgende:  

� De definitie van technische bouwsystemen werd uitgebreid met elektriciteitsopwekking ter plaatse. 

Dit behelst dus voornamelijk warmtekrachtkoppeling en fotovoltaïsche panelen. De definitie van 

technische bouwsystemen werd verder ook nog uitgebreid met gebouwautomatisering en -controle. 

Het dient dus onderzocht te worden in hoeverre het nodig is om eisen op te leggen aan deze nieuwe 

systemen. 

� De systeemeisen hebben verder ook betrekking op de algehele energieprestatie, het adequaat 

installeren, dimensioneren, afstellen en controleren van technische bouwsystemen. 

� Voor de bepaling van de algehele energieprestatie, dient onderzocht te worden of de bestaande 

Ecodesign en Ecolabelling voldoende kan zijn, of er een gelijkaardige methode als voor nieuwbouw 
(EPW-methode) nodig is. Een adequate dimensionering werd binnen de huidige EPB-regelgeving 

slechts beperkt nagegaan. Bij het afstellen en controleren van technische gebouwsystemen, biedt de 

nieuwe focus op gebouwautomatisering- en controle mogelijk kansen. Tot op heden werden hier 

namelijk ook geen eisen voor bepaald.  

� Verder is er ook de vrijblijvende mogelijkheid gedefinieerd om permanent elektronisch toezicht op 

het rendement van het systeem en om doeltreffende controlefuncties voor optimaal energiegebruik 

op te leggen. Dit kan opnieuw gecombineerd worden met de eisen op gebouwautomatisering en -

controle.  

 

Daarnaast biedt deze herziening van de EPBD-richtlijn een kans om de huidige installatie-eisen te 
rationaliseren. De vorige studie omtrent de installatie-eisen dateert van 2012. Gezien de ontwikkelingen in 

Ecodesign, kan het zijn dat onder andere de eisen omtrent elektrische warmtepompen, ijswatermachines en 

warmteterugwinapparaten bij centrale ventilatiesystemen irrelevant zijn geworden.  

3.1.2.5.3. Eisen aan het binnenklimaat 
 

Minimale ventilatie-eisen 

De ventilatie-eis is een comfort-eis die voor elke woning van toepassing is. 

� Bij een renovatie moeten in alle droge ruimten waar ramen vervangen of toegevoegd worden, 

minimale toevoeropeningen voorzien worden en in alle nieuwe ruimten moeten minimale toe- en 

afvoervoorzieningen worden geplaatst; 

� Bij nieuwbouw of gelijkwaardig (bv. grote uitbreidingen) en bij ingrijpende energetische renovaties 

moet een volledig ventilatiesysteem worden geïnstalleerd; 

 

Goed ventileren is belangrijk voor de gezondheid en het comfort van de bewoners en gebruikers. 
 

De ventilatie-eisen in residentiële gebouwen volgen in grote lijnen de norm NBN D50-001. Momenteel voert 

het WTCB een prenormatieve studie uit, die als doel heeft om een wetenschappelijke basis te ontwikkelen 

voor nieuwe prestatiecriteria en nieuwe ontwerpregels voor de ventilatie van woningen (PreVent10). De eerste 

opdracht liep tot eind 2016 en werd onmiddellijk opgevolgd door een tweede opdracht die loopt tot begin 

2019. Het VEA wil de resultaten van deze studie afwachten om de ventilatie-eisen, samen met de andere 

gewesten, te evalueren. 

 

  

 
10 Prevent I: https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&proj=106  

Prevent II: https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=projects&proj=427  
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Maximale Oververhitting 

Omwille van de doorlooptijd van EPB-dossiers (zie 5.2) beschikt het VEA over onvoldoende gegevens om een 

inhoudelijke analyse te doen van het effect van de huidige methode voor het inrekenen van opengaande delen 

op de oververhittingsindicator. Het VEA stelt dan ook voor geen wijzigingen aan het eisenniveau aan te 

brengen. 

 

De eis voor het beperken van het risico op oververhitting is een eis op het vlak van het binnenklimaat. De eis 

zorgt ervoor dat een minimaal comfort in de zomersituatie is gegarandeerd. 

 

Het oververhittingsrisico heeft daarnaast een invloed op het E-peil door het inrekenen van fictieve koeling. Als 
de oververhittingsindicator onder een onderste drempelwaarde ligt, wordt er geen fictieve koeling ingerekend 

en is er geen invloed op het E-peil. Als de oververhittingsindicator zich tussen de drempelwaarde en de 

maximaal toegelaten waarde bevindt, stijgt de fictieve koeling (en daardoor ook het E-peil) lineair met de kans 

dat er oververhitting optreedt. Voor een oververhittingsindicator die zich tussen de onderste en de bovenste 

drempelwaarde bevindt, is het mogelijk om het E-peil te laten zakken door extra maatregelen te nemen om 

het oververhittingsrisico zoveel mogelijk te beperken. Het geplande aanscherpingspad voor het E-peil 

beïnvloedt dus indirect de nodige inspanningen om de oververhitting te beperken. 

 

Het VEA ontving meermaals melding van problemen voor het behalen van de eis op het risico op 

oververhitting voor appartementen die zich op het gelijkvloers bevinden. Voor deze appartementen kon 
meestal geen intensieve ventilatie via opengaande ramen worden ingerekend, wegens het hoge inbraakrisico. 

Het EPB-platform onderzocht dit en op basis van nieuw onderzoek werd de rekenmethode gewijzigd voor 

vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2018.  

 

In de haalbaarheidsstudie (zie 3.1.2.2.1) werd al gerekend met deze nieuwe methode. In hoofdstuk 7.6 wordt 

dit aspect specifiek voor de appartementen besproken. Waar bij ééngezinswoningen kan worden aangenomen 

dat er ventilatieopeningen zijn in minstens 2 verschillende gevels, is dit voor appartementen niet meer zo 

vanzelfsprekend. Voor ingesloten appartementen met een gevel op slechts 1 oriëntatie, wordt het potentieel 

voor intensieve ventilatie ‘zeer zwak’, tot ‘zwak’ bij toepassen van inbraakveilige roosters en ‘gemiddeld’ bij 

toepassen van een automatische regeling. Dit soort appartementen zou daardoor voor meer problemen 
kunnen zorgen, terwijl zij bij de selectie van de woningen (op basis van ‘clustering’) of bij de berekeningen van 

de basispakketten, niet naar boven zijn gekomen in de studie. Dit werd deels opgevangen door de bijkomende 

kostprijsberekening ook uit te voeren voor appartement 20, het meest compacte appartement met slechts 1 

gevel, dat wel goed scoort voor de basispakketten. Daaruit blijkt dat door de relatief hoge koelbelasting, de 

bijkomende pakketten slechter scoren wat betreft totale actuele kost, wanneer ze worden vergeleken met de 

andere appartementen. Hieruit kunnen we besluiten dat kleinere appartementen of studio’s met slechts één 

buitengevel qua oververhitting en koelbehoefte moeilijkheden kunnen ondervinden. Er is een specifieke 

aanpak aangewezen om de koellast te reduceren voor zo’n appartementen. Meer en meer appartementen 

krijgen te maken met de oververhittingsproblematiek. Bij het bekijken van mogelijke aanpassingen van de 
eisenniveaus naar bepaalde appartementconfiguraties toe, mag het comfort en specifiek de 

oververhittingsproblematiek daarom niet uit het oog worden verloren. 
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3.1.2.5.4. Minimumaandeel hernieuwbare energie 

Omwille van de doorlooptijd van EPB-dossiers (zie 5.2) beschikt het VEA over onvoldoende gegevens om een 

inhoudelijke analyse te doen van de huidige eis (zie 3.1.2.1.1) voor het minimumaandeel hernieuwbare 

energie. Anderzijds zijn er geen indicaties dat de eis onhaalbaar zou zijn. Het VEA stelt dan ook voor de huidige 

eis te behouden. 

 

Sinds de invoering van een verplicht aandeel hernieuwbare energie in 2014, is de toepassing van 

hernieuwbare energietechnieken fors toegenomen. Dat blijkt uit het cijferrapport 2018 (zie 3.1.1.1). 87% van 

de bouwheren kiest bij woningbouw voor hernieuwbare energie en niet voor het alternatief met de 10% 

strengere E-peileis. Meer dan 60% van wie hernieuwbare energie toepast, doet dat louter met PV-panelen. 
19% kiest voor een combinatie van warmtepomp en PV-panelen en 4 % kiest ervoor om enkel een 

warmtepomp in te zetten. De andere combinaties van hernieuwbare energietechnieken komen weinig voor. 

Het aandeel aangiften waarbij enkel een zonneboiler is toegepast, daalt voor het eerst, van 12% voor 

aanvragen in 2015 naar 2% voor aanvragen in 2016. PV-panelen plaatsen is dus de meest populaire 

hernieuwbare energietechniek: in 85% van alle nieuwe woongebouwen plaatst men PV-panelen. 

 

Sinds 2017 is de eis voor eengezinswoningen aangescherpt tot een minimale productie van 15 kWh/m² per 

jaar. Vanaf 2018 werd er bijkomend bepaald dat ook woningen waarbij de volledige bruto warmtevraag wordt 

afgedekt met een hernieuwbare energiebron ook voldoen. Woningen met een zeer kleine energievraag en een 

warmtepomp kwamen immers niet aan de minimale hoeveelheid van 15 kWh/m² per jaar, terwijl ze wel hun 
volledige warmtevraag afdekken. Daarnaast werden terug bepalingen toegevoegd die enkel de toepassing van 

een zonneboiler of participatie mogelijk maken. Het is op dit moment nog te vroeg om de impact van deze 

wijzigingen te evalueren. 

 

Uit de haalbaarheidsstudie komt sterk naar voren dat pakketten met PV-panelen voor de laagste 

investeringskost, de meest optimale totale actuele kosten opleveren. Hoeveel PV-panelen kunnen geplaatst 

worden, is voornamelijk afhankelijk van de beschikbare dakoppervlaktes. Waar die oppervlakte beschikbaar is, 

lijkt het geen enkel probleem om de eis voor het minimumaandeel hernieuwbare energie in te vullen met PV-

panelen. Bij de onderzochte eengezinswoningen was er maar één woning waar er enige beperking van het 

potentieel was, door een naastliggend bos. Bij de appartementsgebouwen met veel appartementen is de 
beschikbare dakoppervlakte daarentegen bepalend voor het potentieel. Daar zal het aandeel mogelijks 

moeten ingevuld worden met een andere keuze uit de mogelijke maatregelen. Het ontbreekt op dit moment 

echter aan gegevens om dit specifieke aspect nu al te beoordelen. Ondertussen werd op 16 mei 2019 ook een 

eerste principiële goedkeuring gegeven aan een wijziging van het Energiebesluit waarbij de verdeling van PV 

(o.a. op daken van appartementsgebouwen) eenvoudiger wordt. 
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3.2. NIET-RESIDENTIËLE GEBOUWEN 

3.2.1. Instrumenten 

3.2.1.1. EPB-aangifte en EPC bouw 

Het grootste aandeel van de ingediende EPB-aangiften voor nieuwbouw & herbouw, namelijk 95%, zijn EPB-

aangiften voor woongebouwen (zie ook 3.1.1.1). Het aantal EPB-aangiften voor nieuwe of gerenoveerde 

kantoren of scholen, gebouwen met een andere specifieke bestemming (ASB) of industriegebouwen, is 

beperkt in verhouding tot het aantal van de woongebouwen.  

 

Figuur 5- verdeling EPB-aangiften volgens bestemming 

Tot eind 2016 werd voor de nieuwbouw van niet-residentiële gebouwen alleen een energieprestatiecertificaat 

‘bouw’  afgeleverd voor de bestemmingen kantoor en school. Vanaf 2017 werd de EPN-methode (zie 4.3.1) 

ingevoerd en geldt ook een E-peileis voor gebouwen die tot eind 2016 onder ‘andere specifieke bestemming’ 

vielen. Uit Figuur 5 blijkt dat het aantal aangiften voor ASB (2,36 %) merkelijk hoger ligt dan het aantal 

aangiften voor kantoren en scholen samen (1,43%). Eind 2017 waren er nog geen aangiften ingediend voor 

EPN-gebouwen volgens de nieuwe methode. In 2018 werden er 45 aangiften van dit type ingediend. 

3.2.1.2. EPC niet-residentiële gebouwen 

Niet-residentiële gebouwen of niet-woningen die verkocht of verhuurd worden, zullen in de toekomst over 

een energieprestatiecertificaat (EPC) moeten beschikken. Op dit moment is het EPC nog niet verplicht. De 
regelgeving is nog in voorbereiding. 

 

Het niet-residentiële gebouwenpark vertoont een grote verscheidenheid. Een aanzienlijk deel van de niet-

residentiële gebouwen bestaat uit kleinere gebouwen (bv. kleine handelszaken, dokterspraktijk,…). Deze 

kleinere niet-residentiële gebouwen zijn vaak verweven met dezelfde omgeving als residentiële gebouwen en 

vertonen dezelfde bouwfysische eigenschappen. Dit in tegenstelling tot de grote niet-residentiële gebouwen 

(bv. grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen,…) waar deze bouwfysische eigenschappen heel anders kunnen 

zijn. Ook zijn de installaties gebruikt in grote niet-residentiële gebouwen doorgaans veel complexer dan deze 

voor residentiële en kleine niet-residentiële gebouwen. Om deze reden wordt bij de verdere uitwerking een 

onderscheid gemaakt tussen een EPC voor grote en kleine niet-residentiële gebouwen (zie 4.3.2). 

3.2.1.3. EPC Publieke gebouwen 

Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke 

organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Een EPC voor 

publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne 

energiedeskundige en is gebaseerd op de gemeten (werkelijke) jaarverbruiken van de publieke organisatie. 

Het heeft als voornaamste doelstelling om zowel de publieke organisatie als de burgers die het gebouw 

gebruiken te sensibiliseren. 
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De invoering werd stelselmatig verstrengd. In eerste instantie was het EPC voor publieke gebouwen enkel 

verplicht voor grote publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte vanaf 1000m². Sinds 1 januari 

2013 geldt de verplichting ook voor gebouwen vanaf 500m².  Vanaf 1 januari 2015 werd het EPC ook verplicht 

voor gebouwen vanaf 250m² bruikbare vloeroppervlakte. 

 

De energiedeskundige noteert daarbij de startwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en 

stookolie. Hij bepaalt de totale bruikbare vloeroppervlakte en voert een doorlichting van de gebouwen uit aan 

de hand van een aantal technische auditlijsten. Exact één jaar na het noteren van de startwaarden noteert de 

energiedeskundige de eindwaarden van de meterstanden van elektriciteit, aardgas en stookolie. Door exact 

één jaar te meten, wordt de invloed van winter en zomer correct meegenomen in het energieverbruik. Daarna 
brengt de energiedeskundige de gegevens van de gebouwen in in een webapplicatie van de 

energieprestatiedatabank, maakt het EPC op en overhandigt het gehandtekende EPC aan de publieke 

organisatie. Deze hangt het EPC dan uit op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. 

 

Begin 2019 zijn er 7.250 geldige EPC’s voor publieke gebouwen beschikbaar. De eerste certificaten voor 

publieke gebouwen vervielen eind 2018. Hiervoor moet het energieprestatiecertificaat worden vernieuwd. 

Voor een aantal gebouwtypes (zorginstellingen, scholen) werden recent ook energieaudits of potentieelscans 

opgemaakt. Bedoeling is om deze documenten, die minstens evenveel informatie als het 

energieprestatiecertificaat publieke gebouwen bevatten, te hergebruiken en te aanvaarden om te voldoen aan 

de EPC-verplichting voor publieke gebouwen. Daarom wordt er door het VEA in samenwerking met het VEB 
een alternatieve procedure uitgewerkt die gebruik zal maken van de informatie die beschikbaar is in de TERRA-

databank. 

 

Op termijn zal het EPC publieke gebouwen worden geïntegreerd in het beleidskader voor het EPC voor niet-

residentiële gebouwen (zie 3.2.1.2). Het VEA onderzoekt in welke mate de opdeling in kleine (bruikbare 

vloeroppervlakte kleiner of gelijk aan 500m²) en grote niet-residentiële gebouwen ook kan overgenomen 

worden bij het EPC voor publieke gebouwen. Er wordt ook nagegaan of het type C energiedeskundigen moet 

worden omgeschoold naar type D energiedeskundigen. Tot slot overweegt het VEA ook om bij het verder 

concretiseren van de langetermijndoelstelling voor niet-residentiële gebouwen met name klimaatneutraliteit, 

de publieke gebouwen al 10 jaar eerder, dus in 2040, de doelstelling te laten halen om een voorbeeldfunctie te 
vervullen.  

3.2.2. Eisen 

3.2.2.1. Overzicht huidige eisen 

De EPB-eisen volgens de datum van de aanvraag van de vergunning zijn te vinden via  
https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/epb-

eisentabellen-per-aanvraagjaar. Tabel 7 geeft een overzicht van de eisen die gelden vanaf 1 januari 2018. 
 

 Nieuwbouw IER Renovatie 

Thermische isolatie Max U-
waarden 

Max U-waarden 
(nieuwe en na-geïsoleerde delen) 

E-peil Per functie Per functie  

Installaties   Min. installatie-eisen 
(voor bepaalde nieuwe en 

vervangen installaties) 

Binnenklimaat Min. ventilatie-eisen 

Min. ventilatie-eisen 

(bestaande ruimten met 

nieuwe vensters en nieuwe 

ruimten) 

Minimum aandeel 

hernieuwbare energie 
≥15 kWh/m² 

 

Tabel 7: Huidige EPB-eisen voor EPN-eenheden vanaf 1 januari 2018 



//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

pagina 38 van 68 EPB en EPC evaluatie 2018 28.11.2019 

Voor het E-peil is er een aanscherping voorzien in 2021 (zie hieronder). Voor het minimumaandeel 

hernieuwbare energie geldt vanaf 1 januari 2019 een eisenniveau van 20 kWh/m². 

3.2.2.2. Evaluatie E-peil nieuwbouw 

3.2.2.2.1. Huidig aanscherpingspad EPN 

Sinds 2017 geldt een E-peileis voor álle niet-residentiële gebouwen (EPN), met uitzondering van industrie en 

bepaalde landbouwgebouwen, dus niet enkel voor kantoren en scholen. De E-peileis en het E-peil worden 

anders berekend dan vóór 2017, namelijk via de EPN-methode. Afhankelijk van de aanwezige functies in het 
gebouw geldt een andere E-peileis. Voor twee kantoorgebouwen die uit verschillende functionele delen 

bestaan (bv. een deel kantoor en een deel bijeenkomst cafetaria/refter) kan de E-peileis dus verschillen: 

� Als de EPN-eenheid uit slechts 1 functioneel deel bestaat: de E-peileis van de nieuw op te richten 

EPN-eenheid is volledig bepaald door de aanwezige functie. 

� Als de EPN-eenheid verschillende functionele delen bevat: de E-peileis voor de EPN-eenheid wordt 

bepaald als weging in functie van de bruikbare vloeroppervlaktes van de aanwezige functionele 

delen. 

 

De Vlaamse Regering legde in 2017 ook het aanscherpingspad van het E-peil voor EPN-gebouwen vast. Sinds 

2018 wordt het kostenoptimale eisenniveau opgelegd. Vanaf 2021 moet elk nieuw EPN-gebouw minstens 
voldoen aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal). Dit houdt enkel voor de functies ‘kantoor’ en 

‘gemeenschappelijk’ een bijkomende daling in. 

  

 EPB-eisen 2018 EPB-eisen 2021 

Logeerfunctie E70 E70 

Kantoor E55 E50 

Onderwijs E55 E55 

Gezondheidszorg met verblijf E70 E70 

Gezondheidszorg zonder verblijf E65 E65 

Gezondheidszorg operatiezalen E50 E50 

Bijeenkomst hoge bezetting E65 E65 

Bijeenkomst lage bezetting E65 E65 

Bijeenkomst cafetaria E60 E60 

Keuken E55 E55 

Handel E60 E60 

Sport sporthal/sportzaal E50 E50 

Sport fitness/dans E40 E40 

Sport sauna/zwembad E50 E50 

Technische ruimte E45 E45 

Gemeenschappelijk E55 E50 

Andere E80 E80 

Onbekend E80 E80 

Tabel 8: Aanscherpingspad E-peil nieuwbouw niet-residentiële functies 
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Om te garanderen dat de vooropgestelde eisen haalbaar en betaalbaar blijven, wordt om de twee jaar een 

nieuwe studie gemaakt over de kostenoptimale E-peilen. Indien nodig, kan dit pad dan worden bijgestuurd. 

 

3.2.2.2.2. Resultaten studie kostenoptimum niet-residentieel 

In de studie naar het kostenoptimum11 werden verschillende scenario’s doorgerekend voor 11 gebouwen met 

in totaal 38 functies. Er werd specifiek gekozen voor andere gebouwen dan in de kostenoptimale studie van 

2015, om zoveel mogelijk verschillende gebouwen te onderzoeken. Zoveel mogelijk verschillende functies 

werden onderzocht, indien mogelijk meerdere keren. Voor de functies ‘bijeenkomst lage bezetting’ en 

‘andere’ waren er deze keer wel gebouwen ter beschikking. 

 

Uit de studie blijkt dat zowel het toepassen van PV-panelen als het toepassen van vrije bodemkoeling 

dominant is. Dat wil zeggen dat deze maatregelen steeds op het paretofront terecht komen. Het paretofront 

bevat alle energetisch en financieel optimale oplossingen. Voor PV-panelen houdt dat in dat het hele dak van 
het gebouw vol PV-panelen wordt gelegd. Het bereikte E-peil is dan in grote mate functie van de beschikbare 

dakoppervlakte: hoe groter het dak, hoe lager het bereikte optimale E-peil. Het plaatsen van PV heeft een 

grote invloed op het E-peil, maar is niet altijd mogelijk (bijvoorbeeld sterke beschaduwing op het dak, slechte 

oriëntatie van het dak, hoogbouw met kleine dakoppervlakte).  

Daarom werd de toepassing ervan geweerd uit het basisscenario. Op die manier vervalt de grote correlatie van 

de optimale resultaten met de beschikbare dakoppervlakte. Die zorgde immers voor een grote spreiding van 

de resultaten. Zonder PV-panelen als maatregel wordt een homogeen veld van resultaten verkregen.  

 

Hetzelfde geldt voor vrije bodemkoeling, waarbij gratis koeling wordt verondersteld. Bij vrije bodemkoeling is 

er geen koudeopwekker, maar enkel een circulatiepomp om de tijdens de winter in de bodem opgeslagen 
koude naar een warmtewisselaar in het gebouw te transporteren. Wanneer deze vorm van ‘gratis’ koeling kan 

worden toegepast, hellen de resultaten over naar minder verwarming en meer koeling (deze is toch gratis op 

het hulpenergieverbruik na). Dergelijke vorm van koeling is echter niet algemeen toepasbaar. Er moet 

voldoende koelcapaciteit beschikbaar zijn in de nabije omgeving. Dit is afhankelijk van de geologische 

eigenschappen van de ondergrond (o.a. dikte van de watervoerende zandlagen, doorlatendheid van de 

bodem, beschikbare grondoppervlakte). Om die reden wordt ook deze oplossing uit het basisscenario 

geschrapt.  

 

Tabel 9 toont het macro-economische kostenoptimale E-peil (zonder PV en zonder vrije bodemkoeling), per 

functie. Voor de functies met meerdere resultaten, wordt de range van de resultaten vermeld. Naast het 
kostenoptimum werd ook een ‘kantelpunt’ bepaald . Dat is het laagste E-peil dat wordt behaald voor een 

totale actuele kost die 10% hoger ligt dan de totale actuele kost van het optimum. Dit laatste punt is een 

goede indicatie voor de vlakheid van de kostenoptimale zone. Hoe groter het verschil tussen het E-peil bij de 2 

punten, hoe vlakker het paretofront en hoe breder de kostenoptimale zone. Dat wil zeggen dat men voor een 

beperkte meerkost nog makkelijk lagere E-peilen kan bereiken. Een voorbeeld van een paretofront met 

kostenoptimaal punt en kantelpunt is te zien in Figuur 6. 

  

 
11 Studies zijn te raadplegen via het overzicht op https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-beleid/studies 
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De resultaten voor het kostenoptimale E-peil zijn voor de verschillende niet-residentiële functies vrij 

homogeen. Enkel het functiedeel keuken in het woonzorgcentrum vertoont een duidelijk afwijkend resultaat. 

Het gaat hier om een keuken die een zeer groot deel ‘zorg met verblijf’ bedient. De vraag naar sanitair warm 

wordt voor deze keuken berekend op basis van de oppervlakte van het bediende functioneel deel (5.155m²) 

en is daardoor zeer groot, wat leidt tot een hoog E-peil. Omdat het een klein functiedeel is in een groter 

gebouw, is de invloed op het bereikte E-peil voor het gehele gebouw beperkt. Het is dus zeer belangrijk dat 

ontwerpers en verslaggevers de nodige aandacht besteden aan het indelen van het gebouw in functies en het 
eventueel toepassen van de voorziene samenneemregels. De E-peil-eis geldt immers op gebouwniveau en niet 

op functieniveau. Een slechter presterend functiedeel kan deels worden gecompenseerd met een beter 

presterend functiedeel binnen dezelfde EPN-eenheid. Dat kan echter wel tot problemen leiden wanneer 

bijvoorbeeld een functioneel deel keuken groter dan 800 m³ wordt aangebouwd aan een bestaand gebouw, 

zodat er een afzonderlijke E-peileis geldt voor de uitbreiding. De hierboven vermelde uitmiddeling is dan niet 

mogelijk. 

 E-peileis 2021 (-) Kostenoptimaal E-peil (-) punt +10%TAK E-peil (-) 

Logeer  E70 69 49 

Kantoor E50 62-81 46-65 

Onderwijs E55 52-54 40-42 

Gezondheid met verblijf E70 47-58 46-52 

Gezondheid zonder verblijf E65 69 60 

Gezondheid operatiezalen E50 50 48 

Bijeenkomst hoge bezetting E65 45-72 40-64 

Bijeenkomst lage bezetting E65 38-48 32-40 

Bijeenkomst cafetaria E60 48-51 43-44 

Keuken E55 66 (122) 59 (106) 

Handel E60 42-45 40 

Sport sporthal/turnzaal E50 56 46 

Sport fitness/dans E40 56 50 

Sport sauna/zwembad E50 37-43 28-39 

Technische ruimte E50 5-8 5-6 

Gemeenschappelijk E80 47 42 

Andere E80 58-60 41-42 

Tabel 9: Studieresultaten nieuwbouw kostenoptimaal E-peil en peil bij het kantelpunt, per functie 

Figuur 6: Voorbeeld van een paretofront met aanduiding van het optimum en het kantelpunt 
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Op basis van de resultaten en de analyses verdeelde de uitvoerder van de studie de verschillende functies in 

drie verschillende groepen: 

� Voldoet gemiddeld aan een lager E-peil (groen); 

� Voldoet gemiddeld aan de voorziene eis (geen markering); 

� Voldoet gemiddeld aan een hoger E-peil (rood). 

 
 E-peileis 2021 (-) Kostenoptimaal E-peil (-) punt +10%TAK E-peil (-) 

Logeer  E70 69 49 

Kantoor E50 62-81 46-65 

Onderwijs E55 52-54 40-42 

Gezondheid met verblijf E70 47-58 46-52 

Gezondheid zonder verblijf E65 69 60 

Gezondheid operatiezalen E50 50 48 

Bijeenkomst hoge bezetting E65 45-72 40-64 

Bijeenkomst lage bezetting E65 38-48 32-40 

Bijeenkomst cafetaria E60 48-51 43-44 

Keuken E55 66 (122) 59 (106) 

Handel E60 42-45 40 

Sport sporthal/turnzaal E50 56 46 

Sport fitness/dans E40 56 50 

Sport sauna/zwembad E50 37-43 28-39 

Technische ruimte E45 5-8 5-6 

Gemeenschappelijk E50 47 42 

Andere E80 58-60 41-42 

Tabel 10: Vergelijking resultaten nieuwbouw met voorziene eisenniveaus, per functie 

Het VEA besluit uit de verkregen relatief homogene set aan resultaten en de beperkte invloed van de 

sensitiviteitsanalyses dat de resultaten uit de studie voldoende betrouwbaar zijn om de kostenoptimale 

niveaus te bepalen. Het VEA merkt op dat het nog altijd niet mogelijk was om op basis van databankgegevens 

over recente niet-residentiële gebouwen na te gaan in welke mate de onderzochte gebouwen een referentie 

zijn van de huidige nieuwbouw. De gebouwgebonden sensitiviteitsanalyses tonen echter aan dat de ‘notional 
building approach’ van de EPN-methode de invloed van de geometrie van het gebouw op het kostenoptimale 

niveau beperkt. 

 

Anderzijds moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. De gebouwen uit deze 

studie zijn een uitbreiding op de kostenoptimale studie van 2015. De resultaten van beide studies kunnen 

echter niet één op één vergeleken worden. De EPN-methode is ondertussen veranderd en daarom kan er 

enkel vergeleken worden op basis van grootteorde. Net als in 2015 ontbreekt er ervaring, zowel bij de 

overheid als bij de sector, onder andere op het vlak van de gebouwindeling en de invloed daarvan. Er is nog 

geen ‘aanvoelen’ van het E-peil van de verschillende functies, zoals dat er al wel is voor residentiële 

gebouwen.  
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3.2.2.2.3. Voorstel 

Op basis van de uitgevoerde studie en een voorzichtige benadering van de resultaten stelt het VEA geen 

bijsturingen voor aan het eisenniveau van 2021. Wel stelt het VEA voor om in 2022 enkel de E-peil-eisen aan te 

scherpen voor de functies waarbij gemiddeld een lager kostenoptimaal E-peil werd bekomen. Voor alle andere 

functies blijft het aanscherpingspad behouden.  
 

 Huidige EPB-eisen 

2021 

Voorstel EPB-eisen 

2022 

Logeerfunctie E70 E70 

Kantoor E50 E50 

Onderwijs E55 E55 

Gezondheidszorg met verblijf E70 E60 

Gezondheidszorg zonder verblijf E65 E65 

Gezondheidszorg operatiezalen E50 E50 

Bijeenkomst hoge bezetting E65 E65 

Bijeenkomst lage bezetting E65 E55 

Bijeenkomst cafetaria E60 E55 

Keuken E55 E55 

Handel E60 E50 

Sport sporthal/turnzaal E50 E50 

Sport fitness/dans E40 E40 

Sport sauna/zwembad E50 E45 

Technische ruimten E45 E35 

Gemeenschappelijk E50 E50 

Andere E80 E70 

Tabel 11: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil nieuwbouw niet-residentiële functies 

Voor de functies die duidelijk lagere kostenoptimale E-peilen behalen ten opzichte van de voorziene eis, is het 

mogelijk om de E-peileis aan te scherpen. Het VEA stelt per functie een eisenniveau voor dat afgerond is op 

het bovenliggende 5-tal én dat een maximale verstrenging inhoudt van 10 E-peilpunten. Op die manier wordt 

er deels rekening gehouden met de vorige studie en de continuïteit. Dat zorgt voor een voorzichtige 

benadering. 
 

 E-peileis 2021 

(-) 

Voorstel E-peileis 

2022 (-) 

Kostenoptimaal 

E-peil (-) 

+10%TAK E-peil 

(-) 

Gezondheid met verblijf E70 E60 47-58 46-52 

Bijeenkomst lage bezetting E65 E55 38-48 32-40 

Bijeenkomst cafetaria E60 E55 48-51 43-44 

Handel E60 E50 42-45 40 

Sport sauna/zwembad E50 E45 37-43 28-39 

Technische ruimte E45 E35 5-8 5-6 

Andere E80 E70 58-60 41-42 

Tabel 12: Voorstel aanscherping eisen nieuwbouw functies met lagere kostenoptimale niveaus, per functie 
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Voor de functies waarbij het kostenoptimum gemiddeld overeen komt met de voorziene eis, stelt het VEA 

voor om het voorziene aanscherpingspad te behouden. Het gaat om de volgende functies: 

� Logeer; 

� Onderwijs; 

� Gezondheid operatiezalen; 

� Bijeenkomst hoge bezetting; 

� Gemeenschappelijk. 

 

Enkel voor de functie ‘bijeenkomst hoge bezetting’ is er bij de zes onderzochte functiedelen één waarbij het 

kostenoptimale niveau E72 boven de voorziene eis van E65 komt. Specifiek voor dat geval werd voor de 
verlichting een hoger kostenoptimaal verlichtingsvermogen bekomen. Het is echter slechts een beperkte 

meerkost om over te stappen op zuinigere verlichting, waardoor het E-peil nog daalt. Het E-peil E65 bevindt 

zich dan ook in de vlakke zone naast het kostenoptimum. 

 

 

Voor de functies die duidelijk hogere kostenoptimale E-peilen behalen ten opzichte van de voorziene eis, zou 

de E-peileis in principe versoepeld kunnen worden. Deze eisenniveaus zijn echter al van toepassing vanaf 2018 

(soms zelfs 2017) en het is dan ook niet vanzelfsprekend om dit terug te draaien. Enerzijds is er de 

voorzienbaarheid voor ontwerpers en uitvoerders en anderzijds is het geen goed signaal om een energie-eis af 

te zwakken, wetende dat deze op lange termijn nog zal moeten verstrengen om de Europese doelstelling van 
een klimaatneutraal gebouwenpark in 2050 te behalen. Op basis van een analyse van de kantelpunten en de 

prestaties op gebouwniveau stelt het VEA dan ook voor om de eisenniveaus voor deze functies te behouden.  

 
 E-peileis 2021 (-) Kostenoptimaal E-peil (-) punt +10%TAK E-peil (-) 

Kantoor E50 62-81 46-65 

Gezondheid zonder verblijf E65 69 60 

Keuken E55 66 (122) 59 (106) 

Sport sporthal/turnzaal E50 56 46 

Sport fitness/dans E40 56 50 

Tabel 13: Functies met een hoger kostenoptimaal E-peil dan het voorziene aanscherpingspad nieuwbouw, per functie 

 
De uitvoerders van de studie definieerden naast het kostenoptimale punt een vast kantelpunt, namelijk het E-

peil bij een totale actuele kost die 10% meer bedraagt dan de totale actuele kost bij het optimum (zie Figuur 

6). Het ‘kantelpunt’ is een goede benadering van de limiet van de kostenefficiënte zone en geeft een goede 

inschatting van de vlakheid en de breedte van de kostenoptimale zone. Naast het absolute kostenoptimum 

kunnen zich immers nog interessante oplossingen bevinden die voor een beperkte meerkost tot lagere E-

peilen leiden.  

 

Figuur 7: Paretofront nieuwbouw functioneel deel ‘ziekenhuis/bijeenkomst hoge bezetting’ 
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Voor de functie ‘kantoor’ voldoen vier van de zes onderzochte functiedelen bij het kantelpunt aan de 

voorziene eis van E50. Eén functiedeel behaalt net E51 (hogeschool/kantoor). Een laatste functiedeel 

(ziekenhuis/kantoor) behaalt bij het kantelpunt nog een E-peil van E65. Als we de paretofronten van beide 

functiedelen bekijken zien we wel dat de overgang van de vlakke kostenoptimale zone naar de steile zone van 

het paretofront ongeveer rond E50 ligt. De steile zone van het paretofront is weinig interessant omdat elke 

bijkomende E-peildaling veel kosten met zich meebrengt. 

 

Daarnaast liggen beide functiedelen in grote gebouwen, waardoor nog compensatie mogelijk is op 

gebouwniveau (zie ook hoofdstuk 10.4.1 van de studie). Het basisscenario houdt ook geen rekening met PV-

panelen, wat nog tot een bijkomende daling van het E-peil kan leiden. 

 

De E-peil eis voor publieke kantoren bedraagt al sinds 2017 E50 en hiervoor werden nog geen problemen met 

het eisenniveau gemeld. 

 
Het VEA stelt dan ook voor om het voorziene niveau E50 voor functiedelen kantoor te behouden. 

 

Voor de functies ‘gezondheid zonder verblijf’ en ‘sport sporthal/turnzaal’ bevindt het voorziene E-peil in 2021 

zich ongeveer halverwege het kostenoptimum en het berekende kantelpunt. In dat opzicht stelt het VEA voor 

om ook hier het voorziene E-peil te behouden. 

Voor de functie ‘sport fitness/dans’ bevindt geen enkel berekend punt, zelfs met toepassing van PV-panelen, 

zich onder het voorziene E-peil van E40. Als we het paretofront van dat functiedeel bekijken, zien we zelfs dat 

geen enkel resultaat E40 benadert, maar eerder stopt bij E45. 

 

Figuur 8: Paretofronten van het nieuwbouw functiedeel ‘kantoor’ in de hogeschool en het ziekenhuis 

Figuur 9: Paretofront van het nieuwbouw functiedeel ‘sport fitness/dans’ in het zwembad 
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Voor de functiedelen ‘keuken’ zien we iets gelijkaardigs: bij het kantoor is enkel het kantelpunt met PV kleiner 

dan het voorziene E-peil van E55 en bij het woonzorgcentrum benaderen de curves door de grote 

warmwatervraag (zie 3.2.2.2) niet eens deze waarde. 

 

 

 

Voor elk van deze functiedelen geldt wel dat het gaat om kleine functiedelen in een groot gebouw, waarbij een 

eventueel afwijkend resultaat weinig effect heeft op gebouwniveau.  

 

In het geval waarbij een monofunctioneel deel wordt aangebouwd aan een bestaand gebouw en zo’n 

uitmiddeling dus niet mogelijk is, kan dit mogelijks tot problemen leiden. Voor dergelijke gevallen bestaat 

echter een afwijkingsprocedure, waarbij de minister op advies van het VEA kan beslissen om een 

projectgebonden eis op te leggen die minder streng is dan de algemene eis. 

 
Het VEA stelt daarom voor om ook in dat geval de voorziene eisen te behouden. 

  

Figuur 10: Paretofronten van de nieuwbouw functiedelen ‘keuken’ in het kantoor en het woonzorgcentrum 
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3.2.2.3. Evaluatie E-peil ingrijpende energetische renovaties (IER) 

3.2.2.3.1. Huidig aanscherpingspad IER EPN 

Sinds 2017 geldt een E-peileis voor álle niet-residentiële gebouwen (EPN), met uitzondering van industrie en 

bepaalde landbouwgebouwen, dus niet enkel voor kantoren en scholen. De E-peileis en het E-peil worden 
anders berekend dan vóór 2017, namelijk via de EPN-methode. 

 

De Vlaamse Regering legde in 2017 ook het aanscherpingspad van het E-peil voor de ingrijpende energetische 

renovatie van EPN-gebouwen vast. In 2021 wordt het kostenoptimale eisenniveau uit de studie van 2015 

opgelegd. In 2018 werd een tussenstap voorzien. 

 

 EPB-eisen 2018 EPB-eisen 2021 

Logeerfunctie E110 E85 

Kantoor E90 E90 

Onderwijs E90 E90 

Gezondheidszorg met verblijf E105 E75 

Gezondheidszorg zonder verblijf E110 E90 

Gezondheidszorg operatiezalen E80 E60 

Bijeenkomst hoge bezetting E100 E75 

Bijeenkomst lage bezetting E100 E75 

Bijeenkomst cafetaria E100 E75 

Keuken E95 E65 

Handel E100 E75 

Sport sporthal/sportzaal E85 E50 

Sport fitness/dans E85 E60 

Sport sauna/zwembad E95 E75 

Technische ruimte E70 E50 

Gemeenschappelijk E90 E90 

Andere E120 E110 

Onbekend E110 E90 

Tabel 14: Aanscherpingspad E-peil IER niet-residentiële functies 
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3.2.2.3.2. Resultaten studie kostenoptimum 

In de studie naar het kostenoptimum voor niet-residentiële functies (zie 3.2.2.2.2) werden ook voor de 

ingrijpende energetische renovatie verschillende scenario’s doorgerekend voor dezelfde 11 gebouwen met in 

totaal 38 functies. Als basisscenario werd, net zoals bij nieuwbouw, het macro-economisch scenario 

geselecteerd zonder toepassing van PV-panelen of vrije bodemkoeling.  

 

De resultaten voor het kostenoptimaal E-peil zijn vrij analoog aan die voor het scenario nieuwbouw. Ze liggen 

wel iets hoger, gemiddeld 5 à 10 E-peilpunten. Net als bij nieuwbouw is het functiedeel keuken in het 

woonzorgcentrum ook hier een uitschieter (zie 3.2.2.2). 

 
 E-peileis 2021 (-) Kostenoptimaal E-peil (-) punt +10%TAK E-peil (-) 

Logeer  E85 68 51 

Kantoor E90 70-87 53-70 

Onderwijs E90 58-59 45-51 

Gezondheid met verblijf E75 50-58 49-52 

Gezondheid zonder verblijf E90 70 63 

Gezondheid operatiezalen E60 50 48 

Bijeenkomst hoge bezetting E75 50-74 43-65 

Bijeenkomst lage bezetting E75 47-50 41-42 

Bijeenkomst cafetaria E75 50-52 45-46 

Keuken E65 67 (130) 59 (112) 

Handel E75 45-60 42 

Sport sporthal/turnzaal E50 92 47 

Sport fitness/dans E60 56 51 

Sport sauna/zwembad E75 46-60 35-41 

Technische ruimte E50 6-9 5-8 

Gemeenschappelijk E90 48 44 

Andere E110 70-73 54-63 

Tabel 15: Studieresultaten IER kostenoptimaal E-peil en E-peil bij het kantelpunt, per functie 

Het VEA merkt op dat dezelfde voorzichtigheid moet worden toegepast, omwille van de beperkte ervaringen 

met de methode en de beperkingen van de gekozen gebouwen als referentie (zie 3.2.2.2). Voor de renovatie 
van niet-residentiële gebouwen is er bovendien ook een spanningsveld tussen de gewone renovatie en de 

ingrijpende energetische renovatie. Te strenge eisen voor de ingrijpende energetische renovatie zouden de 

uitvoerder kunnen duwen richting een gewone renovatie, waarvoor geen globale eis geldt. Dat is uiteraard 

niet de bedoeling. 

 

Op basis van de resultaten en de analyses verdeelde de uitvoerder van de studie de verschillende functies in 

drie verschillende groepen: 

� Voldoet gemiddeld aan een lager E-peil (groen); 

� Voldoet gemiddeld aan de voorziene eis (geen markering); 

� Voldoet gemiddeld aan een hoger E-peil (rood). 
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 E-peileis 2021 (-) Kostenoptimaal E-peil (-) punt +10%TAK E-peil (-) 

Logeer  E85 68 51 

Kantoor E90 70-87 53-70 

Onderwijs E90 58-59 45-51 

Gezondheid met verblijf E75 50-58 49-52 

Gezondheid zonder verblijf E90 70 63 

Gezondheid operatiezalen E60 50 48 

Bijeenkomst hoge bezetting E75 50-74 43-65 

Bijeenkomst lage bezetting E75 47-50 41-42 

Bijeenkomst cafetaria E75 50-52 45-46 

Keuken E65 67 (130) 59 (112) 

Handel E75 45-60 42 

Sport sporthal/turnzaal E50 92 47 

Sport fitness/dans E60 56 51 

Sport sauna/zwembad E75 46-60 35-41 

Technische ruimte E50 6-9 5-8 

Gemeenschappelijk E90 48 44 

Andere E110 70-73 54-63 

Tabel 16: Vergelijking resultaten IER met voorziene eisenniveaus, per functie 

3.2.2.3.3. Voorstel 

Op basis van de uitgevoerde studie en een voorzichtige benadering van de resultaten stelt het VEA kleine 
bijsturingen voor aan het eisenniveau van 2021 en een bijkomende aanscherping van de eisen in 2022. 

 

Samengevat stelt het VEA voor om de E-peil-eisen in 2022 aan te scherpen voor de functies waarbij gemiddeld 

een lager kostenoptimaal E-peil werd bekomen en voor de functie ‘kantoor’. Voor de functies ‘keuken’ en 

‘sport sporthal/turnzaal’ stelt het VEA al in 2021 een beperkte versoepeling voor. Het aanscherpingspad van 

de resterende functies blijft behouden.  

 

 

 

 Huidige EPB-eisen 

2021 

Voorstel EPB-eisen 

2021 

Voorstel EPB-eisen 

2022 

Logeerfunctie E85 E85 E80 

Kantoor E90 E90 E70 

Onderwijs E90 E90 E65 

Gezondheidszorg met verblijf E75 E75 E70 

Gezondheidszorg zonder verblijf E90 E90 E75 

Gezondheidszorg operatiezalen E60 E60 E60 

Bijeenkomst hoge bezetting E75 E75 E75 

Bijeenkomst lage bezetting E75 E75 E65 

Bijeenkomst cafetaria E75 E75 E65 

Keuken E65 E70 E70 

Handel E75 E75 E60 
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 Huidige EPB-eisen 

2021 

Voorstel EPB-eisen 

2021 

Voorstel EPB-eisen 

2022 

Sport sporthal/turnzaal E50 E60 E60 

Sport fitness/dans E60 E60 E60 

Sport sauna/zwembad E75 E75 E60 

Technische ruimten E50 E50 E45 

Gemeenschappelijk E90 E60E90 E60 

Andere E110 E110 E80 

Tabel 17: Beleidsvoorstel aanscherpingspad E-peil IER niet-residentiële functies 

 

Voor de functies die duidelijk lagere kostenoptimale E-peilen behalen ten opzichte van de voorziene eis, is het 

mogelijk om de E-peileis aan te scherpen. Het VEA stelt per functie een eisenniveau voor dat afgerond is op 

het bovenliggende 5-tal én dat minstens 10 E-peil punten hoger ligt dan het voorstel voor de eisen voor 

nieuwbouw (zie 3.2.2.2.3). Dat zorgt voor een voorzichtige benadering. 

 
 E-peileis 

2021 (-) 

Voorstel E-

peil 

nieuwbouw 

Voorstel E-

peil IER 

Kostenoptimaal E-

peil (-) 

punt +10%TAK 

E-peil (-) 

Logeer  E85 E70 E80 68 51 

Onderwijs E90 E55 E65 58-59 45-51 

Gezondheid met verblijf E75 E60 E70 50-58 49-52 

Gezondheid zonder verblijf E90 E65 E75 70 63 

Bijeenkomst lage bezetting E75 E55 E65 47-50 41-42 

Bijeenkomst cafetaria E75 E55 E65 50-52 45-46 

Handel E75 E50 E60 45-60 42 

Sport sauna/zwembad E75 E45 E60 46-60 35-41 

Technische ruimte E50 E35 E45 6-9 5-8 

Gemeenschappelijk E90 E50 E60 48 44 

Andere E110 E70 E80 70-73 54-63 

Tabel 18: Voorstel aanscherping eisen IER functies met lagere kostenoptimale niveaus, per functie 

Voor de functies waarbij het kostenoptimum gemiddeld overeen komt met de voorziene eis, kan het voorziene 

aanscherpingspad behouden blijven. Het gaat om de volgende functies: 

� Kantoor; 

� Gezondheid operatiezalen; 

� Bijeenkomst hoge bezetting; 

� Sport fitness/dans. 

 
Voor de kantoorfunctie zorgt dat, omwille van de strenge eis voor nieuwbouw, voor een zeer groot verschil 

tussen de eis voor nieuwbouw (E50) en de eis voor een IER (E90). Als we naar de berekende kantelpunten 

kijken van de verschillende functiedelen zien we dat een E-peileis van E70 binnen de kostenoptimale zone valt 

voor alle functiedelen, zelfs zonder rekening te houden met PV-panelen. Wanneer we kijken naar de 

resultaten met PV-panelen zien we dat, behalve bij één functiedeel, het kostenoptimum ook daalt onder E70. 
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Gebouw met functie 

kantoor 

Kostenoptimaal 

E-peil  
zonder PV (-) 

punt +10%TAK 

E-peil 
zonder PV (-) 

Kostenoptimaal 

E-peil 
met PV (-) 

punt +10%TAK 

E-peil 
met PV (-) 

Kantoor (g1-f1) 83 69 65 52 

Labo (g2-f1) 77 53 64 40 

Hogeschool (g4-f1) 84 54 69 39 

Showroom (g6-f1) 87 49 45 28 

Ziekenhuis (g10-f1) 86 70 74 66 

Bibliotheek (g11-f1) 70 53 47 32 

Tabel 19: Overzicht resultaten IER functiedelen kantoor 

Het VEA stelt dan ook voor om de eis voor IER van deze functies te behouden, behalve voor de functie 

‘kantoor’. Het VEA stelt voor de eis voor functiedeel ‘kantoor’ te verstrengen naar E70. Dat is nog altijd 20 E-

peilpunten hoger dan de eis voor nieuwbouw.  
 

 E-peileis 

2021 (-) 

Voorstel E-

peil 
nieuwbouw 

Voorstel E-

peil IER 

Kostenoptimaal E-

peil (-) 

punt +10%TAK 

E-peil (-) 

Kantoor E90 E50 E70 70-87 53-70 

Gezondheid operatiezalen E60 E50 E60 50 48 

Bijeenkomst hoge bezetting E75 E65 E75 50-74 43-65 

Sport fitness/dans E60 E40 E60 56 51 

Tabel 20: Voorstel aanscherping eisen IER functies met gemiddeld gelijke kostenoptimale niveaus, per functie 

Voor de functies die duidelijk hogere kostenoptimale E-peilen behalen ten opzichte van de voorziene eis, zou 

de E-peileis versoepeld kunnen worden. Het gaat om het functiedeel ‘keuken’ en het functiedeel ‘sport 
sporthal/turnzaal’. Anders dan bij nieuwbouw zijn de eisen in 2018 minder streng dan de voorziene eisen in 

2021, wat nog ruimte laat voor een beperkte versoepeling. 

 

Rekening houdend met de analyse bij nieuwbouw voor de functie ‘keuken’, stelt het VEA voor om de eis te 

versoepelen naar E70.  

 

Voor de functie ‘sport sporthal/turnzaal’ ligt het kostenoptimaal niveau relatief hoog. Een afronding op het 

bovenliggende 5-tal, zou leiden tot een E-peil van E95. Aangezien het eisenniveau in 2018 al E85 bedraagt, is 

dat niet wenselijk. Het berekende kantelpunt toont aan dat met een beperkte meerkost een sterke E-

peildaling mogelijk is tot E47 en onder het voorziene eisenniveau van E50. Anderzijds is dat niveau momenteel 
even hoog als het niveau bij nieuwbouw, wat momenteel niet aangewezen is, wegens het gebrek aan ervaring 

en de beperkte set gebouwen. 

Het VEA stelt voor om voor de functie ‘sport sporthal/turnzaal’ de eis te versoepelen tot E60, namelijk 10 E-

peilpunten boven het nieuwbouwniveau en gelijk aan de eisen voor de andere sportfuncties. 

 

 
 E-peileis 

2021 (-) 

Voorstel E-

peil 

nieuwbouw 

Voorstel E-

peil IER 

Kostenoptimaal E-

peil (-) 

punt +10%TAK 

E-peil (-) 

Keuken E65 E55 E70 67 (130) 59 (112) 

Sport sporthal/turnzaal E50 E50 E60 92 47 

Tabel 21: Voorstel versoepeling eisen IER functies met hogere kostenoptimale niveaus, per functie 
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3.2.2.4. Evaluatie andere eisen 

3.2.2.4.1. Eisen aan de thermische isolatie 

Bij EPN-gebouwen zijn er enkel nog maximale U-waarden. Het K-peil werd in 2018 afgeschaft. Voor niet-

residentiële gebouwen werd geen gebouwschilindicator ingevoerd omwille van het heterogene karakter van 
niet-residentiële gebouwen. De studie naar het kostenoptimum voor niet-residentiële gebouwen (zie 

3.2.2.2.2) geeft geen gewijzigde resultaten ten opzichte van vorige kostenoptimale studies. Het VEA stelt voor 

om de huidige maximale U-waarden te behouden. 

 

3.2.2.4.2. Installatie-eisen 

De installatie-eisen, van toepassing voor renovaties sinds 2015, zorgen dat ook bij renovaties wordt ingezet op 

energiezuinige technische installaties. Er geldt immers geen maximaal E-peil voor renovaties. Vóór de invoer 

van installatie-eisen waren er voor deze projecten enkel eisen op de gebouwschil, niet op de installaties. 

Op dit moment omvatten de installatie-eisen: 

� eisen aan de installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie en verlichting (die 

laatste enkel bij niet-residentiële gebouwen). 

� het plaatsen van energieverbruiksmeters voor bepaalde grote installaties. Door het energieverbruik 

op te volgen via verbruiksmeters, kan energieverlies opgespoord en bijgestuurd worden. 
 

Het VEA laat de nodige uitbreiding van de bestaande installatie-eisen in het kader van de omzetting van de 

herziene EPBD-richtlijn (zie 2.6) onderzoeken in 2019. Op basis van die studie zal het VEA een voorstel 

uitwerken om bijlage XII van het Energiebesluit aan te passen. Er zal ook worden nagegaan of de bestaande 

eisen nog allemaal relevant zijn. 

 

De studie zal gebeuren zowel voor installaties in residentiële gebouwen als in niet-residentiële gebouwen. De 

beschrijving in 3.1.2.5.2 is daarom ook hier van toepassing. 

3.2.2.4.3. Eisen aan het binnenklimaat: Minimale ventilatie-eisen 

De ventilatie-eis is een comfort-eis die voor elk gebouw van toepassing is: 

� Bij een renovatie moeten in alle ruimten waar ramen vervangen of toegevoegd worden, minimale 

toevoeropeningen voorzien worden en in alle nieuwe ruimten moeten minimale toe- en 

afvoervoorzieningen geplaatst worden; 
� Bij nieuwbouw of gelijkwaardig (bv. grote uitbreidingen) en bij ingrijpende energetische renovaties 

moet een volledig ventilatiesysteem geïnstalleerd worden; 

 

Goed ventileren is belangrijk voor de gezondheid en het comfort van de bewoners en gebruikers. 

 

De ventilatie-eisen volgen in grote lijnen de norm EN 13779. Vlaanderen is samen met de andere gewesten 

vragende partij om de uitwerking van de ventilatie-eisen voor niet-residentiële gebouwen grondig te herzien. 

De eerste besprekingen hierover vinden plaats in de loop van 2019. 

3.2.2.4.4. Minimumaandeel hernieuwbare energie 

De huidige eis van 15 kWh/m².jaar wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd tot 20 kWh/m².jaar. Omwille van de 

doorlooptijd van EPB-dossiers (zie 5.2) beschikt het VEA over onvoldoende gegevens om een inhoudelijke 

analyse te doen van de voorziene eis voor het minimumaandeel hernieuwbare energie. 
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3.3. INDUSTRIËLE GEBOUWEN 

Dit hoofdstuk bevat een evaluatie van de eisen voor industriële gebouwen. Het VEA stelt voor om, net zoals bij 

woon- en EPN-gebouwen, de installatie-eisen in overeenstemming te brengen met de herziene EPBD-richtlijn. 

De andere eisen blijven behouden en worden niet gewijzigd. 

3.3.1. Instrumenten 

Voor industriegebouwen is er enkel een EPB-aangifte beschikbaar. Omdat er geen globale 

energieprestatieberekening gebeurt, is er geen EPC bouw, noch een EPC voor bestaande gebouwen. De EPB-

aangifte toetst voor industriegebouwen dus enkel af of er aan de verschillende deeleisen (zie 3.3.2) is voldaan. 

De EPB-aangifte meldt de resultaten en geeft aan of er voldaan is aan de EPB-eisen of niet en hoe groot de 

eventuele afwijking bedraagt. 

 

Zoals uit Figuur 5 blijkt (zie 3.2.1.1) is het aandeel van de industriegebouwen bij het totale aantal ingediende 
EPB-aangiften zeer beperkt. Industrie neemt hier slechts een aandeel van 0,81% in. 

3.3.2. Eisen 

Eisentabel 2018 

De EPB-eisen volgens de datum van de aanvraag van de vergunning zijn te vinden via  

https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/epb-plichtig-toepassing-en-eisen/epb-

eisentabellen-per-aanvraagjaar. Tabel 4 geeft een overzicht van de eisen die gelden vanaf 1 januari 2018. 

 

 Nieuwbouw Renovatie 

Thermische isolatie 
Max U-waarden 

Max U-waarden 

(nieuwe en na-

geïsoleerde delen) 

K40  

Installaties Min. installatie-eisen 

(voor bepaalde nieuwe en 
vervangen installaties) 

Min. installatie-eisen 

(voor bepaalde nieuwe en 
vervangen installaties) 

Binnenklimaat Min.ventilatie-eisen 

Min. ventilatie-eisen 
(bestaande ruimten met 

nieuwe vensters en 

nieuwe ruimten) 

Tabel 22: Huidige EPB-eisen voor industriële eenheden 

Evaluatie eisenpakket industrie 

Het huidig eisenpakket voor industrie is evenwichtig samengesteld en bevat niet teveel of niet te weinig eisen. 

De deeleisen stemmen grotendeels overeen met de eisen voor EPN-gebouwen. Vanwege het ontbreken van 

een globale energieprestatie-indicator blijft het belangrijk om voor industriële gebouwen een K-peil op te 
leggen. 

 

Voor de andere eisen kunnen de conclusies uit 3.2.2.4 worden overgenomen: 

� Maximale U-waarden: geen voorstel tot wijzigingen; 

� Installatie-eisen: in overeenstemming brengen met de herziene EPBD-richtlijn (zie 2.6 en 3.2.2.4.2); 

� Ventilatie-eisen: geen voorstel tot wijzigingen 
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3.4. LANDBOUW 

Dit hoofdstuk bevat een evaluatie van de eisen voor landbouwgebouwen. Het VEA stelt voor om de 

vrijstellingen en afwijkende eisen die voor dit type gebouwen geldt, te behouden en niet te wijzigen. Wel stelt 

het VEA voor om te onderzoeken of de sanctionering bij het niet-voldoen aan de eisen bij serres voor warme 

teelten kan worden bijgestuurd. 

 

Landbouwgebouwen (d.w.z. gebouwen of gebouwdelen in een landbouwbedrijf die niet voor bewoning 

bestemd zijn) zijn in principe een onderdeel van de industriegebouwen. Naar aanleiding van de verruiming van 
het toepassingsgebied van de EPB-regelgeving in 2014 worden ze niet langer vrijgesteld van de EPB-eisen. 

Voor landbouwgebouwen werden echter in overleg met de sector specifieke vrijstellingen en afwijkende eisen 

opgesteld die in 2015 werden ingevoerd. Zie https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-

gebouw/bestemming. Het gaat om een zeer kleine fractie van het gebouwenpark (zie Figuur 5). 

 

Er gelden specifieke afwijkende eisen voor landbouwgebouwen die geklimatiseerd worden: 

� Serres voor warme teelten: 

o De verplichte installatie van minimaal één energiescherm over de volledige oppervlakte van 

de serre.  

o De verplichte installatie van een klimaatcomputer die garandeert dat het nodige vocht- en 
CO2-gehalte bereikt kan worden met een zo laag mogelijk energieverbruik. 

� Gebouwen voor energie-intensieve productie, bewaring of primaire behandeling van 

landbouwproducten: 

o Maximale U-waarde voor nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde daken: 0,40 W/m²K. 

o Maximale U-waarde voor nieuwe en vernieuwde muren niet in contact met de grond: 0,40 

W/m²K. 

o Maximale U-waarde voor nieuwe en vernieuwde transparante scheidingsconstructies, 

deuren en poorten, zoals bij industriegebouwen. 

o Ventilatie-eisen, zoals bij industriegebouwen. Bepaalde ruimten zijn vrijgesteld van deze 
ventilatie-eisen: verblijfsruimten voor dieren, ruimten voor energie-intensieve bewaring van 

plantaardige producten en ruimten voor energie-intensieve productie van plantaardige 

producten. 

� Stallen voor varkens en pluimvee; 

o Zelfde eisen als gebouwen voor energie-intensieve productie. 

 

Landbouwgebouwen die niet onder bovenstaande types vallen, worden beschouwd als landbouwgebouwen 

met een lage energiebehoefte. Zij worden vrijgesteld van de EPB-eisen. 

 

De afwijkende eisen worden in een EPB-aangifte gerapporteerd en afgetoetst. Het niet-voldoen aan de 
maximale U-waarden of de ventilatie-eisen wordt beboet, volgens de bepalingen in het Energiedecreet. De 

verplichte installatie van een energiescherm of een klimaatcomputer kent geen overeenstemmende 

sanctionering in het Energiedecreet en blijft dus zonder gevolg wanneer deze investering niet wordt 

uitgevoerd. Het VEA stelt dan ook voor om zowel juridisch als technisch te onderzoeken hoe dat kan worden 

aangepast.  
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4. METHODIEK 

4.1. OVERZICHT EN EVOLUTIE/INTEGRATIE 

Zoals aangegeven in paragraaf 1.2.2 botst de bestaande rekenmethode voor EPB op haar limieten. Het VEA 

stelt dan ook voor om deze methodiek grondig te herwerken en toekomstbestendig te maken.  

4.1.1. Doelstelling 

De kritiek op de huidige methodieken kan als volgt worden samengevat: 

� De hoge complexiteit van de rekenmethodes. 

� Te lange doorlooptijd voor validatie van nieuwe technologieën en complexe systemen in de 

berekeningsmethodieken.  

� Gebrek aan overeenstemming tussen het energieverbruik dat berekend wordt met de EPB-

berekeningsmethodiek en het reëel energieverbruik. 

� Gebrekkige integratiemogelijkheden tussen de EPB- en EPC-berekeningsmethodieken, zodat 

bijvoorbeeld de certificaten afgeleverd door beide methodes moeilijk onderling te vergelijken zijn. 
� Hoge kosten voor de overheid om de gedetailleerde berekeningsmethodieken en de hiermee 

samenhangende softwaretool steeds maar verder te laten ontwikkelen. 

 

Het lijkt erop dat de huidige rekenmethodiek op vrij korte termijn zijn grenzen zal bereiken. Het lijkt dan ook 

nodig om een nieuwe generatie rekenmethodiek - een EPB-EPC 2.0 – te ontwikkelen, waarin voldoende 

aandacht wordt besteed aan de toekomstbestendigheid van de methode en nieuwe ontwikkelingen. Ook op 

Europees niveau zijn er verschillende gelieerde ontwikkelingen. Begin 2017 werd een nieuwe set normen rond 

EPB goedgekeurd (o.a EN ISO 52000 serie) en in de herziene EPBD-richtlijn is er sprake van een ‘smart 

readiness indicator’ en wordt er meer aandacht besteed aan ‘smart buildings’ en integratie met BIM (Building 

Information Modelling). 
  

Om bovenstaande knelpunten weg te werken, wenst het Vlaams Gewest te evolueren naar een methodiek 

met volgende doelstellingen:  

� Effectief (doel is om energie te besparen en de markt naar de energie-efficiëntste oplossingen te 

sturen). 

� Sterk vereenvoudigd.  

� Snelle integratie van nieuwe technologieën mogelijk. 

� Een koppeling of minstens een betere relatie tussen het theoretische en het reële verbruik. 

� Betere integratie tussen EPB- en EPC-berekeningsmethodiek zodat levensloop van het gebouw inzake 

energieprestatie beter kan worden opgevolgd. 
� Handhaafbare energieprestatie-eisen. 

� Conform met de herziene EPBD-richtlijn. 

4.1.2. Traject 

Om te garanderen dat de “EPB EPC 2.0” effectief tegemoet komt aan de huidige problemen en voldoende 
toekomstbestendig is, is het belangrijk zoveel mogelijk input van de relevante stakeholders te verzamelen. In 

2018 is hier al heel wat rond gebeurd.  

4.1.2.1. Beleidsondersteunend onderzoek door BPIE en ECN 

Einde 2017 en begin 2018 werd door BPIE en ECN een onderzoek uitgevoerd voor het vastleggen van een 

stappenplan naar EPB-EPC 2.0. Dat onderzoek, gebaseerd op een verkenning van de aanpak in andere lidstaten 

en een bevraging van een brede groep stakeholders, leidde tot volgende aanbevelingen:   

� Overweeg om de aanpak te differentiëren via een combinatietraject. 

� Focus een vereenvoudigde aanpak vooral op kleinschalige projecten. 
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� Gebruik de monitoring van het reëel energieverbruik als informerend en gedrag aansturend 

instrument. 

� Onderzoek de afstemming met andere toepassingsgebieden via BIM. 

� Volg ontwikkelingen in andere lidstaten op en verken samen met Europese partners. 

� Maak gebruik van de synergie tussen slimme energiezuinige gebouwen en de energiemarkt in 

transitie.  

 

De studie schoof echter geen concrete piste naar voor als de te volgen weg.  

4.1.2.2. Gericht stakeholdersoverleg  

Om de brede denkoefening door BPIE/ECN te doen uitmonden in een concreet voorstel van krachtlijnen, werd 
aan de meest betrokken stakeholders gevraagd een nota te bezorgen met een concreet voorstel voor een 

toekomstgerichte berekeningsmethodiek (EPB-EPC 2.0).  

 

Er hebben 10 organisaties een nota bezorgd (VCB, ORI, BVA, ODE, WTCB, Bouwunie, NAV, OVED, Agoria en 

Ingenium). De input werd besproken op een stakeholdersoverleg, waar naast bovenstaande 10 organisaties 

ook het kabinet en waarnemers van de 2 andere gewesten aanwezig waren. Op basis van de nota’s en de 

daarop volgende bespreking heeft het VEA een concreet en vrij breed gedragen voorstel aangaande de EPB-

berekeningsmethodiek EPB 2.0 opgesteld.  De organisaties kregen nadien nog de kans schriftelijk te reageren 

op dit voorstel en eventueel bijkomende aandachtspunten mee te geven. 

4.1.3. Concreet voorstel 

Het VEA stelt voor om als basis uit te gaan van een grondige opschoning en vereenvoudiging van de huidige 

methodieken en een maximale integratie van EPB en EPC. Hierbij wordt gestreefd naar een groter 

gebruiksgemak voor bouwprofessionelen en een groter begrip en betrokkenheid bij de burgers. Voor 

projecten met (zeer) innovatieve technieken of concepten, die niet gevaloriseerd kunnen worden in deze 
vereenvoudigde aanpak, wordt een alternatieve piste voorzien. Deze piste laat bij het ontwerp veel vrijheid, in 

ruil voor een toetsing van de werkelijk gerealiseerde prestaties na de ingebruikname.   

4.1.3.1. Standaard methodiek 

De rekenmethode om de energieprestatie te berekenen, wordt gerationaliseerd. Parameters met weinig 

impact worden waar mogelijk vervangen door realistische forfaitaire waarden. Voor parameters met meer 

impact blijft een gedetailleerde invoer mogelijk, maar wordt steeds een geactualiseerde waarde bij 

ontstentenis voorzien waarop men kan terugvallen. Waar zinvol, worden verschillende waarden bij 

ontstentenis opgesteld voor nieuwbouw en bestaande bouw. Waar mogelijk, rekent de methode enkel met 

productgegevens op basis van Europese normen en verordeningen, zodat er geen afzonderlijke of bijkomende 

testcondities voor Vlaanderen moeten worden gevolgd. Op die manier kunnen de Europese initiatieven 
effectief leiden tot efficiëntiewinsten.  

 

De methode wordt op goed gekozen plaatsen voorzien van ‘innovatie-correctiefactoren’ die standaard op 1 

staan, maar voor innovatieve technieken of concepten kunnen worden aangepast wanneer volgens een 

bepaald referentiekader betere prestaties kunnen worden aangetoond. 

 

Het VEA is van mening dat het werkelijk verbruik geen onderdeel mag zijn van het kengetal. Dit heeft echter 

wel een groot informatief en sensibiliserend potentieel, dat ten volle kan worden benut dankzij de uitrol van 

de digitale meter. De woningpas die eind 2018 werd gelanceerd, is dan een perfect instrument om - alvast 

voor woongebouwen- dat gemeten verbruik te visualiseren. Op basis van statistische gegevens (correlatie 
tussen gebouwen met hun kengetal, gebruiksprofielen en gegevens uit de digitale meter) kan men op 

voorhand een inschatting maken van het verwachte verbruik en kan men het eigen gemeten verbruik 

benchmarken met vergelijkbare gebouwen/gebruikers.  
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4.1.3.2. Alternatieve piste 

Het VEA stelt voor om, voor complexere gebouwen, technieken of concepten, waarvoor bovenstaande 

vereenvoudigde methode tekort schiet, het bouwteam meer vrijheid en vertrouwen te geven via een 

alternatieve piste.  

 

Indien het bouwteam in het begin van het proces aantoont dat het ontwerp merkelijk betere energieprestatie- 

en binnenklimaatresultaten behaalt dan een referentiegebouw en een aantal randvoorwaarden worden 
nageleefd, mag het gebruik maken van een alternatief EPB-beleidskader dat meer vrijheidsgraden biedt inzake 

na te leven procedures. Het bouwteam moet zich o.a. engageren tot commissioning van de gebouwen 

gedurende een aantal jaren. Achteraf wordt gedurende verschillende jaren opgevolgd of het gebouw in 

realiteit even goed presteert als vooropgesteld bij het ontwerp. Het EPB-beleidskader legt niet vast op welke 

manier de simulaties/berekeningen en commissioning moeten worden uitgevoerd, maar legt wel de nodige 

randvoorwaarden vast. 

4.2. RESIDENTIËLE GEBOUWEN 

4.2.1. EPW-methode 

Sinds de vorige evaluatie werden enkel de lopende studies uit het EPB-consortium afgerond en in de methode 

geïmplementeerd. Er werden geen studies naar grondige wijzigingen in de rekenmethode meer opgestart. 

Hieronder worden de aanpassingen met de grootste impact opgelijst:  

� Invoeren Ecodesignrendement voor opwekking van sanitair warm water (2016). 
� Invoeren van bepalingsmethode voor hulpenergieverbruik voor ventilatie, op basis van in-situ 

gemeten vermogen (2016). 

� Wijzigen van de bepalingsmethode van preferente en niet-preferente fractie voor opwekkers (2017) 

� Invoeren van een meer gedetailleerde methode voor het bepalen van het hulpenergieverbruik voor 

verwarming, koeling en ventilatie (2017). 

� Invoeren van uitgebreide rekenmethode voor zonneboilers (2018). 

� Invoeren van uitgebreide rekenmethode voor PV-panelen (2018). 

� Invoeren Ecodesign voor opwekking van ruimteverwarming – centrale verwarming (2018). 

� Wijzigen methode voor bepalen van invloed nachtventilatie via opengaande delen voor EPW-
eenheden (2018). 

� Invoeren Ecodesignrendement voor opwekking van ruimteverwarming – plaatselijke toestellen 

(2019). 

� Wijzigen methode voor het inrekenen van de thermische massa in EPW-eenheden (2019). 

� Invoeren van een methode voor het inrekenen van passieve koeling bij geothermische 

warmtepompen in EPW-eenheden (2019). 

4.2.2. EPC-methode (EPC+ en renovatieadvies) 

In het kader van het vernieuwingstraject voor EPC (project EPC+) zijn wijzigingen doorgevoerd aan de EPC-

rekenmethodiek en het bijhorende inspectieprotocol. De wijzigingen aan het inspectieprotocol (IP) zijn 

opgenomen in het verplichte pakket Permanente Vorming 2018. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

� Vereenvoudigd stappenplan ter bepaling van het beschermd volume. 

� Bepaling van een indicatief S-peil, dus invoer van gemene wanden. 

� Berekening van de gedetailleerde U-waarde op volle grond, dus invoer van de perimeter. 

� Inrekening van periodieke onderbrekingen van de isolatielagen in dak, muur en vloer. 
� Verfijning invoer buitenschrijnwerk en zonnewering. 

� Vereenvoudigde invoer ruimteclusters. 

� Verfijning invoer installaties ruimteverwarming en sanitair warm water: 

o Uitbreiding van de invoermogelijkheden voor ecodesign labels. 

o Automatisering van de selectie van de preferente en niet preferente opwekkers voor 

ruimteverwarming. 

o Invoer van combilus bij collectieve systemen.  
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o Aangepaste doorrekening regeling. 

o Meer differentiatie bij de toestellen voor sanitair warm water. 

� Uitbreiding van de invoer voor (de regeling van) mechanische ventilatiesystemen. 

� Herziening berekeningsmethodiek externe warmtelevering. 

� Bepaling maatregelen zonne-energie op basis van parameters uit de zonnekaart. 

� Toevoeging extra parameters ten behoeve van de automatisch gegenereerde aanbevelingen en 

kosten. 

4.3. NIET-RESIDENTIËLE GEBOUWEN 

4.3.1. EPN-methode 

De EPN-methode is pas ingevoerd in 2017, als vervanging van en uitbreiding op de vroegere EPU-methode. 

Deze methode werd de voorbije jaren echter ook al een aantal keer aangepast, voornamelijk om consistent te 

blijven met de EPW-methode. Het gaat dan voornamelijk om volgende wijzigingen:  
� Wijzigen van de bepalingsmethode van preferente en niet-preferente fractie (2017). 

� Invoeren van meer gedetailleerde methode voor bepalen van hulpenergieverbruik voor verwarming, 

koeling en ventilatie (2017). 

� Invoeren van uitgebreide rekenmethode voor zonneboilers (2018). 

� Invoeren van uitgebreide rekenmethode voor PV-panelen (2018). 

� Invoeren Ecodesignrendement voor opwekking van ruimteverwarming – centrale verwarming (2018). 

� Invoeren Ecodesignrendement voor opwekking van ruimteverwarming – plaatselijke toestellen 

(2019). 

4.3.2. EPC NR-methode 

Momenteel bestaat er voor niet-residentiële gebouwen enkel een methode voor het EPC-publiek (zie 3.2.1.3). 
 

Het VEA werkte in 2018 een methode uit voor kleine niet-residentiele gebouwen. Door de sterke link tussen 

residentiële en kleine niet-residentiële gebouwen wordt het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen (EPC 

kNR) uitgewerkt als een uitbreiding op het EPC residentieel. Beide EPC’s zullen door energiedeskundigen type 

A worden opgesteld. De formulestructuur voor het EPC residentieel en EPC kNR is eenzelfde document, 

waarbij bepaalde delen alleen van toepassing zijn voor kleine niet-residentiële gebouwen. Deze specifieke 

delen voor het EPC kNR omvatten de invloed van de functie (kantoor, handel,…), inrekenen van verlichting en 

een aangepaste methode voor koeling. Ook het certificaat voor het EPC kNR werd al uitgewerkt. Hiervoor is 

eveneens vertrokken van het EPC voor residentiële gebouwen, waarbij enkele aanpassingen specifiek voor 
kleine niet-residentiële gebouwen werden gemaakt. Het inspectieprotocol voor kleine niet-residentiële 

gebouwen vormt één document met het inspectieprotocol voor residentiële gebouwen. Het EPC zal verplicht 

zijn bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden vanaf 1 januari 2020.  
 

Het Vlaams Energieagentschap onderzoekt daarnaast of een EPC bij verkoop en verhuur van grote niet-
residentiële gebouwen  op basis van gemeten energieverbruik mogelijk is. Als basis daarvoor denkt het VEA 

aan een analoge aanpak als voor de energieaudit grote ondernemingen. Deze audit betreft de implementatie 

van artikel 8 van de energie-efficiëntierichtlijn.  
 

Het VEA schat in dat de grote niet-residentiële gebouwen voornamelijk commercieel uitgebate gebouwen in 

eigendom van bedrijven zijn, met handel en kantoor als de meest voorkomende functies. Daarom is de piste 

van de energieaudit grote ondernemingen een logisch alternatief. Deze benadering is gebaseerd op gemeten 

verbruik. Een energiedeskundige moet een energiebalans invullen en maatregelen aangeven. Het is de 

bedoeling om daaraan een masterplan voor het gebouw te koppelen, met te nemen stappen naar de lange 

termijndoelstelling van 2050, met name klimaatneutraliteit. 
 

Het VEA onderzoekt de piste op basis van gemeten verbruik verder, omdat een berekend energieverbruik van 

dergelijke grote en vaak ook complexe gebouwen, heel ingewikkeld en duur wordt, terwijl na een verkoop of 

verhuur deze gebouwen ook zeer vaak worden heringericht of zelfs volledig gestript.  
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5. FREQUENTIE EVALUATIE 

In dit hoofdstuk wordt de problematiek besproken van de doorlooptijd van een voorstel uit de evaluatie 

voordat het zijn weg vindt naar de werkelijke uitvoering. Die is veel langer dan de huidige frequentie van de 

evaluatie om de twee jaar (vier jaar voor de procedures). Het VEA stelt daarom voor om de frequentie van  de 

evaluatie meer in overeenstemming te brengen met de werkelijke doorlooptijd van de voorstellen. 

 

5.1. IMPLEMENTATIETIJD 

Een voorstel dat gelanceerd wordt in een evaluatie zoals deze, heeft nog een lange weg te gaan eer het in de 

praktijk komt. Bovendien is er voor bepaalde van die voorstellen al een lange weg afgelegd, bijvoorbeeld door 

het uitvoeren van een voorgaand onderzoek, zoals de studies naar de kostenoptimale eisen. 

 

Het duurt gemiddeld ongeveer een jaar voor de voorstellen in een definitief goedgekeurd wijzigingsbesluit 
staan. Hoe de wetgeving precies tot stand komt, staat op volgende pagina beschreven: 

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaams-parlement/werking-van-het-vlaams-parlement/hoe-komt-vlaamse-

wetgeving-tot-stand. 

 

Voor een wijzigingsdecreet geldt een gelijkaardige doorlooptijd. Voor bepaalde voorstellen is het nodig dat er 

eerst een rechtsgrond wordt gemaakt in het Energiedecreet, voordat de uitvoering in het Energiebesluit kan 

worden opgenomen. De doorlooptijd loopt dan verder op. 

 

De besluitvorming ligt in handen van het Vlaams Parlement (bij een decreet) en bij de Vlaamse Regering (bij 

een besluit). Het VEA kan pas communiceren over het beleid van zodra er definitief beslist is en de definitieve 
teksten bekend zijn. 

 

Ook de softwareontwikkeling kan pas van start gaan eens de definitieve teksten grotendeels gekend zijn. Het 

implementeren van bijkomende wijzigingen kent in ideale omstandigheden ongeveer een doorlooptijd van 6 

maanden. 

 

De stakeholdersverenigingen die de ontwerpers, ingenieurs en aannemers vertegenwoordigen, hebben tijdens 

het structureel EPB-overleg met het VEA al meermaals aangehaald dat een beslissing die een wijziging van de 

eisen inhoudt, of die een volledig nieuw onderdeel vormt (zoals het S-peil), liefst minstens één jaar voor het in 

werking treedt, zou moeten worden bekendgemaakt en beschikbaar moet zijn in de software. Alleen dan 
kunnen de professionelen zich voldoende inwerken om de burgers voldoende te kunnen bijstaan en te 

informeren over hun verplichtingen. Hoewel de eisen gekoppeld zijn aan nieuwe vergunningsaanvragen vanaf 

een bepaalde datum is er ook voor het opmaken van een vergunningsdossier een voortraject, waarbij de 

architecten de burgers (hun klanten) correct moeten kunnen informeren. 

 

5.2. DOORLOOPTIJD BOUWWERKEN 

Net zoals bij het opmaken van de wetgeving, kennen de bouwprojecten die aan de 

energieprestatieregelgeving moeten voldoen ook een bepaalde doorlooptijd. Deze bedraagt makkelijk meer 

dan 2 jaar. 

 
De eisen, zoals bepaald in het Energiebesluit, zijn steeds gekoppeld met de aanvraagdatum van de 

omgevingsvergunning of de datum van melding. Het duurt dan vaak nog meerdere jaren voor de bouwwerken 

werkelijk zijn uitgevoerd. 
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De wetgeving rond ruimtelijke ordening (ondertussen omgeving) bepaalt dat de werken binnen de 2 jaar 

moeten worden gestart. Na deze start van de werken moet binnen 3 jaar de ruwbouw winddicht zijn, zoniet 

vervalt de vergunning. Dit is niet noodzakelijk een einde van de EPB-gerelateerde werken. De 

energieprestatieregelgeving legt daarom specifiek een uiterste indientermijn vast die maximum 5 jaar is na het 

verlenen van de vergunning. 

 

Uit het cijferrapport met de gegevens uit de energieprestatiedatabank (zie 3.1.1.1), kan deze doorlooptijd voor 

EPB-dossiers duidelijk worden afgeleid. Op onderstaande grafiek wordt de gemiddelde doorlooptijd van 

projecten tussen het moment van de vergunningsaanvraag en het moment van het indienen van de EPB-

aangifte getoond. Om de figuur niet te overladen, worden alleen aangiften vanaf aanvraagjaar 2011 getoond. 
Die doorlooptijd omvat de termijn van de vergunningsaanvraag naar de eigenlijke vergunning, de termijn naar 

de start van de werkzaamheden en het ganse bouwproces tot ingebruikname. Na de ingebruikname was er 

voor deze dossiers nog zes maand de tijd om de EPB-aangifte in te dienen. 

 

 

Grafiek 1 - aantal ingediende EPB-aangiften volgens aanvraag- en indienjaar voor aangiften vanaf aanvraagjaar 2011 

De grafiek toont dat de doorlooptijd vlot twee, drie of meer jaar bedraagt. Bijvoorbeeld: van aanvraagjaar 

2011 zijn er ongeveer 9.500 EPB-aangiften ingediend in 2013, meer dan 10.000 in 2014, ongeveer 7.500 in 

2015, en zelfs ruim 5.500 in 2016. De curve van 2011 vertoont haar piek op indienjaar 2014. De curve van 2013 

piekt in 2016.  

 

Deze doorlooptijd zorgt ervoor dat de resultaten van het beleid pas ruim na het invoeren ervan kunnen 

worden geanalyseerd. Uit het cijferrapport blijkt bijvoorbeeld bij het hoofdstuk ‘resultaten in cijfers’ dat 
meestal representatieve cijfers beschikbaar zijn voor dossiers met een aanvraagdatum van 3 jaar of meer 

geleden. In het vorig cijferrapport (versie mei 2018, gegevens tot eind 2017) was het aantal ingediende EPB-

aangiften van projecten met een vergunningsaanvraag in 2016 en in 2017 nog zeer laag, respectievelijk 2.263 

en 88. De resultaten van 2015 waren representatief. De resultaten van 2016 waren voorzichtig te 

interpreteren. De resultaten van aanvraagjaar 2017 werden verder niet opgenomen. 

 

De analyses van de ingediende EPB-aangiften zijn een goede bron om de haalbaarheid van de eisen na te gaan. 

Zoals hierboven blijkt heeft het wel een tijd nodig eer deze gegevens beschikbaar komen. Het is op dit moment 

bijvoorbeeld nog niet mogelijk om EPB-aangiften te analyseren voor EPN-gebouwen of om de invloed van de 

verstrenging van het minimumaandeel hernieuwbare energie in 2017 en 2018 na te gaan. 
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5.3. BESLUIT EN VOORSTEL 

Het VEA stelt voor om de verplichte termijn in het Energiedecreet op te trekken tot 5 jaar, in 

overeenstemming met de duur van een legislatuur op het Vlaams niveau. 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de totale doorlooptijd van voorstel tot EPB-aangifte makkelijk 4 à 5 jaar kan duren. 

Bepaalde voorstellen uit de EPB-evaluatie van 2015 zijn op dit moment nog niet zichtbaar in de EPB-aangiften. 

Strikt wettelijk gezien is het echter vereist ze toch te evalueren, omwille van de vermelding in het 

Energiedecreet van de 2-jaarlijkse termijn. Deze termijn zorgt zo onbewust voor het evalueren van 
maatregelen die zelf nog niet tot rijpheid zijn gekomen. Ook kan dan nog niet worden geput uit de schat aan 

informatie die uit de EPB-aangiften kan worden gehaald. 

 

Ook uit de startverklaringen kan informatie over het E-peil worden gehaald. Sinds aanvraagjaar 2011 wordt bij 

de startverklaring een voorafberekening ingediend. Het blijkt echter dat het gemiddelde E-peil voor de 

startverklaringen duidelijk hoger ligt dan het gemiddelde E-peil voor de EPB-aangiften. De startverklaringen 

geven een minder ambitieus beeld dan de uiteindelijke aangiften, zoals te zien in onderstaande grafiek. Voor 

een evaluatie van de eisen zijn de startverklaringen dan ook onvoldoende betrouwbaar. 

 

Grafiek 2 – gemiddelde E-peil voor startverklaringen en aangiften, per aanvraagjaar 

 
 

De 2-jaarlijkste evaluatietermijn zorgt er ook voor dat de energieprestatieregelgeving aan een hoog tempo 

moet verder ontwikkelen, terwijl de stakeholders en indirect ook de burgers net vragende partij zijn voor een 

ruim voorzienbaar en stabiel beleid. 

 

Het optrekken van deze termijn kan hiervoor een oplossing bieden. Dat wil niet zeggen dat er tussenin geen 

bijsturingen of aanpassingen kunnen gebeuren, wanneer problemen opduiken of bijvoorbeeld het jaarlijks 

cijferrapport een duidelijke afwijking toont. Het is dan echter niet nodig om het volledige eisenpakket te gaan 

evalueren, maar er kan dan gerichte actie worden ondernomen. 
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BIJLAGE A: FEEDBACK 

In deze bijlage wordt de feedback besproken die het VEA ontving tijdens het publieke feedbackmoment van 12 

juni tot 1 juli 2019. De feedback wordt thematisch gegroepeerd volgens het onderwerp. 

A.1. FEEDBACK OMZETTING HERZIENE EPBD-RICHTLIJN 

A.1.1 Temperatuurregeling (Paragraaf 2.4) 

Indiener 

Feedback: 

GO! 

Samenvatting 

feedback: 

Temperatuurregeling per lokaal is bij vloerverwarming niet rendabel. De kosten voor 

sturing van een kring lopen op tot 600 € (t.o.v. een thermostatische radiatorkraan die 50€ 

kost). De mogelijke opbrengsten zijn bovendien beduidend lager omwille van de trage 

werking van vloerverwarming en de bijhorende nood aan een constant 

temperatuursregime. Bepaalde kleinere ingesloten ruimtes hebben daarnaast weinig 

warmteverliezen.  

Tegenvoorstel: We stellen een minimale oppervlakte voor van 50 m² (gemiddelde grootte van een 

klaslokaal). Een alternatief zou kunnen zijn om enkel ruimtes voor menselijke bezetting te 

beschouwen. 

Voorstel VEA: De opmerking is in lijn met de bevindingen van het VEA. Het VEA neemt deze bijkomende 

input mee in de uitwerking van de concrete omzetting. Geen bijkomende tekstaanpassing 

nodig. 

A.1.2 Technische bouwsystemen (Paragraaf 2.6) 

Indiener 

Feedback: 

OVED 

Samenvatting 

feedback: 

Een voorbeeld: een eigenaar vervangt eerst zijn ramen, wil daarna eerst isoleren en dan 

pas de ketel vervangen door een ketel, correct gedimensioneerd voor de lagere 

warmtebehoefte na dakisolatie. Strikt genomen moet de ketel samen met de ramen 

vervangen, dus gedimensioneerd voor de hogere warmtevraag. Dat is onlogisch. 

Tegenvoorstel: Er moet meer aandacht zijn voor doordachte gefaseerde renovaties en consistentie tussen 

procedures. 

Voorstel VEA: De installatie-eisen zijn enkel van toepassing bij gebouwen waarvoor tussenkomst van een 

architect nodig is. De architect (eventueel bijgestaan door een EPB-verslaggever of 

energiedeskundige) is dan ook de geschikte persoon om logische beslissingen te nemen in 

een gefaseerde renovatie. De EPB-eisen houden geen verplichting in tot het vervangen van 
een ketel. Enkel als bepaalde werken gebeuren aan de installatie is het mogelijk dat het 

rendement zo slecht is dat een nieuwe ketel nodig is. Dat is in principe enkel het geval bij 

grotere verbouwingswerken en bij oudere ketels, waarbij een vervanging sowieso loont. 

A.1.3 Inspectie van verwarmings- en koelingsinstallaties (Paragraaf 2.8) 

Indiener Feedback: OVED 

Samenvatting 

feedback: 

Het is inderdaad niet zinvol om de keuringen aan EPC of EPB te koppelen. Het is echter 

wel belangrijk dat de eindgebruiker de bomen door het bos blijft zien. 

Tegenvoorstel: Een stroomlijning voor alle types keuringen of een integratie (die enkele jaren geleden 

niet gelukt was) is aangewezen. 

Voorstel VEA: Het VEA zit in dit kader samen met DOMG om de instrumenten zoveel mogelijk te 

stroomlijnen. Dit wordt nog eens expliciet aan de tekst toegevoegd. 
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A.1.4 Gebouwautomatisatie- en gebouwcontrolesystemen (Paragraaf 2.9) 

Indiener 

Feedback: 

Agion, GO! en DIKO 

Samenvatting 

feedback: 

Belangrijkste reden waarom oude schoolgebouwen op energetisch vlak ondermaats zijn en 

dreigen te blijven is niet een gebrek aan monitoring, maar een gebrek aan financiële 
middelen om deze problemen aan te pakken. Het plaatsen van deze systemen vraagt een 

gigantische initiële investeringskost van enkele tientallen miljoenen euro. Daarnaast moet 

men ook rekening houden met recurrente personeelskosten voor opvolgen en bijsturen. 

Deze kosten zorgen er dan voor dat de eigenlijke energiebesparende maatregelen niet 

kunnen worden uitgevoerd. 

Tegenvoorstel: Een maximale vrijstelling voor bestaande gebouwen waarvoor geen ingrijpende 

verbouwingswerken of verbeteringswerken (kunnen) worden uitgevoerd. Een alternatief 

voor de onderwijssector zou het (voorlopig) beperken tot energiemonitoring (gasteller + 

elektriciteitsmeter) tegen eind 2025 voor bestaande gebouwen met een stookplaats > 290 

kW kunnen zijn. 

Voorstel VEA: In het voorstel van VEA is een mogelijkheid voorzien om uitzonderingen te bepalen voor 

gevallen waarin het technisch of economisch niet haalbaar is de systemen te plaatsen. De 

specifieke uitzondering moet nog worden uitgewerkt. Mogelijks is deze argumentatie ook 
van toepassing op andere (publieke) sectoren. Het VEA werkt dit verder uit in overleg met 

de stakeholders. Dit wordt expliciet aan de tekst toegevoegd. 

 

Indiener 

Feedback: 

OVED 

Samenvatting 

feedback: 

Het is niet duidelijk of het VEA de systemen wil koppelen aan alle EPC’s voor niet-

residentiële gebouwen en dus ook het EPC kNR voor de kleine niet-residentiële gebouwen. 

Dergelijke systemen lijken niet zinvol bij bv. kleine handel en kantoortjes. 

Tegenvoorstel: Onderzoeken om enkel te koppelen/integreren met het EPC grote niet-residentiële 

gebouwen. 

Voorstel VEA: Dit is ook wat het VEA bedoelt in het voorstel. De tekst wordt in die zin verduidelijkt. 

A.1.5 Informatieverstrekking (Paragraaf 2.10) 

Indiener 

Feedback: 

OVED 

Samenvatting 

feedback: 

Indien Europa hier oproept om laagdrempelige steunpunten, zoals de steunpunten 

duurzaam bouwen, verder uit te werken / subsidiëren, dan kan het niet de bedoeling zijn 

dat professionals een concurrentiestrijd moeten aangaan met gesubsidieerde diensten. 

Tegenvoorstel: De taak van dergelijke steunpunten moet beperkt zijn tot (degelijk) eerstelijnsadvies voor 

renovatie of nieuwbouw, en voor zeer specifieke doelgroepen die een gewone professional 
niet kunnen betalen, en doorverwijzen naar de vrije markt. 

Voorstel VEA: In deze evaluatie wordt het artikel als omgezet beschouwd omwille van de aanwezigheid 

van een advies op het nieuwe EPC. Het digitale platform van de woningpas wordt aanzien 

als een ‘centraal aanspreekpunt’. De werking van de steunpunten en/of de energiehuizen 

valt niet in de scope van deze evaluatie en wordt hier dus verder niet besproken. 

A.1.6 Uitdrukking van de eis (Paragraaf 2.11) 

Indiener 

Feedback: 

Filip Van den Borre (burger) 

Samenvatting 

feedback: 

Momenteel geeft EPB en EPC een relatieve inschatting van energieverbruik: het 

energieverbruik wordt gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte. Als norm, om 
verschillende gebouwen met elkaar te vergelijken, is dit zinvol. In de praktijk zal een groter 

gebouw echter meer verbruiken dan een klein gebouw bij een overeenkomstig E-peil. 
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Tegenvoorstel: Voor een potentiële koper of huurder, die een zicht heeft op zijn specifieke vereisten (bv. 

gezinsgrootte),  zou het logischer zijn indien minstens de absolutie waarde (E-peil 
vermenigvuldigd met oppervlakte) gecommuniceerd zou worden.  

Voorstel VEA: De EPBD-richtlijn bepaalt expliciet dat de eis/ het kengetal uitgedrukt moet worden in 
kWh/m² (of toch in directe relatie daarmee). Daarnaast is er ook een wezenlijk verschil 

tussen het theoretisch berekend en het werkelijke energieverbruik. Het jaarlijks primair 

energieverbruik wordt berekend met een gestandaardiseerd gebruikersprofiel en houdt 

ook rekening met verliezen van niet ter plaatse opgewekte energie (bv. 

elektriciteitscentrales). Het werkelijke energieverbruik is daarentegen sterk onderhevig aan 

gebruikersgedrag en beschouwt enkel de energieafname aan de meter. Het VEA ziet het 

belang van het absolute energieverbruik in. Zowel op het EPC bestaande gebouwen als het 

EPC bouw wordt dan ook vermelding gemaakt van het totaal primair verbruik in kWh 

(berekend). Daarnaast wordt in het kader van het project EPB/EPC 2.0 (zie 4.1.3) 
onderzocht of het EPC kan uitgebreid worden met een benchmarking van het werkelijk 

verbruik op basis van een statistische analyse van het werkelijk energieverbruik van een 

representatieve set van gebouwen met een bestaand EPC (en dus berekend 

energieverbruik).  

 

A.2. FEEDBACK BELEID ENERGIEPRESTATIE GEBOUWENPARK 

A.2.1 Instrument EPC (Paragraaf 3.1.1.2, 3.2.1.2 en 3.2.1.3) 

Indiener 

Feedback: 

InDUfed (glasindustrie) 

Samenvatting 

feedback: 

Het EPC gemene delen is verplicht vanaf 2022 voor alle gebouwen met minstens twee 

wooneenheden. 

Tegenvoorstel: Verplicht EPC voor alle gebouwen vanaf 2022 (alle woningen, alle niet-residentiële 

gebouwen, alle publieke gebouwen) 

Voorstel VEA: Dergelijke verplichting is niet opgenomen in de EPBD-richtlijn en kan dus op korte termijn 

niet worden uitgevoerd. Daarnaast is het EPC kNR pas geïntroduceerd en het EPC-NR is nog 

niet beschikbaar. Voor het residentiële gebouwenpark zijn er momenteel bijna 1,4 miljoen 

EPC’s (zowel bestaand als nieuwbouw) op een totaal van meer dan 3 miljoen. Dat wil 
zeggen dat nog bijna 2 miljoen EPC’s zouden moeten opgemaakt worden in een zeer korte 

tijdsspanne. Daarvoor zijn onvoldoende energiedeskundigen beschikbaar. Dergelijke 

beslissing dient te worden genomen door het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering 

en kadert best in een groter geheel (bv. invloed van het EPC op de woonfiscaliteit). In het 

actieplan niet-residentiële gebouwen is wel een dergelijk voorstel opgenomen voor de niet-

residentiële gebouwen vanaf 2025. Het voorstel wordt niet weerhouden binnen de scope 

van deze evaluatie. 

A.2.2 Instrument EAP (Paragraaf 3.1.1.3) 

Indiener 

Feedback: 

OVED 

Samenvatting 

feedback: 

Er is inderdaad nauwelijks vraag naar het EAP in zijn huidige vorm. Er is echter wel veel 

zinvolle EAP-kennis, o.a de principes van de energiebalans (op basis van werkelijke 

verbruiken) 

Tegenvoorstel: Deze kennis zou kunnen overgeheveld worden naar de Energiedeskundigen Type A (EPC) 

als meerwaarde voor het EPC+ 
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Voorstel VEA:  In het kader van EPB/EPC 2.0 wordt onderzocht hoe de link met de werkelijke verbruiken 

op basis van statistische analyse kan gebeuren (zie ook 4.1.3.1). Wanneer dit praktisch kan 
worden toegepast, is het uiteraard ook de bedoeling om zowel de EPB-verslaggevers als de 

energiedeskundigen type A daar meer achtergrond over te geven. Daarnaast blijkt dat de 

meeste energiedeskundigen type B die de laatste jaren nog een EAP opstelden ook 

beschikken over een erkenning als energiedeskundige type A en dat deze kennis dus niet 

noodzakelijk verloren gaat. 

A.2.3 E-peil eis nieuwbouw residentieel (Paragraaf 3.1.2.2) 

Indiener 
Feedback: 

OVED 

Samenvatting 
feedback: 

Is 10% meerkost op een totaal bouwbudget van 300.000 euro wel nog verantwoord en 
haalbaar? Dat verdien je toch nooit terug via je lagere energiefactuur? 

Tegenvoorstel: / 

Voorstel VEA: In de haalbaarheidsstudie werd naast de initiële investeringkost ook een totale actuele kost 
berekend. Deze laatste houdt ook rekening met de kosten tijdens een gebruiksduur van 30 

jaar, zoals voorgeschreven door de Europese Commissie in de berekeningsmethode voor 

het kostenoptimum. Het is net de bedoeling om te onderzoeken of een hogere investering 

aan het begin kan worden terugverdiend. Uit de berekeningen in de studie blijkt dat de 

berekende totale kosten (dus over een periode van 30 jaar) beduidend lager zijn en dat 

bepaalde E30 pakketten zelfs kostenoptimaal waren geworden, dus een lagere totale kost 

hadden. Het VEA zal de tekst in die zin verduidelijken. 

A.2.3 E-peil eis IER residentieel (Paragraaf 3.1.2.3) 

Indiener 

Feedback: 

Bouwunie 

Samenvatting 

feedback: 

De verstrenging van E-peil IER  moet worden gebaseerd op een evaluatie van de ingediende 

EPB-aangiftes. 

Tegenvoorstel: Afwachten wat de resultaten geven van IER nu, dan die van 2020 ipv nu al E60 vast te 

leggen voor 2025. 

Voorstel VEA: De finaliteit van de langetermijndoelstelling van het Renovatiepact is geen onderwerp van 

deze evaluatie. Deze doelstelling werd vastgelegd door de Vlaamse Regering. Een gevolg 

daarvan is dat de doelstelling E60 voor IER vaststaat voor 2050. Gebouwen die op dit 

moment ingrijpend gerenoveerd worden, zullen vermoedelijk de komende dertig jaar niet 

meer worden gerenoveerd. Om lock-ins te vermijden wordt de eis daarom best zo snel 

mogelijk gelijk gesteld met het langetermijnpad. Het jaarlijks cijferrapport (zie ook 3.1.1.1) 

bevat al gegevens voor ingediende EPB-aangiftes van IER. Daaruit blijkt dat het gemiddelde 

E-peil jaarlijks daalt en al ruim onder E70 ligt. Voor eengezinswoningen ligt het zelfs al 

onder E60. Het VEA stelt voor om deze analyse toe te voegen aan de tekst. 

 

Indiener 

Feedback: 

Verozo 

Samenvatting 
feedback: 

De EPBD-Richtlijn wijst op het belang van de energiebalans van elementen van de 
bouwschil. Enerzijds verliezen ze warmte, maar anderzijds zijn er ook warmtewinsten die 

het energieverbruik in koele, maar zonnige dagen kunnen beperken. Een studie toont aan 

dat een venster met U-waarde 1,3 – 1,1 en g-waarde 0,6 voor het reduceren van de 

verwarmingskost betere prestaties oplevert dan een venster met U-waarde 0,8 en g-

waarde 0,4. Belang van een goede communicatie rond dit onderwerp. 

Tegenvoorstel: In de langtermijndoelstelling van het Renovatiepact zou bij het maatregelpakket ook een 

minimale g-waarde moeten worden opgenomen met daarnaast een maatregel ‘mobiele 

buitenzonnewering’. 
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Voorstel VEA: De finaliteit van de langetermijndoelstelling van het Renovatiepact is geen onderwerp van 

deze evaluatie. Deze doelstelling werd vastgelegd door de Vlaamse Regering. De opmerking 
wordt evenwel doorgegeven. In de rekenmethodologie voor de energieprestatie wordt dit 

effect reeds ingerekend. Bij de aanbevelingen op het EPC wordt al melding gemaakt van 

het belang van het buitenhouden van de warmte in de zomer. Er wordt dan ook 

gesuggereerd om bij de renovatie al rekening te houden met de plaatsing van 

buitenzonnewering om de plaatsing van een koelinstallatie te vermijden. 

 

A.2.4 S-peil eis (Paragraaf 3.1.2.4) 

Indiener 

Feedback: 

Bouwunie, NAV, InDUfed 

Samenvatting 

feedback: 
• Er is nog geen evaluatie mogelijk op basis van werkelijke dossiers. 

• Hogere bouwkosten. Deze kunnen enerzijds een rem zetten op de bouwactiviteit, 

bouwen minder betaalbaar maken. Anderzijds kunnen hogere bouwkosten er ook 

voor zorgen dat er gekozen wordt voor de boete. Zeker als het S-peil keuzevrijheid 

beperkt (vrije oriëntatie, optimale natuurlijke lichtkwaliteit,…) 

• Architecten en bouwprofessionelen krijgen onvoldoende tijd om voeling te krijgen 
met de impact van  keuzes bij het ontwerp op het S-peil. Op die manier raken ze de 

voeling met de EPB-regelgeving kwijt. Dit leerproces vraagt tijd. 

• De impact van bepaalde parameters is onzeker en moeilijk op voorhand in te 

schatten, o.a. luchtdichtheid, energiebalans, maar ook onvoorziene 

omstandigheden tijdens de bouwfase 

• Woningen met lage inertie worden benadeeld. Er wordt geen rekening gehouden 

dat deze woningen ook sneller afkoelen. 

• Het S-peil is niet vanzelfsprekend bij elk ontwerp. Ontwerpers ervaren dit als een 

beknotting van de ontwerpvrijheid. Facetten als gebruikscomfort, leefkwaliteit, 

voldoende daglicht, intelligente ruimte-indeling, een gevoel van welbevinden, 

functionaliteit en duurzaamheid blijken moeilijk verenigbaar met het S-peil. 

• De impact van het volume op het S-peil is een benadeling van grotere gezinnen, 

waar ruimere woningen noodzakelijk zijn. Zijn kleinere woningen altijd energie-

efficiënter dan grotere woningen met dezelfde vorm? 

 

Tegenvoorstel: Een grondige evaluatie van werkelijk ingediende EPB-aangiftes afwachten en/of de 

verstrenging naar S28 uitstellen. 
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Voorstel VEA: Het VEA overloopt puntsgewijs de verschillende feedbackpunten: 

• Er zijn inderdaad nog niet voldoende EPB-aangiften ingediend met een S-peil. Dat 

wil niet zeggen dat er nog geen grondige analyse voorafgegaan is aan de invoering 

van het S-peil. In de studie naar het eisenpakket uit 2015, waaruit deze indicator is 

ontstaan, werd een zeer groot aantal werkelijke geometrieën (uit de EPB-databank) 

doorgerekend. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de huidige bouwpraktijk daar 

opeens sterk van zou afwijken. De gemaakte analyses zijn dus normaal gezien nog 

steeds geldig. 

• Het S-peil zorgt niet noodzakelijk voor algemeen hogere bouwkosten. Het is wel zo 
dat een zeer beperkte groep geometrieën bijkomende maatregelen moeten nemen 

en dus mogelijks duurder worden. Voor de grootste groep woningen is het S-peil 

echter zonder bijkomende maatregelen haalbaar. 

• Het klopt dat het S-peil een heel andere affiniteit vereist dan de al bestaande 

indicatoren. Aangezien in sommige gevallen ontwerpers pas laat geconfronteerd 

worden met de gevolgen van hun ontwerp, namelijk als ze zelf geen verslaggeving 

doen en de resultaten pas vernemen bij het opstellen van de startverklaring, kan 

het leerproces voor deze nieuwe indicator inderdaad meerdere jaren in beslag 

nemen. Uitvoerende aannemers worden zelfs nog later hiermee geconfronteerd. 
Het VEA heeft begrip voor dit argument en stelt daarom voor om de aanscherping 

van het S-peil naar S28 pas door te voeren in 2022. Op dat moment bestaat het S-

peil 4 jaar. In elk geval gebeurt er nog een evaluatie van het eisenniveau op basis 

van ingediende EPB-aangiftes in de loop van 2020. Het VEA past de tekst in die zin 

aan. 

• Dat de impact van bepaalde parameters onzeker is, kan aanleiding geven tot een 

aanpassing van de manier van werken. Zo is het perfect mogelijk om al tijdens de 

werken een luchtdichtheidsmeting uit te voeren om de belangrijkste luchtlekken op 

te zoeken en te voorkomen. De uitkomst van de uiteindelijke meting is dan minder 
onzeker. Dergelijke aanpak is ook positief voor de uitvoeringskwaliteit. 

Onvoorziene omstandigheden tijdens de bouw hebben niet enkel invloed op het S-

peil maar mogelijk ook op alle andere energieprestatie-indicatoren (U-waardes, E-

peil,…) Voor die indicatoren leidt dat niet tot het onhaalbaar zijn van de eisen. 

• Bij de berekening van zowel de koelvraag als de netto-energiebehoefte voor 

koeling wordt rekening gehouden met de capaciteit van de constructie. Het klopt 

dus niet dat hier geen rekening mee wordt gehouden. 

• De aangehaalde aspecten staan niet in oorzakelijk verband met het S-peil. Het is 

niet zo dat een lager S-peil automatisch zorgt voor minder gebruikscomfort, minder 

leefkwaliteit, onvoldoende daglicht, slechte ruimte-indeling, een gevoel van 

onbehagen, ontbreken van functionaliteit of duurzaamheid. Het is de kracht van 

een goede ontwerper om met de gestelde randvoorwaarden om te gaan. Net dat 

geeft de architect een meerwaarde.  

• De normalisering op basis van de vormefficiëntie in het S-peil werd net ingevoerd 

omdat voorheen grote woningen bevoordeeld werden. Het is dus niet zo dat grote 

woningen door de vormefficiëntie benadeeld worden, ze worden net gelijker 
behandeld. Als we naast de normaliseringen ook een blik werpen op het absolute 

verbruik, dan zal een grote woning meer verbruiken dan een kleinere woning. De 

energieprestatie-indicatoren houden geen rekening met gebruikersgedrag en dus 

ook niet met het aantal bewoners van een woning. Een grote woning voor een 

groot gezin kan daarna verkocht worden aan een klein gezin. Gegevens van het 

kadaster geven bovendien aan dat het aandeel grote gezinnen sterk afneemt en 

steeds meer gezinnen van 1 persoon voorkomen. 
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A.2.5 Andere eisen (Paragraaf 3.1.2.5) 

Indiener 

Feedback: 

InDUfed 

Samenvatting 

feedback: 

De EPBD Richtlijn, Bijlage 1, §4 ("Er wordt rekening gehouden met de positieve invloed van 

het daglicht") dient omgezet te  worden. 

Tegenvoorstel: In de EPB-eisen zou een minimum glasoppervlak (verticaal glas 1/6 & dakbeglazing 1/8) en 
naleving van NBN EN 17037:2019 voor alle gebouwen moeten worden ingevoerd 

Voorstel VEA: De Richtlijn is al omgezet op dit punt, door het inrekenen van de warmtewinsten via 
beglazing. Uit de vorige evaluaties, de studie rond het eisenpakket in 2015 en de opstart 

van het project EPB/EPC 2.0 is gebleken dat het niet wenselijk is om het pakket aan eisen 

nog verder uit te breiden, maar eerder te vereenvoudigen. Een minimum glasoppervlakte 

maakt bovendien al deel uit van de Vlaamse Wooncode. Dit voorstel wordt niet 

weerhouden in de evaluatie. 

 

Indiener 

Feedback: 

Verozo 

Samenvatting 

feedback: 

Het oververhittingsprobleem wordt nog teveel benadrukt als een mogelijk aandachtspunt. 

Voor nieuwbouw gaat de evolutie naar meer appartementen. Voor bestaande bouw 

moeten we naar ingrijpende energetische renovatie. 

Tegenvoorstel: Voor IER zou de oververhittingseis ook moeten worden toegepast. Voor beide zou 

buitenzonwering op zuid, zuidoost, zuidwest georiënteerde vensters als een van de 

verplichte maatregelen moeten voorzien worden. 

Voorstel VEA: Uit de vorige evaluaties, de studie rond het eisenpakket in 2015 en de opstart van het 

project EPB/EPC 2.0 is gebleken dat het niet wenselijk is om het pakket aan eisen nog 

verder uit te breiden, maar eerder te vereenvoudigen. De maatregelen rond koeling en de 

bouwschil (waaronder dus buitenzonnewering, maar ook vaste beschaduwing) hebben een 
prominente plaats gekregen in het S-peil. Bovendien wordt de invloed van deze parameters 

ook ingerekend in het E-peil. Dit voorstel wordt niet weerhouden in de evaluatie. 

A.2.6 E-peil eis nieuwbouw niet-residentieel (Paragraaf 3.2.2.2) 

Indiener 

Feedback: 

OVED 

Samenvatting 

feedback: 

‘zuinigere verlichting waardoor het E-peil nog daalt’: Dat is in realiteit enkel zo als er de 

correcte fluxcodes voor verlichting en andere EPB-details correct op het stavingsstuk staan, 

wat heel vaak niet voorhanden is, dus strikt genomen niet mag worden aanvaard door 

verslaggevers. 

Tegenvoorstel: Graag meenemen in heel de stavingsproblematiek en vereenvoudiging in EPB/EPC 2.0 

Voorstel VEA: 

 

Het klopt inderdaad dat de kostenoptimale berekening geen kosten kan inrekenen voor het 

ontbreken van staving. Daarom dat bij de haalbaarheidsstudie (residentieel) specifiek 
wordt aangehaald dat dit een aandachtspunt blijft. Het is inderdaad de bedoeling om hier 

in het project EPB/EPC 2.0 de nodige aandacht aan te besteden.  

 

Indiener 

Feedback: 

OVED 

Samenvatting 

feedback: 

Het volgen van een afwijkingsprocedure voor monofunctionele uitbreidingen is een 

tijdrovende bezigheid. 

Tegenvoorstel: Het lijkt ons beter werkbaar om een standaardafwijking toe te staan voor dergelijke 

monofunctionele uitbreidingen. 
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Voorstel VEA: 

 

Het VEA vermoedt dat het sowieso slechts om een beperkt aantal dossiers zal gaan. Het 

principe blijft dat er pas een algemene afwijking wordt uitgewerkt als een significant aantal 
afwijkingsaanvragen hierover handelen, waarvoor telkens dezelfde beslissing kan worden 

genomen. Bovendien zal waarschijnlijk een projectspecifieke (afwijkende) eis nodig blijven. 

A.3. FEEDBACK METHODIEK 

A.3.1 Project EPB/EPC 2.0 (Paragraaf 4.1.3) 

Indiener 
Feedback: 

BMP 

Samenvatting 
feedback: 

BMP steunt ten volle de vaststelling van de noodzaak om de EPB-rekenmethode te herzien 
en te vereenvoudigen. De meeste actoren in de bouw zijn actief in de 3 Gewesten 

waardoor een geharmoniseerde EPB-berekeningsmethode tot een beter inzicht en 

toepassing van de EPB-reglementering zou bijdragen. 

Tegenvoorstel: De oefening zou dus samen met de andere Gewesten gedaan moeten worden met het oog 

op een geharmoniseerde EPB-berekeningsmethode in de 3 Gewesten 

Voorstel VEA: Het VEA probeert zoveel mogelijk verder te werken in samenwerking met de andere 

Gewesten. Het VEA bekijkt welkt acties kunnen worden opgestart in het kader van het 

gezamenlijk EPB-platform van de drie Gewesten. De bevoegdheden zijn echter gewestelijk 

en dus is het mogelijk dat bij het politieke beslissingsproces andere accenten worden 

gelegd of andere beslissingen worden genomen. Dat is een onvermijdbaar gevolg van de 

Belgische staatsstructuur. 

 

Indiener 

Feedback: 

Agoria 

Samenvatting 

feedback: 

Het is niet noodzakelijk een vereenvoudiging van de methode om de invoer te 

vereenvoudigen. Bijvoorbeeld: Wanneer je met 2 gegevens een 3e parameter moet 

berekenen, moet je een formule toevoegen aan de achtergrond methodiek en deze dus 

complexer maken. 
Wat betreft de correctiefactoren voor innovatie: het kan nodig zijn om deze te veranderen 

indien een methode op uurlijkse basis wordt toegepast. 

Tegenvoorstel: De vermelding ‘vereenvoudiging van de methode’ kan best veranderd worden in een 

‘vereenvoudiging van de invoer’ + vermelding van de mogelijkse aanpassing van de 

correctiefactoren. 

Voorstel VEA: De mate van vereenvoudiging van de methode of hoe dergelijke correctiefactoren zouden 

toegepast kunnen worden is nog in volle ontwikkeling. Het is dan ook niet opportuun om 

in deze tekst teveel in detail te treden en bepaalde pistes uit te sluiten. De tekst wordt dan 

ook niet aangepast. 

 

 


