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Inhoud

Reactie Vlaams Energieagentschap op Renovation Wave

Kansen en uitdagingen, verder behoeften,…, 

Link grote lijnen Vlaamse Langetermijnrenovatiestrategie 2050

Relance



Renovatiegolf

Vlaanderen gesterkt door enthousiasme Renovation Wave 

Lidstaten worden uitgedaagd én ondersteund 
instrumenten, kennis, financiering en dynamische regelgeving

Integrale aanpak verhoging van de renovatiegraad  is sterk punt én 
een belangrijke factor voor succes

Holistisch geheel: energy efficiency first, betaalbaarheid, 
decarbonisatie, minimale normen, circulariteit, energiezekerheid, 
digitalisering en respect voor esthetiek

Link met klimaatadaptatie, verdichting, ontharding, vergroening, 
regenwaterbeheer,….



Renovatiegolf: sterke punten

Uitbreiding van het gebruik van EPC’s en gebouwenpaspoort

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

Circulair materialengebruik: nog heel veel werk

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

https://woningpas.vlaanderen.be/


Renovatiegolf: sterke punten
Vlaanderen: veel waardevol erfgoed, waar renovatie op maat 
aangewezen is, zie BAUHAUS

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

Belang van capaciteit in de bouwsector
Bijscholing, maar ook: grote nood extra medewerkers (zie verder)

Positieve secundaire voordelen in beeld: 
Tewerkstelling (ook voor kwetsbare groepen)
Aanzienlijke én stabiele bijdrage tot de economie 
Gezondheid, productiviteit
Inclusief een positieve return naar de overheidsbudgetten



Renovatiegolf: uitdagingen

Aangezien zowat alle gebouwen gerenoveerd moeten worden, zullen 
we wel een massa beslissingsnemers elk apart moeten overtuigen en 
doorgaans moeten ondersteunen om heel aanzienlijke investeringen 
te doen in de energieprestatie van hun woning/gebouw. 

Hoewel ook vandaag grote budgetten worden geïnvesteerd in 
renovatie, gaat het slechts voor een heel beperkt deel over de 
verbetering van de energieprestatie. De bijkomende inspanningen 
die we van eigenaars op dit vlak verwachten zijn zowel budgettair 
als naar mind switch gigantisch. 



Renovatiegolf: uitdagingen

Elk sterk punt is tegelijk een uitdaging

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

Dit laatste is de doelstelling 2050 voor ALLE WONINGEN

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

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

Is 2% algemene renovatie dan niet veel te weinig?
Zie verder voor illustratie



Renovatiegolf: uitdagingen

Elk sterk punt is tegelijk een uitdaging

160.000 bijkomende jobs 2030 lijkt ons een zware onderschatting

Arbeidsmarkt: vraag en aanbod niet in balans
Veel niet-ingevulde vacatures voor uiteenlopende profielen
Veel bouwberoepen in top knelpuntberoepen
Vergrijzing: veel uitstroom
Onderwijs: weinig instroom

Gebrek aan capaciteit bouw dreigt zware rem te vormen op 
Renovation Wave

Pact for Skills en cohesiefondsen!!! 



Renovatiegolf: wenselijke instrumenten

Uitbreiding verplichting EPC (met advies en budgetraming)
Invoeren EPC voor niet-woongebouwen
Het invoeren van verplichtingen voor een minimaal 
energielabel / minimale energieprestatie
Europees monitoringsysteem dat evolutie renovatie-activiteit 
en energieprestaties van het gebouwenbestand meet
Algemene uitrol van een woningpas/gebouwenpas tegen 2025
Onderzoek opname gebouwensector in het ETS-systeem 
Langlopende renovatieleningen voor appartementsgebouwen
Financieringsfondsen voor de renovatie overheidsgebouwen, 
scholen, zorginstellingen, …
Financieringsfondsen renovatie woningen van lage kwaliteit van 
kwetsbare gezinnen, bijvoorbeeld bullet-leningen



Renovatiegolf: wenselijke instrumenten

Voor de drie voorgaande: verlagen van drempels tot Europese 
fondsen en financieringsmechanismen of een proactiever 
aanbod vanuit de EU naar de lidstaten toe;
Stimulerend kader circulair materialengebruik en 
levenscyclusanalyse van gebouwen;
Afwijkingen voor beschermd erfgoed: zo veel mogelijk 
energiebesparing mét respect voor behoud erfgoedwaarde;
Verdere ondersteuning lokale niveau voor voorbeeldrol (eigen 
gebouwen) als rol initiator/facilitator lokale renovatiestrategie

One-stop-shops



Vlaamse Langetermijnrenovatiestrategie 
gebouwen 2050

Buildings Performance Instituut Europe zette Vlaamse strategie op 
gedeelde tweede plaats



✓ Start 16 december 2014: engagementsverklaring actieplan voor meer 
renovatie

✓ Initiatief van de minister van Energie, organisatie VEA

✓ Gezamenlijk met 34 stakeholders: engagementsverklaring 
ondertekend en samenwerking in werkgroepen/werven

✓ Juli 2015: Ministers van Energie, Wonen en Omgeving werkten samen 
verder uit

Renovatiepact als werkmethode



Renovatiepact

✓ Engagementsverklaring voor een actieve medewerking aan de 
gemeenschappelijke opmaak en implementatie van een 
Renovatiepact

✓ Coherent actieplan voor sterk verhoogde renovatiegraad en 
energieprestaties 

✓ Overheid faciliteert en ondersteunt maar alle partners nodig!!
middelen, informatie, activiteiten en competenties delen



Renovatiepact

✓ 10 centrale hefboomacties “werven” met verschillende 
tijdshorizonten

Langetermijndoelstelling 
Opvolgingsindicator
Woningpas (december 2018)
Renovatieadvies (nieuw EPC begin 2019)
Kennisplatform goede actievoorbeelden
Financiële ondersteuning
Businessmodellen en demonstratieprojecten
Verplichtingen
Energiearmoedeprogramma
Geïntegreerd beleidskader
Communicatie

✓ Goede voorbereiding op ontwerp LTRS



LTRS: Doelstelling 2050

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

Heel energiezuinige en duurzaam verwarmde woningen

390
kWh/m²/jr

100 
kWh/m²/jr



Doelstelling 2050

90% - 95% te renoveren 
over 30 jaar
3% naar label A per jaar

Renoveren in fases: 
renovatiegraad 



Strategische opties?

Uitfasering 
slechtste woningen

Sleutelmomenten
benutten

Impact van diepte 
uitgevoerde renovaties



Welke renovatiegraad: 3 of 15%?

Benodigde ‘renovatiegraad’ varieert met de diepte van de 
uitgevoerde renovatie richting A-label

1% = 30.000
3% = 90.000 per jaar 
15% = 450.000 per jaar

Referentie: Mechelen 
= 36.500 huishoudens

Capaciteit bouw bepaalt mee de opties



Gespreide uitfasering slechtste labels



Potentieel van sleutelmomenten

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

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

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

Sleutelmomenten % van alle woningen/jr Aantal/jr

Verkoop (1 X per 30 jaar) 2.5% 75.000

Andere transfers (erfenis, schenking) 1.0% 30.000

Huurderswissel (om de 5 jaar) 3.9 % 110.000

Leegstand (raming) nvt 50.000

Renovatie met vergunning 0.6% 18.000

Diepgaande renovatie 0.1% 3.000

Sloop en vernieuwbouw 0,14% 4.000



Verkoop
Doelstelling

1,0%

Erfenis
schenking

Wissel 
huurder

Sloop +
nieuw

3,0%

Kloof

2,5%

3,9%

Groei naar 
0,8%

0,9%

Eigendomsoverdracht 
/huurderswissels

renovatie 
buiten 
trigger 
points

Gerichte 
beleidsmaatregelen nodig 
voor realisatie potentieel

Illustratief beleidspakket 2% renovatie label A equivalent  

Potentieel van sleutelmomenten

1%
0,4% 0,6%

0,14%



door de manier van 
- benutten potentieel van trigger points 
- bevorderen diepe renovaties 

 1: Minimale prestatie-eisen

 2: 1 + potentieel sleutelmomenten

 3: 2 + algemeen diepe renovatie

Elk scenario kent verschillende verlopen  
voor verbetering energieprestatie

2020 2025 204520402030 2035 2050

F

E

D

C

B

A
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Niet-residentiële gebouwen: 
klimaatneutraal 2050



 Veronderstelling: 10 jobs voor 
1M € investeringen

 Alle scenario’s leveren/vragen 
veel jobs

 Scenario's (2) en (3) stabiliseren 
tussen 30.000 en 35.000 banen 
tussen 2025 en 2040

 Scenario (1) biedt minder 
werkgelegenheid in de 
komende tien jaar en vereist 
een weinig realistische groei in 
de periode 2035-2050

Een ambitieuze renovatiestrategie is 
een economische opportuniteit
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Vlaamse Relancemaatregelen

Renovatieactiviteit van het gebouwenpark verhogen door:

Grootschalig programma renovatie particuliere woningen: labelpremie en 
een renteloos renovatiekrediet (nieuwe eigenaars)

Asbestpremie particulieren + wegwerken asbest in scholen en zorgsector

Verlenging/versterking van de sloop- en heropbouwpremie (in 
afwachting van een (federale) BTW-verlaging naar 6%)

Geïntegreerde woningrenovatiepremie vanaf 2022

Noodkoopfonds: renteloze bullet-leningen

Actieplan energie-efficiëntie Vlaamse Overheid via VEB
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Renteloze renovatielening

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

0% krediet Woning (E/F)
Appartement

(D/E/F)

naar label C 30.000 euro nvt

naar label B 45.000 euro 30.000 euro

naar label A 60.000 euro 45.000 euro
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Labelpremie 

Oorspronkelijk: nieuwe eigenaars (natuurlijke personen), vanaf 2021
Relance: voor alle eigenaars
Principe: interessante premie voor behalen EPC-label binnen 5 jaar

EPC bij start (opgemaakt vanaf 2019): 
E, F voor een woning
D, E, F voor een wooneenheid

EPC na renovatie (opgemaakt binnen de 5 jaar na ‘start’):
A, B, C voor een woning
A, B voor een wooneenheid
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Labelpremie

Premiehoogte

20% verhoging voor beschermde afnemers 
Kan in schijven bekomen worden, telkens nieuw EPC nodig

Labelpremie Woning (E/F)
Appartement

(D/E/F)

naar label C 2500 euro nvt

naar label B 3750 euro 2500 euro

naar label A 5000 euro 3750 euro



Bedankt!

• VEA wordt VEKA

• Meer info Renovatiepact/ 
Langetermijnrenovatiestrategie
https://www.energiesparen.be/renovatiepact

https://www.energiesparen.be/renovatiepact
https://www.energiesparen.be/renovatiepact

