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Verslag VLEVA-webinar, 24 november 2020 

Europese renovatiestrategie onder de loep 
Verslaggeefster: Ina De Vlieger 
 
De webinar was volgeboekt wat erop wijst dat het thema Europese renovatiestrategie, gekend als de 
renovation wave, zeer actueel is.  Daar Mevr. Nelen haar uiteenzetting niet ondersteunde met een 
PowerPointpresentatie, hebben wij voor haar deel een uitgebreider verslag opgesteld. 

Keynote van mevrouw Nelen + vragen aan haar 
 
Mevr. Sarah Nelen, adjunct-kabinetschef op het kabinet Frans Timmermans (Europese Commissie), 
verzorgde een keynote rond European renovation wave. Zij gaf aan dat het voor de renovatie agenda 
belangrijk is dat die rechtvaardig en fair gebeurt. Het beleid moet ervoor zorgen dat iedereen mee is 
en er geen energiearmoede is en dus iedereen er beter van wordt. 
 
Enkele feiten waarop de renovatiestrategie een antwoord wil geven: 

• 1/10 huishoudens spendeert 40% of meer van hun inkomen aan huisvesting 

• Veel gebouwen dateren van vorige eeuw 

• 300 miljoen Europeanen hebben het moeilijk om hun energiefactuur te betalen 

• Bij sociale huisvesting is er nood aan betere isolatie en verwarming 

• Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 26% van de totale CO2-uitstoot in de EU. Dit laatste 
geeft aan dat deze sector belangrijk is voor het behalen van de EU-klimaatdoelstellingen 
(- 55% tegen 2030 en klimaatneutraal in 2050) 

• Jobs zijn belangrijk, voor elk miljoen geïnvesteerd in de bouw worden 12 tot 18 jobs gecreëerd 
(recent rapport Internationaal Energie Agentschap) 

 
De EC-doelstelling is om de huidige renovatiegraad van 1% te verdubbelen tegen 2030 en ook te 
komen tot meer diepgaande renovaties. Dit zou moeten leiden tot een 60% vermindering van de CO2-
uitstoot van de sector. De energieconsumptie zou kunnen dalen met 14% en voor verwarming en 
koeling zelfs met 18%. 
 
Mevr. Nelen gaat in op de chatvraag over wat op de top van regeringsleiders in december zal worden 
beslist. Op deze top zou beslist worden voor een reductiedoelstelling van 55% tegen 2030. Initieel was 
de doelstelling -40%. De Commissie heeft in september hierover een uitgebreid impact assessment 
gepubliceerd. Hierin heeft ze berekent wat dit zou betekenen, dit houdt ook in werken op energie-
efficiëntie. 
 
De Europese renovatiestrategie lijst maatregelen op waar de Europese Commissie de komende jaren 
werk wil van maken. Mevr. Nelen lichtte er daar enkele uit: 

• Aanpassing van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) met aandacht voor 
herziening van energieprestatiecertificaten en invoeren van minimumnormen voor 
energieprestaties.  

• Aanpassing van de richtlijn voor energie-efficiëntie (EED), meer bepaald het herbekijken van 
energieaudits. 

https://www.vleva.eu/index.php/nl/energie-en-klimaat/eu-nieuws/renovatiegolf-strategie-35-miljoen-gebouwen-tegen-2030
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• Ook zal de Commissie ook een voorstel doen voor gebouwrenovatiepaspoorten met een 
digitaal instrument en deze samenvoegt met digitale gebouwenlogboeken. 

 
Verder benadrukte mevr. Nelen dat bouw- en sloopafval een van de grootste afvalstromen is. 
Daarom zal de Europese Commissies binnen een paar jaar verplichte recyclagedoelstellingen 
ontwikkelen. Maar ook stappen vooruitzetten op het vlak van circulaire economie in de bouw en 
sloop. 
 
Daar mevr. Nelen niet met een presentatie werkte en niet alle maatregelen aanbod kon laten komen 
geven we hierbij graag de link naar de 23 maatregelen (incl. indicatieve timing) die de Commissie in 
Annex 1 bij haar strategie heeft opgelijst. 
 
Jobs in de bouw/renovatie sector vragen nieuwe skills in de toekomst omwille van de komst van 
nieuwe materialen en de digitalisering in de sector. Europa wil hier een skills initiatief opzetten in het 
breder kader van de skills agenda die er is. 
 
Het overtuigen van gezinnen, individuele huishoudens om een renovatie in gang te zetten is het 
moeilijkst. Hier is geld belangrijk. Aantrekkelijke leningen voorzien in de lidstaten/regio’s kunnen 
mensen motiveren. De EU van zijn kant doet een bijdrage via Next Generation EU, het 
herstelprogramma waarin grote bedragen beschikbaar zijn. Daaronder valt het instrument Recovery 
& Resilience Facility (RRF) met 672 miljard euro, waarvan 37% naar klimaat gerelateerde projecten 
/initiatieven moet gaan. De lidstaten moeten in hun relanceplannen hun 
groene/klimaatdoelstellingen opnemen, ook renovatie komt in aanmerking voor deze geldpot.  
 
Q&A-sessie mevr. Sarah Nelen 
 
Verplichte recyclagedoelstellingen voor bouw en sloopafval- via welk instrument? 
Antwoord mevr. Nelen: We moeten kijken naar het kader van de afvalwetgeving in Europa. De 
Commissie moet eerst de situatie helemaal in kaart brengen voor ze specifieke doelstellingen kan 
ontwikkelen. We spreken hier over een tijdspanne ’20-’24.  
Europa heeft een traditie voor afvalwetgeving. Grote bedrijven, zoals Umicore, hebben in het verleden 
baat gehad bij de Europese wetgeving om zich te specialiseren in nieuwe technieken voor recyclage. 
Hopelijk kunnen we daar ook een stap vooruitzetten met de wetgeving.  
 
Aan welk soort nationale renovatiemaatregelen denkt de EC? Welke rol kan de overheid spelen naar 
de privésector, die de renovaties moet uitvoeren? 
Antwoord mevr. Nelen: Als overheid is het belangrijk om impulsen te geven. Mevr. Nelen verwijst naar 
de volgende spreker over de Vlaamse strategie. Een specifieke strategie aannemen is een duidelijke 
manier om het tot een prioriteit te verheffen en er een beleid rond te ontwikkelen. 
En uiteraard wat Europa doet en de nationale regeringen zijn wetgeving, zie bv. energiecertificaten, 
minimumnormen voor energieprestaties. Via wetgeving geven de overheden impulsen. 
Het moeilijkste zal niet zijn de publieke gebouwen dat kan via green procurement. Maar wel de 
individuele huishoudens (niet de sociale huisvesting). Zij moeten overtuigd worden van een project 
voor renovatie. Dat moet aangepakt worden en interessante leningen zijn zeker een goed instrument 
om dit in gang te zetten. 
 
De EC zou onderzoeken of het opportuun is de uitstoot van de gebouwensector in te kantelen in 
ETS. Wat is de stand van zaken van die oefening? 
Antwoord mevr. Nelen: Als op de top van december wordt beslist dat de 55% reductie de nieuwe 2030 
doelstelling wordt, zal de Europese Commissie (EC) dit vertalen in de herziening van een aantal 
klimaat- en energie gerelateerde wetgeving. Dat is een groot pakket en voor elke herziening van 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renovation_wave_strategy_-_annex.pdf
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richtlijn gebeurt er een impact assessment. Is heel breed, land use (landgebruik), ETS (systeem van 
emissierechten) en de non-ETS (zogenaamde Effort Sharing Regulation of ESD) zijn belangrijk en met 
elkaar verbonden. 
Voor de ESD, de nationale doelstellingen die lidstaten hebben, moeten we bekijken of die voldoende 
hebben opgeleverd of moeten we hier naar een stuk carbon pricing gaan en de gebouwen opnemen 
in de ETS-aanpak. Als we dat zouden doen, hoe doen we dat dan. De EC heeft daaromtrent nog geen 
beslissing genomen en tekent nu de verschillende opties en bekijkt hierbij de kosten en baten. De 
opties liggen op tafel: de gebouwen binnen ETS opnemen of houden bij ESR, maar met meer 
ambitieuze doelstellingen. De Commissie zal haar wetgeving volgende zomer (2021) presenteren.  
 
Wat is de visie van de Commissie op de maatregelen die leiden tot een valorisatie van de 
klimaatneutraliteit/ energetische kwaliteit van de woning in de vastgoedwaarde? 
Antwoord mevr. Nelen: Een investering in isolatie en verwarming die veel efficiënter is, creëert een 
meerwaarde en dat zal alleen maar belangrijker worden. We spreken nu over -55% tegen 2030, maar 
het stuk 2030-2050 is naar klimaatneutraliteit gaan. Het lijkt ver weg, maar de veranderingen die de 
komende decennia op stapel staan zijn niet te onderschatten. De gebouwen, laadpalen voor 
elektrische auto’s zullen een groot verschil maken in de waarde van een woning. Nu zien we dat 
misschien als een drempel en hoge kosten, maar dat is waar iedereen naartoe moet evolueren. 
 
Het is voor gezinnen niet interessant genoeg om te renoveren aangezien de terugverdientijd te lang 
is. Dit lijkt ons een basisvoorwaarde te zijn, niet op te lossen met leningen. Liggen daarvoor 
oplossingen op tafel? 
Antwoord mevr. Nelen: De terugverdientijd van renovatiekosten voor huishoudens is zeker een issue. 
De investering is niet op zeer korte tijd zichtbaar. Maar het omgekeerde, het niets doen geeft ook een 
hoge kost. Daar ook hoe interessanter de lening, hoe beter om de mensen over de streep te trekken. 
 
Een gedeelte van het bestaand patrimonium bezit erfgoedwaarden. Energetische renovatie van 
zulke gebouwen vereist een zeer specifieke aanpak. Zullen er specifieke maatregelen/instrumenten 
daarop inspelen?  
Antwoord mevr. Nelen: Vlaanderen is niet alleen, denk maar aan Rome. Het is een belangrijk 
aandachtspunt en we gaan dat erfgoed omarmen. Misschien is het binnen het European Bauhaus 
ruimte om dit aan bod te laten komen. Oude gebouwen vormen een uitdaging, maar ook hier kan er 
op moderne manieren omgegaan worden met isolatie en verwarming. 
 

Van EU Renovation Wave naar Vlaamse renovatiegolf: hoe krijgen we dit 
simultaan vertaald?  (Roel Vermeiren, VEA) 
 
Dhr. Vermeiren gaf een reactie van het Vlaams Energieagentschap op de Renovation Wave van de 
Europese Commissie. Hierbij duidde hij op de kansen en uitdagingen, en verdere behoeften. Verder 
maakte hij de link naar het Vlaamse Langetermijnrenovatiestrategie 2050 en kwamen de Vlaamse 
relancemaatregelen voor de renovatie van het gebouwenpark aan bod.  
 
Voor de inhoudelijke elementen verwijzen we naar de goed uitgewerkte presentatie, zie bijlage (Van 
EU Renovation Wave naar VL renovatiegolf: hoe krijgen we dit simultaan vertaald?_VEA). 
 
Toch kort enkele elementen: 

• De renovation wave heeft als doelstelling de renovatiegraad te verdubbelen van 1% nu naar 
2% in 2030 (waarvan 0,2% diepgaande energierenovaties). De staat van het Vlaamse 
gebouwenpark, oud en energieverslinder, maakt dat er een jaarlijkse renovatiegraad van 3% 
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nodig is om alle woningen tot de langetermijndoelstelling te krijgen. Het betreft hier allemaal 
diepgaande energierenovaties. Dus een factor 15 hoger dan in de EU-strategie. 

• Maatregelen uit het Vlaamse relanceplan voor energetische gebouwrenovatie die ingaan 
vanaf 2021: 

o Labelpremie: interessante premie voor het behalen EPC, renovatie binnen de 5 jaar. 
Voor alle eigenaars, dus niet enkel nieuwe. Het bedrag varieert tussen de 2 500 en 
5 000 euro. Deze komt bovenop de bestaande premies. 

o Renteloze renovatieleningen voor nieuwe eigenaars van woningen vanaf 2021. Dit 
voor max 20 jaar en renovatie moet gebeuren binnen de vijf jaar. Het bedrag bedraagt 
30 000 à 60 000 euro naargelang de ambitie van de renovatie. 

 
Tot slot vermelden we dat VEA vanaf 1 januari 2021 verandert in VEKA, het Vlaams Energie-en 
Klimaatagentschap.  
 
Tijd voor een vraag: Nu hebben we in Vlaanderen de dakisolatienorm en de dubbelglasnorm. Welke 
bijkomende verstrenging voorziet de Vlaamse overheid de komende jaren? 
Antwoord Dhr. Vermeiren: Dakisolatie- en de dubbelglasnormen bestaan en zijn in voege, en blijven 
gelden. Wat ook is opgenomen in de Vlaamse wooncode is de minimale energieprestatie voor 
woningen die varieert naargelang het type woning. Daarvoor voorziet het regeerakkoord en de 
beleidsnota energie en wonen een verstrenging. Zo dat die is afgestemd op de doelstelling die in het 
klimaat- en energieplan zijn opgenomen. Daar is de verwachting dat voor die normen die daar nu 
instaan, dit zijn EPC-waarden, een verstrengingspad wordt uitgewerkt de komende jaren. 

Pitch sessie 
 
In de pitch sessie lieten we een aantal VLEVA-leden aan het woord. Zij gaven kort hun visie of 
aandachtspunten rond de renovatiestrategie. Volgende leden konden hun stem laten horen: 

• De Vlaamse Confederatie Bouw  (VCB) 

• VITO, meer bepaald de collega’s van EnergyVille  

• En een gezamenlijke bijdrage van de scholenkoepels GO, KOV en OVSG, waarbij de laatste de 
pitch voorbracht. 

 
Dhr. Marc Dillen (directeur-generaal VCB - Vlaamse Confederatie Bouw) wees erop dat een 
energetische renovatie van elke bestaande woning na aankoop, leidt tot 90% gerenoveerde woningen 
in 2050. Hij benadrukte dat we moeten inzetten op het transitiemoment: kopen en renoveren binnen 
de 5 jaar. Als we dit moment missen, halen we dat percentage niet. Voor niet-woongebouwen is 
diepgaande renovatie bij overdracht naar een nieuwe eigenaar verplicht binnen de 5 jaar. Voor 
woongebouwen wordt dit aangemoedigd. VCB stelt voor om dit ook hier te verplichten. Naar 
terugverdientijd is er de lagere energiefactuur, maar nog belangrijker is de waardestijging van het 
gebouw die groter is dan de renovatiekost. 
 
Verder moet volgens hem om de renovatie in BouwTeams te faciliteren via het One Stop Shop principe 
de wet van 1939 op de bescherming van het beroep van architect aangepast worden. 
 
Zie ook de one-pager in bijlage (Pitch 1_Vlaamse Confederatie Bouw). 
 
EnergyVille is een samenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar 
duurzame energie en intelligente energiesystemen.  Han Vandevyvere, projectmanager Smart Energy 
and Built Environment, VITO/Energyville, benadrukte dat EnergyVille de technologieën en kennis 
ontwikkelt om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een energie-
efficiënte, gedecarboniseerde en duurzame stedelijke omgeving. Renovatie van het bestaande 
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gebouwenbestand is daarvan een belangrijke component. Een doorgedreven, geautomatiseerde 
analyse van de gebouwstock laat hen hierbij toe om optimale, gediversifieerde renovatiestrategieën 
voor te stellen. 
 
Hij wierp een nieuw element op in de discussie nl. het uitrollen van Industrie 4.0 voor de bouw- en 
renovatiesector. Denk hierbij onder meer aan digitalisering in de sector en gebouwenscan. Verder 
mogen we ons niet focussen op een one size fits all renovatiestrategie, maar op advies gebaseerd op 
specifieke gebouwen én hun context. Bovendien moeten we bij renovatie oog hebben om te 
evolueren van gebouw- naar wijkaanpak.  
 
Eind 2020 publiceert EnergyVille een position paper rond de opportuniteiten en valkuilen voor de 
renovatie van de Vlaamse residentiële gebouwstock, met inschatting van het gediversifieerd 
renovatiepotentieel voor elke individuele woning. 
 
Zie ook zijn presentnatie met referenties in bijlage (Pitch 2-EnergyVille). 
 
Dhr. Filip Smets, verantwoordelijke strategie en schoolgebouwen (OVSG), bracht de gezamenlijke 
bijdrage van de scholenkoepels GO, KOV en OVSG.  Het schoolgebouwenpark is omwille van 
jarenlange onderinvestering verouderd en hinkt qua duurzaamheid erg achterop. De grote stijging in 
het aantal leerlingen en de meerkost van energieperformante gebouwen stelt de sector voor een 
moeilijke keuze gaan we voor meer of duurzame onderwijsoppervlakte.  Dit is des te erger omdat in 
deze gebouwen ook de bouwers (bouwvakkers, ingenieurs, …) van morgen opgeleid worden. De 
onderwijssector hoopt dat er vanuit de Green Deal niet alleen middelen in onderwijsinfrastructuur en 
-werking worden geïnvesteerd, maar dat ook de bestaande mismatch tussen de Vlaamse en Europese 
financieringsmechaniek wordt weggewerkt. 
 
Zie ook de uitgeschreven bijdrage (1 blz.) in bijlage (Pitch_3 scholenkoepels). 

Afsluitende Q&A-sessie 
 
Voor de geïnteresseerden: de Vlaamse Confederatie Bouw organiseert op 15/12 in de namiddag een 
kort online webinar over de energiepremies en de asbestverwijderingspremie 2021 
(http://www.vcb.be/events-detail?id=1523 ) 
 
Hoe realistisch is de ambitie om 95 000 woningen/jaar te renoveren gedurende de komende 30 jaar? 
Antwoord dhr. Vermeiren: De lidstaten spreken op Europees niveau de energie- en 
klimaatdoelstellingen af. Als we die willen halen kunnen we niet anders dan al die woningen te 
renoveren. VEA heeft de analyse gemaakt en vertaald naar de langetermijnrenovatiestrategie. Ook 
andere lidstaten doen dat en daaruit blijkt dat in Vlaanderen, België en in de meeste landen de 
woningen grondig moeten gerenoveerd worden. Het gehalte aan realisme hangt samen met de mate 
van ambitie. Als de ambitie heel hoog is, moet dat geforceerd worden anders zal dat niet gaan.  
 
Aanvullend Dhr. Dillen: Ambitie is een zaak, maar geld is een andere zaak. Vandaar herhaling: we 
moeten inzetten op gezinnen die kopen, die hebben op dat ogenblik budgetten beschikbaar. Die 
kunnen in functie van dat budget aankoopprijs en renovatiekost optellen en met de bank zien of ze 
kunnen betalen of niet. Dan weten we zeker dat na transactie de energierenovatie plaatsvindt.  
Verder moeten we werken aan het imago van de bouwsector als we voldoende mensen willen hebben 
voor die renovaties. Vlaanderen/België is koploper wat recyclage en urban mining van bouw- en 
sloopafval aangaat, en de mogelijkheden van circulaire economie in de bouw. Voor wie wil 
meewerken aan de klimaat en duurzaamheid, is de bouwsector de weg om dit te doen. Mensen zijn 
zich daar te weinig van bewust, we moeten deze boodschap uitdragen. 

http://www.vcb.be/events-detail?id=1523
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Bovendien gaat imago building in de bouw samen met de uitbouw van capaciteit in onderwijs TSO en 
BSO, en digitalisering aldaar. 
 
Is het - gezien de mega-inspanning die nodig zal zijn - geen gemiste kans dat de btw-verlaging op 
sloop en renovatie, toch nog zoveel beperkingen qua toepassingsgebied heeft? 
Dhr. Dillen wijst op de complementariteit tussen de btw-verlaging en de slooppremie, die twee 
instrumenten zouden moeten volstaan om woningen die niet meer te renoveren zijn af te breken en 
te verdichten. Voor elke sloop en heropbouw gaan we gemiddeld van 1 naar 2,5 wooneenheden. De 
btw-verlaging is nu ook voor professionals. Hopelijk wordt de Vlaamse slooppremie behouden. Er is 
sprake van om die te verhogen van 7 500 naar 10 000 euro. 
 
Minder gezinnen zullen kunnen kopen als er zware voorwaarden aan een aankoop gekoppeld zullen 
worden. 
Dhr. Dillen raadt ten stelligste aan om een woning te kopen die met energierenovatiekost inbegrepen 
binnen het gezinsbudget valt. Dit resulteert in een lagere energiefactuur, maar belangrijker nog zo 
creëer je een meerwaarde die groter is dan de renovatiekost (gestoeld op onderzoek). 
 
Wat voorziet de Vlaamse regering om renovatiecoaches in te zetten bij deze renovatiegolf en 
gezinnen aan te moedigen om hier beroep op te doen? 
Dhr. Vermeiren: er zijn nu al renovatiecoaches via Fluvius. Maar gezien de renovatiegolf die er aan 
komt, zal dit te weinig zijn. Wellicht komen er volgend jaar bijkomende coaches in het Vlaamse 
Gewest. Dit is de eerste volgende stap om mensen te begeleiden op het terrein en advies te geven 
over diepgaande renovatie. We zullen dit continu monitoren of dit voldoet aan de behoefte voor de 
noden aan advies en begeleiding. 
Hij vermoedt dat er ook vanuit Europa bijkomende middelen zullen zijn om de capaciteit op het juiste 
niveau te krijgen. 
 
Hoe zien de sprekers de combinatie tussen notaris en renovatie? 
Dhr. Vermeiren: Nu eerder een formaliteit, de notaris wordt gevraagd om de beschikbaarheid van EPC 
te checken. Notarissen kunnen daar nog een verdere rol in spelen om de mensen te sensibiliseren 
over het belang van de energieprestatie van de woning. Notaris kunnen daar wat expertise in 
opbouwen, zodat ze daar ook in gesprekken met cliënten kunnen over praten. 
 
Bij aankoop woning ca. 150m² rekening houden met 200K euro renovatiekost? 
Dhr. Vermeiren (na webinar beantwoord): In de Vlaamse Langetermijnrenovatiestrategie houden we 
rekening met een gemiddelde investeringskost om een woning van D tot label A te brengen van 55 000 
euro (inclusief conformiteit met de eisen van de Vlaamse Wooncode op het vlak van veiligheid, 
comfort, kwaliteit en gezondheid). Voor appartementen kan dit veel lager zijn, voor grote losstaande 
energieverslindende villa’s kan dit uiteraard oplopen. Indien het gaat richting 200 000 euro, kan 
wellicht de afweging renovatie of sloop en vernieuwbouw de beslissing mee bepalen. 
 
Wat met een strategie om de huurmarkt te renoveren? 
Dhr. Vermeiren (na webinar beantwoord): De huurmarkt, die in Vlaanderen heel krap is, is niet evident 
vanwege de split incentive. Het Vlaamse gewest voorziet deze legislatuur wel een verstrengingspad 
voor de minimale energieprestatie in de Vlaamse Wooncode. Daardoor zullen de slechtste woningen 
niet meer verhuurd kunnen worden. Wat betreft handhaving, die nu niet 100% sluitend is, zien we bij 
lokale besturen een tendens om bij verhuring van een woning verplicht een conformiteitsattest voor 
te leggen. Bijgevolg moeten de woningen minstens aan deze minimale ene geleidelijk strenger worden 
energienormen voldoen. 
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Enkele commentaren / info 
 

• Ook in andere sectoren bestaan er al decennialang knelpuntberoepen (zorg, ICT, onderwijs, 
...) en zijn daar net een stimulus om te investeren! 

• Als er veel premies aan gekoppeld zijn, is het wel een stimulans. 

• De uitgedrukte ambitie voor schoolgebouwen is niet realistisch. Aub aangepaste realistische 
doelstellingen voor onderwijs want schoolbesturen kunnen financieel niet volgen.  

• Imagocampagne voor de bouw op de site: https://www.werfze.be/ 

• Degelijk advies van een renovatiecoach is hierbij essentieel, zodat mensen die een woning 
aankopen goed weten wat de prioriteiten zijn, met inbegrip van gezondheid en comfort. 

 
 

https://www.werfze.be/

