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Advies REG stimuleren in woningen 

Mevrouw de minister 

Naar aanleiding van de geplande evaluatie van de huidige REG-ODV instrumenten door 

VEA en de beleidsintenties uit het regeerakkoord/beleidsnota om deze beleidsinstrumenten 

aan te passen, nam de SERV het initiatief om enerzijds het beleid in andere landen nader te 

bekijken en anderzijds na te gaan welke inzichten uit de gedragseconomie relevant zijn 

terzake. De focus ligt op energiebesparing bij bestaande gebouwen aangezien het potentieel 

aan energiebesparing en de beleidsuitdagingen (afstand tot de doelstellingen) daar het 

grootst zijn. Dat impliceert ook het maximaal vermijden van ‘lock-in’ en stimuleren van ‘future 

proof’ (ver)bouwen. Zowel een slechte uitvoering (cf. infra) als een gemiste kans tijdens een 

renovatiecyclus kunnen immers leiden tot een slechte energieprestatie voor een lange 

periode (lock-in).  

Dit initiatief sluit daarom ook aan bij de conclusies en actiepunten uit de conceptnota 

‘Renovatiepact’ van juli 2015. De doelstelling van dat pact is immers om te komen tot een 

sterke verhoging van de renovatiegraad van het Vlaams woningpatrimonium en een sterke 

verbetering van de energieprestaties ervan. 

Als bijlage vindt u twee rapporten. Ze werden opgemaakt door het SERV-Secretariaat ter 

ondersteuning van de beleidsadvisering door de sociale partners in de SERV. De rapporten 

bevatten geen beleidsaanbevelingen en de bevindingen, interpretaties en conclusies in die 

rapporten vallen onder de verantwoordelijkheid van het SERV-Secretariaat. Ze kunnen niet 

toegeschreven worden aan de Raad.  

De SERV besliste om deze rapporten nu reeds te publiceren, omdat ze informatie bevatten 

die nuttig kan zijn in het kader van de lopende evaluatie en vernieuwing van het REG-ODV-

beleid. De SERV zal zich in een latere fase, op het moment van de adviesvraag, ten gronde 

uitspreken over die evaluatie en bijsturingen. 

Tegelijk wil de SERV hierna op basis van deze rapporten en eerdere adviezen alvast enkele 

belangrijke aandachtspunten voor de lopende evaluatie meegeven. 
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1. De SERV meent dat de geplande evaluatie een grondig debat mogelijk moet maken1. 

Dat impliceert dat de evaluatie niet louter gebaseerd mag zijn op meningen maar ook en 

vooral op cijfers en feiten (‘evidence based’), op onderzoek naar bedoelde en 

onbedoelde reële effecten in de praktijk, en op vergelijking met alternatieve of 

aanvullende instrumenten en benaderingen.  

2. Het huidige beleid zet vooral in op de aanpak van financiële barrières voor 

energiebesparing in individuele woningen via klassieke beleidsinstrumenten (premies, 

rentesubsidies, BTW- en belastingverminderingen). Volgens de SERV is er ruimte voor 

vereenvoudiging van de premiestelsels en voor een betere onderlinge afstemming tussen 

de ingezette instrumenten. Er zijn bovendien voorbeelden in andere landen van meer 

innovatieve benaderingen. De SERV vraagt om die nader te bekijken. Voorbeelden zijn 

het werken met ESCO-contracten, het koppelen van deze contracten aan de woning, 

maatwerkadvies en/of begeleiding van de werken, de voorwaardelijkheid en de 

progressieve schaal2 van subsidies en premies, de ondersteuning van collectieve- en 

bottom-up initiatieven, enz.  

3. De SERV wijst daarnaast op het belang van de aanpak van niet-financiële barrières. 

Financiële barrières zijn immers slechts een deel van de verklaring waarom investeringen 

in energiebesparende maatregelen achter blijven. Bovendien veronderstellen 

instrumenten die aangrijpen op financiële barrières dat mensen economisch-rationeel 

denken en handelen, terwijl ze in de praktijk veel minder vaak weloverwogen keuzes 

maken of zich laten leiden door andere drijfveren. Een betere kennis van wat het 

werkelijke gedrag bepaalt (hoe mensen keuzes maken) en het gebruik van vernieuwende 

methodes en technieken uit de gedragseconomie kunnen daardoor in sterke mate 

bijdragen aan de effectiviteit van het energiebesparingsbeleid.  

4. Bij het uitwerken van een vernieuwd beleid, is het belangrijk dat synergiën met andere 

energie- en woongerelateerde uitdagingen worden benut3. Dat vergt een geïntegreerde 

visie op en aanpak van meerdere energie- en woongerelateerde problematieken, met 

aandacht voor totaalrenovaties, wijkrenovaties en alternatieve woonconcepten (die 

toelaten om efficiënter antwoorden te geven op meerdere uitdagingen). Ook de goede 

wederzijdse afstemming met ruimtelijke ordening is nodig (bv. inplanting nieuwe wijken 

bij nabijheid restwarmtestromen, andere minimumeisen voor gebouwen indien wijk 

voorzien wordt van warmtenet, etc). 

5. De SERV vraagt blijvende aandacht voor een specifieke aanpak voor de verbetering van 

de energieprestaties van woningen van financieel kwetsbare groepen. Aangepaste 

mechanismen zijn nodig om deze doelgroepen doeltreffend te adviseren, te mobiliseren 

en te stimuleren. Ook collectieve renovatie van sociale woonwijken is vaak een effectieve 

aanpak. Het is verder wenselijk om de afbakening van de doelgroep ‘kwetsbare 

                                                
1
  SERV, 7 juli 2014. Nieuwe riemen voor het energiebeleid. Brussel & SERV, 24 november 2014. Advies 

beleidsnota energie 2014-2019. Brussel 

2
  Een progressieve schaal houdt in dat subsidies of premies afhankelijk zijn van het behaalde resultaat. Zo 

kan bv. een hogere premie bekomen worden indien men een hogere energiescore behaald. 

3
  Het woningtekort, gezinsverdunning, de schaarse en versnipperde ruimte, de mobiliteitsproblemen, 

materiaal- en waterschaarste, adaptatie aan klimaatverandering, gezondheidsoverwegingen, de impact op 
de bouwsector, de nood aan meer architecturale en landschappelijke kwaliteit, … etc 
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afnemers’ voor sociale dakisolatie, energiescans, energielening, en REG-premies op 

elkaar af te stemmen. 

6. Er moet een goed evenwicht zijn tussen het beleid gericht op nieuwbouw en het beleid 

gericht op renovatie en/of afbraak van het bestaande gebouwenpark, waar er een zeer 

groot energiebesparingspotentieel is en waar de maatregelen vaak zeer kostenefficiënt 

zijn.  

7. Ook het ontwerp en de (stimulering en opvolging van de) goede uitvoering van de 

werken in de praktijk zijn van groot belang om het beoogde besparingspotentieel te 

behalen, bouwschade te vermijden en een gezond binnenklimaat te garanderen. Dat 

impliceert o.a. opleiding en permanente vorming van architecten, aannemers en 

werknemers in de bouw enz. 

Wij hopen, mevrouw de minister, dat de voorgaande aandachtspunten en de informatie uit 

de rapporten in bijlage worden meegenomen bij de geplande evaluatie. 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans  Caroline Copers 

administrateur-generaal voorzitter 

 

 

Bijlage(n): 

 Energiebesparing stimuleren in woningen. Voorbeelden en lessen uit andere landen. 

Rapport van het SERV-secretariaat. 19 oktober 2015 

 Gedragseconomie en energiebesparing. Rapport van het SERV-secretariaat. 19 

oktober 2015 


