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Dit rapport werd opgemaakt ter ondersteuning van het sociaal-economisch overleg en de 

beleidsadvisering door de sociale partners in de SERV. De informatie in dit rapport is 

documentair van aard en bevat geen beleidsaanbevelingen. De bevindingen, interpretaties en 

conclusies vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van het SERV-secretariaat en kunnen 

op geen enkele wijze toegeschreven worden aan de raad, een organisatie vertegenwoordigd in 

de raad of een lid van de raad. 
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1 Inleiding 

Dit rapport werd opgemaakt door het SERV-Secretariaat ter ondersteuning van de 

beleidsadvisering door de sociale partners in de SERV. De bevindingen, interpretaties en 

conclusies in dit achtergronddocument vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van het 

SERV-Secretariaat en kunnen niet toegeschreven worden aan de Raad.  

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 het beleid in andere landen en de inzichten uit de 

gedragseconomie nader te bekijken. Dit kan nuttige informatie opleveren voor de evaluatie en 

vernieuwing van het REG-ODV-beleid.  

De voorliggende nota betreft het beleid in andere landen. Een afzonderlijke nota gaat in op 

relevante inzichten uit de gedragseconomie1.  

De focus hierna ligt op energiebesparing bij bestaande woningen aangezien het potentieel 

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

zijn, zeker gegeven de bestaande en strenger wordende regulering voor de nieuwbouw. De 

afstand tot de doelstellingen voor renovaties komt onder meer door de lage renovatiegraad in 

Vlaanderen. Daarom keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Renovatiepact goed in juli 

2015. De doelstelling van het pact is te komen tot een sterke verhoging van de renovatiegraad 

van het Vlaams woningpatrimonium en de energieprestatie ervan verbetert.  

Energiebesparing in gebouwen kan op verschillende manieren, door spaarlampen te installeren, 

het gedrag te veranderen, de verwarmingsketel te vervangen, de gebouwenschil te isoleren, 

etc. Hoewel de tekst vaak verwijzingen naar verschillende maatregelen bevat ligt de focus 

hierna vooral op isolatiemaatregelen.  

Deze nota bestaat uit 2 delen. In het eerste gedeelte wordt de problematiek van 

energiebesparing in gebouwen kort toegelicht en wordt een beeld geschetst van het Europees 

kader en het huidige beleid. Dit deel eindigt met een probleemstelling. Het tweede deel kijkt hoe 

het beleid om energiebesparing te stimuleren meestal vorm krijgt in het buitenland. Verder 

worden in dat deel ook een aantal landen uitgelicht. Het tweede deel eindigt met enkele 

conclusies die getrokken kunnen worden uit de vergelijking met andere Europese landen.  

2 Situering problematiek 

2.1 Energiebesparing in woningen 

Energiebesparing in woningen is nodig  

Gebouwen zijn de grootste verbruikers van energie. Ze nemen zowat 40% van het totale 

energieverbruik voor hun rekening. Niet alleen consumeren ze het grootste aandeel van de 

energievraag, ook kent de gebouwde omgeving het grootste potentieel voor energiebesparing. 

Dat is zichtbaar in onderstaande figuur.  

                                                
1
  Gedragseconomie en energiebesparing. Rapport van het SERV-secretariaat. 19 oktober 2015 
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De besparingen in gebouwen behoren tot het zogenaamde ‘laaghangend fruit’, wat betekent dat 

ze in het kader van energiebesparing tegen relatief lage kosten een grote bijdrage in 

energiebesparing leveren. Investeren in dergelijke maatregelen is dus (doorgaans) 

kosteneffectief.  

Figuur 1: theoretisch energiebesparingspotentieel in België in 2030 

 

Bovendien zijn investeringen in energiebesparing in woningen relatief blijvend, met een gunstig 

effect op lange termijn gegeven de lange levensduur van gebouwen en onderdelen ervan. Dit 

heeft gevolgen inzake energiebesparing: 

 Indien de investeringen goed en juist zijn uitgevoerd, kan dat een blijvende 

energiebesparing betekenen op lange termijn. Dit geldt minder voor investeringen waar 

menselijk gedrag een belangrijke rol speelt. Gedragswijzigingen zijn complex en zijn 

moeilijker beïnvloedbaar voor een lange termijn. Ook speelt het reboundeffect hier een rol. 

Wanneer men investeert in energiebesparing en men merkt dat er effectief aanzienlijk 

energie bespaard wordt, is men vaak geneigd meer (al dan niet elders) te consumeren 

(d.m.v. wijzigend gedrag) dan voorheen. 

 In het algemeen wordt gesteld dat voor massiefbouw de renovatiecyclus, waarbij een aantal 

werken aan het gebouw dienen worden uitgevoerd, rond de 30 jaar bedraagt. De 

renovatiewerken inzake energiebesparing kunnen hier best op aansluiten. Dit betekent 

echter ook dat wanneer gemiste kansen zich voordoen, met name een renovatiemoment 

niet gebruiken om ook energiebesparingsinvesteringen uit te voeren, deze kunnen zorgen 

voor een lage energieprestatie van het gebouw gedurende een relatief lange tijd. Ook indien 

foute investeringen of investeringen fout worden uitgevoerd, zal dit een blijvend effect 

hebben op lange termijn. Dit wordt het lock-in effect genoemd. Veel investeringen zijn 

bovendien onomkeerbaar of quasi-onomkeerbaar. Dit komt omdat een verandering betekent 

dat een heel deel van de constructie terug moet worden opengebroken wat vaker duurder 

uitkomt dan de investering zelf. Het is dus van groot belang om “future-proof” te bouwen 
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zodat investeringen (ook al een initiële meerkost) aanpassingen tijdens de lange levensduur 

kunnen vermijden. Hoe energiezuiniger men wenst te bouwen, hoe groter het effect van 

fouten in de uitvoering (bv. luchtdichtheid, koudebruggen, etc.) wat gecombineerd met het 

lock-in effect een lagere energiebesparing betekent dan men had beoogd. Er wordt echter 

ook een onderscheid gemaakt tussen de korte- en de lange termijn lock-in.  

o KT lock-in: energierenovaties volgen in het algemeen de renovatiecyclus (30 jaar), een 

gemiste kans nu, zal wellicht zijn effect hebben voor de komende 30 jaar. 

o LT lock-in: bepaalde investeringen zijn onomkeerbaar2 door de hoge kosten. Hier kan 

men best al meteen “future proof” bouwen, ook al kan dat soms verder gaan dan de 

minimale norm op dat moment. Dergelijke maatregelen blijven normaal gezien over de 

volledige levensduur van het gebouw gelden. Zo kan gedacht worden aan 

funderingswerken die quasi niet kunnen uitgebroken worden eens het gebouw 

neerstaat.  

Investeringen in energiebesparing in gebouwen zijn niet enkel goed voor het milieu en de 

portefeuille van de bewoners, ze betekenen ook vaak een comfortverbetering en een 

verbetering in de woningkwaliteit (zie kader).  

 

Kwaliteit Vlaamse woningen vaak ondermaats 

Niet enkel de energieprestatie van Vlaamse woningen is vaak ondermaats, ook het algemene 

kwaliteitsniveau schiet sterk tekort. Zo zouden één miljoen van de Vlaamse woningen van 

ontoereikende kwaliteit zijn
3
.  

Een technische screening van een gecontroleerde steekproef van 5.000 woningen concludeerde dat 

37% van de woningen
4
 aanpassingen nodig had om te voldoen aan de normen van de Vlaamse 

overheid en kreeg zo een negatieve beoordeling ‘ontoereikende kwaliteit’. Dit aandeel is niet gelijk 

verspreid over de verschillende segmenten en is het grootst bij de private huurmarkt (percentage van 

47%). Ook de sociale huur heeft een hogere score dan het algemene gemiddelde (44%) terwijl de 

eigendomswoningen het laagst scoren (33%).  

Het kwaliteitsniveau is verschillend binnen de groep woningen van ontoereikende kwaliteit. Zo zou 24% 

van alle woningen (2/3
e
 van de woningen met label ontoereikende kwaliteit) met relatief beperkte 

aanpassingen al aan de normen kunnen voldoen terwijl de overige 13% structurele ingrepen vereist. 

Een eerste type van problemen aan deze woningen zijn bouwtechnisch van aard en betreft gebreken 

zoals stabiliteitsproblemen, vochtproblemen en gebreken aan ramen en deuren. Een tweede type van 

problemen betreft de structuur, indeling en uitrusting van de woning, zoals bv. een te steile trap, het 

ontbreken van elementaire sanitaire voorzieningen, een gebrekkige lichtinval, etc. 

 

Indien we rekening houden met andere woongerelateerde uitdagingen zoals de 

gezinsverdunning en woningtekort lijkt de problematiek enkel nog aan belang te zullen winnen. 

Inzake gezinsverdunning voorspelt men bijvoorbeeld dat in 2028 één derde van de gezinnen uit 

alleenwonenden zal bestaan, in Brussel is die verhouding vandaag al één op twee. Het 

                                                
2
  Hoewel technisch omkeerbaar zijn ze economisch onomkeerbaar door de zeer hoge kosten.  

3
  Zie:  http://nav.be/pages/nieuws-detail.php?id=3030  

4
  Geprojecteerd op het totale Vlaamse woningenbestand komt 37% neer op één miljoen woningen.  

http://nav.be/pages/nieuws-detail.php?id=3030
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woningtekort zorgt er dan weer voor dat men ondanks de lagere of vaak zelfs slechte kwaliteit, 

alle woningen bewoont, ook die van slechte kwaliteit, vaak uit noodzaak. 

In internationaal perspectief scoren de Vlaamse gebouwen bovendien slecht (cf. infra). 

Vergeleken met andere naburige Europese landen wat energieprestatie betreft. De Vlaamse 

woningen hebben een zwakke energieprestatie ondermeer omdat de meeste woningen zeer 

oud5 zijn, ze relatief groot zijn6 en er een lage implementatie van energie-efficiënte maatregelen 

is. 

Vooral verwarming neemt een groot aandeel in de energievraag in 

De energievraag in woningen bestaat uit verschillende onderdelen. Zo heeft men energie nodig 

om de ruimte te verwarmen, het water te verwarmen, te koken, de toestellen draaiende te 

houden en de omgeving te verlichten. De grootste energieafnemer in de woningen in 

Vlaanderen is ruimteverwarming7. Daar ligt ook het grootste besparingspotentieel (zie 

onderstaande figuur).  

Figuur 2: theoretisch energiebesparingspotentieel in Gebouwen in België 

 

                                                
5
  “In 2009 zouden 84,4% van de bestaande woningen gebouwd zijn vóór de eerste thermische regelgeving voor 

gebouwen.” (http://www.fuel-poverty.org/files/WP2_D5_final.pdf) & “Meer dan de helft van onze woningen is 
voor 1970 gebouwd.” (De Morgen, 16 september 2015. “Ieder huis moet energiezuinig tegen 2050.” 

6
  Zo stelde Bartiaux et al. In 2005 dat België op één na (Luxemburg) de grootste gemiddelde woninggrootte 

kende vergeleken met de EU-15 lidstaten.  

7
  Gemiddeld 70 tot 75% van totaal energieverbruik in woningen in Vlaanderen. (Hens, H., 2007. “binnenmilieu, 

energie, verwarming, ventilatie. Acco, Leuven”) 

http://www.fuel-poverty.org/files/WP2_D5_final.pdf
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Energiebesparing realiseren door de vraag naar ruimteverwarming te reduceren, noodzaakt 

vooral investeringen in isolatie (naast bv. gedragsaanpassingen). Alle oppervlakten in een 

woning die als scheidingswand tussen twee ruimtes met een verschillende temperatuur dienen, 

zijn verliesoppervlaktes. Hoe groter het temperatuurverschil en/of de scheidingsoppervlaktes, 

hoe groter het verlies aan warmte (of koude in de zomer) en dus hoe groter de energievraag om 

de ruimte te verwarmen (of te koelen in de zomer). Isolatie speelt hierop in door ervoor te 

zorgen dat de oppervlaktes minder warmte (of koude) doorlaten. Gegeven de lange levensduur 

van isolatiematerialen en de grote besparingspotentieel voor ruimteverwarming, zijn dergelijke 

investeringen zeer kosteneffectief. 

Belangrijk om op te merken is dat België (in 2008) in Europees perspectief het slechtst 

scoorde wat energieverbruik voor ruimteverwarming per gebouw betreft. België had toen het 

hoogste verbruik van de 27 EU-lidstaten (zie onderstaande kader). 

 

Situering: Europese (residentiële) gebouwenstock 

Het is interessant om de Vlaamse woningen in een Europees perspectief te beschouwen. Naar 

schatting bestaat er in de EU27, Zwitserland en Noorwegen gecombineerd 25 miljard m² aan 

vloeroppervlakte wat ruwweg overeenkomt met de oppervlakte van België. Residentiële gebouwen 

maken 75% uit van de totale oppervlakte terwijl niet-residentiële gebouwen het overige 25%
8
 uitmaken. 

Van de residentiële gebouwen bestaat grosso modo 64% uit eengezinswoningen (zowel rijwoningen, 

vrijstaande woningen als half-openstaande woningen) en 36% uit appartementsblokken.  

Energiemix en energieverbruik in de huishoudens 

Een interessante vaststelling is de diverse energiemix bij residentiële gebouwen in de verschillende 

Europese regio’s zoals hieronder wordt weergegeven.  

Figuur 3: energiemix huishoudens in verschillende Europese regio's 

 

Vooral het grote aandeel van aardkolen in centraal en Oost-Europa ten koste van olie en aardgas 

vergeleken met de ander regio’s valt op. In onderstaande figuur is het overzicht per land weergeven en 

kunnen de verschillende landen beter onderling vergeleken worden. Hieruit blijkt dat België de slechtste 

                                                
8
  Van de niet residentiële gebouwen wordt volgende onderverdeling (in m²) gegeven: 28% groot- en kleinhandel, 

23% kantoren, 17% scholen en opleidingscentra, 11% hotels en restaurants, 7% ziekenhuizen, 4% 
sportfaciliteiten en 11% andere.  
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leerling is in Europe met het hoogste energieverbruik voor ruimteverwarming per woning.  

Figuur 4: gemiddeld energieverbruik voor ruimteverwarming per woning
9
 

 

Indien we kijken naar het totale energieverbruik per m² vloeroppervlakte scoort België nog steeds zeer 

slechts en staat het bij de grootste verbruikers (zie onderstaande figuur). Slechts 4 landen van de 27 

hebben een hoger energieverbruik per m².  

Figuur 5: totaal energieverbruik per m² in residentiële gebouwen
10

 

 

 

                                                
9
  Zie: http://www.entranze.enerdata.eu/#/share-heating-unit-consumption-per-dwelling-at-normal-climate.html  

10
  Zie: http://www.entranze.enerdata.eu/#/total-unit-consumption-per-m2-in-residential-at-normal-climate.html  

http://www.entranze.enerdata.eu/#/share-heating-unit-consumption-per-dwelling-at-normal-climate.html
http://www.entranze.enerdata.eu/#/total-unit-consumption-per-m2-in-residential-at-normal-climate.html
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Huur versus eigendom 

Ook inzake huur (sociale en privé) en eigendom is er een divers landschap. In het algemeen zit 80% 

van de gebouwenstock in privéhanden terwijl de overige 20% publieke eigendommen betreft. Hoewel 

sociale huisvesting typisch een publieke eigendom betreft is er een trend naar niet-publieke 

betrokkenheid (trend zichtbaar in Ierland, Engeland, Oostenrijk, Frankrijk en Denemarken) en is de 

sociale huisvesting in Nederland zelfs volledig in handen is van de privésector. Onderstaande figuur 

geeft een Europees vergelijkend perspectief
11

. 

 

Figuur 6: overzicht huur versus eigendom in verschillende EU-landen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

  De eenheid betreft aantal wooneenheden behalve voor Frankrijk waar de cijfers op m²-basis zijn berekend. 
“Others” betreft vaak sterk gereguleerde of gesubsidieerde privé-corporaties (of soms non-profit door de 
overheid opgerichte organisaties) die instaan voor de sociale huur. Data voor sommige landen is sterk 
verouderd; tot 2001 voor AT, CY, IT, SK; tot 2002 voor RO; tot 2005 voor HU.  
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Eengezins- versus meergezinswoningen  

Een andere interessante vergelijking is het aandeel alleenstaande woning in het totaal van de woningen. 

Hier blijkt België een van de hoogste scores te hebben zoals te zien is op onderstaande figuur
12

. 

Figuur 7: overzicht aandeel eengezinswoningen in totale gebouwenstock voor verschillende EU-landen 

 

 

 

Lage renovatiegraad en gebrek aan totaalaanpak 

Op Europees niveau is er heel wat wetgeving in leven geroepen om lidstaten te verplichten 

bepaalde acties inzake energie-efficiëntie in gebouwen uit te voeren. De twee belangrijkste zijn 

de Europese Energie-efficiëntie richtlijn (EED – 2012/27/EU, gepubliceerd op 25 oktober 

2012) en de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD – 2010/31/EU, gepubliceerd op 

18 juni 2010). Hoewel deze richtlijnen ook renovaties trachten te omvatten blijft DE grote 

uitdaging vooral de renovatie van de bestaande Europese gebouwenstock. Zelfs indien men 

zou verplicht zijn verregaande energiebesparende investeringen uit te voeren bij renovaties blijft 

de uitdaging groot door de zeer lage renovatie- of vernieuwingsgraad. Deze bedraagt 1% in 

Europa. Hiervan zou 85% kleine ingrepen betreffen, 10% matige ingrepen, 5% ‘diepe’ 

renovaties en het aandeel renovatie naar BEN-normen is zelfs verwaarloosbaar. Bovendien zijn 

renovaties nog steeds heel kostelijk en stijgt deze kost sterk in functie van het ambitieniveau 

zoals hieronder wordt weergegeven.  

                                                
12

  Situatie in 2008. Data afkomstig van ENTRANZE (Policies to ENforce the TRAnsition to Nearly Zero Energy 
buildings in the EU-27), zie http://www.entranze.enerdata.eu/#/share-of-single-family-dwellings-in-total-
stock.html  

http://www.entranze.enerdata.eu/#/share-of-single-family-dwellings-in-total-stock.html
http://www.entranze.enerdata.eu/#/share-of-single-family-dwellings-in-total-stock.html
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Figuur 8: kostenramingen voor verschillende “renovatieschalen” 

 
De renovatiegraad in Vlaanderen bedraagt momenteel 0,7 % wat overeenkomt met ongeveer 

20.000 woningen (tegenover ongeveer hetzelfde aantal nieuwe woningen). Indien de Europese 

ambitie om alle woningen tegen 2050 geïsoleerd te krijgen gerealiseerd moet worden is een 

renovatiegraad van 2,3 procent (ongeveer 66.000 woningen) nodig, meer dan een 

verdrievoudiging van het huidige tempo.13 Aan de huidige verbeteringsgraad (renovatie- + 

nieuwbouwritme) zou het tot 2070 duren eer alle woningen die dateren van vóór de 

energieprestatieregelgeving (1995) vernieuwd zijn.14 

Aangezien de normen volgens de Europese richtlijnen steeds strenger worden zal het moeilijker 

worden deze te handhaven. Met name is het zo dat hoe hoger de prestatienormen zijn, hoe 

groter het effect zal zijn bij een slechte uitvoering (bv. niet luchtdicht, koudebruggen, lekken…). 

Vooral bij renovaties is dit risico nog groter. Zo komt men vaak voor verassingen te staan in het 

kader van koudebruggen. Het is vaak bij het uitvoeren van de werken zelf dat men onvoorzien 

zaken tegenkomt.15 Terzake is een goed totaalpakket nodig met een goede samenwerking en 

afstemming tussen (de uitvoerders van) de werken.  

 

Belang van een totaalaanpak 

Een totaalaanpak per woning is nodig. Enerzijds omdat niet de individuele maatregelen en 

aanpassingen alleen van belang zijn maar ook de aansluiting ervan op elkaar. Anderzijds is 

samenwerking tussen de verschillende spelers in het (ver)bouwproces van belang. In de praktijk 

lijkt de samenwerking nog minimaal en weet men vaak niet van elkaar wat het uiteindelijke doel is van 

de verbouwing. Ook op juridisch vlak wringt soms het schoentje bij afzonderlijke benaderingen. Zo 

kan men bv. niet na elke aanpassing door een bouwactor een ‘blower-door-test’ (een test dat de 

luchtdichtheid van een woning meet) uitvoeren om te bepalen wie de verantwoordelijkheid van de 

luchtdichtheid draagt.
16  

                                                
13

  Zie: Het Laatste Nieuws, 26 februari 2015. “Renovatiegraad Vlaamse woningen zou moeten verdrievoudigen” 

14
  Zie: “Advies Nieuwe riemen voor het energiebeleid 2014-2019”, SERV, 7 juli 2014.  

15
  Els Bleus, juni 2015. “Saint-Gobain. Futurfantastic concept, process and conclusions.” Presentatie tijdens de 

“Nearly zero-energy buildings, inspiring practices in Flanders” workshop georganiseerd door Vleva tijdens de 
2015 EU Sustainable Energy Week. 

16
  Els Bleus, juni 2015. “Saint-Gobain. Futurfantastic concept, process and conclusions.” Presentatie tijdens de 

“Nearly zero-energy buildings, inspiring practices in Flanders” workshop georganiseerd door Vleva tijdens de 
2015 EU Sustainable Energy Week. 
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Kloof met ambities blijft groot 

Voor nieuwbouw is het reeds verplicht om steeds strengere energienormen te volgen. De grote 

uitdaging blijft het zeer grote bestaande woningbestand te renoveren om aan de 

vooropgestelde doelstellingen te voldoen. Zelfs bij het verplichten van het voldoen van strenge 

energienormen bij renovaties17 zal het een grote uitdaging blijven aangezien de natuurlijke 

verbeteringsgraad in Vlaanderen zeer laag is (cf. supra). 

De drie basiseisen van het Energierenovatieprogramma (ERP2020) voor 2020 zijn:  

 alle daken geïsoleerd krijgen;  

 alle enkel glas vervangen door isolerend glas;  

 verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen bannen. 

Slechts 1 op de 2 woningen voldeed reeds aan de drie basiseisen. Meer specifiek bleek uit 

het onderzoek (2013) dat:  

 58% van de Vlaamse woningen niet aan alle vereisten voldeed; 

 19% van de Vlaamse woningen nog geen dak- of zolder-vloerisolatie heeft; 

 12% nog enkel glas heeft;  

 38% nog geen hoogrendementsketel heeft. 

Naar schatting moeten nog: 

 412.000 daken geïsoleerd worden; 

 bij 260.000 woningen enkele beglazing vervangen worden en; 

 824.000 ketels vervangen worden. 

Er is dus nog een lange weg af te leggen om de doelstellingen van het ERP2020 te behalen. 

Dat is bv. duidelijk zichtbaar in onderstaande figuur dat de aanwezigheid van isolatie in 

woningen in Vlaanderen weergeeft. 

Figuur 9: aanwezigheid van isolatie in de woningen, in %, Vlaanderen
18

 

 

                                                
17

  Zie daarvoor de recente ontwikkelingen binnen de Vlaamse Renovatiepact.  

18
  Bron: 2005: Woonsurvey, 2013: Grote Woononderzoek (beide op basis van interviews) 
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Premies en subsidies om die kloof te overbruggen zijn nodig maar niet voldoende 

Premies, subsidies, voordelige leningen en fiscale voordelen kunnen de afstand tot de 

financiële markt reduceren en mensen sterker overtuigen dergelijke investeringen te doen. De 

terugverdientijden worden ingeperkt waardoor de investeringen interessanter worden.  

Een belangrijke nuance is hier wel dat er ook vaak sprake is van de moeilijk te achterhalen 

meeneem-effect (cf. infra). Dit betekent dat mensen die de investering sowieso wensten uit te 

voeren ook nog eens gebruik maken van de premies en andere voordelen waardoor er geen of 

beperkt sprake is van additionaliteit.  

De bewoners en eigenaars van bestaande, en op energievlak vaak slecht presterende, 

woningen bewegen om te investeren in energie-efficiëntie blijft echter een moeilijke opgave. 

Hoewel investeringen in onder andere isolatie economisch rationeel blijft, is de weg naar het 

realiseren van de doelstellingen nog lang. Een van de redenen is dat niet iedereen de middelen 

heeft om de investeringen (voor) te financieren terwijl andere uitgaven vaak meer prioriteit 

krijgen (cf. infra). Een andere reden is de ‘energy-efficiency gap’ of de energie-paradox die stelt 

dat financiële prikkels, zelfs omvangrijke, niet altijd effectief zijn omdat mensen nu eenmaal niet 

zuiver economisch-rationeel handelen en subsidie- en premiestelsels dus slechts in beperkte 

mate effectief kunnen zijn.  

Verder zijn er ook belangrijke niet-financiële barrières (cf. infra) die een andere aanpak 

vereisen. Voorbeelden van deze niet-financiële barrières zijn: 

 gebrek aan kennis over energiebesparende investeringen 

 verhuurder-huurder-problematiek 

 problemen inzake mede-eigendom 

 gebrek aan interesse in energiebesparing 

 ongemak dat gepaard gaat met plannen en uitvoering (bv. tijdelijk andere huisvesting nodig) 

 laag aandeel van de energiekosten in het huishoudbudget 

 moeilijk of onmogelijk om werken zelf uit te voeren of te organiseren (bv. bij ouderen) 

 problemen inzake perceptie 

o bv. onzichtbaarheid van de investeringen (in tegenstelling tot bv een keuken) 

o hoger comfort versus energiezuinigheid 

2.2 Huidig beleid 

Volgens de Europese Richtlijn 2002/91/EG (betreffende de energieprestatie van gebouwen) 

moeten de Europese lidstaten minimumeisen toepassen inzake energieprestaties van nieuwe 

en bestaande gebouwen. Intussen zijn er ook de Europese Energie-efficiëntie richtlijn (EED – 

2012/27/EU, gepubliceerd op 25 oktober 2012) en de richtlijn energieprestatie van gebouwen 

(EPBD – 2010/31/EU, gepubliceerd op 18 juni 2010). Deze Europese Richtlijnen dienen als 

basis voor het opstellen van de Vlaamse EPB-reglementering met daaruit volgend de EPB-

normen. 

EPB-regelgeving 

Gebouwen gaan verschillende generaties mee en wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt mee 

hoe de gebouwenstock er in de volgende decennia zal uitzien. Daarom is sinds 1 januari 2006 



  

 
Energiebesparing stimuleren in woningen. Voorbeelden en lessen uit andere landen 

 

 

15 

 

de energieprestatieregelgeving (EPB19) van toepassing die de EnergiePrestatie- en 

Binnenklimaatnormen vastleggen (EPB-norm).  

Nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, 

moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen.  De EPB-normen zijn dynamische 

normen die gefaseerd verstrengen in de tijd (omdat ze steeds worden aangepast aan de 

momentele economische, technische en technologische mogelijkheden) en tegen 2021 het 

niveau “bijna-energieneutraal bouwen" (BEN) bereiken. In de EPB-norm wordt o.a. bepaald 

welke graad van thermische isolatie en ventilatie er moet worden bereikt. 

Naast de EPB-regelgeving bestaan er vandaag een resem subsidie- en andere 

steunmaatregelen voor het bevorderen van energiebesparing in gebouwen in Vlaanderen. 

Hieronder volgt een kort overzicht: 

De REG premies als openbare dienstverplichting bij de netbeheerders 

Zowel voor huishoudens als voor niet-huishoudens bestaan er premies voor een heel aantal 

investeringen in energiebesparing, de zogenaamde REG-ODV-premies (Rationeel 

EnergieGebruik – Openbare Dienst Verplichtingen). Deze premies worden uitbetaald door de 

netbeheerders. Ze verhalen de kosten ervan op de afnemers a rato van de netto stroomafname 

op het distributienet. De premies hebben zowel betrekking op renovaties als nieuwbouw. In het 

laatste geval zijn de premies bedoeld voor de woningen die beter presteren dan het wettelijk 

minimum. 

Voor de huishoudens bestaan er anno 2015 volgende premies. 

Renovaties, aankopen en diensten 

Voor de huishoudens bestaan volgende premies voor renovaties, aankopen en diensten. De 

specifieke bedragen worden bepaald in het Vlaamse Energiebesluit. 

o REG-premies voor renovaties/aankopen/diensten 

 Dakisolatie (met/zonder aannemer)   

 Muurisolatie (buitenmuur/spouwmuur)  

 Vloerisolatie  

 Hoogrendementsbeglazing 

 Warmtepomp 

 Zonneboiler 

 Combipremie (ramen + muur) 

De premies voor verwarming en warm water (warmtepomp, zonneboiler en 

condensatiepremie20) gelden ook voor nieuwbouw (cf. infra) 

Voor de sociaal zwakkere beschermde afnemers21 bestaan gunstigere regelingen. 

o 800 € voor condensatieketel 

o 50% verhoging bovenstaande premies 

o Kortingbon 150€ koelkast/wasmachine 

o Gratis energiescan 

                                                
19

  EPB staat voor “Energieprestatie en Binnenklimaat”. 

20
  Premie voor de condensatieketel geldt enkel voor beschermde afnemers.  

21
  Voor een definitie van beschermde afnemers, zie:  http://www.energiesparen.be/sociaal/beschermd/wie  

http://www.energiesparen.be/sociaal/beschermd/wie
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o Infosessies georganiseerd door de netbeheerders rond REG 

Verder is er ook een trajectbegeleiding voor dakisolatie en de uitvoering van een dakisolatie in 

private huurwoningen, de zogenaamde sociale dakisolatieprojecten. Deze gelden voor een iets 

ruimere doelgroep, beschermde afnemers en enkele andere prioritaire doelgroepen22. De 

premies zijn aanzienlijk hoger, met name 23€/m² in plaats van 6 tot 8€/m². 

Tot slot dienen in het kader van de REG-ODV’s de netbeheerders de lokale besturen te 

ondersteunen in hun lokaal energiebeleid. 

Nieuwbouw 

Ook voor nieuwbouw bestaan er REG-premies. Deze premies zijn bedoeld voor diegenen die 

beter presteren dan het wettelijk minimum om voorlopers te stimuleren verregaande 

energiezuinigheid toe te passen in hun bouwplannen. De premies zijn afhankelijk van de 

bekomen E-peil.  

Voor de REG-premies bij nieuwbouw wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen, 

appartementen en beschermde afnemers. Voor woningen bedraagt de premie €1800 

vermeerderd met €50 per hogere E-punt ten opzichte van de E30-score23. Voor appartementen 

bedraagt de premie €800 vermeerderd met €30 per hogere E-punt ten opzichte van de E30-

score. Deze premies worden verhoogd met 20% voor beschermde afnemers.  

Voor de niet-huishoudens bestaan er anno 2015 volgende premies 

Net als voor de huishoudens bestaan er heel wat REG-ODV premies voor renovatiewerken met 

betrekking tot energiebesparing. De subsidiebedragen en modaliteiten worden ook hier 

gespecifieerd in het Energiebesluit.  

o REG-premies voor renovaties 

 Dak- of zoldervloerisolatie    

 Muurisolatie (buitenmuur/spouwmuur)  

 Vloer- of kelderisolatie  

 Hoogrendementsbeglazing 

 

o REG-premies voor renovatie EN nieuwbouw 

 Warmtepomp 

 Zonneboiler 

 Relighting 

 REG steun na audit/studie 

 Investeringssteun  

Belastingvermindering voor dakisolatie 

Naast de REG-ODV premies is er ook het fiscale voordeel voor dakisolatie. Men kan bij een 

investering in de isolatie van het dak of de zoldervloer aanspraak maken op een 

belastingvermindering ter waarde van 30% van het factuurbedrag met een plafond van € 3.050 

per woning.  

                                                
22

  Voor een overzicht van de prioritaire doelgroepen, zie: http://www.energiesparen.be/socialedakisolatie  

23
  Deze regeling geldt voor 2015. Voor zowel woningen als appartement uit 2014 is de referentie de E40-score in 

plaats van de E30-score. 

http://www.energiesparen.be/socialedakisolatie
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Energielening lokale entiteit 

De energielening van de lokale entiteiten heeft als doel een voordelige lening (lage of geen 

interest) te voorzien zodat men makkelijker kan investeren in de energiezuinigheid van een 

woning of gebouw. Voorheen heette de Vlaamse Energielening de FRGE-lening (Fonds ter 

Reductie van de Globale Energiekost). De FRGE-lening kon bekomen worden via de lokale 

entiteiten24 van de gemeenten wat nog steeds van toepassing is voor de huidige energielening. 

Niet elke gemeente heeft een lokale entiteit waardoor men soms geen aanspraak kan maken 

op een Energielening.  

Via de Vlaamse Energielening kan men maximaal € 10.000 lenen voor energiebesparende 

maatregelen (cf. infra) voor 5 jaar aan een interestvoet van 2% of zelfs 0% voor beschermde 

klanten25. Op voorwaarde dat de werken worden uitgevoerd door een aannemer kan men 

aanspraak maken op de Vlaamse Energielening voor de volgende werken: 

 dak, vloer en muur isoleren; 

 hoogrendementsglas plaatsen of ramen vervangen; 

 een oude verwarmingsketel vervangen door een condensatieketel/warmtepomp; 

 PV-panelen plaatsen; 

 een geothermische warmtepomp plaatsen; 

 thermostatische kranen plaatsen; 

 een kamerthermostaat met programmeermogelijkheden plaatsen; 

 een verwarmingsketel onderhouden; 

 een energie-audit laten uitvoeren. 

Sinds het begin van dit jaar hebben 3.018 Vlaamse gezinnen een energielening gekregen en 

gemiddeld wordt 7.356 euro geleend. Vooral de plaatsing van hoogrendementsglas en ramen, 

dakisolatie en een condensatieketel is populair.26 

Vlaamse renovatiepremie  

De Vlaamse renovatiepremie wordt vernieuwd vanaf 1 november 2015. De premie wordt 

verdeeld over twee aanvragen met als doel meer tijd te voorzien voor de totale renovatie van 

een woning. Het maximumbedrag voor beide premies is € 10.000. Er worden 4 categorieën27 

gedefinieerd en de premies worden per categorie berekend en bedragen 20 of 30% van de in 

aanmerking komende factuurbedragen. Het hogere percentage van 30% geldt voor eigenaar-

bewoners met een lagere inkomen en voor woningen die verhuurd worden via een sociaal 

verhuurkantoor.  

                                                
24

  Overheidsinstelling waar particulieren goedkope leningen kunnen aanvragen voor energiebesparende 
maatregelen 

25
  Naast de 0% lening hebben beschermde klanten bovendien recht op gratis hulp voor: i) te bepalen welke 

werken moeten worden uitgevoerd; ii) prijsoffertes aan te vragen; iii) een aannemer te kiezen; iv) de werken op 
te volgen; v) premies en subsidies aan te vragen. 

26
  De standaard, 17 september 2015. “Energielening bespaart gezinnen twee miljoen euro.” 

27
  Categorie 1. De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren 

en de trappen. / Categorie 2. Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer. / Categorie 3. 
Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren. Die moeten vanaf 1 januari 2016 voldoen aan de 
ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit. / Categorie 4. De technische installaties: werken aan de 
elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming. 
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Er is verder een inkomensvoorwaarde verbonden aan de Vlaamse renovatiepremie en 

investeringen die verband houden met de dakisolatie komen niet in aanmerking. Met de REG-

ODV premies is er een potentiële overlapping voor de investeringen m.b.t. ramen en de 

centrale verwarming. 

Verlaagde BTW voor renovatiewerken 

Indien men renovatie- en/of herstellingswerken aan zijn woning laat uitvoeren, kan dat tegen 

een verlaagde BTW percentage van 6% in plaats van 21%. Deze regel geldt uitsluitend voor 

herstellingswerken van een privéwoning die minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik 

werd genomen. Deze regeling kan ook gebruikt worden voor bepaalde renovatiewerken met 

betrekking de energiezuinigheid.  

Korting op de onroerende voorheffing 

In Vlaanderen heeft men het recht op een vermindering op de onroerende voorheffing voor de 

bouw van een energiezuinige woning28. De vermindering wordt automatisch toegekend. 

Afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag bedraagt de vermindering het volgende 

percentage. 

 bouwaanvraag vanaf 2014: 

 Max E40 = korting 50% voor 5 jaar 

 Max E30 = korting 100% voor 5 jaar 

 bouwaanvraag vanaf 2013:  

 Max E50 = korting 50% voor 5 jaar 

 Max E30 = korting 100% voor 5 jaar  

 bouwaanvraag tem 2012: 

 woongebouwen: max E60 =  20%; max E40 = 40% 

 andere gebouwen: max E70 = 20%; max E40 = 40% 

 korting voor 10 jaar  

Deze regeling geldt uiteraard enkel voor de nieuwbouw. In onderstaande figuur wordt een 

overzicht gegeven van de evolutie van de wettelijk verplichte E-peil tot 2021. 

                                                
28

  Voor commentaar van de SERV bij deze maatregel, zie het: “Advies vermindering onroerende voorheffing voor 
energiezuinige gebouwen. Brussel, 14 september 2012.” 
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Figuur 10: overzicht evolutie E-peil 2006-2021 

 

Renovatiepact 

Onder meer omwille van de lage renovatiegraad (0,7%, cf. supra) in Vlaanderen werd eind vorig 

jaar een engagementsverklaring voor een Renovatiepact ondertekend door ruim dertig sectoren 

en organisaties om de renovatiegraad op te trekken.29  

De ambitie is om tegen 2050 elke Vlaamse woning energiezuinig te maken en daarvoor moet 

de gemiddelde energiescore met 75% dalen. Tegen 2050 moet elk huis of appartement even 

zuinig zijn als een woning die vandaag gebouwd worden (E-60 norm).  

In juli 2015 werd de conceptnota Renovatiepact goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Hierin werden een aantal bouwstenen en werven30 opgenomen die verder geconcretiseerd 

moeten worden. Belangrijke elementen uit de conceptnota zijn onder andere de woningpas en 

het renovatieadvies. De woningpas bevat onder meer EPC-kerncijfers en een planning van 

maatregelen om het BEN-niveau te realiseren. Het (gefaseerde) renovatieadvies zou onderdeel 

moeten worden van de EPC. De koper of verhuurder moet gesensibiliseerd worden en een 

duidelijk beeld verkrijgen over wat er in het pand moet gebeuren voor een diepgaande 

energetische renovatie. Het renovatieadvies zou ook een afwegingskader moeten bevatten 

waarmee wordt beoordeeld of een renovatie te verkiezen is boven vernieuwbouw.  

2.3 Probleemstelling 

Evolutie aanvraag REG-ODV premies 

De (goedgekeurde) REG-premie-aanvragen voor de huishoudens kenden een sterk stijgende 

trend tot 2011. Vervolgens is er een dalende trend in de aanvragen van energiepremies in de 

jaren 2011-2013, op uitzondering van de premie voor muurisolatie na. Dit kan afgeleid worden 

                                                
29

  Voor meer info, zie: http://www.energiesparen.be/renovatiepact  

30
  Bouwsteen: “de bouwstenen vormen de strategische krijtlijnen voor het Renovatiepact.”; Werven: een 

hefboomactie die een wezenlijke impact kan hebben op de bereidheid van de woningeigenaars om te 
investeren in een doorgedreven woningrenovatie.  

http://www.energiesparen.be/renovatiepact
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uit onderstaande figuur. In figuur 12 lijkt deze trend zich verder te zetten en voor 2014 lijkt ook 

het aantal aanvragen voor muurisolatie licht te zakken.  

Figuur 11: evolutie huishoudelijke premies netbeheerders 2006-2013 

 

De sterke daling voor de condensatieketel is te verklaren door het feit dat de premie enkel nog 

toegekend wordt aan beschermde afnemers.  

Ook voor de niet huishoudelijke premiedossiers is een dalende trend zichtbaar, hoewel de 

cijfers voor 2014 voorlopig zijn31. 

                                                
31

  De netbeheerders rapporteren over de uitbetaalde premies van het afgelopen jaar in mei. De parlementaire 
vraag dateert van 11 maart 2015. 
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Figuur 12: evolutie HH en niet-HH premiedossiers
32

 

 

 

Uit recentere cijfers blijkt dat steeds minder bedrijven een energiepremie aanvragen. 2014 zou 

een dieptepunt zijn met 1.578 dossiers terwijl het aantal uitgekeerde premies in 2012 en 2013 

op respectievelijk 2.250 en 2.300 dossiers stond. Het betreft dus een daling met bijna een derde 

                                                
32

  Schriftelijke parlementaire vraag nr. 219 van Michèle Hostekint aan Annemie Turtelboom over de REG-Premies 
– Stand van zaken. 
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terwijl het potentieel bij de 500.000 bedrijven zeer groot is.33 Wel is het zo dat de 

premiebedragen per dossier stijgen, een stijging van ongeveer € 800 vergeleken met de jaren 

voordien.  

Beleidsintenties energiebesparing in gebouwen 

In de beleidsnota en het regeerakkoord worden een aantal beleidsintenties vooropgesteld 

inzake het beleid rond energiebesparing in gebouwen. Zowel het regeerakkoord als de 

beleidsnota stellen dat de individuele REG-premies zullen afgebouwd worden. De premies 

voor dakisolatie en HR-glas zullen getrapt verlaagd worden en de premies zullen op maat van 

de verschillende doelgroepen gemaakt worden. Het regeerakkoord stelt verder dat de 

Energierenovatieprogramma geëvalueerd en bijgesteld zal worden tot 2030 en dat er nieuwe 

minimale kwaliteitsnormen zullen komen voor HR-glas, muurisolatie en HR-verwarming. De 

distributienetbeheerders zullen het uniek loket voor alle energiepremies blijven. In de 

beleidsnota wordt dan weer vermeld dat bij nieuwe maatregelen onmiddellijk zal voorzien 

worden in een eindtermijn en dat er meer aandacht zal gaan naar renovatieadvies. 

Ook zal er blijvend aandacht gaan naar sociale energieprogramma’s inzake 

energiebesparing. De verhoogde premies voor beschermde klanten zullen blijven en de 

sociale dakisolatie programma zal versterkt worden. Er zal ook een sociaal programma komen 

voor HR-glas en spouwmuurisolatie. De Vlaamse energielening (FRGE) wordt een 

actieverplichting bij de distributienetbeheerders en wordt beperkt tot de beschermde klanten. 

Ook de middelen van de energiescan worden geheroriënteerd naar sociale economieprojecten.  

Ander beleid nodig? 

De dalende cijfers voor energiepremies lijken erop te wijzen dat het effect van de maatregelen 

uitgewerkt geraakt, terwijl de uitdagingen nog steeds zeer groot zijn. Toch is verder onderzoek 

nodig om na te gaan waarom de premie-aanvragen dalen.  

 Zijn de gekozen premiehoogtes niet goed afgestemd op de verwachtingen van de 

afnemers? Zo wordt gesteld dat bedrijven bv. het vaak niet de moeite waard vinden 

doordat de premies geplafonneerd zijn per dossier wat in het nadeel speelt van de 

grotere investeringen. Anderzijds zijn er de cijfers die wijzen op de korte 

terugverdientijden van de investeringen.34  

 Zijn de eenvoudig te bereiken doelgroepen reeds bereikt en vereisen de overige 

doelgroepen een andere aanpak?  

 Is er een gebrek aan kennis over de premies en subsidies? Onderzoek35 wijst alvast uit 

dat vooral de hogere inkomens gebruik maken van de premies terwijl de lagere 

inkomens (die ook investeren in energiezuinigheid) meer nood hebben aan de 

premies.36 

 Zijn er andere (vooral niet-financiële) barrières die zorgen voor een lage(re) opname van 

de premies? De combinatie van dalende premie-aanvragen en de korte 

terugverdientijden wijzen verder ook in de richting van de niet-financiële barrières (cf. 

supra). 

                                                
33

  De Standaard, 06 augustus 2015. “Bedrijven laten premies energie links liggen.” 

34
  De Standaard, 26 februari 2015. “Drie keer meer woningen renoveren”. 

35
  Het Grote Woononderzoek van 2013. 

36
  Studiedag Steunpunt wonen 28 september 2015: “Energiekwaliteit Vlaamse Woningenpark”.  
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Inspiratie uit andere landen? 

Los van de bovenstaande vragen kan het interessant zijn om te kijken hoe het beleid er elders 

uitziet (cf. deel 3). Zijn er grote verschilpunten met het beleid in andere landen? Ligt de focus in 

andere landen op de financiële of eerder de niet-financiële barrières? Hoe krijgt dat beleid vorm 

in de praktijk? Hierop proberen we een antwoord te geven in het volgende deel waar we op 

zoek gaan naar inspiratie uit het buitenland.  

Daarnaast kan het ook zijn dat hoewel de financiële barrières (deels) overbrugbaar zijn met de 

bestaande financiële prikkels, de mens zich anders gedraagt dan verondersteld wordt door het 

beleid. Er is dan nood aan een beter begrip van menselijke gedragingen en 

beslissingsprocessen om een ambitieus en succesvol bouw- en renovatiebeleid uit te werken. 

Dit brengt ons op het domein van de gedragseconomie, dat behandeld wordt in een 

afzonderlijk rapport37.  

Inzichten en best-practices uit beide rapporten kunnen als inspiratie dienen voor voor potentiële 

alternatieve pistes voor Vlaanderen die verder geanalyseerd kunnen worden.  

  

                                                
37

  Gedragseconomie en energiebesparing. Rapport van het SERV-secretariaat. 19 oktober 2015 
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3 Energiebesparing in woningen: het beleid in 
andere landen 

3.1 Voorafgaandelijke kanttekeningen 

In dit deel wordt getracht een overzicht te geven van het beleid inzake energiebesparing in 

woningen (en ruimer gebouwen) in andere landen. Hierbij dienen vooraf enkele belangrijke 

kanttekeningen gemaakt te worden. 

Vooreerst is regelgeving rond energie-efficiëntie zeer uitgebreid en divers. Het betreft vaak de 

omzetting van Europese regelgeving in nationale (of regionale) wetgeving. Maar de lidstaten 

krijgen enkel te behalen doelen opgelegd en zijn dus vrij het kader zelf in te vullen. Bovendien 

wordt de regelgeving veelvuldig gewijzigd, onder andere door de steeds strenger wordende 

normen en de ambitieuzere doelstellingen. Hierdoor is de beschikbare informatie vaak niet 

volledig of actueel. Dit maakt het bekomen van een goed overzicht een moeilijke opgave. Het 

doel van dit document is dan ook niet een volledig overzicht van bestaande regelgeving in 

verschillende landen te bekomen, maar eerder om de context te schetsen en inspiratie te halen 

uit enkele buitenlandse voorbeelden.  

Verder verschilt de context tussen de verschillende landen zeer sterk. Dit maakt dat een 

bepaald beleid effectief kan zijn in het ene land zonder dat dit het geval hoeft te zijn in een 

ander land. Een voorbeeld is de korting op de onroerende voorheffing dat in Vlaanderen wordt 

toegepast (cf. supra). In eerdere adviezen heeft de SERV38 gesteld dat het geen goede 

maatregel is aangezien de korting een goede schatting van het kadastraal inkomen vereist wat 

in België niet het geval is. Dit betekent niet dat een korting op de onroerende voorheffing op 

zich een slechte maatregel is. In een ander land zou het wel een goede maatregel kunnen zijn 

als de berekeningsbasis daar wel goed zit. Het feit dat een beleid ergens wordt gevoerd, nog 

los van het feit of het al dan niet effectief en efficiënt zou zijn, betekent niet dat het ook in 

Vlaanderen zou moeten geïmplementeerd worden.   

Een derde kanttekening betreft de potentiële kloof tussen beleid en de uitvoering in de praktijk. 

Dit deel beschrijft enkel bestaande instrumenten en maatregelen zonder een evaluatie ervan te 

maken. Zowel een ex-ante als een ex-post evaluatie van de verschillende instrumenten 

ontbreekt meestal. Het is met andere woorden niet zo dat het bestaan van een instrument op 

zich betekent dat het instrument ook goed werkt. Indien het instrument werkt betekent het ook 

niet dat er geen betere alternatieven zijn.  

Samengevat is het doel dan ook niet een volledig overzicht en evaluatie van bestaande 

instrumenten in verschillende landen, maar eerder om de context te schetsen en inspiratie te 

halen uit enkele buitenlandse voorbeelden. 

 Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel van dit hoofdstuk worden een aantal 

studies bekeken waar het beleid inzake energiebesparing in woningen en gebouwen in 

verschillende Europese landen wordt beschouwd. In het tweede deel worden een aantal landen 

uitgelicht en enkele beleidsinstrumenten in die landen besproken. Het is belangrijk op te merken 

dat het een opsomming betreft en we hier dus geen uitspraak doen over de wenselijkheid of 

effectiviteit van de maatregelen.   

                                                
38

  SERV, 2012. Advies vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen. Brussel, 14 
september 2012. 
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3.2 Barrières en beleid voor investeringen in REG in 
gebouwen 

Hoewel energiebesparing ruim gaat en betrekking kan hebben op zowel gedrag, aankopen van 

zuinige toestellen, efficiënte of hernieuwbare verwarmingssystemen als op investeringen in 

isolatiemaatregelen zal dit document vooral op het laatste focussen. De meeste studies 

hanteren vaak de ruime noemer “energiebesparing in gebouwen” en maken geen onderscheid 

tussen het bovenvermelde. Waar mogelijk, zullen we trachten hier een onderscheid in te 

maken.  

Vooreerst lichten we kort toe wat men vaak als barrière voor energiebesparende maatregelen 

beschouwd. Vervolgens bekijken we hoe het beleid meestal vorm krijgt. Hieruit valt vast te 

stellen dat, hoewel er ook heel wat niet-financiële barrières zijn, men vooral focust op het 

overbruggen van financiële barrières in de praktijk. Hoe die beleidsinstrumenten vorm krijgen 

verschilt van land tot land maar zijn meestal onder te brengen onder de klassieke financiële en 

fiscale stimuli. Indien we inzoomen op een aantal landen zien we dat de praktische vormgeving 

sterk kan verschillen en dat sommige innovatieve aanpakken inspiratie kunnen bieden voor 

gelijkaardige trajecten in Vlaanderen.  

Verschillende barrières investeringen in REG  

In een studie van het BPIE (Buildings Performance Institute Europe)39 worden barrières die 

investeringen in energie-efficiëntie belemmeren geïdentificeerd na een ruime bevraging in de 

verschillende Europese lidstaten. De studie spreekt over 4 ‘algemene’ categorieën van 

barrières. De vier categorieën (gerangschikt naar meest opgegeven als barrière bij de 

bevraging) zijn:  

 Financiële barrières 

 Barrières gerelateerd aan besef, informatie en technische expertise 

 Institutionele en administratieve barrières 

 Split-incentive barrière of de verhuurder/huurder barrière 

Het aanpakken van de financiële barrières werd het vaakst opgegeven als topprioriteit (door 

21 van de 26 landen). Investeringen in energiebesparing vergen middelen en vaak is er een 

gebrek aan fondsen of de toegang tot deze fondsen. Dit geldt zowel op het niveau van het 

individuele huishouden, kleine en/of grote bedrijven, de verschaffers van sociale 

woonvoorzieningen alsook de publieke sector. Ambitieuze investeringen vergen een 

aanzienlijke voorfinanciering. Hoewel hierdoor de waarde van de activa vaak stijgt en 

besparingen aan energiekosten in de toekomst hiervan het gevolg zullen zijn blijft de 

voorfinanciering vaak een uitdaging.  

Bovendien spelen ook de verwachtingen inzake de terugverdientijden en de 

investeringshorizon een belangrijke rol. Aangezien energie-uitgaven een relatief kleine aandeel 

innemen in het huishoudbudget40 zullen mensen enkel geneigd zijn investeringen in 

energiebesparing uit te voeren indien de terugverdientijd kort is, met name maximaal 3 tot 5 

jaar. Een ESCO-formule waar veel langere periodes in beschouwing worden genomen en de 

                                                
39

  BPIE, 2011. Europe’s buildings under the miscroscope.  

40
  Volgens de studie 3 à 4% van het huishoudbudget gemiddeld over de Europese lidstaten. Volgens de 

gezinsbudgetenquête bedroeg dit percentage 5,5% voor Vlaamse gezinnen in 2012. 
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terugbetaling via de besparing op de energiefactuur wordt geregeld kan hier volgens het rapport 

soelaas brengen. Deze problematiek wordt ook in het afzonderlijke rapport41 over toepassingen 

uit gedragseconomie inzake energiebesparing besproken. 

Verder spelen ook concurrerende bestedingsopties een rol. In huishoudens moeten 

investeringen in energiebesparing vaak concurreren met het aanschaffen van de nieuwste 

domotica toepassingen, een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer. Deze aankopen worden 

meestal beschouwd als investeringen met een hoger “sociaal voordeel”. Hoewel deze 

problematiek wordt opgenomen onder de financiële barrières heeft dit eerder te maken met het 

menselijke beslissingsproces. Dit wordt behandeld in een afzonderlijk rapport42. Ook voor 

bedrijven wordt een afweging gemaakt met andere investeringen die vaak de voorkeur 

genieten, zeker indien het aandeel energiekosten binnen de kosten van het bedrijf relatief laag 

is. 

Wat de barrières inzake besef, informatie en technische expertise betreft, bleken 15 van de 

26 landen deze op te geven als topprioriteit. Een markt kan enkel goed werken als de juiste en 

correcte informatie ter beschikking is. Hetzelfde geldt voor het beschikken over de juiste 

informatie en advies bij het nemen van belangrijke beslissingen. Vaak ontbreekt deze 

informatie en/of advies. Een van de zaken die vaak zou ontbreken volgens de studie is het 

besef van het energiebesparingspotentieel. Vaak lijkt men te denken dat investeringen in 

energiebesparing (enkel) goed zijn voor het milieu zonder te beseffen dat ze ook economisch 

rationeel zijn daar ze een aanzienlijke besparing kunnen realiseren in het huishoud- (of bedrijfs-

) budget. Een ander punt dat voor de belemmeringen zorgt, is het gebrek aan technische 

expertise bij de professionals betrokken bij het (ver-)bouwproject.  

De derde categorie barrières, de institutionele en administratieve barrières, werd in de 

bevraging als derde belangrijkste barrière geklasseerd. In het onderzoek werd een resem aan 

regulatoire barrières geïdentificeerd gaande van laattijdige implementatie van de Europese 

EPBD-regelgeving tot marktbarrières zoals de goedkeuringsprocedures voor geïntegreerde 

hernieuwbare energietechnologieën in gebouwen. Verder zijn er ook institutionele barrières 

die het marktfalen van energie-efficiënte woningen deels verklaren. Ze houden verband met het 

institutioneel kader waarbinnen gebouwen worden gefinancierd, ontworpen, gebouwd en 

onderhouden. Velen van de betrokken partijen in dit proces hebben prikkels die een inefficiënte 

constructie en exploitatie van het gebouw stimuleert. Ook structurele barrières spelen een rol. In 

dat kader vermeldt het rapport de gemiddeld zeer oude gebouwenstock in België die in 

combinatie met de lage vernieuwingsgraad ervoor zorgt dat aanpassingen in het kader van 

energie-efficiëntie gespreid worden over een lange periode. Verder vermeldt het rapport ook de 

problematiek inzake mede-eigendom. In dergelijke gevallen is het moeilijk een specifieke 

verantwoordelijke aan te duiden en dient men vaak in samenspraak een beslissing te nemen of 

gezamenlijk financieel bij te dragen, wat het proces bemoeilijkt.  

De laatste categorie barrières, de split-incentive barrière, is volgens het rapport de meest 

complexe en langdurige type barrière, vooral in landen met een hoge huurgraad van woningen 

(cf. supra). De split-incentive barrière behandelt het probleem dat het bezit en het gebruik van 

de woning niet bij dezelfde persoon of organisatie ligt. Diegene die investeert kan meestal niet 

genieten van de besparingen en diegene die de energierekening betaalt kan of wenst meestal 

niet te investeren in het gebouw omdat men het niet bezit. Hoewel deze barrière ook kan 

                                                
41

  Gedragseconomie en energiebesparing. Rapport van het SERV-secretariaat. 19 oktober 2015 

42
  Gedragseconomie en energiebesparing. Rapport van het SERV-secretariaat. 19 oktober 2015 
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ondergebracht worden onder de financiële of de institutionele barrières, heeft men ervoor 

gekozen deze barrière apart op te nemen omdat men zo de aandacht wil vestigen op de nood 

aan een specifieke renovatiestrategie terzake.  

Het rapport maakt nog melding van een aantal andere aandachtspunten zoals de gevolgen 

van technische fouten die zullen leiden tot een lock-in en ook de tijdelijke onbruikbaarheid 

van de woning tijdens de uitvoering van de werken, vooral bij grondige holistische renovaties (4 

tot 10 weken geen beschikbaarheid). Hoewel technische fouten strikt gezien geen barrière op 

korte termijn betreffen kunnen de gevolgen op lange termijn (vooral indien toegepast op grote 

schaal) groot zijn. Ze kunnen ook leiden tot een groot verlies aan vertrouwen in de markt wat 

een rem betekent op de renovatieprogramma’s.  

Beleidsfocus ligt meestal op de financiële barrières 

Beleid inzake energiebesparing in gebouwen kan op verschillende vlakken en op verschillende 

manieren aangrijpen. Een effectief beleid speelt in theorie zowel in op de vraag- als op de 

aanbodkant en omhelst zowel sensibilisering (informatie), financiële prikkels, verplichtingen, 

investeringen in opleidingen, handhaving, etc. (zie onderstaande figuur) en zou moeten 

evolueren in functie van de maatschappelijke- en marktbewegingen. 

Figuur 13: schema met elementen voor een ruim beleidspakket.
43

 

 
 

In de praktijk ligt de focus echter vooral op het overbruggen van financiële barrières via 

financiële prikkels. Deze financiële barrières zouden een gevolg zijn van onder andere 

volgende oorzaken44: 

 Toegang tot kapitaal: de kostenbarrière is vaak te wijten aan het feit dat de initiële 

investeringen in energie-efficiëntie duurder zijn dan de niet efficiënte alternatieven of dat 

men bijkomende investeringen nodig heeft om een hogere efficiëntie te bekomen. Deze 

hoge(re) initiële kost betekent een barrière voor veel afnemers. Studies tonen aan dat, 

hoewel energie-efficiënte investeringen over de hele levenscyclus beschouwd toch 

                                                
43

  Bron: Energy-efficiency watch, 2012.  “Good practice” manieren om uit de energieschuld te komen. 

44
  Zie: IEA, 2008. Promoting energy efficiency investments: case studies in the residential sector.  
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economisch rationeel zijn, mensen toch geneigd zijn te investeren in de opties met een lage 

efficiëntiegraad omwille van de lagere initiële kost. Dit geldt versterkt voor de lage-inkomens 

die een moeilijkere toegang tot kapitaal kennen. 

 Onzekerheid: Bij investeringen op langere termijn speelt onzekerheid een belangrijke rol. 

Men weet vaak niet wat de energiebesparing zal zijn of men is er niet van overtuigd of die 

besparingen wel gerealiseerd zullen worden. Dit laatste wordt versterkt door het gebrek aan 

gestandaardiseerde metingen en protocollen terzake. 

 Risico perceptie: verbonden met het voorgaande lijken veel afnemers een hoog 

gepercipieerd risico toe te schrijven aan investeringen in energie-efficiëntie. Door de 

onzekerheid over toekomstige stromen zal men zeer hoge verdisconteringsvoeten of IRR’s 

toepassen in de evaluatie om het risico te compenseren. Die onzekerheid speelt ook een rol 

voor de commerciële banken die hierdoor minder snel geneigd zijn om leningen uit te 

schrijven of energiediensten te ondersteunen. 

 Kleinschaligheid, informatiegebrek en personalisatie: de relatief kleine schaal van energie-

efficiënte investeringen zorgt bovendien voor relatief hoge transactiekosten. Verder maakt 

het feit dat elke investering gedeeltelijk op maat is van een specifieke woning dat de 

projecten niet herhaalbaar zijn en het moeilijk is om standaardisatie (om de transactiekosten 

te reduceren) te verkrijgen.45 

Beleidsinstrumenten gericht op financiële barrières 

De meest gangbare beleidsinstrumenten focussen vooral op de financiële barrières. Deze 

lijken vooral financiële prikkels te bevatten om de eigenaar/bewoner aan te zetten om te 

investeren in energiebesparing. Deze financiële prikkels kunnen verschillende vormen 

aannemen zoals we in het volgende deel zullen toelichten. Hierin lichten we de analyse en 

conclusies van een aantal Europese studies inzake het REG-beleid toe. 

 EuroACE (2010); “Making Money Work for Buildings” 

Onderstaande tabel, uit een studie van de koepelorganisatie van Europese bedrijven voor 

energiebesparing in gebouwen EuroACE46, geeft een overzicht van de verschillende 

instrumenten die in 2010 gebruikt werden in de toenmalige Europese Unie. 

                                                
45

  Er zijn wel projecten die hierop proberen te werken, bv. de “Blok voor blok” project in Nederland, cf. infra. 

46
  EuroACE: European Allicance of Companies for Energy Efficiency in Buildings 
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Tabel 1: gebruikte financiële incentives door overheden in de EU
47

 

 

De verschillende beleidsinstrumenten die in de studie48 zijn opgenomen, zijn: 

 Voordelige leningen: leningen met interessantere voorwaarden, meestal een lagere 

rentevoet (of renteloos zoals in Frankrijk49) die aangeboden worden voor investeringen in 

energie efficiëntie. Voorbeelden: (i) The Credit and Export Guarantee Fund (KredEx) 

(Estland); (ii) Green Loan for Social Housing (Frankrijk); (iii) KfW Programme Energy-

Efficient Construction (Duitsland) 

 Grants/Subsidies50 (subsidies): subsidies voor energie-efficiëntie investeringen.  

 Derde partij financiering: investeringen worden gefinancierd door een derde partij (bv. een 

bank, een ESCO, een installateur, etc.) en de eigenaar moet de investering terug betalen 

over tijd. Er bestaan verschillende vormen waarvan de meest bekende de terugbetaling via 

de bespaarde energiekosten (bv. via energiefactuur).  

 Verhandelbare rechten/witte certificaten/ besparingsquota: bespaarde energievolumes 

worden opgelegd en kunnen eventueel verhandeld worden. Deze rechten worden meestal 

vanuit de overheid vereist en aan energieleveranciers of netbeheerders opgelegd. Vormen 

van dit mechanisme worden o.a. in Frankrijk, Italië en Denemarken gebruikt.  

                                                
47

  EuroACE, 2010. Making Money Work for Buildings. 

48
      Ibid. 

49
  Zie BPIE, 2012. Energy Efficiency policies in buildings – the use of financial instruments at member state level.  

50
  Als toelichting voor het verschil tussen grants en subsidies wordt het volgende gegeven: a grant is a sum of 

money given to a recipient that is not re-paid and that can be used for any aspect of an approved activity; a 
subsidy is a payment to reduce the cost of a specific service or product. 
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 Belastingvermindering (tax rebates): verschillende types van belastingvermindering 

toegestaan wanneer gebouweneigenaars investeren in energiebesparing. Voorbeelden zijn: 

een reductie in de personenbelastingen; een reductie/vrijstelling van registratierechten bij 

aankoop energiezuinig gebouw (bv. in VS: Stamp Duty Relief for Zero Carbon Homes); een 

vermindering in belasting op onroerende goederen bij verhuur van energiezuinige 

gebouwen in het kader van de huurder-verhuurder problematiek (bv. in UK: Landlord’s 

Energy Saving Allowance)51. 

 Belastingaftrek (tax deductions): aftrek of korting op het belastbaar persoonlijk inkomen of 

vennootschapsbelasting voor bedragen die geïnvesteerd werden in energie-efficiëntie. 

 Btw-verlaging: lagere BTW voet voor energiebesparende producten en materialen of 

renovatiewerken. Dit wordt onder andere in Nederland toegepast bij renovatiewerken.  

Er zijn ook combinaties van meerdere instrumenten mogelijk, zoals bv. een combinatie van 

voordelige leningen en subsidies. Een voorbeeld hiervan is het Duitse KfW-programma (cf. 

infra). Hier ontvangt men een voordelige lening (lage intrestvoet) voor het uitvoeren van 

energiebesparende maatregelen en bovendien ontvangt men nog een subsidie als een 

bepaalde energienorm voor het gebouw wordt bereikt.  

De bovenvermelde studie analyseerde een dertigtal instrumenten over de lidstaten heen en 

komt daarbij tot onder andere volgende conclusies: 

 Naar effectiviteit en efficiëntie van de verschillende programma’s stelt het rapport dat, 

ondanks het beperkte beschikbare bewijs, goed ontwikkelde financiële en fiscale 

maatregelen zeer kosteneffectief kunnen zijn. De goede voorbeelden zouden een marginale 

bestrijdingskost hebben tussen €20 en €25 per bespaarde ton CO2. Ook zouden de 

programma’s zeer gunstig zijn voor jobcreatie. Per 25 à 30 duizend euro geïnvesteerd in 

een programma zou één baan gecreëerd worden. 

 Subsidies en preferentiële leningen zijn de meest gebruikte instrumenten. 

 Complexe aanvraag- of transactieprocedures beïnvloeden mensen op een negatieve wijze 

en zorgt voor een lage inschrijving in een programma. 

 Sommige instrumenten zijn enkel succesvol indien ze vergezeld worden door een goede 

communicatie, zeker indien het huishoudens betreft. 

 Instrumenten die als (bijkomende) doel hebben energie-armoede aan te pakken slagen er 

meestal niet in om de beoogde doelgroepen voldoende te treffen. Dit komt mogelijk door het 

sociale stigma of de nood aan betere afbakening van de doelgroep. Zo kan een dynamische 

definiëring van doelgroepen in functie van de evoluties in de energieprijs helpen. Een 

voorbeeld hiervan is de ‘Warm Front Scheme’52 in het Verenigd Koninkrijk. 

 In geval van een voordelige lening is er een correlatie tussen de inschrijvingsgraad voor de 

lening en de hoogte van de intrestvoet. Hoe lager de intrestvoet, des te meer inschrijvingen.  

 Wanneer een lidstaat verschillende instrumenten gelijktijdig hanteert is het van belang om 

een goede afstemming tussen de verschillende instrumenten te hebben. 

 Bij het ontwikkelen van instrumenten en maatregelen is het van belang om de lange termijn 

in beschouwing te nemen. De korte termijn voordelen van marginale- of gedeeltelijke 

                                                
51

  EURIMA, Best Practices. 2011. http://www.eurima.org/energy-efficiency-in-buildings/financing-incentives/best-
practices  

52
  De Warm Front Scheme voorziet subsidies voor nieuwe boilers, spouwmuurisolatie en binnenisolatie (tot 

£3.500) voor kwetsbare huishoudens (huishoudens die meer dan 10% van hun inkomen kwijt zijn aan 
verwarming). 

http://www.eurima.org/energy-efficiency-in-buildings/financing-incentives/best-practices
http://www.eurima.org/energy-efficiency-in-buildings/financing-incentives/best-practices
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renovaties kunnen verdwijnen op langere termijn door de zogenaamde lock-in. Dit geldt 

voornamelijk voor de onomkeerbare investeringen (cf. supra).  

 BPIE53 (augustus 2012): “Energy efficiency policies in buildings – the use of 

financial instruments at member state level.” 

Het bovenvermelde BPIE-rapport is uitgebreider en baseert zich op een bevraging uit 2011. De 

studie tracht een breed overzicht te geven in het Europese gebouwenpatrimonium en de 

beleidskaders inzake energiebesparing daarin. De studie kijkt vooral naar de financiële 

instrumenten om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Een analyse van deze 

instrumenten leidt volgens de studie tot de volgende inzichten: 

 Alle 27 lidstaten hebben lopende programma’s om het verbeteren van de energieprestatie te 

stimuleren.  

 De financiële instrumenten hebben vooral betrekking op bestaande gebouwen, vooral in de 

residentiële sector. Er zijn aanzienlijk minder instrumenten beschikbaar voor de 

commerciële sector. 

 Er lopen vele programma’s over de verschillende lidstaten heen maar de effectiviteit van de 

programma’s is vaak onduidelijk. Slechts een klein aantal programma’s heeft ex-ante 

vooropgestelde doelen en streefcijfers en nog een kleiner aantal kennen een ex-post 

evaluatie van de effectiviteit.  

 Vele financiële instrumenten mikken op specifieke technologieën of gebouw-onderdelen 

terwijl slechts ongeveer 1/3e van de financiële instrumenten een holistische aanpak 

ondersteunt.  

 Etc.  

Het BPIE heeft 111 programma’s geïdentificeerd die lopende waren in 2011: voor de 

verschillende lidstaten ziet de samenstelling van de programma’s er als volgt uit: 

                                                
53

  BPIE – Buildings Performance Institute Europe 



  

 
Energiebesparing stimuleren in woningen. Voorbeelden en lessen uit andere landen 

 

 

32 

 

Figuur 14: aandeel van verschillende beleidsinstrumenten in totaal 

 

In totaal zijn er 68 subsidieregelingen, 18 preferentiële leningen en 25 belasting gerelateerde 

instrumenten (waarvan 13 belastingvermindering, 4 belastingkrediet en 8 verlaagde BTW) 

geïdentificeerd. 

Meteen valt op dat België een van de grootste aantal lopende programma’s had in 2011, samen 

met het VK. Dit komt voornamelijk doordat de instrumenten regionaal ontwikkeld en 

geïmplementeerd werden welke op landelijke basis gesommeerd worden. 

In 2011 maakten 25 van de 27 lidstaten gebruik van subsidiemaatregelen (grants, subsidies, 

voordelige leningen) en 14 lidstaten van de 27 gebruikten fiscale maatregelen 

(belastingvermindering, belastingkrediet en verlaagde BTW) ter bevordering van energie-

efficiënte maatregelen in gebouwen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

verschillende toepassingsgebieden van de maatregelen. 

Tabel 2: overzicht verschillende maatregelen en toepassingsgebied 

Type 

programma 

subsidiemaatregelen  Fiscale instrumenten 

 Subsidies/ 

grants 

Voordelige 

lening 

Belasting-

vermindering 

Belastingaftrek Verlaagde BTW 

Totaal aantal  68 18 13 4 8 

Type woning 

Bestaande 

gebouwen 

44 11 8 2 7 

Nieuwe gebouwen 2 1 2 / / 

Beiden  20 4 3 2 1 

Residentieel 43 11 7 2 6 
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Niet-residentieel 7 1 4 1 / 

Beiden 15 4 2 1 2 

Ondersteunde investering 

Gebouwenschil 10 1 1 / 1 

13% 8% 

 Apparatuur 10 3 4 1 1 

15% 24% 

Andere
54

 9 0 2 / / 

11% 8% 

Gebouwenschil, 

apparatuur en 

andere 

15 4 1 / / 

23% 4% 

Gebouwenschil en 

apparatuur 

18 9 5 3 5 

32% 52% 

 

Wat de subsidiemaatregelen betreft, bestaan de meeste maatregelen uit subsidiemaatregelen 

(79%) en in tweede plaats voordelige leningen. De maatregelen betreffen vooral bestaande en 

residentiële woningen in de eerste plaats. De ondersteunde investeringen in de verschillende 

programma’s zijn in ongeveer de helft van de gevallen zowel onderdelen van de gebouwenschil 

als de apparatuur. In de andere helft van de gevallen zijn de programma’s specifiek voor of de 

gebouwenschil, of de apparatuur of andere uitgaven.  

Wat de fiscale maatregelen betreft, vallen de meeste maatregelen onder de categorie 

belastingvermindering, gevolgd door een verlaagde BTW en tot slot een belastingkrediet. Het 

leeuwendeel van deze maatregelen betreft bestaande gebouwen (68% van de programma’s) 

gevolgd door programma’s voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen (24%). Slechts 8% van 

de maatregelen focust op enkel nieuwe gebouwen (uitsluitend belastingverlaging). Verder ligt 

de focus van de fiscale maatregelen qua aantal maatregelen vooral bij de residentiële woningen 

(60%) terwijl 20% van de maatregelen voor zowel residentiële als niet residentiële van 

toepassing is en de overige 20% de niet-residentiële woningen betreft.  

Het rapport maakt ook een onderscheid naar het ondersteuningsniveau in de verschillende 

lidstaten. Het ondersteuningsniveau kan sterk verschillen van land (of regio) tot land. 

Ondersteuningspercentages kunnen gaan van 10% tot zelfs 100%.55 Meestal ligt het 

ondersteuningsniveau tussen de 20 en 40%. Naast het ondersteuningsniveau verschilt ook het 

ambitieniveau sterk tussen de lidstaten. In sommige landen ligt de focus vooral op renovaties 

en in dergelijke gevallen wordt soms een besparingspercentage vooropgesteld (in sommige 

gevallen een verplichte audit). In andere landen ligt de focus dan weer vooral op nieuwbouw 

                                                
54

  “Andere” omvat: audit, educatie en training 

55
  Voor meer details per lidstaat, zie: “energy efficiency in buildings: a review of financial instruments used at 

Member State level. BPIE, 2012.” 
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waar men hoge standaarden (verder dan wettelijke minimum opgelegde standaarden) 

stimuleert. 

Het rapport spreekt ook van innovatieve instrumenten naast de bovenvermelde klassieke 

instrumenten. Ze zijn innovatief in de zin dat ze onafhankelijk zijn van het overheidsbudget. Het 

nadeel is echter wel dat data hierover beperkt is aangezien het (gedeeltelijk) instrumenten uit 

de privésector betreft. Het rapport vermeldt twee dergelijke instrumenten, de Energy 

Performance Contracting (EPC) en de “witte certificaten”.  

De EPC-instrumenten, ook wel derde partij financiering of ESCO’s genoemd, blijken een zeer 

groot potentieel te hebben. Zo stelde de Europese Commissie dat de huidige Europese EPC-

markt een waarde heeft van ongeveer €6 miljard jaarlijks. De bevraagde lidstaten geven ook 

aan dat ze een aanzienlijke EPC-activiteit kennen binnen hun grenzen maar de beschikbare 

data is zeer beperkt.  

De “witte certificaten” (of Energy Efficiency Obligations) geven vorm aan de 

besparingsverplichting die aan leveranciers/netbeheerders wordt opgelegd om het 

energieverbruik van hun afnemers/aangeslotenen te doen dalen. Deze instrumenten worden als 

financiële prikkels beschouwd omdat ze een hefboom zijn voor investeringen in 

energiebesparing en additionele cash-flows genereren. Een viertal lidstaten legde EEO op in 

2011: Italië, Frankrijk, Denemarken en Groot-Brittannië. Hoewel EEO’s in alle sectoren kunnen 

toegepast worden gaat de aandacht vooral naar de residentiële sector. Onderstaande figuur 

geeft de verdeling over de verschillende types ondersteunde investeringen (door de 

energieleveranciers) weer. De cijfers zijn intussen wel verouderd, het betreft cijfers voor de 

jaren 2005-2009. 

Figuur 15: verdeling type investering onder besparingsquotum 

 

Het type investering verschilt sterk van land tot land. Zo werd er in Italië vooral geïnvesteerd in 

spaarlampen terwijl er in Frankrijk helemaal geen investeringen in verlichting plaatsvonden. 

Daar bestonden de investeringen vooral uit boilers en warmtepompen terwijl er in Groot-

Brittannië voornamelijk werd geïnvesteerd in het isoleren van de gebouwenschil. Vaak liggen 

andere stimuleringsmaatregelen aan de oorzaak van de investeringen en zijn de witte 

certificaten slechts het gevolg van het meeneemeffect. Zo zijn boilers en warmtepompen fiscaal 

aftrekbaar in Frankrijk en worden spaarlampen gesubsidieerd in Italië. Er is echter weinig 

onderzoek gedaan naar dit meeneemeffect alsook naar de administratieve kosten van het 

systeem. 
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Deze administratieve kosten en de efficiëntie zijn afhankelijk van de format van het systeem dat 

verschilt van land tot land. Groot-Brittannië en Frankrijk leggen de verplichting op aan de 

leveranciers terwijl Italië de verplichting oplegt aan de netbeheerders. Het voordeel van het 

eerste is dat leveranciers een sterke link hebben met de afnemers en gemotiveerd zijn om 

bijkomende diensten hiervoor te ontwikkelen. Het businessmodel kan zo transformeren van de 

verkoop van uitsluitend energieproducten naar de verkoop van energiediensten. Het nadeel is 

wel dat de winst van energieleveranciers rechtstreeks verbonden is met het verkochte volume. 

Het voordeel van het opleggen van de verplichting aan de netbeheerder is dat het stabiele 

gereguleerde organisaties betreft die in principe geen drang hebben om meer kWh te verkopen 

bij een correcte tariefregulatie. Het verhandelen van witte certificaten vindt enkel plaats in Italië 

waar ESCO’s de projecten implementeren.  

Naast de financiële instrumenten56 bestaan er ook heel wat andere beleidsinstrumenten om de 

energiebesparing in woningen te stimuleren in de praktijk. Zo zijn er de reeds besproken (cf. 

supra) regulatoire instrumenten of verplichtingen zoals bv.  minimale verplichtingen inzake 

isolatienormen, verplichting hoge energienorm overheidsgebouwen, verplichting hogere 

energienorm bij renovaties, etc. Daarnaast zijn er ook nog andere instrumenten die zich 

focussen op communicatie, sensibilisering en opleidingen.57 Ook zijn er vrijwillige 

overeenkomsten of convenanten (cf. infra, praktijkvoorbeelden Nederland) en andere minder 

courante instrumenten of combinaties van instrumenten. Het is haast onmogelijk om een 

volledige inventarisatie van alle gangbare instrumenten te voorzien (cf. supra). In het volgende 

deel zullen we eerder een aantal landen (of instrumenten in die landen) meer in detail bekijken. 

3.3 Het beleid in enkele Europese landen  

In dit gedeelte lichten we de situatie in een aantal landen kort toe en gaan we dieper in op een 

aantal beleidsinstrumenten.  

Verenigd Koninkrijk  

 UK green deal58  

In het Verenigd Koninkrijk gaat men verder (of dus sneller) inzake de minimum 

energieprestatienormen vergeleken met de Europe Unie. Vanaf 2016 moeten nieuwbouw 

huishoudelijke woningen reeds voldoen aan de 0-emissie norm.59  

Sinds 2012 is de Green Deal van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk dat erop uit is om 

jaarlijks meer dan één miljoen woningen te renoveren. Het programma heeft als doel om de 

                                                
56

  Bovendien zijn deze instrumenten zeer divers en kunnen ze een zeer verschillende focus hebben. Zo kan men 
investeringen in isolatie subsidiëren, of eerder investeringen in efficiënte apparatuur of een audit of de 
begeleiding van werken. Vaak worden ze samen onder de noemer van ‘subsidiëring van energierenovatie’ 
genoemd. 

57
  Zie bv.: http://www.eurima.org/energy-efficiency-in-buildings/financing-incentives/best-practices   

58
  Zie: https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures/overview en 

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/energy-bills/11541218/Green-Deal-gamble-the-120-bet-that-
could-win-1850.html  

59
  De Europees opgelegde BEN-gebouwen (vanaf 2020) moeten voldoen aan een kWh/m²/jaar criterium terwijl de 

0-emissie-gebouwen in het VK (vanaf 2016) moeten voldoen aan een kg/m²/jaar criterium. Zie 
http://www.zerocarbonhub.org/sites/default/files/resources/reports/ZCHomes_Nearly_Zero_Energy_Buildings.p
df  

http://www.eurima.org/energy-efficiency-in-buildings/financing-incentives/best-practices
https://www.gov.uk/green-deal-energy-saving-measures/overview
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/energy-bills/11541218/Green-Deal-gamble-the-120-bet-that-could-win-1850.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/energy-bills/11541218/Green-Deal-gamble-the-120-bet-that-could-win-1850.html
http://www.zerocarbonhub.org/sites/default/files/resources/reports/ZCHomes_Nearly_Zero_Energy_Buildings.pdf
http://www.zerocarbonhub.org/sites/default/files/resources/reports/ZCHomes_Nearly_Zero_Energy_Buildings.pdf
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energie-efficiëntie van de bijna 14 miljoen woningen op te waarderen tegen 2020.60 Via de 

Green Deal kan men gebruik maken van de zogenaamde “pay-as-you-safe” schema voor 

energiebesparing in de woningen. Alvorens men aanspraak kan maken op de regeling dient 

men wel een assessment (via een erkende adviseur tegen een kostprijs van ongeveer £120 à 

£150) uit te voeren voor de betreffende woning dat uitmondt in een advies waarin volgend 

informatie verwerkt is: 

o Een EPC-certificaat  

o Een energiegebruiksoverzicht waarin het gebruik voor de verschillende bewoners wordt 

opgenomen 

o Voorgestelde verbeteringen/investeringen van de assessor 

o Een schatting van de potentiële financiële besparing (op de jaarlijkse energiefactuur) ten 

gevolge van de voorgestelde investeringen 

o Een verklaring waarin de assessor oordeelt of en wanneer de investeringen terugverdiend 

kunnen worden ten gevolge van de bespaarde energiekost 

Men koppelt in feite de EPC-certificaat aan een renovatieadvies. Het adviesrapport is geldig 

voor tien jaar. Men kan een financieringsplan bekomen voor de investeringen die opgelijst 

werden in het adviesrapport van de assessor. Het financieringsplan werkt op basis van een 

terugbetaling via de energiefactuur. De financiering is gebaseerd op de verwachte besparing op 

de energiefactuur. De aflossing van de lening zou niet meer mogen bedragen dan de 

bespaarde energiekosten en wordt verrekend via een toeslag op de energiefactuur. Bij 

afnemers met een prepayment functie op de energiemeter zal men dagelijks een klein bedrag 

aftrekken van het metersaldo. Voorheen kon men ook subsidies verkrijgen voor de uitgevoerde 

werken (gemiddeld 4% van degenen die een assessment lieten uitvoeren) maar die subsidies61 

zijn recentelijk stopgezet. Tot 2012 was er bovendien een directe subsidie van maximaal £3500, 

beschikbaar voor 2 miljoen huishoudens met een laag inkomen onder het “Warm Front” 

programma. In 2008 werd het “white certificate program” geïntroduceerd waarbij de 

energieleveranciers werden verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren bij hun 

cliënteel.62  

De huidige “Green Deal” is verder gekoppeld aan de woning en zal blijven lopen voor de 

nieuwe eigenaars/bewoners bij een verhuis of verkoop. Dit betekent wel een inperking in de 

leverancierskeuze van de nieuwe bewoner, men kan namelijk van energieleverancier 

veranderen op voorwaarde dat de leverancier deelneemt in het Green Deal systeem. Men is 

niet genoodzaakt de werken te financieren via een “green deal finance plan”, men kan ook 

gewoon de werken zelf laten uitvoeren (en hierin bijgestaan worden door de green deal 

provider) en financieren. Indien men tot bepaalde criteria behoort, kan men ook de Green Deal 

combineren met andere financieringsinstrumenten, zoals de ECO’s (Energy Company 

Obligations – o.a. lage inkomens of “hard-to-treat” eigendommen), de feed-in-tarrifs (subsidies 

voor de productie van groene stroom), de Renewable Heat Incentive (subsidies voor groene 

warmte via biomassa, zonneboilers of een warmtepomp) of ondersteuningsmechanismen van 

lokale besturen.  

                                                
60

  Zie: Sweatman Peter, jan 2012. Financing Mechanisms for Europe’s Building Renovation.  

61
  Deze subsidies werden voornamelijk gebruikt voor het uitvoeren van muurisolatie (solid wall insulation) voor 

ongeveer 70% van het budget, het investeren in een nieuwe boiler (ongeveer 15% van het budget) en andere 
investeringen met betrekking tot verwarming (ongeveer 15%). De subsidie bedroeg maximaal £10.000. 

62
  Zie: Sweatman Peter, jan 2012. Financing Mechanisms for Europe’s Building Renovation. 



  

 
Energiebesparing stimuleren in woningen. Voorbeelden en lessen uit andere landen 

 

 

37 

 

 BIT projecten 

In het VK is ook het BIT (Behavioural Insights Team) actief dat inzichten uit de 

gedragswetenschappen koppelt aan het beleid. Het team heeft ook een aantal experimenten 

uitgevoerd waar men heeft proberen na te gaan hoe men mensen sterker kan motiveren om bv. 

het dak te isoleren. Hieruit bleek bv. dat het aanbieden van subsidies om de zolder op te ruimen 

(ontzorging) een gunstig effect heeft op het aantal uitgevoerde dakisolaties. Een uitgebreidere 

bespreking kan terug gevonden worden in een afzonderlijk SERV-rapport63. 

Duitsland 

 Duitse KfW programma 

Duitsland heeft 39 miljoen huizen waarvan 75% gebouwd werden vóór 1979, d.w.z. vooraleer 

energiebesparingsstandaarden werden geïntroduceerd. Men renoveert er 200.000 gebouwen 

(wat neerkomt op ongeveer het dubbele aan woonplaatsen) per jaar en intussen zouden zowat 

9 à 10 miljoen wooneenheden opgewaardeerd zijn tot woningen met een hoge energieprestatie.  

Duitsland is een van de meest succesvolle landen in Europa wat het stimuleren van “diepe” 

energie efficiënte renovaties betreft. Een belangrijke rol werd hierin gespeeld door de KfW64, 

een ontwikkelingsbank in handen van de overheid, die via verschillende programma’s 6 miljard 

euro aan federale fondsen wist om te zetten in 27 miljard euro aan leningen en subsidies die op 

hun beurt hebben geleid tot een totale investering van 54 miljard euro in energie efficiënte 

gebouwen.65  

Tussen 1990 en eind 2009 werden subsidies uitgeschreven voor tenminste 3.1 miljoen 

woningen66. De KfW fondsen hebben ook bijgedragen tot de constructie van 400.000 nieuwe 

hoge-energieprestatie woningen en zouden ook hebben geleid hebben tot de creatie van 

240.000 nieuwe banen per jaar in de bouwsector en andere gebouw-gerelateerde sectoren 

sinds 200667. Duitsland beoogt om haar renovatiegraad van gebouwen te doen stijgen tot 3% 

wat neerkomt op één miljoen woningen per jaar. Met een gemiddelde investeringskosten van 

36.000 euro per woning komt dat overeen met 36 miljard euro jaarlijks.  

Het KfW-programma voor energie-efficiënte investeringen bestaat uit twee delen, het aanbieden 

van lage rente leningen (3% punten lager dan de marktintrestvoet) en een subsidie indien men 

een bepaalde energienorm haalt, in de vorm van een subsidie (grant) of een bonus op de 

lening.68 

                                                
63

  Gedragseconomie en energiebesparing. Rapport van het SERV-secretariaat. 19 oktober 2015 

64
  KfW staat voor Kreditanstalt für Wiederaufbau ("Kredietinstituut voor de wederopbouw") en werd opgericht in 

1948 na de tweede wereldoorlog als onderdeel van het Marshall Plan. 

65
  Schröder, M., et al., 2001. THE KfW EXPERIENCE IN THE REDUCTION OF ENERGY USE IN AND CO2 

EMISSIONS FROM BUILDINGS: OPERATION, IMPACTS AND LESSONS FOR THE UK. UCL Energy 
Institute, London. 

66
  BPIE, 2011. Europe’s Buildings under the Microscope.  

Uit ‘making money work for buildings’: “In 2007, the German government reported that, by the end of 2006, 
more than 2.5 million housing units had been renovated with KfW support since its inception. Through the 
implementation of the program, around 220.000 new jobs were created.  

67
  Schröder, M., et al., 2001. THE KfW EXPERIENCE IN THE REDUCTION OF ENERGY USE IN AND CO2 

EMISSIONS FROM BUILDINGS: OPERATION, IMPACTS AND LESSONS FOR THE UK. UCL Energy 
Institute, London. 

68
  Zie: Sweatman Peter, jan 2012. Financing Mechanisms for Europe’s Building Renovation. 
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De focus van de subsidies via het KfW programma ligt vooral bij de renovaties. Het programma 

stimuleert renovaties tot het niveau van de energienormen van toepassing voor nieuwe 

gebouwen. Men kan hiervoor subsidies krijgen in twee verschillende vormen. Ofwel ontvangt 

men een subsidiebedrag (grants) ofwel verkrijgt men een voordelige lening. 

Er bestaan verschillende ondersteuningsniveaus via subsidies (verschillend subsidiebedrag) 

die in functie zijn van de energiescore van het gebouw. Hoe beter de behaalde score, des te 

hoger het ondersteuningsniveau.69 Het ondersteuningsniveau bedraagt tussen de 10% tot 25% 

van de investering met een maximumbedrag van €18.750 in geval van het behalen van de 

beste energienorm (tegenover maximaal €7.500 in het geval van de minst goede energiescore). 

Indien de kosten voor een volledige renovatie te hoog zijn om te dragen door de eigenaar, 

kunnen ook individuele maatregelen70 uitgevoerd worden. Hier staat ook een financiële 

ondersteuning tegenover voor een maximum van €5.000 en bedraagt het ondersteuningsniveau 

10% van het investeringsbedrag.  

Indien men opteert voor een lening, kan men een bedrag ontlenen tot €75.000 per 

wooneenheid en krijgt men daarenboven een bonus berekend op basis van het ontleent 

bedrag. Deze bonus verschilt in functie van de ambitiegraad van de renovatie (22,5% bij het 

halen van de hoogste energienorm tot 7,5% in geval van de laagste energienorm). De bonus 

wordt in mindering gebracht van het af te lossen bedrag. Voor individuele maatregelen kan een 

bedrag ontleend worden tot €50.000 per wooneenheid.  

Verder zijn er ook subsidies voorzien voor de begeleiding van de werken door een expert 

(50% van de kosten, maximaal €4.000) en voor het toegankelijker maken van woningen (voor 

ouderen en gehandicapten). Hoe hoger de ambitie inzake te behalen energieprestatie, des te 

belangrijker een goede uitvoering van de werken is. Dit vereist dan ook vaak een goede 

begeleiding van de werken. 71 

Het KfW-programma ondersteunt ook nieuwbouw. Indien de gebouwen beter presteren dan 

het wettelijke minimum kan men aanspraak maken op voordelige leningen tot €50.000. De in 

vermindering te brengen bonus is afhankelijk van de behaalde energiestandaard. Hoe hoger de 

behaalde standaard, des te groter de bonus.  

 Subsidiëring adviesverlening72 

In Duitsland wordt ook, net als in een aantal andere landen, de adviesverlening/audit 

gesubsidieerd. Tot 50% van de kosten met betrekking tot energieaudit of adviesverlening werd 

gesubsidieerd, geplafonneerd tot €500. Daarenboven heeft de overheid in 2013 1000 vouchers 

ter beschikking gesteld voor energieadvies ter waarde van €250 per voucher. De energie-

consulenten moeten wel gekozen worden uit een door de overheid beschikbaar gestelde lijst.73 

                                                
69

  https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/  

70
  Deze maatregelen zijn: thermische isolatie van muren, dak en vloeren; vervangen van raamwerk en 

buitendeuren; installatie of vernieuwing van het ventilatiesysteem; vernieuwen van het verwarmingssysteem; 
optimalisatie van de verwarmingsdistributie voor bestaande systemen.  

71
  Els Bleus, juni 2015. “Saint-Gobain. Futurfantastic concept, process and conclusions.” Presentatie tijdens de 

“Nearly zero-energy buildings, inspiring practices in Flanders” workshop georganiseerd door Vleva tijdens de 
2015 EU Sustainable Energy Week. 

72
  Els Bleus, juni 2015. “Saint-Gobain. Futurfantastic concept, process and conclusions.” Presentatie tijdens de 

“Nearly zero-energy buildings, inspiring practices in Flanders” workshop georganiseerd door Vleva tijdens de 
2015 EU Sustainable Energy Week. 

73
  http://www.dena.de/en/news/news/vouchers-for-on-site-energy-advice-in-residential-properties.html  

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/
http://www.dena.de/en/news/news/vouchers-for-on-site-energy-advice-in-residential-properties.html
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Subsidiëring van de adviesverlening, dat mensen kan helpen overtuigen de aanbevolen werken 

uit te voeren, kan al dan niet voorwaardelijk zijn. Zo kan er een voorwaarde opgelegd worden 

dat subsidiëring van de aanbevolen werken mogelijk is als dit potentieel uit het advies blijkt. Of 

kunnen de kosten van de adviesverlening teruggevorderd worden via een subsidie indien men 

de aanbevolen werken (deels) uitvoert. 

Nederland74 

 Situering: evolutie REG-investeringen  

Nederland kende 7.449.298 woningen in zijn woningbestand in 2013. Het aantal woningen dat 

één of meerdere energiebesparingsmaatregelen heeft getroffen tussen 2008 en 2013 bedraagt 

ongeveer 10% van het woningbestand. Voor 2 of meer maatregelen is dat ongeveer 2% van het 

woningbestand. De meest getroffen maatregelen zijn het plaatsen van HR-ketels en HR-glas. 

Ook in Nederland kende het aantal investeringen in energiebesparing een stijgende trend tot 

2012 gevolgd door een daling in 2013 (zie onderstaande figuur).  

Figuur 16: getroffen maatregelen in de woningbouw, 2010-2013 

 
 

65% van de maatregelen werden getroffen in de ‘koopmarkt’ (i.e. gebouwen van eigenaars-

bewoners) terwijl vooral de sociale huurmarkt het leeuwendeel van de maatregelen getroffen in 

de huurmarkt voor zijn rekening neemt.  

 Nederlandse 2020-doelstellingen en energieakkoord 

In het Nederlandse Energieakkoord staat: “Tot 2020 realiseren partijen tenminste: De 

doelstellingen uit de Europese energie-efficiëntie richtlijn (EED), de herziening van de richtlijn 

energieprestatie van gebouwen (EPBD), de richtlijn Ecodesign en de doelstellingen uit de 

convenanten voor energiebesparing in de gebouwde omgeving, te weten:  

a) bestaande bouw: 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen per jaar 

minimaal twee labelstappen laten maken;  

                                                
74

 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/11/Monitor%20energiebesparing%20gebouwde%20omgeving%202013
%20nieuw.pdf 

http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/11/Monitor%20energiebesparing%20gebouwde%20omgeving%202013%20nieuw.pdf
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/11/Monitor%20energiebesparing%20gebouwde%20omgeving%202013%20nieuw.pdf
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b) nieuwbouw: bijna energieneutraal vanaf 2020 (en vanaf 2018 reeds voor 

overheidsgebouwen) conform EPBD-richtlijn;  

c) huur: gemiddeld label B in de sociale verhuur en minimaal label C voor 80% van de 

particuliere verhuur in 2020.” 

Een van de maatregelen uit het Energieakkoord ter stimulering van energiebesparing in 

woningen is de “energiebespaarlening” (sinds 1 januari 2014) via het Nationaal 

Energiebespaar-fonds. Men kan een lening afsluiten (voor een maximum van €25.000) voor 

een looptijd van 10 tot 15 jaar (indien uitgeleend bedrag > €15.000) aan een voordelige rente75. 

De lening wordt enkel toegestaan voor een specifieke lijst van maatregelen76 en is enkel van 

toepassing voor bestaande woningen bewoond door de eigenaar. Een bijkomende voorwaarde 

is dat van het uitgeleend bedrag maximaal 75% mag geïnvesteerd worden in zonnepanelen (de 

overige 25% moet gaan naar andere maatregelen uit de lijst). 

Een andere maatregel uit het energieakkoord is het ter beschikking stellen van €400 mio in de 

vorm van subsidies voor energiebesparing in de sociale huursector via het 

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). Een voorwaarde is wel dat de 

huurprijs van de woning maximaal €700 maandelijks mag zijn en de huurwoningen moeten 

tenminste 2 ‘energielabelstappen’ worden verbeterd77. Er kan een maximaal subsidiebedrag 

van €4.500 per woning en €7,5 mio per verhuurder bekomen worden. Verder is er ook het 

Fonds energiebesparing huursector. Dit fonds stelt €75 mio ter beschikking voor verhuurders 

die een voordelige lening met lage rente kunnen bekomen indien ze tenminste 5 woningen 

willen renoveren tot zeer energiezuinige woningen.  

Er zijn ook een aantal convenanten inzake energiebesparing in gebouwen afgesloten. Zo zijn 

er het convenant Energiebesparing bestaande woningen en gebouwen78 (meer met minder 

project) en het convenant Energiebesparing huursector79. 

Ook voor de gebouwen in mede-eigendom (Verenigingen van Eigenaren of VvE’s) zijn 

middelen voorzien. Hoewel de regeling nog moet uitgewerkt worden is reeds een bedrag van 

€35 mio gereserveerd hiervoor.  

Er bestaat in Nederland ook een verlaagde BTW tarief op arbeid van 6% voor verbouwingen en 

renovaties. De verlaging is ook van toepassing voor werkzaamheden rond het plaatsen van 

zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. 

 Bottom-up initiatieven  

In Nederland zijn er ook heel wat bottom-up initiatieven. Een aantal voorbeelden zijn:  

                                                
75

  https://ikinvesteerslim.nl/rente  

76
  https://ikinvesteerslim.nl/maatregelen  

77
  De woningen moeten uitkomen op energielabel B voor wooncorporaties en label C voor overige verhuurders. 

78
  Het convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen is ook wel bekent als het “meer met 

minder” project. De Nederlandse overheid heeft in 2012 met verschillende sectoren afgesproken om jaarlijks 
300.000 bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger te maken. Zie voor meer info: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/documenten-en-
publicaties/convenanten/2012/06/28/convenant-energiebesparing-bestaande-woningen-en-gebouwen.html  

79
  Het convenant betreft een afspraak van 2012 tussen overheid en de huursector om vanaf 2020 alle 

huurwoningen en wooncorporaties gemiddeld energielabel B of beter zullen hebben. Bovendien is er ook de 
afspraak dat 80% van de particuliere huurwoningen de energielabel C of beter zal hebben. Voor meer info zie: 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/documenten-en-
publicaties/convenanten/2012/06/28/convenant-huursector.html  

https://ikinvesteerslim.nl/rente
https://ikinvesteerslim.nl/maatregelen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/documenten-en-publicaties/convenanten/2012/06/28/convenant-energiebesparing-bestaande-woningen-en-gebouwen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/documenten-en-publicaties/convenanten/2012/06/28/convenant-energiebesparing-bestaande-woningen-en-gebouwen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/documenten-en-publicaties/convenanten/2012/06/28/convenant-huursector.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energiebeleid/documenten-en-publicaties/convenanten/2012/06/28/convenant-huursector.html
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 Blok-voor-blok aanpak: hierbij werken bedrijven en gemeenten samen in 14 projecten om 

minsten 33.500 woningen energiezuiniger te maken. Er wordt gestreefd naar een maximale 

clusteraanpak waarbij een heel huizenblok simultaan wordt aangepakt om kosten te 

drukken (cf. infra).  

 Energiesprong (innovatieprogramma van Platform31)80: een innovatieprogramma dat als 

doel heeft op grote schaal vraag en aanbod te doen ontstaan voor nul-energie gebouwen. 

Energiesprong ondersteunt projecten procesmatig en kan in een aantal gevallen een 

financiële ondersteuning van de overheid aanvragen. De selectie van projecten gebeurt op 

basis van ambitieniveau, omvang, haalbaarheid en procesvernieuwing. Energiesprong heeft 

verder als doel kennis en ervaringen van de koplopers te delen en is dus vooral gericht op 

kleinschalige innovatieve projecten. Er zijn vandaag heel wat lopende initiatieven81 binnen 

het kader van het project Energiesprong. 

 Gebieden Energieneutraal (GEN): gesteund door de overheid werkt een groep in 

samenwerkingsverband samen aan energieneutrale gebiedsontwikkeling. Het 

samenwerkingsverband bestaat uit 13 kennisinstellingen, bouw- en installatiebedrijven, 

industrie, energiesector en financiële en juridische adviseurs. Het doel van dit project is om 

meer kennis te vergaren om te komen tot een integrale aanpak voor energieneutrale 

gebieden, zowel voor nieuwbouw, renovatie als vernieuwbouw.  

 Excellente gebieden: de zogenaamde “excellente gebieden” zijn 19 innovatieve 

nieuwbouwprojecten waarbij men gebouwen construeert die 25% energiezuiniger zijn dan 

de wettelijke verplichtingen. De bedoeling is om de samenleving voor te bereiden op de 

strenger wordende energienormen in de gebouwde omgeving. 

In Nederland richt het project meer met minder (convenant Energiebesparing bestaande 

woningen en gebouwen) zich vooral op bestaande technieken in de bestaande bouw. Het 

project kenmerkt zich met een kleinschalig aanpak (individuele huishoudens). Energiesprong 

is dan weer gericht op de inzet van innovatieve technieken op kleinschalig niveau. En centraal 

bij blok voor blok staat het toepassen van bestaande technieken d.m.v. een innovatieve en 

grootschalige (collectieve) aanpak. 

Zweden82 

De Zweedse Energieagentschap heeft een aantal netwerken opgericht met als doel de 

ambitieuze energiebesparingen te realiseren en verandering te stimuleren in de vastgoedsector, 

vooral in appartementen en utiliteitsgebouwen83. Men tracht via de netwerken energiebesparing 

in de vastgoedsector te maximaliseren door informatiedeling, door het ontwikkelen van 

economische berekeningsmodellen voor de verschillende investeringen en door de rapportering 

en het projectmanagement te standaardiseren. Via de netwerken worden ook de leden uit de 

vastgoedsector op de hoogte gehouden over de regelgevende initiatieven inzake 

energiebesparing in de gebouwde omgeving en is het ook voor de leden mogelijk om via de 

netwerking de regelgeving mee vorm te geven via adviezen en expertisedeling.  

                                                
80

  http://www.platform31.nl/wat-we-doen/energiesprong  

81
  Zie: http://energiesprong.nl/blog/category/onze-initiatieven/  

82
  Zie: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:816698/FULLTEXT01.pdf  

83
  Onder utiliteitsgebouw wordt verstaan: “Een gebouw met een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld scholen, 

fabrieken, kazernes, ziekenhuizen e.d.” 

http://www.platform31.nl/wat-we-doen/energiesprong
http://energiesprong.nl/blog/category/onze-initiatieven/
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:816698/FULLTEXT01.pdf
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Zo is er het BeBo-netwerk84 dat vooral focust op investeringen in energiebesparing in 

appartementen. Men tracht via het delen van expertise tussen het Energieagentschap en de 

deelnemende bedrijven de energieafhankelijkheid in appartementen te beperken door 

verschillende toepassingen in de praktijk uit te proberen en gestandaardiseerde rekenmethodes 

te gebruiken. Het BELOK-netwerk85 focust vooral op oudere utiliteitsgebouwen en tracht tevens 

via kennisdeling effectieve en efficiënte maatregelen te inventariseren en te stimuleren. Het 

BELOK-netwerk bestaat onder ander uit enkele van de grootste Zweedse publieke en private 

vastgoed spelers en eigenaars. Ook hier heeft men gestandaardiseerde economische 

rekenmodellen ontwikkeld die men gebruikt voor de evaluatie van investeringen.  Het BeSma-

netwerk86 is een veel kleiner netwerk dat zich vooral focust op energiebesparing en het 

verbeteren van comfort in kleine woningen. Dit wordt nagestreefd via het ontwikkelen van 

methodes, technieken en tools die de barrières voor een grootschalige introductie van 

energiebesparingsmaatregelen in de markt van de kleine woningen wegwerken.  

Frankrijk 

 Energie Efficiëntie Certificaat (EEC) 

Een van de beleidsinstrumenten dat de Franse overheid gebruikt sinds 2006 is de Energie 

Efficiëntie Certificaat (EEC). Via dit mechanisme verplicht men geselecteerde 

energieleveranciers om via een quotumverplichting energiebesparing bij hun afnemers te 

realiseren. De leveranciers moeten hun klanten overtuigen om te investeren in 

energiebesparing door investeringen uit te voeren uit een lijst van meer dan 150 toegestane 

technologieën. Voor elke installatie/investering krijgt de energieleverancier voorlopige-

certificaten. De overheid verifieert de gegevens en indien ze die goedkeurt ontvangen de 

leveranciers de gevraagde certificaten. Indien het quotum niet wordt bereikt, dienen de 

leveranciers een boete (2 eurocent per gemiste kWhcumac87) te betalen.88 In principe is het 

certificatensysteem opgezet om een marktwerking te hebben en het aan- en verkopen van 

certificaten mogelijk te maken om zo de efficiënte maatregelen eerst uit te voeren. In de praktijk 

lijkt er echter een zeer beperkte verhandeling van certificaten te zijn en lijken de leveranciers 

vooral eerder zelf de projecten te laten uitvoeren89. De kosten van het systeem worden 

verrekend via de prijzen van de leveranciers en dus gedragen door de andere klanten. 

Tot 2012 zouden 82% van de acties residentiële woningen betreffen. 65,46% zouden nieuwe 

verwarmingssystemen betreffen terwijl slechts 21,29% van de investeringen betrekking had op 

de gebouwenschil.90 Het grote aandeel van bepaalde maatregelen zou te wijten zijn aan het feit 

                                                
84

  BeBo: “Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus” wat “Swedish Energy Agency 
purchaser group for energy efficient apartment buildings” betekent. 

85
  BELOK: “Energimyndighetens beställargrupp för lokaler” which means “Swedish Energy Agency’s purchaser 

group of premises” 

86
  BeSmå: Short for “Beställargrupp för energieffektivisering i småhus” which means “Purchaser group for 

improvement of energy efficiency” 

87
  ‘cumac’ betreft de bespaarde energie over levensduur van het geïnstalleerde systeem, verminderd met 4% om 

rekening te houden met slijtage. De levensduur voor de verschillende installaties is vastgelegd, bv. 35 voor 
isolatie, 21 jaar voor een warmtepomp. 

88
  http://www.mncee.org/Innovation-Exchange/ie/September-2012/French-Perspective--Energy-Efficiency-

Certificates/  

89
  JCR, European Commission. https://www.iea.org/media/workshops/2011/aupedee/Paolo_Bertoldi.pdf  

90
  Sommige bronnen spreken zelfs van een aandeel van 68% voor verwarmingssystemen. (Giraudet & Finon, 27 

juni 2014. European experiences with white certificate obligations: a critical review of existing evaluations.)  

http://www.mncee.org/Innovation-Exchange/ie/September-2012/French-Perspective--Energy-Efficiency-Certificates/
http://www.mncee.org/Innovation-Exchange/ie/September-2012/French-Perspective--Energy-Efficiency-Certificates/
https://www.iea.org/media/workshops/2011/aupedee/Paolo_Bertoldi.pdf
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dat deze dominante maatregelen in aanmerking komen voor een belastingaftrek bij de 

particulieren. Bovendien zijn residentiële tarieven in Frankrijk gereguleerd wat een 

kostenrecuperatie voor de energieleveranciers begrenst en hierdoor de dominantie nog 

versterkt wordt.91 

 Éco-PTZ 

Daarnaast kent Frankrijk ook het gebruik van de “éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)”92, een 

renteloze lening voor maximaal €30.000, voor investeringen om de energieprestatie in 

woningen te verbeteren. De looptijd van de lening bedraagt in principe 10 jaar maar kan in 

bepaalde gevallen verlengd worden tot 15 jaar. De lening kan aangevraagd worden door alle 

eigenaars van een gebouwd van vóór 1990 dat dienst doet als hoofdverblijfplaats. Werken die 

in aanmerking komen zijn onder andere: isolatiewerken, warmtepompen, zonneboilers, etc. 

3.4 Conclusies 

In dit document werd het beleid en de regelgeving in een aantal landen rond energiebesparing 

in gebouwen bekeken, om van daar uit mogelijke nieuwe invalshoeken of inspirerende 

voorbeelden te halen.  

Hierbij passen enkele kanttekeningen. Dat een bepaald instrument wordt gebruikt, betekent 

nog niet dat het in de praktijk goed werkt, of dat er geen betere alternatieven zouden zijn die 

effectiever en efficiënter zijn. Het betreft dus een inventarisatie een geen evaluatie. Verder is de 

inventarisatie niet volledig. Dat is immers een bijna onmogelijke opgave omdat het beleid vaak 

wijzigt en er weinig gestructureerde actuele beschikbaar gegevens zijn. De analyse en 

besproken voorbeelden zijn m.a.w. een eerste stap. Ze dienen vooral om te bepalen welke 

voorbeelden interessant zijn om nader te bekijken. Daarbij is het nuttig om die voorbeelden te 

toetsen aan een aantal criteria uit de (meer theoretische) literatuur in het kader van een 

reguleringsimpactanalyse. 

Een eerste vaststelling is dat in de beleidspraktijk de focus vooral ligt bij instrumenten die 

aangrijpen op financiële barrières om te investeren in energiezuinigheid, hoewel wordt erkend 

dat er ook belangrijke niet-financiële barrières zijn (bv. gebrek aan informatie en technische 

expertise, institutionele en administratieve barrières, verhuurder/huurder problematiek, …). In 

vergelijkende studies komen die andere beleidsinstrumenten (bv. sensibilisering, vorming, 

vrijwillige overeenkomsten, proeftuinen, etc.) echter weinig aan bod.  

Uit een Europese vergelijking blijkt ten tweede dat men meestal dezelfde types 

beleidsinstrumenten hanteert. Men kiest meestal een van de onderstaande opties (in dalende 

volgorde van voorkomen) of combinaties daarvan: 

 Subsidies (grants): subsidies voor energie-efficiëntie investeringen. 

 Voordelige leningen: leningen met interessantere voorwaarden waaronder een lagere 

rentevoet (of zelfs renteloos) die aangeboden worden voor investeringen in energie 

efficiëntie. 

 Belastingvermindering (tax rebates): verschillende types van belastingvermindering 

toegestaan wanneer gebouweneigenaars investeren in energiebesparing. 

                                                
91

  JRC, EC, 2011. https://www.iea.org/media/workshops/2011/aupedee/Paolo_Bertoldi.pdf 

92
  Zie: http://www.economie.gouv.fr/cedef/eco-pret-a-taux-zero  

https://www.iea.org/media/workshops/2011/aupedee/Paolo_Bertoldi.pdf
http://www.economie.gouv.fr/cedef/eco-pret-a-taux-zero
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 BTW-verlaging: lagere BTW voet voor energiebesparende producten en materialen of 

renovatiewerken. 

 Belastingsaftrek (tax deductions): aftrek of korting op het belastbaar persoonlijk inkomen 

of vennootschapsbelasting voor bedragen die geïnvesteerd werden in energie-efficiëntie. 

 Derde partij financiering: investeringen worden gefinancierd door een derde partij (bv. een 

bank, een ESCO, een installateur, etc.) en de eigenaar moet de investering terug betalen 

over tijd. Er bestaan verschillende vormen waarvan de meest bekende de terugbetaling via 

de bespaarde energiekosten (bv. via energiefactuur).  

 Verhandelbare rechten/witte certificaten/ besparingsquota: bespaarde energievolumes 

worden opgelegd en kunnen eventueel verhandeld worden. Deze rechten worden meestal 

vanuit de overheid vereist en aan energieleveranciers of netbeheerders opgelegd. 

Ten derde werd een aantal landen van dichterbij bekeken om een breder zicht te krijgen op 

potentiële beleidsmaatregelen ter stimulering van energiebesparingen in woningen en 

gebouwen. Hieruit blijkt dat vooral lage-rente of renteloze leningen (cf. o.a. Duitsland en 

Frankrijk) populair zijn. Inspirerende praktijken zijn o.a.  

 de koppeling van de energiebesparing aan de afbetaling van de investering (cf. UK). De 

bedoeling is dat de energiekostbesparing hoger zal zijn dan de afbetaling waardoor de 

bewoner al winst maakt zodra de maatregelen worden uitgevoerd; 

 het koppelen van een ESCO-contract aan een woning en niet aan de bewoner of 

eigenaar (cf. UK, Nederland);   

 de subsidiëring van renovatieadvies en de begeleiding van de werken (cf. Duitsland); 

 het voorwaardelijk ter beschikking stellen van subsidies indien een bepaalde norm wordt 

gehaald (cf. Duitsland);  

 de bottom-up initiatieven (cf. Nederland); 

 de collectieve initiatieven (bv. bouwblokrenovatie) (cf. Nederland); 

 convenanten tussen de overheid en de verschillende sectoren (cf. Nederland en België); 

 netwerken voor informatiedeling en om de berekeningsmodellen en de rapportering te 

harmoniseren (cf. Zweden). 

Het lijkt nuttig om de wenselijkheid van deze toepassingen voor Vlaanderen verder te bekijken.  

Tot slot is er de vaststelling dat een aantal landen een quotumsysteem (witte certificaten) 

gebruikt om energiebesparing in woningen te realiseren. De achterliggende idee is dat men via 

de marktwerking (verhandelen van de rechten) de goedkoopste maatregelen eerst uitvoert. In 

de praktijk blijken echter vooral maatregelen uitgevoerd te worden waarvoor subsidies bestaan 

en blijkt van een marktwerking nauwelijks sprake. 
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