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1.  Kracht l i jnen 

Op 19 juni 2007 vroeg de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming de SERV om 
advies over een voorontwerp van decreet betreffende energieprestaties van scholen. Daarin 
wordt voorgesteld om voor schoolgebouwen de energieprestatie-eisen te verstrengen van 
E100 naar E70. Ten tweede wil het voorontwerp het mogelijk maken om via pilootprojecten 
enkele nieuwe schoolgebouwen te realiseren volgens de zgn. passiefhuisstandaard. 
 
De SERV ondersteunt de achterliggende doelstelling van het voorontwerp van decreet om ten 
aanzien van schoolgebouwen een ambitieus energieprestatiebeleid te voeren. In scholen is 
immers dikwijls sprake van slecht geïsoleerde gebouwen en verouderde stookinstallaties en 
van hoge energiefacturen. Energiebesparingsmaatregelen betalen zich in een dergelijke situa-
tie snel terug. Scholen zijn bovendien plaatsen bij uitstek waar de overheid een voorbeeldrol 
kan opnemen en waar leerlingen en cursisten actief kunnen betrokken worden bij en leren uit 
de goede voorbeelden. 
 
De raad heeft evenwel vragen bij de voorgestelde regeling. Ten eerste is het decreet geba-
seerd op een beperkte studie van het WTCB voor één school. Die studie geeft zelf aan dat het 
een onvoldoende basis vormt om het bekomen E-peil te extrapoleren naar alle schoolgebou-
wen in Vlaanderen en om de bedragen van de benodigde bijkomende subsidies vast te stellen. 
Het is daardoor lang niet zeker dat een E70-peil voor alle schoolgebouwen het economisch 
optimum is, en dat de voorziene subsidiebedragen ook in de praktijk de extra kosten zullen 
compenseren. De WTCB-studie doet trouwens een alternatief voorstel dat afwijkt van het 
voorstel van de Vlaamse regering. 
 
Ten tweede stelt zich de vraag of de voorgestelde financieringswijze wel de meest aangewe-
zen optie is. Er zijn immers duidelijke opportuniteitskosten: doordat de meerkosten zouden 
worden gedragen door de reguliere infrastructuurkredieten voor onderwijs en vorming, kunnen 
er met hetzelfde budget minder infrastructuurwerken gebeuren en zal de modernisering van de 
schoolgebouwen met het oog op comfort, veiligheid enz. langer duren. 
 
Ten derde wijst de SERV op de nood aan afstemming met de bestaande EPB-regelgeving. Het 
voorontwerp wijzigt de bestaande EPB-regelgeving niet, terwijl die op meerdere plaatsen ex-
pliciete bepalingen bevat omtrent schoolgebouwen. Dat zorgt op verschillende punten voor 
onduidelijkheid en kan ook in de toekomst voor rechtsonzekerheid zorgen. 
 
Tot slot wenst de SERV de kwaliteit van de reguleringsimpactanalyse en de voorbarige com-
municatie van de Vlaamse regering rond dit dossier aan te kaarten. 
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2.  In le iding 

Op 19 juni 2007 vroeg de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming de SERV om 
advies over een voorontwerp van decreet betreffende energieprestaties van scholen. Het 
voorontwerp van decreet is bedoeld als aanvulling op en (impliciete) wijziging van het EPB-
decreet van 22 december 2006 en van het besluit van de Vlaamse regering van 11 maart 2005 
tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van 
gebouwen. 
 
De aanvullingen en wijzigingen zijn tweevoudig.  
 
Ten eerste wordt voorgesteld om voor schoolgebouwen strengere energieprestatie-eisen te 
hanteren (E70 in plaats van het huidige E100-peil). De meerinvesteringen ten opzichte van de 
bestaande energiepresatatie-eisen voor schoolgebouwen die daar het gevolg van zijn, zouden 
volledig worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, binnen de reguliere infrastructuur-
kredieten onderwijs en vorming.  
 
Ten tweede wil het voorontwerp het mogelijk maken om via pilootprojecten enkele nieuwe 
schoolgebouwen te realiseren volgens de zgn. passiefhuisstandaard. Daartoe zal een oproep 
worden gelanceerd waarop alle inrichtende machten kunnen inschrijven. Ook hier zal de 
Vlaamse overheid de meerkosten volledig subsidiëren, binnen de reguliere infrastructuurkre-
dieten onderwijs en vorming.  
 
De beide bepalingen gelden zowel voor reguliere investeringen in schoolgebouwen (via een 
verhoging van de bouwtoelagen), als voor de investeringen in schoolgebouwen die gebeuren 
via publiek-private samenwerking (PPS) in het kader van het decreet van 7 juli 2006 betref-
fende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (via een verhoging van de beschikbaar-
heidsvergoeding1). 
 
De voorstellen zijn gebaseerd op een studie van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum 
voor het Bouwbedrijf (WTCB 2007) en van 3E-KUL (2005). Deze studies waren evenwel niet 
bij het dossier gevoegd. 
 
 
                                                           
1 De beschikbaarheidsvergoeding is de vergoeding die de inrichtende macht in het kader van het DBFM-
programma periodiek dient te betalen overeenkomstig het individueel DBFM-contract voor het scholenbouwproject 
en die zal gebaseerd zijn op de projectwaarde, de financieringskost, de onderhoudskost, personeels- en wer-
kingskosten van de vennootschap, verzekeringskosten en een eventuele risico- en winstpremie. Het DBFM-
programma is het programma waarmee de Vlaamse overheid wil remediëren aan de achterstand in en verbetering 
van de schoolinfrastructuur door een DBFM-vennootschap te laten instaan voor het ontwerp (Design), de bouw 
(Build), financiering (Finance) en onderhoud (Maintain). 
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3.  Advies 

3 . 1 .  E e n  a m b i t i e u s  e n e r g i e p r e s ta t i e b e l e i d  v o o r  s c h o l e n  

De SERV ondersteunt de achterliggende doelstelling van het voorontwerp van decreet om ten 
aanzien van schoolgebouwen een ambitieus energieprestatiebeleid te voeren.  
 
In eerdere adviezen2 heeft de SERV immers verdedigd dat specifieke aandacht voor energie-
besparing in publieke gebouwen wenselijk is, omwille van drie redenen: 
• Het energiebesparingspotentieel in publieke gebouwen. Volgens de raad is er een groot 

energiebesparingpotentieel en dus ook CO2-emissiereductiepotentieel aanwezig in publie-
ke gebouwen. 

• De energiekosten die worden gedrukt. Investeringen in energiebesparende maatregelen 
verminderen de energiefactuur van de gebruikers van de gebouwen. Dit betekent dus een 
daling van de reguliere werkingsmiddelen die publieke organisaties moeten besteden aan 
energiekosten. Dat is gelet op de stijgende brandstofprijzen niet onbelangrijk.  

• De voorbeeldfunctie. Publieke gebouwen kunnen fungeren als goede voorbeelden voor de 
bezoekers en de werknemers werkzaam in het gebouw.  

 
Deze drie aspecten gelden in het bijzonder voor schoolgebouwen, waar dikwijls sprake is van 
slecht geïsoleerde gebouwen en verouderde stookinstallaties en hoge energiefacturen. Ener-
giebesparingsmaatregelen betalen zich in een dergelijke situatie snel terug. Scholen zijn bo-
vendien plaatsen bij uitstek waar de overheid een voorbeeldrol kan opnemen en waar leerlin-
gen en cursisten actief kunnen betrokken worden bij en leren uit de goede voorbeelden. 
 
Dat neemt niet weg dat de SERV meent dat er ook voor andere publieke gebouwen een meer 
ambitieus beleid wenselijk is, dat kadert in een totaalvisie op de verbetering van de energie-
prestaties van publieke gebouwen3.  
 
Niettegenstaande de SERV de achterliggende doelstelling ondersteunt, meent de raad dat de 
regeling die wordt voorgesteld onvoldoende onderbouwd is. Dat geldt zowel voor het verplich-
te E-peil van E70 als voor de bedragen van de benodigde bijkomende subsidies en de finan-
cieringswijze. Dat wordt hierna toegelicht. Vervolgens worden enkele opmerkingen gemaakt bij 
de RIA, de afstemming met de bestaande EPB-regelgeving en de communicatie rond het 
voorontwerp van decreet. 
 

                                                           
2 Zie o.a. SERV, 21.06.2006. Advies Energieprestatiecertificaat publieke gebouwen, Brussel: SERV. 
3 Cf. SERV, 21.06.2006. Advies Energieprestatiecertificaat publieke gebouwen, Brussel: SERV. 
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3 . 2 .  V e r p l i c h t  E - p e i l  v a n  E 7 0  

De raad stelt vast dat het E-peil voor schoolgebouwen zou worden verstrengd van E100 naar 
E70. Als motivering verwijst de Vlaamse regering naar een studie van het WTCB4. Daaruit zou 
blijken dat het economisch optimum voor een nieuw energiezuinig schoolgebouw ligt op een 
E-peil van E70. Op dat punt zou de som van de energiekosten en investeringskosten minimaal 
zijn.  
 
De raad wenst evenwel op te merken dat het gaat om een beperkte studie van het WTCB, met 
name voor één specifieke school (een uitbreiding aan de gesubsidieerde vrije lagere jongens-
school in Kortrijk. De uitbreiding bevat de typische functies van een schoolgebouw: klassen, 
leraarslokaal, refter, polyvalente (turn)zaal, toiletten…). De studie had niet tot doel om het 
economisch optimum voor energieprestaties van alle nieuwe schoolgebouwen te berekenen. 
In de studie wordt overigens zelf op meerdere plaatsen expliciet gewaarschuwd voor al te 
eenvoudige gevolgtrekkingen: “Globaal genomen kan worden gesteld dat de gekozen case 
redelijk relevant is, maar dat zeer voorzichtig moet worden omgesprongen met de resultaten 
die niet zonder bredere analyse als absoluut referentiepunt kunnen worden aanzien.” (p. 11). 
En verder: “Uit de tabel blijkt dat een financieel optimum zich [voor de bestudeerde school] 
waarschijnlijk ergens zal situeren rond E70. Er dient benadrukt te worden dat deze cijfers uit-
gaan van een groot aantal veronderstellingen die moeten getoetst worden aan cijfers uit de 
praktijk en moeten bevestigd worden door onderzoek op een groter aantal gebouwen.” (p. 21). 
In de WTCB-studie wordt overigens ook ingegaan op de beperkingen van de andere studie die 
de Vlaamse regering vermeldt5. 
 
Bijgevolg is de basis waarop het voorontwerp steunt volgens de SERV te smal om een extra-
polatie naar alle schoolgebouwen in Vlaanderen te maken en dus om veralgemeend een ver-
plicht E70 peil in te voeren. Het is immers lang niet zeker dat een E70-peil voor alle schoolge-
bouwen het economisch optimum is. 
 
De SERV merkt overigens op dat de WTCB-studie een andere regeling voor schoolgebouwen 
prefereert. Gelet op de beperktheid van de studie (“één configuratie, een korf aan veronder-
stellingen”) wordt met name gepleit voor voorzichtigheid en wordt een combinatie voorgesteld 
van een verplicht E-peil van E85 en een financiële stimulans voor scholen die verder willen 
gaan (een premie van 0,12 €/MJ/a voor het verschil tussen het berekende verbruik en 85 % 
van het referentieverbruik). De Vlaamse regering heeft niet gemotiveerd waarom zij dit voor-
stel niet heeft gevolgd. 

                                                           
4 WTCB (2007). 
5 3E en KUL (2005). 
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3 . 3 .  B e n o d i g d e  b i j k o m e n d e  su b s i d i e s  

Het voorontwerp legt tevens de bedragen vast van de bijkomende subsidies die nodig zijn om 
de extra kosten van het bereiken van het E70-peil en van het bereiken van de passiefhuis-
standaard volledig te compenseren. Die bedragen gaan uit van meerkosten van 21 euro per 
m2 bruto-oppervlakte voor het bereiken van E70 en van 235 euro per m2 bruto-oppervlakte 
voor het realiseren van de passiefhuisstandaard. 
 
De meerkosten zijn wat het verstrengde E-peil betreft gebaseerd op dezelfde WTCB-studie (cf. 
supra) zodat hetzelfde voorbehoud geldt als ten aanzien van het E70-peil. Concreet meent de 
SERV dat ook hier de beperkte resultaten voor één school onvoldoende zijn om die zonder 
meer te extrapoleren naar alle scholen en schoolgebouwen in Vlaanderen.  
 
De SERV stelt verder vast dat de bepaling van de hoogte van de bijkomende subsidies voor 
het bereiken van de passiefhuisstandaard blijkbaar op weinig gebaseerd is. Er wordt vanuit 
gegaan dat de investeringskost 20% hoger ligt dan voor een school die wordt gebouwd vol-
gens conventionele bouwmethoden, maar dit lijkt niet gebaseerd op enige studie. 
 
Bijgevolg is het volgens de SERV onduidelijk in welke mate de voorziene subsidiebedragen in 
de praktijk de extra kosten zullen compenseren. 
 
Verder meent de SERV dat de formulering in het voorontwerp van decreet van de toelagen 
voor de dekking van de meerkosten van het E70-peil voor de DBFM-investeringslijst verwar-
rend is. 
Voor de reguliere subsidiëring geldt dat die investeringen sowieso reeds voor 60 of 70% wor-
den vergoed (naargelang het gaat om projecten van het basisonderwijs in het gesubsidieerd 
onderwijs of projecten in het gesubsidieerd onderwijs van andere onderwijsniveaus, internaten 
en centra voor leerlingenbegeleiding). Daarom wordt in het kader van het voorliggend voor-
ontwerp slechts voorzien dat 30% of 40% van de meerkosten worden terugbetaald. Met name 
wordt een toelage voorzien van 6,3 euro resp. 8,4 euro per m2 bruto-oppervlakte (30% resp. 
40% van de geraamde meerkosten van 21 euro). 
Voor de projecten van de DBFM-investeringslijst bedraagt de toelage “30% (40%) van de toe-
name van de beschikbaarheidsvergoeding tengevolge van de meerkosten die voortvloeien uit 
een peil van primair energiegebruik dat overeenstemt met een peil van E70” (art. 3). De raad 
vraagt of dit laatste geen vergissing is. Aangezien het de bedoeling is om de volledige meer-
kosten te subsidiëren, lijkt de volledige toename (100%) van de beschikbaarheidsvergoeding 
te moeten worden betoelaagd. 
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3 . 4 .  F i n a n c i e r in g  v a n  d e  m e e r k o s t e n  

De meerinvesteringen ten opzichte van de bestaande energiepresatatie-eisen voor schoolge-
bouwen zouden volledig worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, binnen de reguliere 
infrastructuurkredieten onderwijs en vorming.  
 
Van de kosten van de subsidiëring van de pilootprojecten conform de passiefhuisstandaard 
zijn er geen schattingen beschikbaar, wel van de meerkosten van het E70-peil. Die worden (op 
basis van meerkosten van een 21 euro per m2 bruto-oppervlakte) voor het reguliere begro-
tingscircuit (gesubsidieerd en gemeenschapsonderwijs gezamenlijk) geraamd op 2,24 miljoen 
euro per jaar. Voor de DBFM-investeringslijst6 worden de bijkomende investeringskosten van 
het E70-peil geraamd op 19,24 miljoen euro of 1,9% van het nagestreefde investeringsvolume 
van 1 miljard euro. De subsidie om de inrichtende machten volledig te compenseren voor die 
investeringskost wordt dan ook geschat op 1,9% van de beschikbaarheidsvergoeding. De 
Vlaamse regering besliste eerder al om het jaarlijkse subsidieaandeel in de beschikbaarheids-
vergoedingen te plafonneren op 75 miljoen euro7. 
 
De vraag stelt zich of de voorgestelde financieringswijze wel de meest aangewezen optie is. 
Er zijn immers duidelijke opportuniteitskosten: doordat de meerkosten worden gedragen door 
de reguliere infrastructuurkredieten voor onderwijs en vorming, kunnen er met hetzelfde bud-
get minder infrastructuurwerken gebeuren en zal de modernisering van de schoolgebouwen 
met het oog op comfort, veiligheid enz. langer duren. 
 
Verder vraagt de raad zich af of er voldoende rekening is gehouden met de implicaties voor 
lopende infrastructuurdossiers aangezien de regeling zou ingaan vanaf 1 januari 2008 en er 
geen overgangsregeling is voorzien.  
 
 

3 . 5 .  A f s t e m m i n g  m e t  d e  E P B - r e g e l g e v i n g  

Volgens de SERV moet de afstemming van het voorontwerp op de bestaande EPB-
regelgeving worden verduidelijkt zodat de coherentie en transparantie van de EPB-regelgeving 
wordt verzekerd. 
 

                                                           
6 DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Zie voetnoot 1. De DBFM-investeringslijst is de lijst van 
werken die onder de vorm van een publiek-private samenwerking gebeuren in het kader van het decreet van 7 juli 
2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolgebouwen. 
7 Nota aan de Vlaamse regering over het ontwerp van decreet betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfra-
structuur van 31.03.2006. 
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De regeling van het voorontwerp van decreet wordt immers ingevoegd in de wet van 29 mei 
1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving. Aan de bestaande 
EPB-decreten en -besluiten wordt niets gewijzigd, terwijl die op meerdere plaatsen expliciete 
bepalingen bevatten omtrent schoolgebouwen. Dat zorgt op verschillende punten voor ondui-
delijkheid8 en kan ook in de toekomst voor rechtsonzekerheid zorgen.  
 
Verder voorziet het voorontwerp in proefprojecten volgens de passiefhuisstandaard. Bereke-
ningen voor de passiefhuisstandaard noodzaken naar verluidt een andere software dan deze 
voor het E-peil. Dat vergroot de complexiteit en betekent dat er twee softwaresystemen moe-
ten worden ontwikkeld. De SERV vraagt daarom dat wordt bekeken of de energetische doel-
stellingen van de passiefgebouwprojecten niet kan bereikt worden door het gebruik van aan-
gepaste E-peilwaarden. 
 
 
De raad merkt meer algemeen op dat hij in eerdere adviezen heeft gewezen op een aantal 
gebreken en problemen met de EPB-reglementering. Met die bemerkingen heeft de Vlaamse 
regering tot dusver weinig aangevangen. Ontwerpdecreten en ontwerpbesluiten werden zon-
der noemenswaardige wijzigingen goedgekeurd. De raad vraagt dan ook dat het Vlaams par-
lement het initiatief zou nemen om een evaluatie te laten uitvoeren met het oog op het vereen-
voudigen en coherenter maken van de EPB-reglementering, naast de evaluatie die de 
Vlaamse regering moet maken in uitvoering van art. 9 van het EPB-decreet. 
 
 
Los van de voorgaande opmerkingen, is het volgens de raad wenselijk dat de Vlaamse rege-
ring het geheel van haar geplande en lopende initiatieven om energiebesparing in scholen aan 
te moedigen verduidelijkt. Zo zijn naast het voorliggend voorontwerp onder andere volgende 
maatregelen aangekondigd en/of genomen9: 
− REG-projecten binnen het voorziene DBFM-programma van 1 miljard euro; 
− Maatregelen in het kader van het DBFM-programma om bij de contracten die worden 

afgesloten maximale aandacht besteden aan investeringen inzake rationeel energiege-
bruik; 

                                                           
8 Zo is het voorontwerp onduidelijk en de nota aan de Vlaamse regering tegenstrijdig over bijvoorbeeld de vraag 
voor welke schoolgebouwen het verplichte E70-peil precies geldt. Enkel voor nieuwbouw? Ook voor verbouwings-
werken? Enkel vanaf een bepaalde oppervlakte of volume of voor alle gebouwen en verbouwingswerken? Verder 
spreekt de bestaande EPB-regelgeving over een minimaal E100 peil voor schoolgebouwen. 
9 Eerder besliste de Vlaamse regering om een R.E.G-investeringsprogramma te voorzien voor scholen die buiten 
de inhaalbeweging vallen en waarvoor de DBFM-vennootschap zou beschikken over 100 miljoen euro tussen 2007 
en 2011, maar die beslissing werd recent herzien. Zie nota aan de Vlaamse regering over het ontwerp van decreet 
betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur van 31.03.2006. 
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− De REG-subsidies die kunnen worden aangevraagd bij AGIOn10 (en Rago11) en waarvoor 
25 miljoen euro extra middelen in 2007 zijn uitgetrokken; 

− De toepassing van “derdepartijfinanciering”, waarbij een derde partij een REG-project in 
een gebouw uitvoert en eventueel financiert en daarbij terugbetaald wordt door de eige-
naar of beheerder van het gebouw via de gerealiseerde besparing op de energiefactuur; 

− De REG-openbare dienstverplichtingen van de netbeheerders; 
− Het gratis aanbieden door de netbeheerders aan onderwijsinstellingen van een energie-

boekhoudsysteem. 
− … 
 
 

3 . 6 .  R e g u l e r i n g s i m p a c t a n a l y s e  ( R I A )  

In het licht van het voorgaande stelt de RIA bij het voorontwerp eens te meer teleur12. De RIA 
vormt niet meer dan een doorslag van de informatie in de nota aan de Vlaamse regering en de 
memorie van toelichting. Hij bevat geen gedegen alternatieven– en effectenonderzoek. Vol-
gens de RIA omdat er geen alternatieven zijn voor de voorgestelde regelgeving, maar die zijn 
er uiteraard wel (cf. supra). Ook de effecten van de voorgestelde regeling zelf zijn onvolledig 
en te beperkt besproken.  
 
De SERV herhaalt dan ook zijn algemene vraag om RIA’s ernstig te nemen13. Ze dienen niet 
om louter te voldoen aan een formele vormvereiste, maar zijn bedoeld om in een vroege fase 
reële beleidsopties te detecteren en op een onderbouwde en transparante wijze tegenover 
mekaar af te wegen zodat betere beleidskeuzes kunnen worden gemaakt en die beleidskeu-
zes beter kunnen worden gemotiveerd. Bovendien verwacht de SERV ook dat de RIA’s bijdra-
gen tot de onderbouwing van de adviesvragen. 
 

                                                           
10 AGIOn is het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. AGIOn is de rechtsopvolger van het vroegere 
IVAH (Investeringsfonds voor de Autonome Hogescholen) en de DIGO (Dienst voor Infrastructuurwerken van het 
Gesubsidieerd Onderwijs). Het agentschap subsidieert en financiert de aankoop, de bouw en de modernisering 
van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen. AGIOn zorgt ook voor de coördinatie en de 
stimulering van de publiek-private samenwerking. 
11 De raad voor het gemeenschapsonderwijs (Rago) bepaalt onder meer de criteria om werkingsmiddelen en 
middelen voor eigenaaronderhoud en kleine infrastructuurwerken te verdelen over de scholengroepen van het 
gemeenschapsonderwijs. Ook de algemene bouwplanning, grote infrastructuurwerken en zware didactische appa-
ratuur behoren tot de bevoegdheden van de Raad. De Raad kan onroerende goederen verwerven, beheren en 
verkopen. 
12 Vgl. met SERV, 21.06.2006. Advies Energieprestatiecertificaat publieke gebouwen, Brussel: SERV. Zie over de 
in vergelijking met andere beleidsdomeinen ondermaatse kwaliteit van RIA’s in het energiebeleid SERV, 
22.11.2006. Aanbeveling Reguleringsimpactanalyse in Vlaanderen: Evaluatie en aanbevelingen, Brussel: SERV. 
13 SERV, 22.11.2006. Aanbeveling Reguleringsimpactanalyse in Vlaanderen: Evaluatie en aanbevelingen, Brussel: 
SERV. 
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3 . 7 .  C o m m u n ic a t i e  o v e r  d e  v o o rg e s t e l d e  r e g e l i n g  

De SERV stelt vast dat er voor de subsidiëring van nieuwbouwprojecten die voldoen aan de 
passiefhuisstandaard al een aanvraagformulier op het internet staat14. Het moet blijkbaar wor-
den opgestuurd voor 28 september 200715.  
 
Op zich is het een goede zaak dat in afwachting van de goedkeuring van een decreet de 
noodzakelijke maatregelen om het operationeel te maken worden voorbereid, zodat snel met 
de uitvoering kan worden gestart. Maar de SERV vindt het voorbarig om nu reeds het aan-
vraagformulier te verspreiden en de einddatum voor de indiening van de aanvragen vast te 
leggen, vooral omdat het lang niet zeker is dat het voorliggend voorontwerp tegen eind sep-
tember 2007 van kracht zal kunnen zijn. 
 
Meer algemeen wil de raad waarschuwen voor voorbarige communicatie van ontwerp regelge-
ving. Ook over het voorliggende voorontwerp heeft de Vlaamse regering intensief gecommuni-
ceerd alsof er al een definitieve beslissing zou zijn16. In werkelijkheid gaat het slechts om een 
voorontwerp dat nog een adviesprocedure bij adviesraden en raad van state moet doorlopen 
en een goedkeuringsprocedure bij Vlaamse regering (definitieve goedkeuring) en parlement. 
Uiteraard heeft dit risico’s aangezien ontwerp regelgeving per definitie nog kan worden aan-
gepast. Bovendien creëert dergelijke communicatie verwarring bij media, burgers en doel-
groepen omdat dit het onderscheid tussen aangekondigd en werkelijk beleid vertroebelt. 
 

                                                           
14 http://www.agion.be/downloads/archive/42d26dc8-fd55-4b51-8424-5f07462d5236.doc 
15 “Scholen die in deze formule willen stappen kunnen een fiche downloaden en elektronisch invullen. De indicato-
ren van de criteria kunnen met de nodige bijlagen gestaafd worden. Deze fiche met bijlagen dient u elektronisch 
én schriftelijk te bezorgen uiterlijk op 28 september 2007 aan het secretariaat van de selectiecommissie: passief-
bouw@agion.be – Koningsstraat 94 te 1000 Brussel.”http://www.agion.be/energiebeleid/Passief.aspx. 
16 Zie de persmededeling van de Vlaamse regering van 8 juni 2007: “Nieuwe scholen nog 30% energiezuiniger dan 
recente norm”, bv. op http://www.agion.be/downloads/archive/27f45bfe-1d7b-49b7-9519-b3e279ba240e.doc. Zie 
tevens “Scholen die na 31 december 2007 een bouwaanvraag indienen, moeten voldoen aan de E70-norm: dat 
besliste de Vlaamse Regering op vrijdag 8 juni 2007 op voorstel van de ministers Vandenbroucke (Onderwijs) en 
Peeters (Energie).” Zie http://www.agion.be/pages/nieuwsDet.aspx?nId=3481 
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