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Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning
als energiedeskundige voor woningen en houdende de uitvoeringsvoorwaarden

van de energieaudit voor woningen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de bege-
leiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, in-
zonderheid op artikel 21;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen in het Vlaamse Gewest door het bevorderen van het rationeel
energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepas-
sing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto, inzonderheid
op artikel 22;

Overwegende dat in het kader van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, inzonderheid in het kader van artikel 145-24, ingevoegd door de wet
van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, er in
het eerste lid, 7°, in een belastingvermindering is voorzien voor de uitga-
ven van een energieaudit in een woning;

Overwegende dat krachtens artikel 63-11, §1, 2° van het KB/WIB de bedoelde
uitgaven voor een energieaudit voor belastingvermindering alleen in aanmer-
king genomen worden als de werkzaamheden die aan de basis liggen van de
uitgaven worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke
wetgeving;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven
op 15 januari 2003;

Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op
16 januari 2003;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het VIZO, gegeven op 4
april 2005;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gege-
ven op 8 juni 2005;

Gelet op het advies 38.247/1 van de Raad van State, gegeven op 14 april
2005, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördi-
neerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap,
Innovatie en Buitenlandse Handel, de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs
en Vorming en de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu
en Natuur;

Na beraadslaging,



BESLUIT:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :

1° de afdeling : de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het mi-
nisterie van de Vlaamse Gemeenschap;
2° energiedeskundige : de natuurlijke persoon onderworpen aan het sociaal
statuut van de zelfstandige of de bezoldigde medewerker van een rechtsper-
soon, die energieadvies voor woningen verstrekt.

Hoofdstuk II. Erkenning van de energiedeskundige

Afdeling I. Erkenningsvoorwaarden

Art. 2. Om door het Vlaamse Gewest erkend te kunnen worden als energiedes-
kundige voldoet de kandidaat-energiedeskundige aan de volgende voorwaarden:
1° houder zijn van een getuigschrift als bedoeld in artikel 12, dat hoog-
stens twaalf maanden voor de erkenningsaanvraag werd uitgereikt;
2° minstens houder zijn van een diploma secundair onderwijs;
3° zich ertoe verbinden de verklaring op eer voor energiedeskundigen voor
woningen, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, na te leven.

Afdeling II. Aanvraagprocedure tot erkenning

Art. 3. §1. De kandidaat-energiedeskundige dient een erkenningsaanvraag in
bij de afdeling, tegen gedateerd ontvangstbewijs of per aangetekende brief.

Het aanvraagdossier bevat de nodige stukken die aantonen dat aan de voor-
waarden bedoeld in de artikelen 2 of 13 is voldaan, waaronder een volledig
ingevuld en ondertekend exemplaar van de verklaring op eer voor energiedes-
kundigen voor woningen, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit.

§2. Als de aanvraag volledig is, wordt de beslissing over de erkenning ge-
nomen en per aangetekende brief meegedeeld binnen veertig kalenderdagen,
welke termijn begint te lopen de dag na ontvangst van de aanvraag.

Bij een positieve beslissing ontvangt de aanvrager eveneens:
1° een erkenningsnummer;
2° de meest recente versie van de auditsoftware, bedoeld in artikel 10, en
het daarbij horende handboek;
3° het adres van de databank waarnaar de auditresultaten met toepassing van
artikel 11 worden gestuurd.

§3. Als het aanvraagdossier onvolledig is, kan de afdeling aanvullende in-
formatie of gegevens opvragen bij de aanvrager. De afdeling is ook steeds
gemachtigd zelf initiatieven te nemen om de nodige informatie over het aan-
vraagdossier te verwerven.

Als aanvullende informatie wordt opgevraagd, wordt de termijn voor het ne-
men van de beslissing opgeschort. De aanvrager wordt van de opschorting van
die termijn per brief op de hoogte gesteld. Na ontvangst van de gevraagde
informatie loopt de termijn verder. De aanvrager wordt daar eveneens per
brief over geïnformeerd.
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§4. Als de afdeling haar beslissing niet heeft betekend binnen de termijnen
die in dit artikel worden gesteld, dan wordt ervan uitgegaan dat die be-
slissing negatief is.

Art. 4. De erkenning als energiedeskundige geldt voor een periode van vijf
jaar.

De afdeling maakt de lijst met erkende energiedeskundigen openbaar.

Afdeling III. Kwaliteitsborging

Art. 5. De afdeling voert steekproefsgewijze controles uit op de kwaliteit
van de uitgevoerde energieaudits.

Afdeling IV. Aanvraagprocedure tot verlenging van de erkenning

Art.6. De afdeling kan een verlenging van de erkenning met telkens vijf
jaar toestaan.

De energiedeskundige dient minstens zestig kalenderdagen voor het verlopen
van de erkenning een verlengingsaanvraag in bij de afdeling, tegen geda-
teerd ontvangstbewijs of per aangetekende brief.

De verlengingsaanvraag bevat volgende elementen:
1° het erkenningsnummer van de energiedeskundige;
2° een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de verklaring op eer
voor energiedeskundigen voor woningen, zoals opgenomen als bijlage bij dit
besluit;

De verlenging van de erkenning wordt door de afdeling verleend indien:
1° de energiedeskundige in het laatste jaar van de lopende erkenningsperio-
de minstens vijf energieaudits heeft uitgevoerd;
2° bij de controles, bedoeld in artikel 5, geen tekortkomingen werden vast-
gesteld.

Indien de energiedeskundige niet voldoet aan de bepalingen uit het vierde
lid, dan wordt bij de verlengingsaanvraag een getuigschrift als bedoeld in
artikel 12 gevoegd, dat hoogstens twaalf maanden voor de verlengingsaan-
vraag werd uitgereikt.

De termijn voor het nemen van de beslissing bedraagt veertig kalenderdagen
en begint te lopen de dag na ontvangst van de aanvraag. De afdeling deelt
per aangetekende brief haar beslissing mee.

Indien het aanvraagdossier niet volledig is gelden de regels zoals bepaald
in artikel 3, §3.

Als de afdeling haar beslissing niet heeft betekend binnen de termijnen die
in dit artikel worden gesteld, dan wordt ervan uitgegaan dat die beslissing
negatief is.

Afdeling V. Schorsing of intrekking van de erkenning
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Art. 7. De erkende energiedeskundige stelt de afdeling onmiddellijk op de
hoogte van wijzigingen in de dossierelementen waarop de erkenning is geba-
seerd.

Art. 8. Als wordt vastgesteld dat de erkende energiedeskundige niet meer
aan de vereiste voorwaarden voldoet, als misbruiken worden vastgesteld of
als blijk wordt gegeven van kennelijke onbekwaamheid, kan de afdeling de
erkenning schorsen of intrekken. De afdeling kan de energiedeskundige ver-
plichten een opleiding, zoals bepaald in artikel 12, derde lid, 1° en 3°,
te volgen. De afdeling stelt de erkende energiedeskundige per aangetekende
brief van haar voornemen op de hoogte . De betrokken energiedeskundige kan
vragen om gehoord te worden, waarna de afdeling haar beslissing per aange-
tekende brief aan de energiedeskundige bezorgt.

Afdeling VI. Beroepsmogelijkheden

Art. 9. Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de betekening van de
beslissing van de afdeling, of bij afwezigheid van een beslissing na het
verstrijken van de behandelingstermijn, kan de energiedeskundige of kandi-
daat-energiedeskundige beroep aantekenen bij de Vlaamse minister, bevoegd
voor het energiebeleid. De energiedeskundige of kandidaat-energiedeskundige
kan vragen om gehoord te worden.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, of zijn gemachtigde
beslist binnen een termijn van zestig kalenderdagen die ingaat de dag waar-
op het beroep is ontvangen.

Als de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, of zijn gemachtig-
de zijn beslissing niet heeft betekend binnen de in het vorige lid bepaalde
termijnen, wordt ervan uitgegaan dat het beroep werd ingewilligd.

Hoofdstuk III. De energieaudit

Art. 10. De uitvoering van een energieaudit als erkend energiedeskundige
gebeurt op basis van de auditsoftware die ter beschikking wordt gesteld
door de afdeling. De energieaudit is minstens gericht op de energetische
aspecten van:
1° de bouwschil;
2° de verwarmingsinstallatie;
3° de bereiding van sanitair warm water.

De uitvoering van een energieaudit als erkend energiedeskundige kan enkel
gebeuren voor eengezinswoningen met uitsluiting van appartementen en gebou-
wen voor collectieve huisvesting.

Art. 11. De resultaten van de energieaudit, zoals die uit de auditsoftware
worden afgedrukt, worden door de energiedeskundige toegelicht en ter be-
schikking gesteld van de aanvrager van de energieaudit.

De resultaten van de energieaudit worden door de energiedeskundige eveneens
digitaal doorgestuurd naar een databank die de afdeling heeft aangewezen.

Na uitvoering van een energieaudit als erkend energiedeskundige brengt deze
op de factuur of op de ereloonnota de volgende vermelding aan:
"Door het Vlaamse Gewest erkende energiedeskundige met erkenningsnummer …
(in te vullen door de energiedeskundige).”
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Het fiscaal attest dat door de auditsoftware wordt afgeleverd, wordt als
bijlage aan de factuur of de ereloonnota gehecht.

Hoofdstuk IV. Opleiding tot energiedeskundige

Art. 12. Het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) wordt be-
last met het organiseren van de opleiding tot energiedeskundige.

De opleiding is opgebouwd uit drie delen:
1° een praktische opleiding rond het gebruik van de auditsoftware;
2° een praktische proef;
3° een theoretische opleiding.

Het VIZO kan de deelname aan de praktische opleiding rond het gebruik van
de auditsoftware en de theoretische opleiding afhankelijk stellen van het
slagen in een pretest.

Het VIZO reikt een getuigschrift uit aan de deelnemers die de praktische
opleiding over het gebruik van de auditsoftware hebben gevolgd en die ge-
slaagd zijn voor de praktische proef.

De kandidaat-energiedeskundigen die niet geslaagd zijn voor de praktische
proef, zijn verplicht de theoretische opleiding te volgen voor zij opnieuw
de praktische proef kunnen afleggen. De kandidaat-energiedeskundige is
slechts verplicht éénmaal de theoretische opleiding te volgen.

Hoofdstuk V. Overgangsbepaling voor de erkenning van energiedeskundigen met
beroepservaring

Art. 13. In afwijking van artikel 2 voldoen kandidaat-energiedeskundige met
beroepservaring aan volgende voorwaarden om door het Vlaamse Gewest erkend
te kunnen worden als energiedeskundige:
1° beroepservaring hebben in het geven van energieadvies aan particulieren,
vennootschappen, niet-commerciële instellingen of publiekrechtelijke
rechtspersonen;
2° minstens houder zijn van een diploma secundair onderwijs ;
3° zich ertoe verbinden de verklaring op eer voor energiedeskundigen voor
woningen, zoals opgenomen als bijlage bij dit besluit, na te leven;
4° de erkenningsaanvraag voor 31 december 2005 indienen bij de afdeling.

De beroepservaring, bedoeld in het eerste lid, wordt aangetoond door bij
het aanvraagdossier kopie te voegen van vijf uitgevoerde contracten met be-
trekking tot het verstrekken van schriftelijke energieadviezen aan particu-
lieren, vennootschappen, niet-commerciële instellingen of publiekrechtelij-
ke rechtspersonen, evenals de schriftelijke adviezen die uit deze contrac-
ten zijn voortgekomen. De schriftelijke energieadviezen moeten in de twee
jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit zijn afgeleverd.

Als uit de contracten of de daaruit voortvloeiende schriftelijke energiead-
viezen, bedoeld in het derde lid, niet rechtstreeks blijkt dat ze werden
uitgevoerd door de kandidaat-energiedeskundige, moeten ze vergezeld zijn
van een verklaring op erewoord ondertekend door de bevoegde vertegenwoordi-
ger van de rechtspersoon, waarin wordt bevestigd dat de vijf contracten
werden uitgevoerd door de kandidaat-energiedeskundige als werknemer van de
rechtspersoon.
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Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Art. 14. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Yves LETERME

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap,
Innovatie en Buitenlandse Handel

Fientje MOERMAN

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Frank VANDENBROUCKE

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Kris PEETERS
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Bijlage

Energieadvies voor woningen
Verklaring op eer voor energiedeskundigen voor woningen

De energiedeskundige:

zal energieadvies afleveren als(1):
Ο zelfstandige in hoofd- of bijberoep, met ondernemingsnummer: ………………………………
of als:
Ο werknemer bij de firma: ………………………………………………………………………...

met ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………….
Postcode: ………… Woonplaats: ………………………………………………………….

verbindt zich er toe om de wetgeving inzake het energieadvies voor woningen
na te leven wat onder meer inhoudt dat hij:

Artikel 1.
Voor het uitvoeren van de energieaudit als erkend energiedeskundige gebruik
maakt van de hem door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde software
en het daarbij horende handboek dat geldt als code van goede praktijk.

Artikel 2.
Binnen het kader van deze erkenning enkel energieadvies geeft met betrekking
tot de energetische aspecten van eengezinswoningen met uitsluiting van ap-
partementen en andere gebouwen voor collectieve huisvesting.

Artikel 3.
In het energieadvies worden geen commerciële voorstellen gedaan met betrek-
king tot de energieleveringen aan de woning of tot de in het auditverslag
aanbevolen energiebesparingsmaatregelen. Het energieadvies wordt op objec-
tieve wijze opgesteld en is niet geïnspireerd door mogelijke commerciële
belangen van de energiedeskundige.

Artikel 4.
Geen ruchtbaarheid geeft aan de gegevens of de feiten waarvan hij bij het
uitvoeren van zijn opdracht kennis krijgt en met betrekking waarmee hij ge-
houden is tot de discretieplicht.

Artikel 5.
Toestemming geeft en medewerking verleent aan de erkenningsverlenende in-
stantie om elk nazicht, elk onderzoek of elke controle te doen op de ver-
strekte energieadviezen.

Artikel 6.
Op eer verklaart dat hij zijn burgerrechten en politieke rechten geniet.

Artikel 7.
Op eer verklaart dat hij voldoet aan de verplichtingen die de sociale en
fiscale wetgeving opleggen.

                                                          
(1) aanduiden wat past



./.

8

Artikel 8
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschrijft, ten einde zijn aan-
sprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend uit fouten of nalatigheid bij
de uitoefening van zijn opdrachten, in redelijkheid te dekken.

Gedaan te ………………………….., op datum ……………………….

Voornaam en naam,1

(de adviseur)

Handtekening:

Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie
Verklaring op eer voor energiedeskundigen voor woningen

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van ………
Houdende de erkenning als energiedeskundige voor woningen en houdende de
uitvoeringsvoorwaarden van de energieaudit voor woningen.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering

Yves LETERME

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap,
Innovatie en Buitenlandse Handel

Fientje MOERMAN

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Frank VANDENBROUCKE

                                                          
1 Opgelet: indien meerdere adviseurs, werkzaam bij eenzelfde adviesinstantie, erkend zijn als energiedeskundige
voor woningen, dient door elke adviseur afzonderlijk een kopie van deze verklaring op eer te worden ondertekend.
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De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Kris PEETERS


