
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status van de invoering van de 
EPBD in het Vlaamse Gewest 
(België) 
In België valt het omzetten van de richtlijn betreffende de 
energieprestatie van gebouwen (EPBD) onder de bevoegdheid van de 
drie Gewesten. In het Vlaamse Gewest werd het 
Energieprestatiedecreet op 7 mei 2004 door het parlement 
goedgekeurd. Dit decreet zet de artikels 3, 4, 5, 6 en 7 om in 
gewestelijke regelgeving. Een markant element van deze 
regelgeving is het controlekader dat zij in voege stelt. 
 

1 > Wettelijke context 

In België valt het omzetten van de richtlijn betreffende de 
energieprestatie van gebouwen (Energy performance of Buildings Directive 
–EPBD) onder de bevoegdheid de Gewesten. In het Vlaamse Gewest, is het 
Vlaams Energieagentschap (VEA) verantwoordelijk voor de artikels 3, 4, 5, 
6 en 7. Het Departement van leefmilieu, natuur en energie (LNE) is 
verantwoordelijk voor de artikels 8 en 9. 
 
Het Energieprestatiedecreet werd op 7 mei 2004 door het Vlaams 
Parlement goedgekeurd. Dit decreet zet de artikels 3, 4, 5, 6 en 7 om in 
regionale regelgeving en legt het handhavingskader vast.  Het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 bepaalt de 
eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB-eisen) 
en de rekenprocedure.  Het uitvoeringsbesluit van 2 december 2005 
introduceert een verplichting van het energiecertificaat voor nieuwe 
gebouwen.  Andere uitvoeringsbesluiten zullen volgen.   
 
Alle wettelijke documenten zijn te vinden  op  
www.energiesparen.be/energieprestatie (in het Nederlands). 

2 > Status van de implementatie 

Rekenprocedure 

De berekeningsmethode van de energieprestatie voor nieuwe 
woongebouwen, kantoren en scholen maakt deel uit van het 
uitvoeringsbesluit van 11 maart 2005.  Er werd een software ontwikkeld om 
de energieprestatie, de isolatie en het binnenklimaat te berekenen en te 
controleren of het gebouw voldoet aan de eisen. Het gebruik van deze 
software, die nog verder uitgewerkt wordt, zal verplicht worden 
(www.energiesparen.be/energieprestatie/alledownloads.php#software) 
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Energieprestatieeisen  

De nieuwe eisen zijn van kracht voor elk gebouw waarvoor een 
bouwvergunning na januari 2006 werd aangevraagd. Voor de gebouwen die  
energie verbruiken om ten behoeve van mensen een specifieke 
binnenklimaat te bereiken, zijn er eisen op het vlak van de thermische 
isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat (ventilatie, 
oververhitting) betreft  (www.energiesparen.be/energieprestatie/ 
overheid/ overheidA41epbalgemeenoverzicht). 
 
Er zijn specifieke eisenreeksen die afhangen van: 
› de aard van de bouwactiviteit: nieuwbouw, renovatie van een klein 

gebouw, uitbreiding van een bestaand gebouw, renovatie van grote 
gebouwen;  

› de bestemming van het gebouw: residentieel, kantoren of scholen, 
industrie, andere niet-residentiële bestemmingen. 

 
Nieuwbouw woongebouwen, kantoren en scholen dienen te voldoen aan 
het strengste eisenpakket. In de toekomst zullen er eveneens een  
energieprestatieeis van kracht worden voor andere types van niet-
residentiële gebouwen.  Toch moeten vanaf nu alle gebouwen die een 
bouwvergunning vereisen aan binnenklimaat- en isolatie-eisen voldoen. 
 
De nieuwe energieprestatieregelgeving brengt belangrijke nieuwe 
administratieve procedures en een specifiek handhavingskader met zich 
mee om naleving van de EPB-eisen te garanderen. De ‘verslaggever’, een 
architect of ingenieur, berekent en rapporteert na de uitvoering de 
comformiteit met de eisen in de ‘EPB-aangifte’. De verslaggever wordt 
voor de aanvang van de bouwwerken aangesteld. De start van de werken  
dient gemeld te worden aan het Vlaams Energieagentschap, dat op zijn 
beurt controles op de werf uitvoert.  
 
Zowel de ‘startverklaring’, als de ‘EPB-aangifte’ worden elektronisch 
verzonden (webtoepassing) naar de energieprestatiedatabank (in 
ontwikkeling). De energieprestatiedatabank en zijn toepassing zijn de kern 
van het controlesysteem. In geval een gebouw niet voldoet aan de EPB-
eisen worden administratieve boetes opgelegd aan de eigenaar van het 
gebouw of aan de promotor. Wanneer blijkt dat de ‘EPB-aangifte’ fouten 
bevat, wordt een boete opgelegd aan de verslaggever.  
 
Het uitvoeringsbesluit voor de haalbaarheidsstudie van alternative 
systemen ((EPBD – art.5)voor nieuwe gebouwen met een totaal bruikbare 
vloer van meer dan 1.000 m² is in ontwikkeling en zal  eind 2006 worden 
goedgekeurd.  

Energieprestatiecertificaat 

Een energieprestatiecertificaat is vereist voor alle nieuwbouw waarvoor de 
energieprestatie-eis geldt waarvoor sinds 1 januari 2006 een 
bouwvergunning werd aangevraagd. Het opstellen en de aflevering van dit 
certificaat maken deel uit van de procedure met betrekking tot de ‘EPB-
aangifte’ na de bouw. 
 
Het uitvoeringsbesluit betreffende het energieprestatiecertificaat voor 
openbare gebouwen zit in de goedkeuringsfase. Openbare gebouwen zijn 
overheidsgebouwen, schoolgebouwen en gezondheids- en welzijnsdiensten. 
Het certificaat zal gebaseerd zijn op het gemeten energieverbruik 
(operational rating) en zal in 2008 ingevoerd worden.  
 
Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen die verkocht of verhuurd 
worden, zal in 2008 voor residentiële gebouwen en in 2009 voor niet-

De invoering van de nieuwe 
eisen wordt gesteund door  
› opleidingen;  
› artikels en brochures,  
› de website: 

www.energiesparen.be/ 
energieprestatie 

› een elektronische 
nieuwsbrief. 
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residentiële gebouwen ingevoerd worden. Momenteel wordt onderzocht 
met welk pakket en instrumenten men de certificatie zal uitvoeren.   

Inspectie van boilers 

De regelgeving voor de inspectie van boilers is in opmaak.  De goedkeuring 
hiervan wordt eind 2006 verwacht en de verplichte inspecties en adviezen 
zullen in 2009 van start gaan. Volgens de voorlopige regelgeving zouden 
ketels met vloeibare of vaste brandstof jaarlijks gecontroleerd dienen te 
worden, terwijl er een tweejaarlijkse inspectie zou zijn voor gasboilers. De 
inspecties zullen door een gekwalificeerde brandertechnicus uitgevoerd 
worden. 

Inspectie van airconditioningsystemen 

De regelgeving voor de inspectie van airconditioningsystemen is ook in 
opmaak.   
Waarschijnlijk zullen er twee verschillende types van inspectie zijn:  
› de beoordeling van de efficiëntie door een technicus die 

verantwoordelijk is voor het onderhoud van de installatie (om de twee 
jaar); 

› de beoordeling van de grootte van de installatie in functie van de 
koelingbehoefte in het gebouw. 

 
Start van de inspecties: 2009 

3 > Planning 

Om de twee jaar wordt een evaluatie gepland van de 
energieprestatieregelgeving  en de energieprestatievereisten.  

4 > Meer informatie 

www.energiesparen.be/energieprestatie 
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