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1 INTRODUCTIE 

De opwarming van de Aarde is een feit. Het laatste VN klimaatrapport voorspelt dat de gemiddelde 

temperatuur op Aarde tegen 2100 zal stijging met 3,7 tot 4,8°C indien geen verdere maatregelen 

worden getroffen [1]. De Belgische overheid is zich hiervan bewust en stelt steeds hogere eisen aan 

het energieverbruik van nieuwbouwwoningen. Op dit moment moet een nieuwbouwwoning voldoen 

aan het E60 energiepeil. Vanaf 2021 is de doelstelling van de Vlaamse overheid E30 peil. De overheid 

wil hiermee namelijk evolueren tot een bijna-energieneutrale(BEN) woning. Hoe lager het energiepeil, 

hoe energiezuiniger een woning is. Deze energiepeilverlaging zorgt bijgevolg voor hogere 

investeringskosten [2]. 

Deze statement paper gaat over de effecten van de steeds strengere EPB-eisen, dit om te kunnen 

eindigen tot een BEN-woning. Mijn blog ging onder andere over de hier bovenvermelde strenge 

energiewetgeving en de hoge investeringskosten die hiermee gepaard gaan. Deze aspecten worden in 

deze paper uitvoerig besproken met onder andere enkele opinies van grote installateurbedrijven. Ook 

wordt mijn mening hierover gegeven.  

 

Graag wil ik ook mijn medestudenten bedanken die mijn blog gedurende het hele jaar volgden. Hun 

commentaren op mijn blogposts waren zeer interessant om te weerspiegelen met mijn opinie. 
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2 BIJNA-ENERGIENEUTRAAL BOUWEN 

2.1 Strenge EPB-wetgeving 

Het gebruik van hernieuwbare energie wordt steeds belangrijker in de wereld en is op dit moment dan 

ook een sterk besproken onderwerp. Waarom hernieuwbare energie?  In de eerste plaats is het gebruik 

van duurzame energie van groot belang voor de toekomst, aangezien de fossiele brandstoffen ooit 

uitgeput zullen zijn. Een andere reden om te kiezen voor duurzame energie is de belasting voor het 

milieu bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Vooral de CO2–uitstoot speelt hier een grote factor. 

Zo is het broeikaseffect een gevolg van een te hoge CO2-uitstoot in de wereld. Hoe sneller en hoe meer 

er gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie, hoe beter dit is voor het milieu. Bijgevolg 

voorspelt het laatste VN klimaatrapport dat de gemiddelde temperatuur op Aarde tegen 2100 zal 

stijgen met 3,7 tot 4,8°C indien geen verdere maatregelen worden genomen [1]. De EU wil daarom 

tegen 2020 minstens 20 % van haar energie uit hernieuwbare energie halen [3]. Ook is de Vlaamse 

overheid zich bewust van de klimaatverandering en stelt bijgevolg strenge eisen aan het 

energieverbruik van vooral nieuwbouwwoningen. Op dit moment moet een nieuwbouw voldoen aan 

de E60 energiepeil. Vanaf 2021 zal er verplicht moeten gebouwd worden volgens de BEN-principes 

met een E30 energiepeil (Figuur 1)[2]. BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen. Deze energie-

eisen worden ook wel de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’.  

Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van de thermische isolatie 

en de luchtdichtheid. Daarnaast beïnvloeden ook de vaste installaties bijvoorbeeld voor verwarming, 

ventilatie, koeling en verlichting van het gebouw dit peilniveau [4]. De huidige EPB-wetgeving 

verplicht eveneens een minimum gebruik aan hernieuwbare energie in nieuwbouwwoningen. Als de 

eigenaars in hun woning deze wet niet respecteren, krijgen ze een boete die driemaal de waarde zal 

bedragen van hun investering die ze normaal hadden moeten spenderen [5].  

 
  

Figuur 1: Overzicht verplicht energiepeil in nieuwbouwwoningen, vanaf 2014 geldt E60 

energiepeil, vanaf 2021 wordt BEN-woning verplicht met E30 energiepeil. 
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2.2 Prijsstijging door  EPB-eisen 

De opgestelde EPB-eisen zijn allemaal goed en wel, maar blijft het nog wel betaalbaar voor de gewone 

mens? De overheid wil dat het volk steeds groener en passiever gaat bouwen, maar daardoor wordt 

bouwen steeds duurder en duurder. Volgens de vier grote spelers in de Belgische woningbouw, 

Durabrik, Bostoen, Thomas & Priron en T. PalmDoor, gaan de bouwkosten omhoog met 5000 à 7000 

euro per verbetering met 10 E-punten. Zo zal een woning in 2020 ongeveer 12 % duurder zijn dan nu 

[5]. De meerkost is te wijten aan bijvoorbeeld dikkere isolatie in muren, glas met een lagere U-waarde 

en efficiëntere ventilatiesystemen [6]. Deze hoge EPB-eisen zullen bouwen onbetaalbaar maken voor 

de gewone mens. Dit zal bijgevolg inboeten door steeds kleinere, compactere woningen te bouwen.  

Het publiek voor het bouwen van nieuwbouwwoningen zijn enerzijds de mensen jonger dan 35 jaar of 

anderzijds de mensen tussen 35 en 55 jaar oud. Voor de jonge generatie is het bouwen van een 

nieuwbouwwoning zeker niet evident, zelfs bij tweeverdieners. Ook de mensen tussen de 35 en 55 jaar 

bouwen met een bepaald budget in het achterhoofd en dan schiet er al vlug niets meer over om nog 

beter te doen dan de energiewetgeving. De meeste mensen die bouwen, kiezen meestal voor 

hernieuwbare energie omdat het wettelijk verplicht is, maar niet uit vrije wil. Zo zegt Jean-Pierre De 

vogel van de firma A.T.S. De Vogel NV: “Het zou beter zijn om hernieuwbare energie pas toe te 

passen als de mensen daarvoor hebben kunnen sparen, dan zou dat al 33 à 55% goedkoper zijn omdat 

ze niet moeten lenen bij de bank dan of minder [7].” Ook zegt Daniëlle Hoedemakers van 

Hoedemakers NV: ”Het zou beter zijn mocht het minimaal aandeel hernieuwbare energie niet 

onmiddellijk opgelegd zou worden, want de focus van bouwen moet op de gebouwschil liggen. Een 

klant kan dan 5 tot 10 jaar bijsparen en dan investeren in hernieuwbare energie [7].” Met deze 

stellingen ben ik het volledig mee eens. Mensen aan jonge leeftijd hebben wel al beetje kunnen sparen, 

maar dit eerder om te investeren in een eigen woning om daarom nog niet te hoeven denken aan het 

implementeren van hernieuwbare energie. Lenen bij de bank is er bijgevolg ook niet gemakkelijker op 

geworden. Banken stellen steeds hogere eisen aan de particulier om zeker te zijn dat ze hun lening 

kunnen afbetalen. Het zou dus beter zijn als men de bouwers meer tijd zouden gunnen na de 

ingebruikname van de woning, bijvoorbeeld zes jaar. Dit om te voldoen aan de strenge energie-eisen. 

2.3 Verschuiving van nieuwbouw naar bestaande woningen 

De bedrijven willen natuurlijk voorkomen dat de bouwkriebels bij de bevolking verdwijnt door de 

hoge EPB-eisen die gesteld worden. Daarom was Batibouw 2014 in het teken van hernieuwbaar en 

betaalbaar wonen. De bedoeling was om de mensen zoveel mogelijk te informeren over de 

mogelijkheden die er bestaan op de markt en hen bij te staan met technisch advies [8]. De meest voor 

de handliggende technieken om te investeren in duurzame energie in woningen zijn het gebruik van 

fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler of het plaatsen van een warmtepomp. Deze drie 

technieken werden dan ook beschreven in mijn thesisonderzoek ‘Hernieuwbare energie bij 

zwembadtoepassing’. Het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen zou in mijn onderzoek een kost 

zijn van ongeveer 17300 euro en na 7,3 jaar zou men de installatie terugverdiend moeten hebben. Dit 

is een groot bedrag om opeens te betalen, zeker voor mensen jonger dan 35 jaar. Korte 

terugverdientijden zijn goed en wel, maar de bouwers moeten wel nog in staat zijn om de 

aanvankelijke investering te dragen. De eigenaars van het zwembadgebouw uit mijn thesisonderzoek 

zijn ongeveer 60 jaar en hebben dus al genoeg kunnen sparen om de investering te kunnen aangaan. 

Ook wilden zij deze investering doen uit vrije wil, wel moest deze natuurlijk rendabel zijn. Het 

plaatsen van een warmtepomp is ook geen goedkope investering. Een warmtepomp kost gemiddeld 

rond de 15 000 à 20 000 euro [9]. Hieruit kan besloten worden dat eerst wat geld sparen belangrijk is 

om dan na verloop van tijd te kunnen investeren in hernieuwbare energie en liefst uit vrije wil.  
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Naar mijn inzien wordt het voldoen aan de EPB-eisen en het implementeren van een minimaal aandeel 

hernieuwbare energie in nieuwbouwwoningen sterk onbetaalbaar, vooral voor de jonge generatie. Men 

kan een deel van het bedrag misschien wel lenen, maar hetgeen dat men dan maandelijks aan de bank 

moet afbetalen, is het deel dat men uit de investering misschien bespaard heeft aan elektriciteit of 

brandstof. Dus zeer economisch is de investering dan ook niet geweest. Indien de situatie zal blijven 

zoals ze nu is, zal men een verschuiving van de markt zien naar bestaande woningen i.p.v. 

nieuwbouwwoningen. Deze verschuiving is nu echter al waarneembaar. Dit kan leiden tot een 

omgekeerd effect van de invoering van de strenge energie-eisen, omdat bestaande woningen minder 

energiezuinig zijn dan nieuwbouw. Bijgevolg zullen er dan meer mensen blijven wonen in minder 

performante woningen[7]. 

2.4 Overheid zuiniger met premies 

De overheid wordt steeds milder met het geven van premies. Sinds dit jaar reikt het VREG geen 

groenestroomcertificaten meer uit voor nieuwe fotovoltaïsche zonne-installaties [10]. Dit omdat er 

sinds begin 2014 een strengere EPB-wetgeving van kracht is die de mensen verplicht hernieuwbare 

energie te gebruiken. Er bestaan wel nog enkele premies voor o.a. het plaatsen van een warmtepomp, 

een zonneboiler, isolatie en beglazing. Deze bijdragen worden echter steeds kleiner [11]. Ook wordt 

vanaf 1 april 2014 tot 31 december 2015 een BTW-verlaging op elektriciteit ingevoerd van 21% naar 

6% [12]. Dit zal wellicht tot effect hebben dat er minder fotovoltaïsche zonnepanelen zullen geplaatst 

worden. Uit een enquête van 2012 van de Bouwunie blijkt echter ook dat 78 % van de ondervraagde 

ondernemingen minder offertes binnenhaalden door de afschaffing van de steunmaatregelen [13]. Zo 

ziet men dat het geven van premies een zeer belangrijke factor speelt in het beslissingsproces bij de 

mens om al dan niet een nieuwe investering aan te gaan.  

2.5 Steeds nieuwe productontwikkelingen 

Om vanaf 2021 te kunnen bouwen als een BEN-woning moeten de bedrijven steeds nieuwere en 

energiezuinigere producten kunnen aanbieden. Op dit moment doen bedrijven hard hun best om 

nieuwe hernieuwbare producten te ontwikkelen op maat van de klant. Ze proberen ook aan potentiële 

klanten zo uitgebreid mogelijk advies te bieden over de installaties. Installateur Raf Janssens van het 

installatiebedrijf Van Rompaey deelt mee dat vele bouwers een warmtepomp willen zetten onder druk 

van de E-normen. De klant wil eerder een zo goedkoop mogelijke oplossing, maar dit leidt later tot 

probleemsituaties [14]. Het is dus noodzakelijk om goed advies te geven aan de klant over de 

randvoorwaarden van een goede installatie. 

Daikin heeft dit jaar hun gloednieuwe Altherma Hybride warmtepompsysteem op de markt gebracht 

(Figuur 2) [15]. Met deze technologie hoeven geen grote afbraakwerken te gebeuren. Het systeem 

heeft twee bestaande technologieën samengebracht door de combinatie van een hoge rendementsketel 

en een lucht/water warmtepomp. Ook spelen bedrijven in op de verschuiving van 

nieuwbouwwoningen naar renovatiebouw. Xella toonde op Batibouw 2014 hun nieuwste 

renovatieoplossingen o.a. YTONG cellenbeton, MULTIPOR isolatieplaten (Figuur 3) [16] en 

Fermacell gipsplaten. Deze nieuwe producten verbeteren het energiepeil, het comfort en de veiligheid 

van een bestaande woning op een haalbare en betaalbare manier. De platen laten ook toe om snel en 

eenvoudig een bestaande woning anders in te delen. Veel bedrijven presenteerden op Batibouw ook 

hun nieuwe types van isolatiemateriaal, o.a. de bedrijven Recticel Insulation en Aluthermo [17]. 

Verder waren er nog tal van nieuwe ontwikkelingen die getoond werden op Batibouw 2014.  



 

 

Jana Ostijn My Statement Paper  6 

 

 

 

 

 

 

 

De opkomst van nieuwe productontwikkelingen maakt het de installateur natuurlijk niet 

gemakkelijker. Het kost tijd en moeite om ervaring op te doen met de nieuwe technieken en ze te 

integreren in de praktijk. Om bijvoorbeeld warmtepompen te mogen plaatsen, onderhouden en 

herstellen als installateur moet men beschikken over een certificaat meerbepaald het certificaat van 

koeltechnieker [18]. De installateurs worden dus steeds verplicht om mee te evolueren, dit om te 

kunnen blijven concurreren of te overleven op de arbeidsmarkt.  

3 CONCLUSIE 

Het implementeren van duurzame energie wordt steeds belangrijker om de klimaatverandering tegen 

te gaan. De overheid verplicht bijgevolg de mensen om te investeren in hernieuwbare energie. Zo geldt 

er vanaf dit jaar, 2014, een eis dat er bij nieuwe woningen een minimaal aandeel aan hernieuwbare 

energie moet geïnvesteerd worden. Hernieuwbare energie is echter een dure zaak. De bouwers liggen 

algauw aan minimaal 10 000 à 15 000 euro voor het plaatsen van dergelijke hernieuwbare installaties 

en daarmee samengaand worden de premies alsmaar minder. Voor de bouwers jonger dan 35 jaar zijn 

de steeds strengere EPB-eisen onbetaalbaar aan het worden. Voor deze jonge generatie is het echter 

niet evident om een hele nieuwbouw te plaatsen om nog maar te denken aan het implementeren van 

hernieuwbare energie. Daarom zou het beter zijn mocht men enkele jaren na het bewonen van hun 

nieuwe woning eerst nog wat kunnen bijsparen om dan met overtuiging te investeren in duurzame 

energie. Nu is er echter al een verschuiving van nieuwbouw naar bestaande woningen waarneembaar 

omdat nieuwbouw te duur aan het worden is. Dit heeft als effect dat steeds meer mensen in minder 

energiezuinige bestaande woningen blijven of gaan wonen. De bedrijven doen er wel alles aan om 

betaalbare en duurzame producten op de markt te brengen, maar de installateur moet ook de tijd 

krijgen om de nieuwe technieken te leren implementeren in de praktijk. Bijgevolg zou het goed zijn 

mochten de strenge eisen door de overheid niet te snel evolueren.  

Voor de ‘oudere’ generatie wordt het gebruik van hernieuwbare energie anders bekeken. Zij investeren 

er meestal in uit vrije wil en niet van moeten. Deze generatie heeft dan ook al meer levensjaren achter 

de rug en bijgevolg langer kunnen sparen. De bouwsector heeft als doelpubliek de jonge werkende 

bevolking. De oudere generatie plaatst echter geen nieuwbouwwoningen meer. Daarom moet dus 

duurzaam en betaalbaar combineerbaar blijven zodat ook de jonge generatie de kans krijgt om aan de 

energie-eisen te voldoen zonder al te veel te moeten lenen of in geldproblemen te geraken. 

 

 

  

Figuur 2: Altherma hybride warmtesysteem Daikin Figuur 3: Multipor isolatieplaten 
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