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Inleiding 

Voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding 
vanaf 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen op het vlak van EPB-eisen. Er wordt een nieuwe ‘aard van de 
werken’ toegevoegd, de ‘ingrijpende energetische renovatie’, die aan een nieuw eisenpakket moet voldoen.  

Voor de gewone renovatie wordt het bestaande eisenpakket uitgebreid. 

1.  Ingrijpende energetische renovatie 

1.1 Definitie en eisen bij ingrijpende energetische renovaties 

De ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden 
vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de 
buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd. 

Voor de ingrijpende energetische renovatie zijn er eisen op het vlak van: 

 Energieprestatie (E-peil); 

o Woongebouwen:   E90 

o Kantoor- en schoolgebouwen:   E90 

 Ventilatie: 

o Minimale ventilatievoorzieningen in alle ruimten (zoals bij nieuwbouw) 

 Maximale U-waarden; 

o Nieuwe constructiedelen; 

o Vernieuwde constructiedelen; 

o Na-geïsoleerde constructiedelen. 

1.2 Uitbreiding eisen bij gewone renovaties 

Voor een gewone renovatie zijn er momenteel eisen op het vlak van de thermische isolatie van nieuwe 
scheidingsconstructies en ventilatie. Voor een renovatie met vergunningsaanvraag of melding vanaf 2015 
moeten ook na-geïsoleerde constructiedelen en nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties aan eisen 
voldoen. 

2. Overzicht van de eisen 

2.1 EPB-eisentabel 

Welke EPB-eisen van toepassing zijn op het project, hangt af van de datum waarop de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning of melding is ingediend (zie ontvangstbewijs gemeente of postbewijs bij 
aangetekende verzending) en van de aard van de werkzaamheden en de bestemming. Vanaf 1 januari 2015 zijn 
de volgende eisen van toepassing: 
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2.2 Overzicht U-en R-waarden  

De energieprestatieregelgeving legt maximale U-waarden en minimale R-waarden op aan de 
scheidingsconstructies (muur, vloer, dak, raam, deur ...). Vanaf 1 januari 2015 zijn de volgende waarden van 
toepassing: 
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Let op! De maximaal toelaatbare U-waarde voor de na-isolatie van bestaande spouwmuren is enkel geldig bij 
de ingrijpende energetische renovatie van residentiële gebouwen en dus niet bij gewone renovaties of bij 
kantoren en scholen. 
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3. Praktisch 

De berekening van de globale energieprestatie-eis (E-peil) gebeurt volledig analoog aan de berekening bij 
nieuwbouw. Bij een ingrijpende energetische renovatie wordt per definitie de technische installatie vervangen, 
waardoor bijlagen V (EPW) en VI (EPU) integraal van toepassing zijn.  

In bepaalde gevallen zijn de karakteristieken of gegevens voor de bestaande onderdelen van de installatie 
echter onbekend. Als bepaalde gegevens van het bestaande gebouw niet gekend zijn, rekent men met waarden 
bij ontstentenis. Het Ministerieel Besluit van 18 mei 2014 voegt een bijlage X (pdf-bestand) toe aan het 
Ministerieel Besluit van 2 april 2007 waarin de technische specificaties bij ingrijpende energetische renovaties 
opgenomen zijn. Het Ministerieel Besluit van 18 mei 2014 voegt bovendien een bijlage H (pdf-bestand) toe aan 
het Transmissiereferentiedocument. Daarin vindt u onder meer de methoden en de waarden bij ontstentenis 
voor het inrekenen van bestaande constructiedelen. Daarover vindt u hieronder meer. 

3.1 Inrekenen van bestaande constructiedelen 

Bij ingrijpende energetische renovaties worden, naast de nieuwe constructiedelen, ook alle bestaande (al dan 
niet na-geïsoleerde) constructiedelen van de verliesoppervlakte gerapporteerd. Er wordt dus aan elk schildeel 
een warmteweerstand toegekend om het warmteverlies te berekenen. Daarnaast gelden ook specifieke 
maximale U-waarde-eisen voor bestaande constructiedelen die worden na-geïsoleerd. 

3.1.1 Methodiek 

Als de volledige samenstelling van de bestaande constructiedelen gekend is (bv. door destructief onderzoek), 
gebeurt de transmissieberekening analoog als bij nieuwbouw. Van zodra de samenstelling niet volledig gekend 
is, wordt beroep gedaan op de methodes beschreven in bijlage H (pdf) bij het Transmissiereferentiedocument 
(M.B. van 18 mei 2014). Deze methodes leunen aan bij de certificatie van bestaande residentiële gebouwen. Zo 
zijn waarden bij ontstentenis vastgelegd voor (delen van) constructiedelen, waarbij destructief onderzoek niet 
mogelijk is en waarover te weinig gegevens gekend zijn. Op die manier kan men de gegevens die men heeft zo 
goed mogelijk valoriseren in de rapportering. Daarnaast zal het niet kennen van een bepaald (deel van een) 
constructiedeel de verdere berekening niet onmogelijk maken. 

Bijlage H bevat volgende onderdelen: 

 Bepaling van de warmteweerstand voor bestaande (delen van) muren (H.2) 

 Bepaling van de warmteweerstand voor bestaande (delen van) daken en plafonds (H.3) 

 Bepaling van de warmteweerstand voor bestaande (delen van) vloeren (H.4) 

 Bepaling van de U-waarde en g-waarde van bestaande vensters (H.5) 

 Bepaling van de U-waarde van bestaande deuren en poorten (H.6) 

 Bepaling van de U-waarde en g-waarde van bestaande glasbouwsteenwanden (H.7) 

 Inrekenen van de bouwknopen bij ingrijpende energetische renovaties (H.8) 

Bij de toepassing van de waarden bij ontstentenis uit bijlage H zijn stavingsstukken nodig ter verantwoording 
van de gemaakte keuze. Het gaat daarbij onder andere om stavingsstukken van de dikte en de 
warmtegeleidbaarheid van materialen, het (ver)bouwjaar of de keuze van een type uit de tabellen. Meer 
informatie daarover vindt u in punt H.9 van bijlage H. 

3.1.2 Invoer in de EPB-software 3G 

Bijlage H wordt in de EPB-software geïntegreerd tegen begin 2015. Bij de release van die softwareversie volgt 
een uitgebreide nieuwsbrief. 

Als u nu al een ingrijpende energetische renovatie wil doorrekenen, kunt u dat doen door het in te geven als 
een project met aard van de werken ‘nieuwbouw’. De berekende waarden (E-peil / U-waarden / ventilatie) zijn 
dan correct, maar worden nog niet aan de juiste eisen afgetoetst. De waarden bij ontstentenis voor bestaande 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2014/05/27_1.pdf#page=180
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/MB02-04-2007-bijlageX.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/TRD-bijlageH.pdf
http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/TRD-bijlageH.pdf
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constructies zijn nog niet beschikbaar. U kunt wel zelf de waarden bij ontstentenis opzoeken in bijlage H en de 
bestaande constructies (die niet helemaal gekend zijn) invoeren met directe invoer van de U-waarde.  

Bij de release van de software in januari 2015, zal u het project kunnen omzetten naar een ‘ingrijpende 
energetische renovatie’, zonder verlies van data. U zal dan wel moeten aanduiden of de constructiedelen al 
dan niet bestaand zijn en/of na-geïsoleerd worden. U zal dan ook de detailberekening met de waardes bij 
ontstentenis voor bestaande (na-geïsoleerde) constructieonderdelen, kunnen maken. 

3.2 Veelgestelde vragen 

3.2.1 Zijn alle types eisen die bij nieuwbouw gelden ook van toepassing bij ingrijpende 
energetische renovaties? 

Neen. Volgende eisen zijn niet van toepassing bij ingrijpende energetische renovaties: 

 K-peil; 

 netto-energiebehoefte; 

 beperken van het risico op oververhitting; 

 minimumaandeel hernieuwbare energie. 

3.2.2 Gelden de eisen ook bij ingrijpende energetische renovaties met bestemming ASB of 
industrie? 

Neen. Voor de bestemmingen ASB en industrie gelden de eisen voor een gewone renovatie, met onder andere 
de installatie-eisen. De eisen voor ingrijpende energetische renovaties zijn enkel van toepassing voor 
woningen, kantoren en scholen. 

3.2.3 Welke eisen gelden er als een ingrijpende energetische renovatie voor hetzelfde 
gebouw(deel) gecombineerd wordt met een andere aard van de werken? 

Artikel 1.1.1 van het Energiebesluit bepaalt wat er moet gebeuren bij volgende combinaties: 

 Een ingrijpende energetische renovatie en een renovatie (waaronder ook een uitbreiding kleiner dan 
800 m³): de eisen voor de ingrijpende energetische renovatie zijn van toepassing. 

 Een ingrijpende energetische renovatie en een functiewijziging: de eisen voor de ingrijpende 
energetische renovatie zijn van toepassing. 

 Een ingrijpende energetische renovatie en een ontmanteling: de eisen voor de ontmanteling zijn van 
toepassing. 

Artikel 9.1.17.§3 van het Energiebesluit bepaalt daarnaast wat er moet gebeuren bij de combinatie van een 
ingrijpende energetische renovatie met een uitbreiding met een bijkomend beschermd volume dat groter is 
dan 800 m³, al dan niet voorafgegaan door sloopwerken. Als het geheel van de ingrijpende energetische 
verbouwing en de uitbreiding in totaal slechts één wooneenheid bevat, wordt het E-peil berekend voor de 
volledige wooneenheid. Dat gezamenlijke E-peil moet voldoen aan de eis bij ingrijpende energetische 
renovaties (E90). 

Als het geheel meerdere wooneenheden bevat of als een ingrijpende energetische renovatie gecombineerd 
zou worden met een andere type nieuwbouw (of daarmee gelijkgesteld), dan moet het gebouw verder 
opgedeeld worden in EPB-eenheden. Voor die afzonderlijke EPB-eenheden gelden dan verschillende 
eisenpakketten op basis van de verschillende aard van de werken. 

3.2.4 Zijn er uitzonderingen mogelijk voor ingrijpende energetische renovaties? 

De uitzonderingsmogelijkheden en vrijstellingen die al in de EPB-regelgeving bestaan, zijn ook van toepassing 
op de eisen bij ingrijpende energetische renovaties. Het is mogelijk om volgens de bestaande procedures een 
afwijking of vrijstelling aan te vragen voor individuele projecten waarvoor het technisch, economisch of 
functioneel niet haalbaar is om aan de eisen te voldoen.  
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De eisen zijn niet van toepassing voor projecten met stedenbouwkundige vergunningen met een eenvoudige 
dossiersamenstelling (= projecten waar bij de indiening van de aanvraag tot het verkrijgen van een 
stedenbouwkundige vergunning voor een gebouw met beschermd volume kleiner dan 3.000 m³ de 
tussenkomst van een architect niet vereist is). 

3.2.5 Hoe ambitieus zijn deze eisen? 

Door de berekening van het E-peil ook mogelijk te maken bij renovaties, kan de verbetering van de 
energieprestatie gekwantificeerd worden. Op termijn zou er ook ondersteuning voor voorlopers gekoppeld 
kunnen worden aan het behalen van een bepaald niveau van E-peil.  

Het niveau van de eisen is zo gekozen dat alle referentiegebouwen die bestudeerd werden in de studie naar de  
kostenoptimale niveaus van de energieprestatie-eisen bij een ingrijpende energetische renovatie aan de eis 
kunnen voldoen. Uit deze studie blijkt bovendien dat voor deze woningen nog veel lagere E-peilen haalbaar zijn 
op een kostenoptimale manier. 

Het is de bedoeling deze eisen periodiek te evalueren. Bij die evaluatie zal worden nagegaan of een 
verstrenging van de eisen gewenst en mogelijk is. 

 

 

 

 


