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Op ieder moment in de levensduur van een gebouw de juiste aanpak :

1. Optimaliseer wat je hebt
2. Vervang energiezuinig
3. Grijp de éénmalige kans op grondige renovatie/nieuwbouw
4. Gebruik hernieuwbare energie

Efika engineering cvba



Download via www.efika.be > Projecten
www.efika.be/cases/vea 

Strategienota Renovatie niet-residentiële gebouwen (VEA)

http://www.efika.be
http://www.efika.be/cases/vea
http://www.efika.be/cases/vea


JA, akkoord ?

NEE, niet akkoord ?

“Sturing op basis van werkelijke energieverbruiken is de beste 
manier om de Europese doelstelling mbt energiebesparing in 
gebouwen te halen"



Werkelijke energieverbruiken -> waar de focus leggen? 



- EPB werd ingevoerd in 2006
         (scholen en kantoren)

Evolutie kengetallen per sector en bouwperiode

Bron: energieverbruiken tertiaire gebouwen netbeheerders Eandis en Infrax en bouwjaar en oppervlakte berekend op basis 
van gegevens uit kadaster.



EPC publieke gebouwen: evolutie aanwezigheid ventilatie en verschil in kengetallen 

Werkelijke verbruiken én gebouwgegevens

Bron: databank EPC publieke gebouwen



EPC publieke gebouwen: evolutie aanwezigheid koeling en verschil in kengetallen 

Werkelijke verbruiken én gebouwgegevens

Bron: databank EPC publieke gebouwen



Relatie tussen E-peil en kengetal primair energieverbruik

Beperkte dataset

- beperkte data export mogelijkheden uit de EPB databank
- 11 soorten werkzaamheden (uitbreiding, nieuwbouw, …)
- meerdere EPB-eenheden binnen hetzelfde gebouw

Nood aan uitgebreidere analyse op de ‘volledige’ EPB databank !!



Optimaal ruimtegebruik

Verbruik of CO
2
-impact per gebouwgebruiker

Sociaal aspect van steunmaatregelen voor woningen
- Een nieuwbouw passiefhuis van 350 m2 voor één enkele bewoner krijgt 5 jaar 100% 

korting op KI
- De renovatie van een rijwoning van 140 m2 voor 5 bewoners krijgt geen korting op KI

Werkelijke primair energieverbruik per werkplek voor kantoren
- Voorbeeld ISO50001 nulmeting bij de Vlaams overheid



Data kwaliteit 

Problemen met kwalitatieve data

- Adressen register niet altijd consequent gevolgd (CRAB)  

- Energiemeting op gebouwniveau

- Kadaster heeft vaak geen gebruikte/verwarmde vloeroppervlakte

Suggesties

- 3D basiskaart van alle gebouwen in Vlaanderen (GRB met LOD 2)

- EPC publieke gebouwen linken aan EAN-codes

- EPB afzonderlijke energiemeting en link aan EAN-codes



Open data

- 3D GRB upgrade naar level of detail 2 → benchmark per m3

- EPC databank publiek maken (geanonimiseerd)

- EPB databank publiek maken (geanonimiseerd)

- Verbruiksgegevens van netbeheerder publiek

- met NACE en gelinkt aan volume of oppervlakte (anoniem)



https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/energy-america
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