
Langetermijnperspectieven voor 

de energetische renovatie in 

Brussel 
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Europese context 

Energie-Klimaatplan 
Renovatiestrategie voor het vastgoedbestand 
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Verbod op 

toestellen op 

steenkool

Verbod op de installatie

van apparaten voor

verwarming en/of de 

productie van sanitair

warm water die werken

op stookolie, vanaf 2025

•Belgische doelstelling reductie BKG van -35 % in 2030 (in 

vergelijking met 2005 ). 

•- 25% energieverbruik in 2030 (in vergelijking met 2005).

•(438 tot) 471 GWh hernieuwbare energie intra muros 

Een Nationaal Energie-

Klimaatplan 2030  

2021 2025 2030

Bestuderen van de 

haalbaarheid van het 

verbod op verwarmings-, 

kooktoestellen op gas

vanaf 2030 + plan voor

de ontmanteling van het 

gasnetwerk (2050)



Gemiddelde van 

100 kWh/m²/jaar 

voor de residentiële 

sector (C+)

Een ambitieuze en onuitgegeven 

Renovatiestrategie

in 2050

Streven naar 

een energieneutraal 

park voor de 

tertiaire sector
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Drie invalshoeken

Verhoging van het 

renovatiepercentage 

Rationeel 

energiegebruik in de 

gebouwen

Verbetering 

van de kwaliteit van 

de renovatie 
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Een totaalstrategie

Duurzaamheid

Reductie 

van de BKG & 

verbetering 

van de 

energieprestaties 
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Duidelijke eisen met duidelijke 

deadlines 

2018 2030 2035 2040 2045 2050

C+ 100 

kWh/(m².jaar)
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EPB-certificaat 

voor alle gebouwen

5 dwingende ijkpunten 

voor de residentiële sector 



Een massale mobilisering

van de publieke en private financiën 

Gewestelijke 

openbare 

fondsen

Spaargelden 

burgers

Banksector

Europese 

fondsen en 

programma’s

Mobilisering

van fondsen

10



Begeleiden

Een stappenplan voor residentiële 

gebouwen

Verplicht bij stedenbouwkundige 

vergunningen 

Gepromoot in het raam van de 

begeleiding van particulieren 

Uitgebreide en 

vereenvoudigde begeleiding

van de verschillende 

professionele doelgroepen

Een « One Stop Shop » 

voor de begeleiding 

van de particulieren 
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Innoveren

Een renovatielaboratorium : het renolab

Netwerkvorming tussen de 

renovatieactoren 

Analyseren en delen 

van innovatieve praktijken 

Lancering

van projectoproepen 
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Zich samen engageren voor  

duurzame renovatie 
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Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen

jberry@environnement.brussels


