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Vaststellingen
Om de klimaatdoelstellingen te halen van 95% minder broeikasgassen tegen 2050, is het belangrijk om het
energieverbruik afkomstig van gebouwen, goed voor 75% van het Brusselse verbruik, aanzienlijk te
beperken1. De bedrijven van de tertiaire sector zijn verantwoordelijk voor 35% van deze uitstoot en moeten
dus meewerken aan deze overgang naar een wezenlijke beperking van het energieverbruik!
We stellen vast dat verwarming en sanitair warm water een groot deel vertegenwoordigen van het
verbruik van de tertiaire sector in Brussel (de statistieken van Leefmilieu Brussel van 2013):

Afbeelding 1: Uitsplitsing van het eindverbruik van energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per sector en aanwending
(2013, totaal = 22.313 GWh) (Leefmilieu Brussel, 2013)

https://leefmilieu.brussels/staat-van-het-leefmilieu/verslag-2011-2014/energie/energieverbruik-globaalen-sector
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Het is dus belangrijk om werk te maken van maatregelen die de mogelijkheid bieden om het verbruik van
brandstoffen te beperken, maatregelen die de bedrijven uit de socialprofitsector duidelijk niet geneigd zijn
te realiseren met de bestaande financiële stimulansen:

De mogelijkheid om in aanmerking te komen voor energiepremies
Eerst en vooral is het zo dat volgens het huidige systeem van de energiepremies, slechts een deel van de
socialprofitsector kan genieten van energiepremies van categorie C2:
- Crèches en kinderdagverblijven - Code 88911
- Onderwijsinstelling (kleuter-, lagere en middelbare school) - Code 851, 852, 853 (met uitzondering
van 8532901)
- Universiteiten en Hogescholen - Code 85421 en 85422.
- Dag- en dienstencentrum voor ouderen of personen met een handicap – Code 88102, 88103,
88104, 88991, 88992 en 88995.
- Instelling met huisvesting voor ouderen of personen met een handicap – Code 87101, 872 en 873
- Kinderdagverblijf en Centrum voor Integrale Gezinszorg (Lijst van de 13 vzw’s)
- Sportcentrum
- Beschutte en sociale werkplaatsen – Code 88995
De andere socialprofitbedrijven hebben daarentegen enkel toegang tot de premies van categorie A, die
minder voordelig zijn. Het betreft met name:
- Integrale jeugdhulp met huisvesting (87.901)
- Andere sociale diensten met en zonder huisvesting
- Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging (88.101)
- Kinderopvangdiensten (88.912 en 88.919)
- Opleiding voor volwassenen (85.207, 85.591 - 85.593)
- Uitzenden van radio- en televisieprogramma’s (60.10 en 60.20)
- Uitbating van theater, concertzaal en cultureel centrum (90.04)
- Uitvoerende kunsten, scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende of
scheppende kunsten (90.01, 90.021, 90.023, 90.029 en 90.03)
- Bibliotheken en archieven (91.01)
- Productie, realisatie en distributie van bioscoop- en televisiefilms (59.111 - 59.113, 59.13 en 59.14)
- Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra (55.201)
- Diensten voor de verdediging van rechten en belangen:
o Bedrijfs- en werkgeversorganisaties (94.110)
o Beroepsorganisaties (94.120)
o Vakverenigingen (94.200)
o Religieuze en filosofische organisaties (94.910)
o Politieke organisaties (94.920)
o Ziekenfondsen en zorgkassen (84.302)
Wetende dat tussen 1 januari en 15 juli 2018, van de 3.710 premieaanvragen die werden goedgekeurd,
slechts 83 afkomstig waren van vzw’s, en wetende dat het jaarlijks budget voor de energiepremies nooit
uitgeput is geweest (het budget werd zelfs teruggeschroefd tussen 2016 – 22 miljoen €/jaar – en 2019 - 18
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miljoen €/jaar), lijkt het ons niet gerechtvaardigd dat er voor de socialprofitsector een verschil is tussen de
2 categorieën.
De harmonisering in categorie C zal overigens geen rechtstreekse impact hebben op de totale Brusselse
portefeuille voor energiepremies, zou een verbetering zijn van de inzichtelijkheid en ook een
administratieve vereenvoudiging betekenen voor de socialprofitbedrijven. Deze evolutie zal ten slotte ook
heel wat bedrijven uit de sector toe aanzetten om te investeren in energierenovaties.
Wat de administratieve vereenvoudiging betreft, is het ook belangrijk om te weten dat bepaalde bedrijven
uit onze sectoren dus premies moeten aanvragen in categorie A én categorie C voor een enkel gebouw. Wij
hebben het geval gehad in het kader van een energiebegeleiding van BRUXEO: een bedrijf met een groot
gebouw waarin een kinderopvang en een jeugdzorgdienst ondergebracht zijn, en dat zijn ramen wenst te
vervangen, moet lastige berekeningen maken om het aantal vensterkaders in elke dienst te tellen om het
aantal te bepalen voor categorie A en C. Dit voorbeeld is zeker geen alleenstaand geval.
Het lijkt ons daarom gepast dat de hele socialprofitsector kan genieten van categorie C van de
energiepremies en dit in functie van hun juridisch statuut, hun NACEBEL-code of hun paritair comité.

Type energiepremie
Isolatie
Wat de werken met het oog op de verbetering van de energieprestatie van gebouwen betreft, is het bekend
dat het isoleren van het dak de meest efficiënte maatregel is (afb. 2).

Afbeelding 2: energieverlies van een niet geïsoleerd gebouw

Wij stellen bovendien vast dat dit type isolatie alsmaar meer toegepast wordt in de sector. De
energiepremie voor dakisolatie van categorie C ten bedrage van € 40 per m2 vormt trouwens een echte
financiële stimulans om een dak te isoleren. Dit is echter niet het geval bij de premie voor dakisolatie van
categorie A, die beperkt is tot een bedrag van € 20 per m2.
Bovendien stellen we vast dat muren nog te weinig geïsoleerd worden, terwijl daarin een groot potentieel
schuilt qua energiebesparing (ongeveer 25% van het energieverlies is afkomstig van de muren).
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Wij raden aan om de isolatie van de muren aan de buitenzijde te ondersteunen. Dit is een techniek die
moet gestimuleerd worden aangezien dit enerzijds zorgt voor een zeer goede isolatie en anderzijds
problemen met betrekking tot thermische bruggen vermijdt. Deze techniek kan toegepast worden op bijna
alle Brusselse achtergevels, net als op bepaalde gebouwen met 4 gevels.
BRUXEO is tevreden dat het bedrag van de premies voor de isolatie van de muren via de buitenzijde voor
het jaar 2019 werd opgetrokken. In categorie C zorgt dit ervoor dat het een toereikend stimuleringsmiddel
is, gezien de hoge prijs van dit type isolatie.

Installatie van verwarming – het hydraulisch systeem
Bij het plaatsen van een gascondensatieketel hebben we meermaals vastgesteld dat bepaalde ketels in de
sector niet of niet optimaal condenseren. De vervanging zorgt dus niet voor het gewenste rendement en
we stellen hier een duidelijk verlies aan energiebesparing vast. In dit geval moet het hydraulisch circuit en
de regeling geoptimaliseerd worden om de condensatie te stimuleren. Aangezien de installatie op zich al
een hoge kost is voor de bedrijven uit onze sector wordt deze optimalisering jammer genoeg snel aan de
kant geschoven bij gebrek aan middelen.
Wij raden dus aan om deze optimalisering van het hydraulisch circuit en de plaatsing of de verbetering van
een klimaatregeling te ondersteunen door 50% van de factuur voor deze twee posten te financieren, en dit
zowel voor de bestaande condensatie-installaties als bij vervanging van de ketel.

Elektriciteitsverbruik
Wij werken hoofdzakelijk aan de beperking van het gasverbruik, maar gezien de impact van het
elektriciteitsverbruik op het verbruik van primaire energie, is het eveneens belangrijk om het inperken van
elektriciteitsverbruik te stimuleren en hiervoor te sensibiliseren.
Het vervangen van lampen door led-lampen is een investering die zo rendabel is dat het ons niet primair
lijkt om de energiepremie daarvoor in te zetten, te meer omdat er andere interessante mechanismen
bestaan voor led-technologie (derden-investeerders bijvoorbeeld).
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