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Dossier Renovatie huisvesting
De Vlaamse regering wil er tegen 2050 voor zorgen dat de uitstoot van alle
gebouwen drastisch gereduceerd wordt. Voor niet-residentiële gebouwen
betekent dit dat ze koolstofneutraal moeten worden en hun CO2-uitstoot
moeten reduceren tot nul. Er is sinds dit jaar een renovatieverplichting (binnen de 5 jaar) voor niet-residentiële gebouwen die overgedragen worden,
zoals bij een bedrijfsovername. Dat geldt ook onder meer voor huisvesting
van seizoenarbeiders. Op iets langere termijn komen er ook bijkomende verplichtingen voor niet-residentiële gebouwen die niet overgedragen worden.
Het is dus nuttig om even een aantal zaken op een rij te zetten.
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Dossier

Bij overname vanaf 2022
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Renovatieplicht
voor huisvesting
seizoenarbeiders

er

Wie vanaf 2022 een land- of tuinbouwbedrijf overneemt waar ook een
huisvesting aanwezig is voor seizoenarbeiders zal ervoor moeten
zorgen dat deze huisvesting binnen de 5 jaar aan enkele minimale
verplichtingen voldoet.

Bo

Christien Miroir, tuinbouwconsulent Boerenbond

Koolstofneutrale gebouwen

goed een materiaal het transport van
warmte tegenhoudt. Hoe hoger de
waarde, hoe minder warmte er verloren gaat.
U-waarden worden dan weer gebruikt
als men gaat kijken naar een volledige
wand of scheiding. Ook voor ramen
wordt gewerkt met een U-waarde.
Hetzelfde principe is hier van toepassing. De waarde geeft weer hoeveel
warmte de wand doorlaat. Hier is het
echter omgekeerd, hoe hoger de
waarde, hoe meer warmteverlies en
dus hoe slechter de wand isoleert.
Al deze waarden worden normaal
gezien meegedeeld op de factuur van
het materiaal dat je gebruikt hebt. Ook
op de websites van fabrikanten vind je
heel wat informatie.

Wat zijn R- en U-waarden?

Renovatieverplichting

Wanneer er over energie van gebouwen
gesproken wordt, vliegen termen als Ren U-waarden je rond de oren. Maar
wat betekenen die nu eigenlijk?
De R-waarde wordt meestal gebruikt
bij isolatiemateriaal. Dit geeft weer hoe

Sinds 1 januari moet er bij overname
van een bedrijf bekeken worden of de
huisvesting voldoet aan volgende voorwaarden:
• Dakisolatie met minimale R-waarde
van 0,75 m² K/W. Indien hieraan niet ->

© PATRICK DIELEMAN
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De Vlaamse regering wil er tegen 2050
voor zorgen dat de uitstoot van alle
gebouwen drastisch gereduceerd
wordt. Voor niet-residentiële gebouwen betekent dit dat ze koolstofneutraal moeten worden en hun CO2-uitstoot moeten reduceren tot nul. Ook de
huisvesting van seizoenarbeiders valt
onder de categorie niet-residentiële
gebouwen. Met de renovatieverplichting bepaalt de regering dus enkele
voorwaarden waaraan huisvestingen in
de toekomst moeten voldoen. Deze
renovatieverplichting is overigens niet
van toepassing bij het overnemen van
aandelen in een landbouwvennootschap als de seizoenshuisvesting ook
eigendom is van de vennootschap.
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Is de bruikbare oppervlakte van je huisvesting groter dan 500 m², dan moet je
ervoor zorgen dat je binnen de 5 jaar na overname minimaal 5% hernieuwbare
energie voorziet ten opzichte van het totale energiegebruik.
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Diane Schoonhoven

adviseur Klimaat, Energie en Duurzaamheid,
Studiedienst
diane.schoonhoven@boerenbond.be

en

www.energiesparen.be/nr/renovatieverplichting

ht

Afhankelijk van de grootte van je
seizoenhuisvesting kan je al dan niet
kiezen of je seizoenhuisvesting daarnaast voldoet aan het EPC-label
(energieprestatiecertificaat) of aan een

er

EPC-label of
hernieuwbare energie?

minimale productie van hernieuwbare
energie. Is de bruikbare oppervlakte
van je huisvesting groter dan 500 m²,
dan moet je ervoor zorgen dat je binnen
de 5 jaar na overname minimaal 5%
hernieuwbare energie voorziet ten
opzichte van het totale energiegebruik.
Dit kan bijvoorbeeld door zonnepanelen te installeren. Is je huisvesting kleiner, dan kan je kiezen of je binnen 5 jaar
na overname een minimaal aandeel
hernieuwbare energie van 5% voorziet,
of dat je binnen de 5 jaar na overdracht
een EPC haalt met minimaal label C of
hoger. Het EPC-label voor je huisvesting moet opgemaakt worden door een
energiedeskundige. Op basis van verschillende parameters, isolatie daken,
muren, type ramen en deuren enzovoort, wordt een label toegekend. n

Bo

voldaan wordt, moet een dakisolatie
met maximale U-waarde van
0,24 W/m²K geplaatst worden;
• Er moet beglazing zijn met maximale
U-waarde van 1 W/m²K;
• De stookolieketel mag niet ouder
zijn dan 15 jaar. Indien er een aardgasnet aanwezig is mag een oude
stookolieketel niet vervangen worden door een nieuwe stookolieketel;
• Koelinstallaties mogen niet ouder
zijn dan 15 jaar. Indien ze vervangen
worden moet de nieuwe installatie
gebruikmaken van koelmiddelen die
de ozonlaag niet afbreken.

nd

Dossier

Wat vraagt
Boerenbond?

Seizoenhuisvesting op een landbouwbedrijf heeft dikwijls een aparte meter
voor energie. Voor bedrijven die wel
onder de renovatieplicht en labelplicht
vallen is het zo zeer moeilijk om te weten hoeveel energie ze precies gebruiken en hoeveel er dus moet worden
vergroend. Daarom stelt Boerenbond
voor om op basis van een forfaitaire
hoeveelheid elektriciteit en aardgas
de energie die moet worden vergroend
te bepalen om in orde te zijn met de
nieuwe renovatie- en labelverplichting
voor niet-residentiële gebouwen. Hierbij stelt Boerenbond voor om met een
bezettingsgraad per maand te werken,
waarbij in de maanden dat geen er seizoenarbeiders tewerkgesteld worden
ook geen energiegebruik in rekening
gebracht wordt.

Boerenbond stelt
voor om met een
bezettingsgraad per
maand te werken.
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Toekomstige verplichtingen
voor niet-residentiële
gebouwen
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Behalve de renovatieverplichtingen waaraan een niet-residentieel
gebouw (waaronder seizoenhuisvesting) dat wordt overgedragen
moet voldoen, werkt de overheid aan nieuwe verstrengingen voor
niet-residentiële gebouwen met het oog op het bereiken van
klimaatneutraliteit van gebouwen in 2050. Zo wordt er gewerkt aan
renovatieverplichtingen voor alle niet-residentiële gebouwen, ook als
deze niet worden overgedragen.
Diane Schoonhoven, adviseur Klimaat, Energie en Duurzaamheid, Studiedienst Boerenbond

Nieuw EPC gebaseerd op
aandeel hernieuwbare energie
Vanaf 2023 is een nieuw EPC-label op
komst. Dit EPC-label wordt vanaf dan
gebaseerd op het aandeel hernieuwbare energie in de totale hoeveelheid

energie die in het gebouw wordt
gebruikt. Op dat moment komt alleen
hernieuwbare energie die op de eigen
site wordt opgewekt en gebruikt in
aanmerking, waarbij het gaat om hernieuwbare energie afkomstig van bio-

massa, warmte geleverd door een
warmtepomp (alleen gedeelte omgevingswarmte), zonnepanelen, wind- of
waterturbine, het hernieuwbaar opgewekte gedeelte van externe warmtelevering of een zonneboiler. In de toekomst zou ook energie die elders
geproduceerd wordt maar door middel
van energiedelen wordt uitgewisseld,
in aanmerking kunnen komen. Dit is
echter nog niet definitief.
Binnen deze nieuwe EPC houdt een
E-label een aandeel hernieuwbare
energie van minimaal 5% in, een
D-label een aandeel van minimaal 10%
en een C-label een aandeel van minimaal 25%. ->
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Wat zijn niet-residentiele
gebouwen volgens de
EPB-wetgeving?

Gebouwen moeten voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB).
Welke eisen voor welk gebouw van toepassing zijn, hangt af van de
bestemming van een gebouw. Binnen de EPB-wetgeving worden vijf
verschillende bestemmingen onderscheiden: residentieel (woongebouwen), niet-residentieel (utilitaire gebouwen), industrie, landbouw
en gemeenschappelijke delen. Voor niet-residentiële gebouwen (en
ook voor residentiële gebouwen overigens) verandert er de komende
jaren heel wat, voorlopig zijn er geen wijzigingen op komst wat energieprestatieregelgeving voor landbouwgebouwen betreft.
In de landbouwsector kennen we wel de nodige niet-residentiële
gebouwen. Waarschijnlijk is seizoenhuisvesting hier de grootste categorie, maar ook bijvoorbeeld verwerkingsruimtes, hoevewinkels of
kantoorruimtes op een landbouwgebouw kunnen in de categorie nietresidentiële gebouwen thuishoren. Wanneer op het moment dat een
vergunningsaanvraag of melding werd gedaan de medewerking van
een architect vereist is, zijn deze gebouwen EPB-plichtig en vallen ze
onder de verplichtingen van niet-residentiële gebouwen. Alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte < 50 m2
of gebouwdelen met een totale bruikbare vloeroppervlakte < 50 m2 in
een niet voor bewoning bestemd gebouw in een landbouwbedrijf zijn
wel steeds vrijgesteld van EPB-verplichtingen. n
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Geen aardgasaansluiting
voor nieuwe niet-residentiële
gebouwen

© SHUTTERSTOCK.COM
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Momenteel werkt het Vlaams Energieen Klimaatagentschap aan een voorstel
waarbij alle bestaande niet-residentiële gebouwen onder een renovatieverplichting vallen, ook als zij niet worden
overgedragen. Voor deze gebouwen zou
elke 5 jaar een hoger energielabel moeten worden behaald. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen enerzijds
grote niet-residentiële gebouwen (>
500 m2 vloeroppervlakte) en anderzijds
kleine niet-residentiële gebouwen,
waarbij de grote niet-residentiële
gebouwen in 2030 over een EPC-label
D zouden moeten beschikken en de
overige niet-residentiële gebouwen in
2035 over een label D. Ook deze voorstellen zijn nog niet definitief.
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Bestaande gebouwen
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Wel definitief is de beslissing van de
Vlaamse regering om vanaf 1 januari
2026 geen aardgasaansluiting meer te
voorzien voor nieuwe residentiële en
niet-residentiële gebouwen. Dit verbod
is dus ook van toepassing op seizoenhuisvesting omdat dit in de categorie
niet-residentiële gebouwen valt. n

Grote niet-residentiële gebouwen moeten in
2030 over een EPC-label D beschikken.
Voor de overige niet-residentiële gebouwen is
dat in 2035.
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LEES MEER
op onze website

Premies
Onlangs keurde de Vlaamse regering
‘Mijn VerbouwPremie’ goed, dat is
één uniek loket voor de aanvraag van
energie- en renovatiepremies.
Meer over deze premies lees je in ons
online-artikel.
Surf naar www.boerenbond.be/
actualiteit/renovatiepremies

