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Waarom zou ik mijn huis renoveren?

Om energie te besparen?

Om geld te besparen?

Om milieu te beschermen?
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Om mijn comfort te verhogen!

Hoe en hoeveel ?

complexiteit

Energie
Advies

Procedure
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Van gebouwanalyse tot 
maatregelenpakket 

Het succes van de Waalse EAP

Nicolas Heijmans
WTCB

Het cursusmateriaal maakt geen onderdeel uit van de officiële publicaties van het WTCB en mag dus niet als
referentie gebruikt worden. De gedeeltelijke, of gehele, verdeling of vertaling van deze documenten is enkel
toegestaan met toestemming van het WTCB.

§ 11.1 : EPC moet de prestaties van een gebouw  
kunnen vergelijken en kunnen beoordelen

§ 12.4 : EPC moet in advertenties worden vermeld

§ 17 : EPC moet door een gekwalificeerd en/of 
erkende onafhankelijke deskundige 
uitgevoerd worden 

Waarom niet EPC ?

EPC volgens de Richtlijn
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§ 11.2 : EPC moet aanbevelingen geven voor de 
kostenoptimale of kostenefficiënte verbetering 
van het gebouw

§ 11.3 : De aanbevelingen moeten technisch haalbaar 
zijn voor het gebouw in kwestie

Waarom niet EPC ?

EPC volgens de Richtlijn

EPC in praktijk

We verhogen de kwaliteit van
het energieprestatiecertificaat
(EPC) en maken hiervan een
slagkrachtig, adviserend en
begeleidend beleidsinstrument

p 113
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De analyse moet
met verschillende aspecten 

rekening houden...

energie

milieu geld

comfort

gedrag
maatregelen

Energie Advies Procedure EAP 1
• Evaluatie en aanbevelingen 

door een onafhankelijke 
energiedeskundige.

• Op basis van theoretische 
berekeningen, gecorrigeerd 
door reële energieverbruiken. 

• Geeft de terugverdientijd van 
alle maatregelen en van het 
globale pakket.

energie
geld

gedrag

maatregelen

milieu
comfort
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Energie Advies Procedure EAP 2
• Twee scenario's.
• Stap-voor-stap renovaties.

• Meer parameters om het 
gedrag te simuleren, 
ook in de aanbevelingen.

• Meer info over comfort.

• CO2-emissies.

gedrag

milieu

comfort

geld
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De Waalse EAP…
een succes ???
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Besluit?
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