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AGENDA

Het eerste voorstel van de inhoudstafel van het renovatieadvies wordt besproken aan de hand van de
ontvangen feedback. Het eerste voorstel en een overzicht van de ontvangen feedback gaat als bijlage bij dit
verslag.
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VERSLAG

Verslag van vorige vergadering is goedgekeurd.
De groep gaat akkoord met de werknamen EPC+ en renovatieadvies voor respectievelijk de basisversie van het
renovatieadvies die wordt gekoppeld aan het huidig EPC (moment koop/verkoop) en voor het gedetailleerd
renovatieadvies dat wordt opgemaakt bij verbouwplannen.
Het renovatieadvies moet de bouwtechnische punten behandelen die betrekking hebben op de
instandhouding van het gebouw (i.c. stabiliteit en vocht). Andere aspecten van woningkwaliteit zijn wenselijk.
Mogelijk kan voor de andere aspecten worden verwezen naar de sensibiliserende vragenlijst waaraan wordt
gewerkt in de werkgroep rond woningkwaliteit.
Bestaande verplichtingen moeten ook worden opgenomen in het renovatieadvies. Hierbij opletten dat
mensen de minimale verplichtingen (die vaak weinig ambitieus zijn) niet aannemen als streefdoel.
Mogelijkheden om dit te vermijden zijn:
•
•

enkel aangeven dat voor de werken niet voldaan is aan de verplichting en na de werken wel.
duidelijk weergeven dat verplichting minimaal is en streefdoel naast verplichting weergeven.
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De werkgroep is akkoord dat de terugverdientijd of de maandelijkse besparing visueel moet worden
weergegeven vanuit de veronderstelling dat de gebruiker dit wil weten. Er is geen akkoord om dit ook effectief
in euro’s uit te drukken. De voornaamste argumenten om dit niet in euro’s uit te drukken zijn:
•
•
•

de complexiteit om dit correct te becijferen;
het gevaar dat de adviseur verantwoordelijk wordt gesteld wanneer de besparing niet wordt gehaald;
risico op demotivering van de eigenaars voor het uitvoeren van duurdere ingrepen op vlak van de bouwschil.

De vraag wordt gesteld of het de bedoeling is om ook ‘light-versies’ van het renovatieadvies te ontwikkelen
waarmee kleinere werken of afzonderlijke maatregelen kunnen worden bekeken. Er is consensus dat dit niet
de opzet is van het renovatieadvies. Het renovatieadvies wil net een volledig beeld geven zodat een juist pad
richting de langetermijndoelstelling kan worden uitgezet.
Bij de opmaak van het renovatieadvies is destructief onderzoek toegelaten, maar niet verplicht. Hiervoor
wordt de huidige aanpak vanuit EPC overgenomen. De adviseur kan in overleg met de eigenaar bepalen of er
destructief onderzoek wordt gedaan en door wie dit wordt gedaan.
De adviseur mag in het renovatieadvies rekening houden met verklaringen van de eigenaar, op voorwaarde
dat de bron van de informatie (namelijk verklaring eigenaar) wordt opgenomen in het renovatieadvies. Deze
werkwijze is dus afwijkend van de werkwijze van het EPC+ waar verklaringen niet aanvaard worden. De
adviseur is echter niet verplicht rekening te houden met de verklaringen van de eigenaar (bijvoorbeeld bij
twijfel over de juistheid).
Het EPC+ bevat een sensibilisering/doorverwijzing om tijdig contact op te nemen met professionelen.
Het reëel energieverbruik is niet relevant voor het EPC+ en wordt niet toegevoegd.
Na enige discussie is de consensus genomen dat de investeringskost wordt opgenomen op het EPC+. Dit werkt
sensibiliserend en spoort onwetende kopers aan om zich beter te informeren. Hiervoor wordt best gewerkt
met een vork die de grootteorde van de kosten weergeeft. Er moet een plan van aanpak komen om de kosten
up-to-date te houden en er moet aandacht geschonken worden aan verschillen in kostprijs vanwege de
grootte van de werken en ten gevolge van regionale verschillen. Het is wenselijk om een opsplitsing te maken
tussen de energie gerelateerde kosten en de kosten voor de afwerking.
De volgorde van de verschillende stappen wordt in hoofdzaak bepaald door de bouwkundige logica waarbij
lock-in wordt vermeden. Er kan ook gewerkt worden met pakketten die steeds samen worden genomen
(bijvoorbeeld muren + ramen). Het behalen van wettelijke verplichtingen op onderdelen is minder
doorslaggevend en mag niet leiden tot een onlogische volgorde.
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VOLGEND OVERLEG
•

28/4 van 12 tot 14u à 14u30
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