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10 jaar EPB in
Vlaanderen

De Vlaamse EPB-regelgeving is ingevoerd in 2006.
Elk gebouw dat nieuw opgericht of verbouwd wordt, moet
voldoen aan minimale eisen op het vlak van de
energieprestatie, de thermische isolatie en de ventilatie.
De impact van deze regelgeving op de bouwsector is groot.
De EPB-regelgeving en het pad dat werd uitgetekend voor
de verstrenging van de eisen tot BEN (bijna
energieneutraal) niveau tegen 2021, is een motor voor
innovatie in de bouw. De Vlaamse EPB-regelgeving behoort
binnen Europa tot de koplopers wat betreft effectieve
toepassing en impact op de resultaten.
In 2016 bestaat de regelgeving 10 jaar.

energieprestatiedatabank voor en de bouwsector voert
een paneldiscussie over hun praktijkervaringen en de
marktimpact.

In deze studiedag nemen WTCB, VEA en ie-net de tijd om
terug te blikken, de resultaten te analyseren en vooruit
te kijken.

DOELPUBLIEK

Een eerste module schetst de Vlaamse, Belgische en
Europese historiek van de energiewetgevingen,
de evolutie en de uitdagingen.

09:00
09:15

		

Welkom door de sessievoorzitter		
Wina Roelens, VEA
De Europese historiek van EPBD en andere
initiatieven (*)
Randall Bowie, Rockwool International

09:45 De Belgisch/Vlaamse evolutie in
energiewetgeving 1980 - 2020
Peter Wouters, WTCB

10:10 Rol en uitdagingen Europese normalisatie
		

m.b.t. nationale EPBD implementatie
Jaap Hogeling, ISSO, Nederland

13:45 Welkom door de sessievoorzitter		
Maarten De Groote, BPIE

14:10 Stand van zaken in Frankrijk (**)		
Marie-Christine Roger, Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer, France

Auditorium Hadewych
Hendrik Consciencegebouw - Vlaamse Overheid
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

14:30 Vlaamse toekomstvisie EPB
Wina Roelens, VEA

ROUTE

15:10 Panel discussie “Uitdagingen voor de toekomst”
o.l.v. Maarten De Groote, BPIE

INSCHRIJVEN

16:00 Cocktail

MODULE 2: BEVINDINGEN NA 10 JAAR EPBD

(*) lezing in het Engels
(**) lezing in het Frans

12:30 Voting sessie
12:45 Lunch break

21 april 2016

PLAATS

10:45 Koffie

12:00 Panel discussie “Bevindingen na 10 jaar EPB”
		
o.l.v. Luk Vandaele, WTCB

DATUM

13:50 Stand van zaken in Nederland
Hans Van Eck, Agentschap NL, Nederland

15:40 Wat heeft Bert vandaag geleerd?
Bert Kruismans

11:20 10 jaar Vlaamse EPB in cijfers
Anneleen Haers, VEA

Voor iedereen die interesse heeft voor de energie
prestatieregelgeving: de oorsprong, de evolutie en de
toekomst. De studiedag richt zich op het praktijkervaringen,
marktimpact, visie en beleid en is niet technisch.

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

MODULE 3: BUURLANDEN EN TOEKOMSTVISIE

10:30 Vraag en antwoord

11:15 Welkom door sessievoorzitter
		
Luk Vandaele, WTCB

Tot slot geeft Bert Kruismans u - op ludieke wijze - zijn
impressies van de dag mee.

Een tweede module staat stil bij de impact van de
regelgeving op de bouwpraktijk en de bouwmarkt.
De Vlaamse overheid, de ontwerpers, de opdrachtgevers
en uitvoerders zoomen in op hun bevindingen na 10 jaar
EPB. Het VEA stelt markante cijfers uit de

PROGRAMMA
08:30 Registratie met koffie
		
MODULE 1 - CONTEXT EN TENDENZEN

In de derde module luisteren we naar de ervaringen van
onze buurlanden, Nederland en Frankrijk en komt de
Vlaamse toekomstvisie op EPB voor de komende jaren
aan bod. Een expertenpanel zal discussiëren over de
uitdagingen die voor ons liggen.

http://www.mobielvlaanderen.be/bereikbaarheidsgids

Online via www.ie-net.be/epb10
bij voorkeur vóór 14 april 2016
Vergeet niet uw Rijksregisternummer op te geven

DEELNEMINGSBIJDRAGEN
€ 165 voor niet-leden
€ 115 voor persoonlijke leden ie-net
€ 115 voor bedrijfsleden ie-net
€ 115 voor leden WTCB
€ 85 voor leden < 30 jaar | > 65 jaar
(vrijgesteld van BTW)

ORGANISATIE & INLICHTINGEN
ie-net ingenieursvereniging vzw
Christine Mortelmans
Tel: 03-260 08 63
GSM: 0489 55 55 59
christine.mortelmans@ie-net.be

meer info en inschrijven:

www.ie-net.be/epb10

