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Dakisolatie prioritair in
Energierenovatieprogramma
Een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in het jaar 2020,
wat resulteert in een besparing van 30% van het huishoudelijk
verwarmingsverbruik, dat is de ambitieuze maar realistische doelstelling
die ik vooropstel in het kader van het Energierenovatieprogramma 2020.
De realisatie van deze doelstelling zou een globale vermindering van de
verwarmingsfactuur voor de Vlaamse gezinnen betekenen met ongeveer
850 miljoen euro, of bijna 350 euro per gezin per jaar. Vooral in de
woningen die dateren van voor de isolatiereglementering van 1991 valt
de grootste energiewinst te halen.
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Nog 1/3 van de Vlaamse daken of
80 miljoen m² is nog niet geïsoleerd.
Een ongeïsoleerd dak is een grote bron
van energieverspilling. Met een beperkte
investering kan je tot 30% besparen op
de verwarmingskosten. Een investering
in dakisolatie is op een termijn van 1 tot
2 jaar terugverdiend.

dien te denken aan de inrichting. “Ik
wist helemaal niet dat je zoveel geld
kan besparen door een goede isolatie”,
zegt ze. “Uiteraard doe ik het ook
voor het milieu en wil ik als meter van
het Energierenovatieprogramma 2020
graag andere mensen overtuigen”, geeft
ze nog mee.

Ik moedig iedereen aan om op zo kort
mogelijke termijn deze stap te zetten
en het dak van de eigen of verhuurde
woning te isoleren. Door een dak te isoleren draagt men op een daadwerkelijke
manier bij tot een beperking van het
broeikaseffect en de klimaatverandering. Bovendien is het ook goed voor de
portemonnee.

Tal van organisaties ondersteunen dit
initiatief. De Vlaamse Confederatie
Bouw, de Bouwunie en het Verbond
van de Glasindustrie hadden zich ter
gelegenheid van Batibouw 2007 al geëngageerd in een convenant om hun
leden, vooral aannemers en installateurs, nauwgezet te begeleiden om
energiebesparing actief te promoten bij
hun klanten. Vooral voor het verschaffen
van correcte bouwtechnische informatie
en een begeleiding bij het aanvragen
van de talrijke energiepremies spelen de
aannemers en de installateurs een cruciale rol. Op 25 mei werd een convenant
ondertekend met de aardgasleveranciers Nuon, SPE-Luminus en Electrabel
Customer Solutions en de stookolieleveranciers vertegenwoordigd door
Informazout. Zij spelen een belangrijke
rol in het verschaffen van een uitgebreid
energieadvies aan hun klanten, bijvoorbeeld voor het versneld vervangen van
oude centraleverwarmingsinstallaties.
Ze beschikken daartoe over een zeer
uitgebreid klantenbestand, waarmee ze

De Vlaamse overheid start met een
urgentieprogramma om tegen 2020 zo
veel mogelijk daken geïsoleerd te krijgen, enkel glas te vervangen door isolerend glas en verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen te bannen:
het Energierenovatieprogramma 2020.
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Ik ben verheugd dat actrice Danni Heylen
zich graag wil engageren als meter van
het Energierenovatieprogramma 2020.
Zelf zit ze middenin de renovatie en
verbouwing van haar woning en nu pas
beseft ze hoe belangrijk het is om eerst
en vooral te zorgen voor een goede
isolatie van de woning en om pas na-

al op regelmatige tijdstippen contacten
onderhouden.
Ook intermediaire organisaties en verenigingen als de Gezinsbond worden ingeschakeld om een actieve rol te spelen
in de informatieverspreiding en het advies op maat van de burger. Zij hebben
een nauwe band met hun leden en staan
vooral sterk in het motiveren en het
tonen van concrete voorbeeldrealisaties,
ook voor energiebesparing. Op het vlak
van energiebesparing word je immers
het snelst overtuigd door iemand uit je
nabije omgeving, uit je kennissenkring
of een locale expert. Deze organisaties
kunnen ook hulp verlenen bij het correct aanvragen van de verschillende premies of het zoeken naar alle mogelijke
premieloketten en premievoorwaarden
die er bestaan voor energiebesparende
investeringen.
Graag nodig ik alle organisaties uit, om
mee een actieve ondersteuning te bieden
aan het Energierenovatieprogramma
2020.

