
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop 



Samenwerking tussen  
de Provincie Vlaams-Brabant en 
het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant  

 
 



 
Waarom? Vlaams-Brabant Klimaatneutraal 

2040  
 

• Provinciaal klimaatplan: Vlaams-Brabant Klimaatneutraal tegen 
2040 

  
 Prioriteiten:   

 ambitieuze uitbreiding van de hernieuwbare energieproductie  
 sterke verhoging van de renovatiegraad 

 
• Gemeentelijke klimaatactieplannen in het kader van het  
 Europees Burgemeestersconvenant 
 
•   Groepsaankopen = quick win om CO2 te verlagen:  
       energetische renovaties en plaatsen van PV-zonnepanelen 
 versnellen en vergemakkelijken door inwoners te ontzorgen    

 

 



Met wie? - Onze partners 

• Provincie Vlaams-Brabant 
• Pajopower 
• 3Wplus 
• Kringwinkel Hageland 
• IGO 
     
• Bouwunie  
• Vlaamse Confederatie Bouw 

 



Met wie? - Onze partners 

 



• Alle inwoners van Vlaams-Brabant 
 

• Streefdoel: minstens 2.000 realisaties 
(dakvloerisolatie/zonnepanelen) per jaar 

 

Voor wie? 

 



 
Unieke aanpak 

 
 • Inschakelen van lokale aannemers: stimuleren lokale 

economie - groepsaanbod 
 

• Samenwerking met organisaties Pajopower, 3Wplus, 
IGO en De Kringwinkel Hageland (co-creatie):  

 
  Gezamenlijke uitwerking van een provinciedekkend 

aanbod van groepsaankopen  
  Afstemmen vraag en aanbod, elk in regio 
 

• Opschaling van bestaande kleinschalige en regionale 
initiatieven naar de volledige provincie   
 

 
 

  



 
Samenwerkingsovereenkomst op 3 benen 

1)  Groepsaankopen energetische renovaties  
 Vanaf 2017: energieke daken (dakisolatie en 

zonnepanelen)  
 Vanaf 2018: uitbreiding met energieke gevels 

(muurisolatie, hoogrendementsglas)  
 Vanaf 2019: uitbreiding met duurzame verwarming              
 Streefdoel: minstens 2.000 realisaties per jaar 

 

 Rol Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant 
 Rol Provincie 



2) Energetische renovatiebegeleiding op niveau van  
de wijk of gemeente 
 Uitwerking uniforme en gebiedsdekkende aanpak vanaf 

najaar 2017 
 Streefdoel: vanaf 2018 jaarlijks 480 renovatiebegeleidingen   

 

 Rol Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant 
 Rol Provincie 

 
Samenwerkingsovereenkomst op 3 benen 



3) Begeleiding oprichting en uitbouw van lokale 
energiecoöperaties van burgers  
 Streefdoel: 3 bijkomende lokale burgercoöperaties in Vlaams-

Brabant & eerste realisatie hernieuwbare projecten via deze 
coöperaties tegen 2019 

 Naar het voorbeeld van de coöperatie Pajopower  
 

 

 Rol Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant 
 Rol Provincie 

 
Samenwerkingsovereenkomst op 3 benen 



 
Waarom dak- en zoldervloerisolatie? 

 
 

• In niet-geïsoleerd huis gaat 30% van energie verloren 
via het dak 
 

• Dakisolatie of -zoldervloerisolatie:   
 

 vermindert CO2-uitstoot aanzienlijk 
 verhoogt comfort van de woning 
 bespaart energie en kosten 

 
• premie van netbeheerder en sommige gemeenten   

 



       
    Waarom PV-zonnepanelen?  

• Hoogste potentieel voor hernieuwbare energie in Vlaams-Brabant 
(energiekansenkaart):  
 



 
     Waarom PV-zonnepanelen? 

• Nieuwe Vlaamse zonnekaart (www.energiesparen.be/zonnekaart):    
indicatie van kostprijs en mogelijke opbrengst voor elk dak  

 
 

http://www.energiesparen.be/zonnekaart


 
• Interessante investering:  
 kostprijs met 65% gedaald sinds 2010  
 verbeterd rendement en technologie 

 
• Premie van sommige steden en gemeenten   

 

 
     Waarom PV-zonnepanelen? 



 
Troeven  

Waarom deelnemen?   
 
 

 
• Scherpe en correcte prijs verzekerd 

 
• Ruime aandacht voor kwaliteit van materialen 

en plaatsing 
 

• Aanbod meerdere isolatiematerialen en 
zonnepanelen  

       
• Nabijheid van de aannemer 

  



Inschrijven? 
 

groepsaankopen.org 
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