


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

 
 

•TREKKENDE ORGANISATIES: 
BEWEGING.NET, ACV, BOUWUNIE, 
CONFEDERATIE BOUW, BBL VLAANDEREN 
•LOKALE SAMENWERKING MET 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN, 
WOONINFOPUNTEN EN ENERGIEHUIZEN 
  
  



Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant 



Onze doelstellingen 

30   % CO2 reductie  
50   % energiebesparing  
100 % hernieuwbare energie 
 
bij alle Vlaams-Brabantse huishoudens 



Onze aanpak 

 



Onze acties 

1 Groepsaankoopacties duurzame 
energierenovaties 
2 Individuele energiebegeleiding via de 
Kyotomobiel 
3 Coöperatief investeren in 
energiebesparing/hernieuwbare energie 
   
  Uitgerold over de hele provincie! 



Samenwerkingsovereenkomst 2017 - 2019 tussen 
Provincie en Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant  
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: praktische organisatie en opvolging,  

selectie aannemers per regio  
 Rol Provincie: coördinatie communicatie,  logistieke en inhoudelijke 

ondersteuning, inschakelen onafhankelijke experten van het Provinciaal 
Steunpunt Duurzaam Bouwen voor advies 
 



Samenwerkingsovereenkomst 2017- 2019 tussen 
Provincie en klimaatnetwerk Vlaams-Brabant  

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: praktische organisatie, inschakelen 

renovatiebegeleiders en mobiel renovatiekantoor  
 Rol Provincie: communicatieve, financiële  en inhoudelijke ondersteuning en 

inschakelen onafhankelijke experten van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam 
Bouwen voor advies en vorming 



Samenwerkingsovereenkomst 2017- 2019 tussen 
Provincie en klimaatnetwerk Vlaams-Brabant  

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: faciliteren en begeleiding opstart 
energiecoöperaties   

 Rol Provincie: communicatieve en financiële ondersteuning 
 



Groepsaankoopacties Vlaams-
Brabant 2.0 

1. Selectie via intergemeentelijke 
begeleidingscommissie 

2. Voorkeur voor lokale aannemers 
3. Beste prijs/kwaliteit 
4. Opvolging en controle via partners 

 



Selectie aannemers 
groepsaankoopacties 

1. Informatiemoment januari 
2. Vragenlijst februari 
3. Evaluatiemomenten maart-april 
 
 5   Aannemers dak- en 

zoldervloerisolatie 
7   Installateurs PV 



Communicatie 
groepsaankoopacties 

1. Folder groepsaankoop energieke daken 
2. Informatieavonden vanaf 15/05 tot eind 

2017 
3. Website + digitale inschrijfmodule 
4. Contactpersoon per regio 



Folder groepsaankoopacties 

 



1 informatieavond/gemeente 
1. Aanpak groepsaankoop 
2. Premies en energieleningen 
3. Informatie over toepassing dakisolatie en  

zonnepanelen 
4. Voorstelling aannemers 
5. Individueel contact met aannemers 



DAKISOLATIE 



Isoleren van hellende 
daken en zoldervloeren  

Hellende daken: dak of zoldervloer isoleren? 
 

 zolder = leefruimte   
> hellend dakisolatie 

 
 

 zolder = bergruimte  
> zoldervloerisolatie 

 
 

> Hou het te verwarmen  
volume zo klein mogelijk 
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WELK AANBOD IS ER? 



Aanbod:  
Glaswol 
• Gunstige prijs-

kwaliteit 
• Akoestisch goed 
• Onbrandbaar 
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Aanbod: 
Glaswol ecose 
• 80 % 

gerecycleerd glas  
• Zonder chemisch 

bindmiddel (fenol- 
en formaldehyde 
vrij) 

• Akoestisch goed 
• Onbrandbaar 
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Aanbod:  
Glaswol + PIR 
platen 
• Goedkoopste systeem 
• Enkel toepassen bij 

onbewoonde zolder of  
afwerken met brand-
vertragende 
materialen 

• PIR heeft als basis-
grondstofis aardolie 
en dus ecologisch niet 
de beste keuze 
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Aanbod: 
Cellulosevlokken 

 

• Nagroeibaar 
materiaalgebruik 
(gerecyleerd 
papier) 

• Enkel mogelijk bij 
stijf onderdak 
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ZONNEPANELEN 



Onderdelen installatie 

Zonnepanelen: wekken 
elektriciteit op uit zonlicht 

Omvormer: zet gelijkspanning van 
zonnepanelen op naar wisselspanning 

Elektriciteitsnet 

Kabels 

Meterkast (terugdraaiende teller) 

Verbruiker 

Kabels 



Verschillende types 

• Polykristallijn: blauwe cellen 
• Monokristallijn: meestal hoger rendement, 

zwarte cellen (eventueel in zwart kader  
tegen zwarte achtergrond) 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUjKeLneXTAhXDVhoKHUHbCJQQjRwIBw&url=https://www.zonnepanelen-weetjes.nl/&psig=AFQjCNHUvR5QuCfrlvkXu7yAepkNO-cCog&ust=1494502302838239


Eigenschappen 

• Vermogen uitgedrukt in Wp (= onder 
optimale omstandigheden) meestal tussen 
260 en 330 Wp per paneel 

• Rendement (binnen groepsaankoop): 16 à 
21% 

• Opbrengst onder optimale 
omstandigheden: 1000 kWh per jaar per 
kWp (1000 Wp) 
 



Uitgangspunt 

• Panelen: 
– Plaatsing op hellend dak 
– Hoogte goot 5,5 m 
– Op één dakhelling tussen 20° 
   en 45° 
– Aansluitend naast mekaar 
– Zonder schaduw 
– Dakpannen 

 Illustratie: www.zonneboiler.be 



Kwaliteitseisen 

• Eisen op vlak van: 
– Modules 

• Producent uit Tier 1 lijst van Bloomberg New Energy Finance 
• Module-efficiëntie: min. 16% 
• Positieve vermogenstolerantie: van 0 tot max. 5% 
• Veiligheidsglas: dikte min. 3,2 mm 
• Min. 3 bypassdiodes per paneel 
• Fabrieksgarantie op vermogen output onder standaard test condities: min. 

90% na 10 jaar, min. 80% na 25 jaar 
• Productgarantie op panelen: min. 10 jaar, werkuren, verplaatsings- en 

materiaalonkosten inbegrepen 
• PID-free (snelle degradatie bij hoge vermogens, hoge temperaturen en hoge 

vochtigheid) 

– Montagemateriaal 
• Inox en aluminium 

 



WELK AANBOD IS ER? 



Panelen met 
polykristallijne 
cellen 
• Goedkoopste panelen 
• Lager rendement 
• Waar het visueel aspect 

minder belangrijk is  
• Blauwe cellen tegen 

bleke achtergrond met 
zwart of aluminium kader 

 

Illustratie:  Batisol 



Volledig zwarte 
panelen met 
monokristallijne cellen 

 

• Iets duurder dan 
polykristallijne 
zonnepanelen  

• Iets hoger rendement 
dan polykristallijne 
zonnepanelen  

• Waar het visueel aspect 
belangrijk is  

• Zwarte cellen, in zwart 
kader tegen zwarte 
achtergrond 

 



Hoogrendements-
panelen met 
monokristallijne cellen 
• Iets duurder dan gewone 

monokristallijne 
zonnepanelen  

• Hoogste rendement dus 
bij beperkte geschikte 
dakoppervlakte  

• Zwarte cellen, eventueel 
in zwart kader tegen 
bleke achtergrond 

Illustratie:  BenQ 



Voorwaarden plaatsing 

• Goede 
oriëntatie en 
hellingshoek 
van dak 



• Zorg dat de installatie 
schaduwvrij is van 21 
maart tot 21 oktober 
tussen 10u ‘s morgens 
en 16u ‘s middags 
 



Controleer of je dak geschikt is op vlak van oriëntatie, 
hellingshoek en schaduw op de zonnekaart: 
https://apps.energiesparen.be/zonnekaart 
 

 

https://apps.energiesparen.be/zonnekaart


• Hellend dak 
– Goede staat (moet nog 30 jaar meegaan) 
– Regendicht 
– Onderdak (nodig om correct te kunnen isoleren) 
– Juiste oriëntatie en hellingshoek 
– Asbestvrije dakbedekking en onderdak 

• Plat dak 
– Goede staat (moet nog 30 jaar meegaan) 
– Al correct geïsoleerd  
– Voldoende draagkracht 

 



Voorbeeld 

• 1kWp (1.000 Wp)  
– opbrengst 800 à 1.000 kWh* per jaar 
– oppervlakte 5 à 6 m² 

 
Voorbeeld gemiddeld gezin: opbrengst 3.500 kWh per jaar 

– Vermogen 3,5 kWp (bij optimale oriëntatie, hellingshoek en 
schaduwvrij) 

– Oppervlakte 17,5 à 21 m² 
 

* afhankelijk van oriëntatie, hellingshoek en schaduw 

 



Voorbeeld 

Financiële opbrengst: 
– Kostprijs: 3,5 kWp x 1370 €/kWp = 4795 € 
– Uitgespaarde energiekost: 3500 kWh x 0,27 €/kWh = 945 € 
– Prosumententarief: 104,89 € x 3 kW = 314,67 € 
– Netto opbrengst per jaar = 945 – 314,67 = 630,33 € 
– Terugverdientijd: 4795 €/630,33 € = 8 jaar 

 

Ecologische opbrengst: 
– 3500 kWh x 335 g/kWh = 1173 kg CO2/jaar  
– Uitgespaarde productie hoogradioactief kernafval: 10 g/jaar 



Overzicht informatieavonden 



Digitale inschrijfmodule 



Hoe verloopt de 
groepsaankoop? 

1. Contact met aannemer + digitale 
inschrijving via partners 

2. Afspraak voor plaatsbezoek aannemer 
3. Offerte binnen 10 dagen na afspraak 
4. Beslissing realisatie 



Deelnemersvoorwaarden 

• Geldig tot en met 31/12/2017 
• Voor alle inwoners van provincie Vlaams-

Brabant 
• Offerte is gratis en vrijblijvend 



Andere groepsaankoopacties 

2017: Energieke daken 
2018: Energieke muren 
2019: Duurzame verwarming 
 
voor alle Vlaams-Brabantse huishoudens 
 
 



Samen investeren in PV op 
school: energieke scholen 



Ervaringen van een lokale 
installateur 

WinWatt NV Dilbeek 

 
 
 



Regionale contactpersonen 

1) Pajottenland en Zennevallei: Pajopower vzw 
      Bart Rogiers, bart.rogiers@pajopower.be, 0468/19.07.74 
2) Noordkant Vlaamse Rand: 3Wplus vzw 
      Katrien Vervloet, katrien.vervloet@3wplus.be, 02/451.53.84 
3) Leuven en Oostkant Vlaamse Rand: IGO 
      Sam De Raeymaeker, sam.de.raeymaeker@igo.be, 016/35.29.71 
4) Hageland: De Kringwinkel Hageland vzw 
      Klaas Winter, klimaatnetwerk@kringwinkelhageland.be,      
  016/76.53.90 

 
 
 

mailto:bart.rogiers@pajopower.be
mailto:katrien.vervloet@3wplus.be
mailto:sam.de.raeymaeker@igo.be
mailto:klimaatnetwerk@kringwinkelhageland.be


Meer informatie 

www.vlaamsbrabant.be
/groepsaankoop 
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