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aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Gebouwen - Energierenovatie
1.

Hoe groot waren de broeikasgasemissies (Mton CO2eq) in 2021 die veroorzaakt werden
voor de verwarming van de gebouwen (opgesplitst voor commerciële sector,
huishoudens
en
landbouw)?
Update
van
https://www.vmm.be/data/uitstootbroeikasgassen.

2.

Hoeveel bedroeg het warmteverbruik van de Vlaamse woningen per m2 en per woning
(in koe per m2 en in toe per woning) in 2000, 2014, 2019 en 2021 (zie:
https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/households/heatingconsumption-per-m2.html) en wat was de gemiddelde EPC-score van de Vlaamse
woningen in 2000, 2014, 2019 en 2021 (in kWh/m² jaar)?

3.

Wat is de huidige situatie (of meest actuele cijfers) qua energielabel van de Vlaamse
woningen? Update van grafiek, ook opgesplitst voor woningen en appartementen.
Hoeveel woningen en appartementen in Vlaanderen hebben momenteel het label E of F?

4.

Is er een doelstelling bepaald voor het aantal woningen met A-label tegen 2030?

5.

Hoeveel woningen in Vlaanderen hebben nog geen dakisolatie?

6.

Wat is de evolutie van het aardgasverbruik voor de verwarming van woningen tussen
2014 en 2021?

7.

Wat is de evolutie van het stookolieverbruik voor de verwarming van woningen en
gebouwen in Vlaanderen tussen 2012 en 2021 (in GWh)?

8.

Wat is het aandeel van de Vlaamse huishoudens die aardgas gebruiken als voornaamste
brandstof of energiebron voor woningverwarming in 2021?

9.

Wat is het aandeel van de Vlaamse huishoudens die stookolie gebruiken als
voornaamste brandstof of energiebron voor woningverwarming in 2021?

10. Wat is het aandeel van de Vlaamse huishoudens die respectievelijk een warmtepomp of
warmtenet als voornaamste verwarmingsbron gebruiken?
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VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD

op vraag nr. 893 van 10 juni 2022
van STAF AERTS

1. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar over de broeikasgasemissies in 2021.
2. Het warmteverbruik bedroeg in 2001 1,88, in 2014 1,20, in 2019 1,14 en in 2020 1,08
toe per woning in Vlaanderen. Het warmteverbruik is nog niet beschikbaar voor 2021.
Het aantal woningen is niet gekend voor 2000. Er zijn geen gegevens bekend over het
warmteverbruik per m2 in Vlaanderen. De gemiddelde EPC-score bedroeg in 2014 398
kWh/(m2.jaar), in 2019 374 kWh/(m2.jaar) en in 2021 350 kWh/(m2.jaar). Aangezien
het EPC pas ingevoerd werd eind 2008, is de gemiddelde EPC-score voor het jaar 2000
niet beschikbaar.
3. De meest recente cijfers zijn die op referentiemoment van 1 januari 2021. Op
referentiemoment 1 januari 2021 hebben 35% van de eengezinswoningen het F-label
en 15% het E-label, en hebben 10% van de appartementen het F-label en 7% het Elabel. In bijlage is de labelverdeling op 1 januari 2021 opgenomen, opgesplitst voor
woningen en appartementen.
4. Er werd nog geen doelstelling bepaald voor het aantal woningen met A-label tegen
2030.
5. Volgens de REG-enquête die door het VEKA werd uitgevoerd in 2019 heeft ongeveer
15 % van de woningen nog geen dakisolatie.
6. In bijlage is een grafiek met het aardgasverbruik voor de verwarming van woningen
tussen 2014 en 2020 opgenomen. Het verbruik voor 2021 is nog niet beschikbaar.
7. In bijlage is een grafiek met het stookolieverbruik in de woningen en in de tertiaire
sector tussen 2012 en 2020 opgenomen. Het verbruik voor 2021 is nog niet
beschikbaar.
8. Het verbruik van de huishoudens in 2021 is nog niet beschikbaar. In 2020 bedroeg het
aandeel van de Vlaamse huishoudens die aardgas gebruiken voor woningverwarming
65,74%.
9. Het verbruik van de huishoudens in 2021 is nog niet beschikbaar. In 2020 bedroeg het
aandeel van de Vlaamse huishoudens die stookolie gebruiken voor woningverwarming
19,37%.
10. In 2020 bedroeg het aandeel van de Vlaamse huishoudens die een warmtepomp
gebruiken voor woningverwarming 1,49%. 0,13% van de Vlaamse huishoudens was in
2020 aangesloten op een warmtenet.
BIJLAGE

Labelverdeling op 1 januari 2021 opgedeeld voor woningen en appartementen.
Aardgasverbruik voor de verwarming van woningen tussen 2014 en 2020.
Stookolieverbruik in de woningen en in de tertiaire sector tussen 2012 en 2020.
Link naar de bijlagen

