SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 943
van ROBRECHT BOTHUYNE
datum: 17 juni 2022

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

Renovatiecoaches - Stand van zaken
Het takenpakket van de renovatiecoach omvat onder meer:
- men begeleidt particulieren bij de energetische renovatie van hun woning;
- men is het centraal aanspreekpunt voor vragen en problemen rond energetische
renovatie.
Op 12 april 2021 werd een call gelanceerd voor renovatiecoaches via energiesparen.be.
Er werden achttien dossiers ontvankelijk verklaard en het budget bedroeg 4,5 miljoen
euro.
Gedurende 3 jaar zullen de renovatiecoaches de energiehuizen versterken. VEKA (Vlaams
Energie- en Klimaatagentschap) volgt de projecten op.
Verschillende renovatiecoaches zijn echter ook buiten de energiehuizen actief. Via
subsidiëring werken zij vanuit gemeenten, provincies, …. Het Burgemeestersconvenant is
een Europees initiatief. Lokale besturen kunnen zich engageren om minder CO2 uit te
stoten tegen 2030. In die optiek is het aanwerven van een renovatiecoach gewenst.
1.

Hoeveel renovatiecoaches zijn er tot op heden (31 mei 2022)? Graag totaalaantal en
opdeling naar
a) provincie;
b) tot welk werksegment zij behoren: energiehuis/gemeente/provincie/…

2.

De call inzake renovatiecoaches voor energiehuizen dateert van een jaar geleden en
was een groot succes. VEKA volgt de projecten op.
Wat is de evaluatie nu, een jaar later? Op welke vlakken kan en zal worden
bijgestuurd?

3.

4.

De energiehuizen krijgen financiering van de Vlaamse Regering.
a)

Wat was het totaalbedrag voor energiehuizen voor 2021?

b)

Wat is het totaalbedrag voor energiehuizen voor 2022?

c)

Hoeveel wordt begroot voor 2023?

Niet alleen energiehuizen hebben renovatiecoaches.

5.

a)

Op welke manier worden de renovatiecoaches in de jaren 2020-2021
gesubsidieerd/gefinancierd indien zij voor de gemeente/provincie werken? Graag
overzicht per jaar en per werksegment (gemeente, provincie, ….).

b)

Over welk budget per jaar aan subsidies spreken we? Graag budget voor 20202021

Op welke vlakken kan er een verschil in werking zijn tussen renovatiecoaches
verbonden aan energiehuizen en zij die werken binnen de gemeente/provincie?
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ANTWOORD

op vraag nr. 943 van 17 juni 2022
van ROBRECHT BOTHUYNE

1.

In het kader van de call die ik vorig jaar lanceerde, is er in elk van de 18 energiehuizen
een voltijdse renovatiecoach actief voor drie jaar. De verdeling van de
renovatiecoaches over de provincies is als volgt: 5 in West-Vlaanderen, OostVlaanderen en Antwerpen, 2 in Vlaams-Brabant en 1 in Limburg.
Het klopt dat er daarnaast ook nog renovatiecoaches actief zijn buiten de
energiehuizen. Vanuit het Vlaamse energiebeleid financier ik de BENOvatiecoaches die
gratis advies en begeleiding bieden bij renovatie. Een lijst van de BENOvatiecoaches
per provincie is te raadplegen via https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/202004/lijst-met-benovatiecoaches.pdf. Ik heb geen compleet zicht op de renovatiecoaches
die worden ingezet door de provincies, de intercommunales en de lokale besturen. De
energiehuizen organiseren zich lokaal wel zo dat er goede samenwerking en
doorverwijzing wordt gegarandeerd. Zo wordt er bijvoorbeeld vanuit het
eerstelijnsrenovatieadvies dat het energiehuis geeft frequent doorverwezen naar het
technisch detailadvies dat de provinciale centra duurzaam wonen en bouwen aanbiedt.
Sinds een jaar slaan Stad Gent en intercommunales Leiedal (Kortrijk) en IGEMO
(Mechelen) de handen in elkaar middels het Europees project SUPRA, met financiële
steun van ELENA, een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de
Europese Investeringsbank, om de renovatiegraad in Vlaanderen op te krikken via
doorgedreven begeleiding door renovatiecoaches. Twaalf renovatiecoaches gaan gratis
langs bij de mensen voor een woningonderzoek op vlak van energie. Dat project loopt
nog twee jaar.

2.

Het VEKA volgt de gesubsidieerde renovatiecoaches in de 18 energiehuizen op via een
begeleidingscomité dat driemaandelijks samenkomt. De projecten zijn opgestart
tussen november 2021 en januari 2022. De opstartfase is zeer goed verlopen. Er is
nog geen overkoepelende evaluatie gemaakt. Het VEKA heeft samen met de
uitvoerders een sjabloon uitgewerkt dat wordt gebruikt voor de opvolging van de
deelacties in de projecten. Op dit moment zitten alle projecten op schema, waardoor
er geenszins reden is om bij te sturen.

3.

a) De taken die aan de energiehuizen opgelegd zijn, omvatten twee luiken: enerzijds
kredietverstrekking (o.a. de nieuwe Mijn Verbouwlening) en anderzijds overige
‘basistaken’, zoals informatieverstrekking en begeleiding van burgers). De
vergoedingen voor de beide onderdelen zijn vastgelegd in het Energiebesluit van
19 november 2010. Voor de financiering van deze beide luiken wordt jaarlijks een
bedrag van 4,886 miljoen euro voorzien in de algemene uitgavenbegroting.
Aangezien nog niet alle bedragen voor 2021 zijn uitbetaald (nog onderhevig aan
evaluaties e.d.) kan het exacte bedrag voor 2021 nog niet worden gegeven. In 2020
bedroeg het totaal 3.597.001 euro.
b) Voor 2022 werd eveneens 4,886 miljoen euro voorzien in de algemene
uitgavenbegroting. De Vlaamse Regering keurde op 8 juli 2022 definitief goed om
deze vergoedingen voor 2022 te verhogen met 1,6 miljoen euro, en voor 2023 en
2024 telkens met 3,2 miljoen euro. Deze middelen dienen zowel voor het
financieren van de vergoedingen voor het verstrekken en beheren van de

energieleningen, de vergoeding voor de energieleningen, als voor het uitvoeren van
de basistaken, met bijkomende stimulansen voor stappen richting geïntegreerde
woon-en energieloketten. De voorziene verhoging zal worden gefinancierd met
middelen van het Energiefonds, aangevuld met toelagen uit het Klimaatfonds (aan
het Energiefonds). Mits finale goedkeuring van deze verhoging zal het beschikbaar
budget 6,486 miljoen euro bedragen voor 2022.
c) Voor 2023 zal eveneens 4,886 miljoen euro worden voorzien in de algemene
uitgavenbegroting. Met de bovenvermelde verhoging zal het beschikbaar budget
8,086 miljoen euro bedragen voor 2023 (alsook voor 2024).
De subsidie voor de projecten met energieconsulenten (4.497.550 euro voor 18
renovatiecoaches) maakt geen deel uit van de vermelde structurele financiering van
de energiehuizen.
4.

a) Zoals vermeld in het antwoord op vraag 1, beschik ik niet over deze informatie
aangezien de inzet van deze types renovatiecoaches niet onder mijn bevoegdheid
vallen.
b) Gelet op deelantwoord a) kan ik u hierover geen informatie geven.

5.

Zoals vermeld in het antwoord op de eerste vraag zijn er wat verschillen tussen de
werking van de verschillende types renovatiecoaches mogelijk, samenhangend met de
initiatieven waaruit ze voortvloeien en de context waarin ze actief zijn. Een van de
taken van de energiehuizen is echter om de lokale werking van alle actoren die op dit
vlak actief zijn te coördineren en een goede doorverwijsstructuur op te zetten. Op die
manier kan advies worden verstrekt op maat van de behoeften van de burger. Ik zie
deze lokale samenwerking op het vlak van renovatieadvies en -begeleiding als een
dynamisch project dat de komende jaren verder kan worden uitgewerkt, zowel naar
capaciteit als naar de kwaliteit van de werking. Ik verwijs daarbij naar de inspanningen
en de acties van het Netwerk Klimaat dat vanuit de VVSG de lokale besturen
ondersteunt bij het opzetten van collectieve renovaties. Tot slot vermeld ik ook nog
het FOSSTER-project dat op initiatief van het VEKA onlangs een Europese LIFEsubsidie ontving om van 2023 tot eind 2025 de werking van de energiehuizen verder
te laten evolueren naar one-stop-shops. Al deze ontwikkelingen vormen mijns inziens
een goede basis om de lokale werking met renovatiecoaches verder te
professionaliseren en het rendement en de efficiëntie van de dienstverlening
stelselmatig te verhogen.

