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In 2020 bleek dat ongeveer de helft van de huidige eigenaars in Vlaanderen over 
onvoldoende middelen beschikt om een ingrijpend energetisch renovatieproject te 
kunnen financieren en opstarten. Sindsdien steeg de gemiddelde renovatiefactuur 
met 20 tot 25% door de uitzonderlijke kosteninflatie terwijl ook de rente toenam. Deze 
evoluties suggereren dat vandaag meer eigenaars aankijken tegen een beperkende 
financiële barrière.

Deze update op basis van een actualisatie van het gehanteerde simulatiemodel toont 
echter aan dat dit niet het geval is. De inflatie leidt immers tot hogere bruto-inkomens. 
Het merendeel van de eigenaars beschikt over relatief hoge bruto-inkomens zodat 
de voorziene indexeringen de meerkost van renovatieprojecten in belangrijke mate 
compenseren. Voorts zorgen de uitzonderlijk hoge energieprijzen voor hogere financiële 
baten dankzij energiebesparingen.  
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Inleiding
De huidige inflatie heeft een grote impact op alle economische sectoren en op het investeringsgedrag van 
gezinnen en bedrijven. Economische onzekerheid kan geplande investeringsprojecten vertragen tot elimineren. 
Dit geldt ook voor particuliere nieuwbouw- en renovatieprojecten. In periodes met aanhoudende economische 
turbulenties ontstaan dikwijls nieuwe businessmodellen en investeringsconcepten die inspelen op een nieuwe 
realiteit. Het is best mogelijk dat we in 2025 of nog eerder andere prioriteiten koppelen aan de klimaatneutrale 
transformatie van de building stock en publieke infrastructuur. 

De aard van de economische onzekerheid voor de komende winter is bovendien zeer atypisch.  De zeer hoge 
energieprijzen en de reële kans op gastekorten met grote economische consequenties dwingen ons voor het eerst 
tot aanzienlijke energiebesparingen op zeer korte termijn. Op 20 juli 2022 publiceerde de Europese Commissie 
het European Gas Demand Reduction Plan met als doel het gasverbruik tussen augustus en eind maart 2023 te 
verminderen met 15%1. 

Gasprijzen en de renovatiefactuur
Op middellange termijn kan het energie- en gasverbruik door gezinnen dalen dankzij ingrijpende energetische 
renovaties, bijvoorbeeld renovaties tot energielabel A. Voor wie vandaag een energieverslindende woning verwarmt 
met aardgas, zijn de huidige gasprijzen ongetwijfeld zeer motiverend om een ingrijpende energetische renovatie te 
overwegen. Figuur 1 toont de evolutie van de Europese gasprijzen in de afgelopen vijf jaar. In het afgelopen jaar was 
de gasprijs maar liefst 5 tot 10 keer hoger dan in de goedkope jaren 2019 en 2020. Voor heel wat gezinnen in ons 
land verdubbelde de gasfactuur in het afgelopen jaar. De gasprijs kan na de winter in 2023 natuurlijk spectaculair 
dalen, maar de verwachting is dat het op hoger niveau dan voor de gascrisis zal blijven. De oorlog in Oekraïne doet 
vergeten dat de gasprijs in 2021 systematisch al toenam lang voordat de eerste berichten over de mobilisatie van 
Russische troepen aan de grens met Oekraïne opdoken in de media. Het beëindigen van de oorlog zal ongetwijfeld 
een grote impact hebben op de gasprijs maar er is geen enkele garantie dat deze snel terug daalt tot het niveau van 
pakweg 2019.

Voor heel wat energetische renovaties bestaan ramingen van de gemiddelde terugverdientijden. Deze 
berekeningen zijn in het best geval indicatief en kunnen leiden tot simplistische conclusies. Door de hoge 
gasprijzen worden alle energiebesparingen economisch attractiever – in termen van terugverdientijd en IRR – 
maar solvabele eigenaars moeten vooral nadenken over de evolutie van de marktwaarde van hun woning in een 
landschap dat als gevolg van klimaatambities radicaal zal veranderen in minder dan 30 jaar. Stel dat de gasprijzen 
na 2025 blijven hangen op een relatief hoog niveau van € 75/MWh2 of meer dan drie keer het prijsniveau van 2019 en 
2020. Wie gaat bij dergelijke gasprijzen graag veel geld willen betalen voor een oude, energieverslindende woning? 
Wie niet energetisch renoveert, dreigt op lange termijn aanzienlijke kapitaalverliezen te lijden en mag intussen 
hoge gasrekeningen blijven betalen.

  

1  EC (2022). Save Gas for a Safe Winter: Commission proposes gas demand reduction plan to prepare EU for supply cuts, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/ip_22_4608 

2  Inschatting op basis van expert judgement en de ontwikkeling van de termijnmarkten.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4608
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4608
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Figuur 1 – De evolutie van de Vlaamse gasprijs in de afgelopen vijf jaar3 

Hoge fossiele energieprijzen verhogen het rendement van energetische renovatieprojecten. Hierdoor kan de 
renovatiegraad stijgen. We moeten evenwel ook rekening houden met de gestegen bouw- en renovatiekosten. 
Net zoals de gasprijs steeg ook de kostprijs van heel wat bouwmaterialen vooraleer dit tot uiting kwam in de 
(recente) inflatiecijfers. Bouwbedrijven stellen dat al in de eerste helft 2021 heel wat materialen fors duurder 
waren dan in 2020 en 2019. Bovendien was het aanbod dikwijls krap als gevolg van onderbrekingen in de globale 
aanvoerketen door lockdowns en andere coronamaatregelen. In de tweede helft van 2021 versnelde de toename 
van de prijs van bouwmaterialen, net zoals de inflatie. Voor nieuwbouwprojecten die al in 2019 of 2020 gepland 
waren maar pas in 2022 in de markt aangeboden werden, steeg de bouwkost met 15 tot 20% (ten opzichte van de 
initiële kostencalculatie). Deze ramingen van de nieuwbouwkostinflatie zijn zeer projectgebonden en zeker niet 
te veralgemenen. Voor energetische renovatieprojecten kan de kosteninflatie iets hoger uitvallen. In de afgelopen 
twee jaar steeg de kostprijs van isolatiematerialen immers sterker dan de inflatie maar ook bijvoorbeeld dakwerken 
werden aanzienlijk duurder. Alleen al in de eerste helft van 2022 steeg de prijs van zink voor dakwerken (tijdelijk) 
met 60% en ook hout voor daktimmerwerken werd aanzienlijk duurder. Maar de prijs van zink en hout kan in 2023 
sterk terugvallen. Bouwbedrijven die vooral particuliere woningen renoveren, rekenen op een gemiddelde stijging 
van de renovatiefactuur met 25% tot 30%4 in vergelijking tot twee jaar geleden. Ook deze cijfers mogen niet 
veralgemeend worden want elk renovatieproject is uniek. Naast de gestegen kost van de bouwmaterialen is er 
de toename van de loonkost. In de Belgische context met een quasi-automatische loonindexering leidt de hoge 
inflatie – ongeveer 9,6% op jaarbasis in juni en juli 2022- tot hogere loonkosten voor bouwbedrijven waardoor de 
renovatiefactuur in de komende maanden verder verhoogt. 

3  VREG Energiewijzer (16.08.2022), https://dashboard.vreg.be/report/DMR_Prijzen_gas.html 

4  Op basis van een beperkte marktbevraging. In het kader van de studie zijn vrij extreme cijfers genomen om robuustheid model te kunnen testen. De werkelijke 
renovatiekoststijging ligt waarschijnlijk lager.

https://dashboard.vreg.be/report/DMR_Prijzen_gas.html
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In dezelfde periode steeg ook de rente. De hogere rente heeft twee effecten op de capaciteit tot renoveren. 
Vooreerst leent een deel van huidige eigenaars om het renovatieproject te financieren. Een hogere rente leidt tot 
een hogere renovatiefactuur. Daarnaast heeft een groot aandeel van huidige eigenaars een lopende hypothecaire 
lening ter financiering van de aankoop van de woning. Een klein aandeel van deze eigenaars koos voor een 
variabele rentevoet zodat een toename van de rente op termijn kan leiden tot hogere maandelijkse aflossingen. 
Hierdoor blijft minder  budget over om het renovatieproject te financieren. 

Een financiële barrière voor meer eigenaars?
Al deze evoluties beïnvloeden de capaciteit van individuele eigenaars om energetisch te renoveren. Renoveren 
is aanzienlijk duurder geworden door de inflatie maar deze kostentoename wordt deels gecompenseerd door 
de aanpassing van de inkomens aan de inflatie. Het Belgische systeem van loonindexering verhoogt daarbij de 
inkomensongelijkheid. Voor iedereen stijgt het bruto-loon of de uitkering met 2% bij het overschrijden van de 
spilindex maar de concrete impact hiervan op de koopkracht verschilt enorm voor wie bijvoorbeeld € 7 000 bruto 
per maand verdient tegenover iemand die slecht € 1 800 bruto per maand verdient.  Door de aanpassing van de 
inkomens aan de inflatie zullen de hogere inkomens aan het einde van de maand in de praktijk meer geld over 
kunnen schrijven naar de spaarrekening. Vooral de midden en hogere inkomens zijn in ons land eigenaar van een 
woning zodat een deel van de eigenaars de toegenomen renovatiekost zal kunnen compenseren. 

De renovatiegraad moet snel verhogen om de doelstellingen van het Fit for 55 pakket tegen 2030 te halen 
en om onze afhankelijkheid van aardgas in de komende jaren te verminderen. In eerder werk uit 2020 en 
2021 kwantificeerden Johan Albrecht en Sam Hamels de financiële barrière voor ingrijpende energetische 
renovatieprojecten5. Hieruit bleek dat in Vlaanderen een kleine 50% van de huidige eigenaars een ingrijpende 
energetische renovatie niet kan financieren uit eigen middelen en bankleningen. Meer dan de helft van de eigenaar 
beschikt wel over de financiële middelen om te renoveren maar kijkt om diverse redenen de kat uit de boom. Door 
de recordprijzen voor aardgas is een deel van deze eigenaars vandaag wellicht grondig aan het rekenen. Maar wie 
in 2020 of 2021 als eigenaar al niet over de middelen beschikte om een energetisch renovatieproject te financieren, 
zal dit wellicht ook vandaag niet kunnen. Maar wat met de groep die in de eerdere analyse net wel kon renoveren?

5  Zie; 

Prof. dr. J. Albrecht en dr. S. Hamels (2020), De financiële barrière voor klimaat- en comfortrenovaties, Agoria: ‘Elke Vlaamse woning kan tegen 2050 klimaatneutraal 
zijn.’ | Agoria

Albrecht, J. en Hamels, S. (2021). The financial barrier for renovation investments towards a carbon neutral building stock-An assessment for the Flemish region in 
Belgium, Energy & Buildings, Vol.248, DOI10.1016/j.enbuild.2021.111177 ;

https://www.agoria.be/en/society/green/climate-neutral-building/scientific-publication-in-response-to-agoria-study-on-climate-renovation ;

https://www.itinera.team/nl/publicaties/rapporten/de-financiele-barriere-voor-klimaat-en-comfortrenovaties

https://www.agoria.be/nl/over-ons/agoria-news/vlaanderen/agoria-elke-vlaamse-woning-kan-tegen-2050-klimaatneutraal-zijn
https://www.agoria.be/nl/over-ons/agoria-news/vlaanderen/agoria-elke-vlaamse-woning-kan-tegen-2050-klimaatneutraal-zijn
https://www.agoria.be/en/society/green/climate-neutral-building/scientific-publication-in-response-to-agoria-study-on-climate-renovation
https://www.itinera.team/nl/publicaties/rapporten/de-financiele-barriere-voor-klimaat-en-comfortrenovaties
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Update simulatiemodel met twee varianten
Om bovenstaande vraag te beantwoorden hebben we voor Vlaanderen een update gemaakt van de studie over 
de financiële barrière. Qua methodologie en beginparameters – o.a. verdeling van de inkomens en vermogen, de 
gemiddelde renovatiekost en de verdeling hiervan per type woning - hanteren we dezelfde aanpak als in 2020. Deze 
studie hanteert voor Vlaanderen een relatief lage gemiddelde renovatiekost op basis van publicaties van Steunpunt 
Wonen. Andere auteurs en organisaties hanteren een hogere gemiddelde renovatiekost maar ook in deze update 
werken we met de oorspronkelijke assumpties. Wel verhogen we in twee varianten van de update de rentevoet voor 
renovatieleningen van 1,5 tot 3% en 3,5% en veronderstellen we dat alle renovatieprojecten 25% en 33%6 duurder 
uitvallen als gevolg van de kosteninflatie (inclusief toename loonkost).  Voor alle eigenaars veronderstellen in de 
twee varianten we dat de inkomens toegenomen zijn met 6%. Een deel van de eigenaars heeft intussen genoten 
van een hogere toename van het bruto-loon maar in heel wat sectoren worden de lonen met een lichte vertraging 
aangepast aan de stijging van de levensduurte. Tegelijkertijd heeft de vertraging nauwelijks een impact gezien de 
terugverdientijd van de renovatiemaatregelen.

In onze benadering kunnen eigenaars opteren voor een eenmalige (EFC) of eerder stapsgewijze (SFC) financiering 
en uitvoering van renovatieprojecten. Voorts weten we dat vele eigenaars functionele of comfortaanpassingen 
combineren met energetische renovaties. Hiertoe doen we een modelrun met en zonder de zogenaamde 
comfortpremies. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de oorspronkelijke publicaties (zie voetnoot 2).

In de twee luiken van Figuur 2 herhalen we de oorspronkelijke resultaten. Afhankelijk van de renovatiestrategie en 
het al dan niet toevoegen van comfortrenovaties beschikt 47 tot 54% van de eigenaars over onvoldoende middelen 
om het beoogde renovatieproject te financieren. Als we de comfortrenovaties achterwege laten en de renovatie 
beperken tot een 100% energetische renovatie beschikt 40 tot 45% van de eigenaars over onvoldoende middelen. 
Meer dan de helft van de huidige eigenaars beschikt wel over voldoende middelen voor een energetische renovatie 
zonder comfortrenovaties.

Figuur 2 – Financiële barrière; oorspronkelijke resultaten (rente 1,5%) 

6  Op basis van een beperkte marktbevraging. In het kader van de studie zijn vrij extreme cijfers genomen om robuustheid model te kunnen testen. De werkelijke 
renovatiekoststijging ligt waarschijnlijk lager.’
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In de twee luiken van Figuur 3 presenteren we een eerste variant van de update. Hierbij veronderstellen we een 
rentevoet van 3% voor renovatieleningen en een uniforme toename van de renovatiekost met 25%. Alle inkomens 
stijgen met 6% als gevolg van indexaties. De resultaten voor deze variant wijken in beperkte mate af van de 
oorspronkelijke resultaten; 52 tot 57% van de huidige eigenaars kijkt aan tegen een beperkende financiële barrière. 
We kunnen concluderen dat de financiële barrière met 2 tot 3 procentpunten is toegenomen. We benadrukken 
dat in onze update de inkomens met 6% toegenomen zijn. Bij het opnemen van een bijkomende indexering in deze 
analyse - of een toename van de inkomens met 8% in plaats van 6% -, is er wellicht geen toename van de financiële 
barrière.

Op zich is dit resultaat geen al te grote verrassing omdat wie voorheen wel kon renoveren, veelal over meer dan 
voldoende middelen beschikte. Een aanzienlijk aandeel van de eigenaars zou na de ingrijpende renovatie nog heel 
wat middelen overhouden. Deze eigenaars kijken nu wel aan tegen een hogere renovatiefactuur maar zien dankzij 
de indexeringen ook hun relatief hoge inkomen toenemen. En voor de eigenaars die voorheen ook al niet konden 
renoveren, verandert er ook niet veel.

Figuur 3 – Update financiële barrière:  
variant 1 (rente 3%, inkomens 6% hoger door indexaties, renovatiekost 25% hoger) 
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In een tweede variant van de update verhogen we de rente tot 3,5% en stijgt de renovatiekost met 33%. Figuur 4 
toont in twee luiken de resultaten bij deze variant. Het aandeel van eigenaars met een financieringstekort stijgt 
lichtjes in vergelijking tot de resultaten bij de eerste variant maar de verschillen zijn miniem. Ook hier geldt dat een 
bijkomende indexering wellicht zou leiden tot een vrij stabiele financiële barrière.

 
Figuur 4 – Update financiële barrière:  

variant 2 (rente 3,5%, inkomens 6% hoger door indexaties, renovatiekost 33% hoger) 
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Ondersteunend beleid en woningkwaliteitsnormering
In deze update – evenals in de oorspronkelijke analyse - wordt geen rekening gehouden met subsidies, premies, 
renteloze renovatieleningen of fiscale voordelen voor eigenaars die renoveren. Voor een zeer klein deel van de 
eigenaars kunnen deze tegemoetkomingen doorslaggevend zijn. In eerder werk benadrukten we dat Europees 
empirisch onderzoek uitwijst dat deze steunmaatregelen vooral terechtkomen bij eigenaars die hoe dan ook over 
voldoende middelen beschikten7. De beschikbare subsidies en andere incentives kunnen wel de interesse van heel 
wat eigenaars prikkelen maar vandaag volstaan wellicht de zeer hoge energieprijzen om een groot deel van de 
eigenaars aan te zetten tot energiebesparend rekenwerk. 

Tot slot verwijzen we naar het Vlaamse klimaatakkoord van november 20218. De Vlaamse Regering introduceerde 
hierbij de renovatieverplichting vanaf 2023 bij de verkoop van bestaande woningen. Eigenaars die hun woning op 
korte termijn niet verkopen, moeten rekening houden met de nieuwe woningkwaliteitsnormering. Vanaf 2025 moet 
elke woning immers beschikken over een EPC-label. Voor appartementen en woningen in gesloten bebouwing 
stelt de Vlaamse Regering in 2025 ook meteen een EPC-labelnorm in, nl. label E. Appartementen en woningen in 
gesloten bebouwing met een label F komen bijgevolg vanaf 2025 in principe ongeschikt voor bewoning verklaard 
worden. Voor woningen in halfopen en open bebouwing geldt in 2025 label F als norm. Deze minimale vereiste 
is vandaag misschien niet mobiliserend maar in 2030 en 2040 worden deze labelnormen aangescherpt. Voor 
wie beschikt over voldoende financiële middelen zijn er meer dan ooit redenen om werk te maken van een goed 
energetisch renovatieproject.

7  Albrecht, J. (2021). Renovatiebeleid in België; weinig impact en (te) veel ‘free riders’, https://www.itinera.team/nl/publicaties/rapporten/renovatiebeleid-belgie-
weinig-impact-en-te-veel-free-riders 

8  Vlaams Klimaatakkoord: VR 2021 0511 DOC.1237-1 Visienota VEKP Bijkomende maatregelen.pdf https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VR%20
2021%200511%20DOC.1237-1%20Visienota%20VEKP%20Bijkomende%20maatregelen.pdf 

https://www.itinera.team/nl/publicaties/rapporten/renovatiebeleid-belgie-weinig-impact-en-te-veel-free-riders
https://www.itinera.team/nl/publicaties/rapporten/renovatiebeleid-belgie-weinig-impact-en-te-veel-free-riders
https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VR 2021 0511 DOC.1237-1 Visienota VEKP Bijkomende maatregelen.pdf
https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VR 2021 0511 DOC.1237-1 Visienota VEKP Bijkomende maatregelen.pdf
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Conclusies
In de afgelopen twee jaar steeg de renovatiefactuur aanzienlijk. Het aantal ingrijpende energetische renovaties 
tot energielabel A was veel te laag om de klimaatdoelstellingen te behalen, en een aanzienlijk deel van de huidige 
eigenaars beschikte voor de recente prijsexplosie over onvoldoende middelen om een ingrijpend renovatieproject 
te kunnen financieren1. Een toename van de renovatiefactuur met pakweg 25%2 kan de financiële barrière 
verhogen, wat de renovatiegraad onder druk zou zetten. Deze update houdt rekening met de kosteninflatie, de 
gestegen rente en de inkomensstijging door de inflatie. We concluderen dat zelfs de uitzonderlijke kosteninflatie 
en de toename van de rente slechts een beperkte impact hebben op de financiële barrière voor energetische 
renovatieprojecten. Deze barrière was immers al aanzienlijk maar een groot deel van de eigenaars beschikt 
over voldoende reserves om de meerkost van het renovatieproject op te vangen. Belangrijker is evenwel dat 
de inflatie ook leidt tot hogere inkomens die van essentieel belang zijn om de renovatiekost te financieren. 
Daarbij wordt vooral voor de eigenaars van woningen met midden en hogere inkomens het interessanter om 
klimaatrenovatieactie te nemen. Immers, naast deze focus op de kost van renovatieprojecten is er de sterk 
toegenomen financiële baat van elke investering in energiebesparingen. Als de extreem hoge gasprijzen de 
renovatiegraad niet positief kunnen beïnvloeden, wat dan wel? 

1  Prof. dr. J. Albrecht en dr. S. Hamels (2020), De financiële barrière voor klimaat- en comfortrenovaties, Agoria: ‘Elke Vlaamse woning kan tegen 2050 
klimaatneutraal zijn.’ | Agoria

2  Vlaams Klimaatakkoord: VR 2021 0511 DOC.1237-1 Visienota VEKP Bijkomende maatregelen. https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VR 2021 
0511 DOC.1237-1 Visienota VEKP Bijkomende maatregelen.pdf

https://www.agoria.be/nl/over-ons/agoria-news/vlaanderen/agoria-elke-vlaamse-woning-kan-tegen-2050-klimaatneutraal-zijn
https://www.agoria.be/nl/over-ons/agoria-news/vlaanderen/agoria-elke-vlaamse-woning-kan-tegen-2050-klimaatneutraal-zijn
https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VR 2021 0511 DOC.1237-1 Visienota VEKP Bijkomende maatregelen.pdf
https://energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/VR 2021 0511 DOC.1237-1 Visienota VEKP Bijkomende maatregelen.pdf
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