
V L A A M S E  O N D E R W I J S R A AD , K U N S T L A A N  6  BUS 6 , 1210  B R U S S E L 
W W W . VLOR .B E 

 

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende 
energieprestaties in scholen 

 ADVIES 

 Algemene Raad 

 28 juni 2007 

 AR/RHE/ADV/025 

 



2 

Advies over het voorontwerp van decreet betreffende energieprestaties 
in scholen 

1 Situering 

Op 19 juni 2007 vroeg de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs 
en Vorming de Vlor om advies over het voorontwerp van decreet betreffende 
energieprestaties in scholen.  

Een werkgroep van de Algemene Raad bereidde het ontwerpadvies voor.  

De Algemene Raad bracht dit advies uit op zijn vergadering van juni 2007 met 29 stemmen 
voor en een onthouding. Er waren 30 stemgerechtigde leden aanwezig. 

2 Advies 

Het ontwerpdecreet betreft twee elementen: 

- Een vergoeding voor de meerprijs verbonden aan het halen van een E70-peil voor 
energieprestaties. 

- Een oproep voor pilootprojecten schoolgebouwen volgens de passiefhuisstandaard. 

De Vlor gaat ervan uit dat het van toepassing is zowel op het gesubsidieerd als op het 
gemeenschapsonderwijs. Het geldt voor onderwijsinstellingen, voor internaten en CLB’s.  

2.1 De energieprestatie -eis 

De raad toetst het voorontwerp af aan de criteria wenselijkheid en aanvaardbaarheid.  

Wenselijkheid 

De raad stelt vast dat het voorstel van de minister gebaseerd is op een studie van het 
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. De studie toont aan dat E70 
het beste evenwicht aangeeft tussen de investeringskosten en de meeropbrengst voor de 
school door besparing op de energiekosten. De raad steunt daarom het voorstel van de 
minister om vanaf 1 januari 2008 een E-peil van E70 in te voeren. Bovendien kan een 
bewuste milieu- en energiepolitiek van de school een impact hebben op de schoolcultuur en 
het verborgen curriculum. Het heeft daarom ook een sensibiliserend effect op de leerlingen.  

Daar waar een E70-norm een duidelijk effect ressorteert op de werkingmiddelen als het gaat 
om nieuwbouw en om grotere projecten, is dit niet het geval voor beperkte verbouwingen of 
tijdelijke oplossingen zoals containerklassen. De Vlor vraagt zich af of in dergelijke 
gebouwen de investeringskost wel in verhouding staat tot de meeropbrengst. In dat opzicht 
is het wellicht aan te bevelen de E70-norm enkel toe te passen op nieuwbouw of grondige 
vernieuwbouw. De Vlor zou het eveneens wenselijk vinden een evenwichtige spreiding te 
realiseren over de scholen (zowel nieuwbouw als grondige vernieuwbouw).  

Aanvaardbaarheid  

De raad heeft vragen bij het feit dat de extra kosten voor het halen van de E70-norm moeten 
passen binnen de bestaande budgetten. De Vlor wijst op de erg grote behoeften op het vlak 
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van schoolinfrastructuur. In die zin rijzen vragen naar de prioriteiten op het vlak van 
schoolinfrastructuur. De toestand van sommige schoolgebouwen roept zeer ernstige vragen 
op vanuit heel wat perspectieven (veiligheid, toegankelijkheid, ruimtes voor nieuwe 
onderwijsbenaderingen, ….). DBFM biedt hiervoor een gedeeltelijk antwoord. De extra 
middelen nodig om de E70-norm te behalen, kunnen daarom niet worden afgenomen van 
middelen die de regering ter beschikking stelde voor een inhaalbeweging voor de verbetering 
van schoolinfrastructuur (noch via DBFM noch via andere reguliere middelen).  

Naast deze principiële stellingname heeft de Vlor nog enkele meer specifieke vragen.  

- De voorgestelde subsidies moeten de meerkost opvangen van de verstrenging van 
een E100- naar een E70-peil. De raad stelt echter vast dat de meerkost voor het 
halen van een E100-peil niet berekend wordt en ook niet gegarandeerd wordt. In de 
budgettering moet eveneens het behalen van de E 100-norm gefinancierd en 
gesubsidieerd worden.  

- M.b.t. de berekening van het forfaitair bedrag van 21 euro. Dit bedrag is een 
algemeen gemiddelde dat in dit voorstel op lineaire wijze in de berekeningen van de 
meerkost wordt aangewend (meerprijs per m²). De raad verwacht dat voor kleinere 
projecten of sterk verouderde gebouwen de meerkost per m² hoger zal liggen omwille 
van de basiskost voor installatie van een aantal voorzieningen.  

- De raad merkt op dat het vooruitzicht dat scholen hun uitgaven voor energie kunnen 
beperken via het halen van een E70-peil, niet mag leiden tot een vermindering of een 
herkanalisering van de werkingskosten.  

2.2 Pilootprojecten schoolgebouwen volgens de passiefhuisstandaard  

De raad ondersteunt het voorstel van de minister bij wijze van een experiment. De Vlor vindt 
dat we in Vlaanderen zeker een duidelijker zicht moeten krijgen op de meerwaarde van 
passiefscholen maar ook op de moeilijkheden. Maar de vraag rijst of het model van 
passiefscholen het enige is en op welke wijze de meerwaarde van andere pistes kan worden 
onderzocht en beoordeeld. Er zijn andere pistes denkbaar bijv. met alternatieve 
energiebronnen (eerder dan te focussen op isolatie zoals passiefscholen doen).  

De raad vraagt met aandrang om voor deze proefprojecten een adequaat systeem van 
evaluatie te voorzien. Daarom is het wenselijk dat in het geheel van de pilootprojecten een 
zekere variatie aanwezig zou zijn. De raad denkt op de eerste plaats aan gebouwen die 
variëren op vlak van bezettingsgraad. Dit moet toelaten om de mogelijkheden voor 
veralgemening van passiefscholen in te schatten.  
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