Schriftelijke vraag gesteld door de heer Loewenstein: Energieprestatie van openbare
gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Vorst
Op 24 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Brusselse Regering
van 13 december 2018 betreffende het EPB-certificaat openbaar gebouw. Concreet moet voor
elk openbaar gebouw met een oppervlakte hoger dan 250 m² de energieprestatie bestudeerd
worden en moet het resultaat van die analyse (certificaat) aan de ingang van het gebouw
worden aangeplakt. Dat certificaat moet elk jaar worden hernieuwd.
Mijn vragen zijn de volgende:
- Welke gemeentegebouwen beschikken reeds over een EPB-certificaat?
- Welke gemeentegebouwen hebben er nog geen?
- In welke gebouwen is het certificaat al aangeplakt?
- Welke acties werden er ondernomen of zijn er gepland voor de gebouwen met slechte
of zeer slechte resultaten (EPB D of hoger)?
- Wordt dat intern aangepakt of via een oproep tot externe deskundigen?
Ik dank u voor uw aandacht.
ML

Antwoord van de heer Mugabo:
Beste gemeenteraadslid,
Ik dank u voor uw schriftelijke vraag ontvangen op 11 februari jl.
Om precies te zijn dateert de eerste wettekst betreffende de opstelling van een
energieprestatiecertificaat voor gebouwen (EPB) in de tertiaire sector van 17 februari 2011
(besluit van de Brusselse Regering betreffende het door een certificateur opgestelde EPBcertificaat voor de tertiaire eenheden).
In de vergadering van 31 mei 2012 heeft het College een gemeentemedewerker aangesteld als
energiecoördinator, die vervolgens een opleiding heeft gevolgd om EPB-certificateur voor
openbare gebouwen te worden.
Sindsdien zijn, zoals vereist, de certificaten voor verscheidene gebouwen opgesteld (de
scholen 3 en 6 en Les Marronniers, het gemeentehuis, ...) en andere zijn in uitvoering. Ter
informatie, de nieuwe gebouwen, die een EPB-certificaat ‘werken’ hebben, hebben in een
eerste fase geen EPB-certificaat ‘openbaar gebouw’ nodig.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat er inspanningen moeten worden geleverd om volledig
aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Wij werken er met name aan in het kader van het
'nieuwe’ PLAGE, dat vorig jaar in werking is getreden en waarvoor wij verwachten een
beroep te kunnen doen op het studiebureau dat binnenkort in het kader van het Klimaatplan
wordt aangesteld, om vooruitgang te boeken bij de plaatsbeschrijvingen van onze gebouwen.

Tegelijkertijd worden, zoals u uit de begroting voor 2021 en de vorige begrotingen hebt
kunnen opmaken, grote investeringen gedaan om de energieprestaties van onze gebouwen te
verbeteren.
Ik sta ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.
Met vriendelijke groeten,
Alain Mugabo

