Seminarie Duurzaam bouwen
De regelgeving « EPB-werken » :
Tussen nieuwigheden, feedback van op het terrein en
verantwoordelijkheden
Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling)
Brussel, 06 oktober 2017
Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel

Na een onderzoek onder de actoren uit de sector werden er aan de EPB-regelgeving van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal wijzigingen aangebracht die in 2017 in
voege zijn getreden.
•
•

Waarom werden deze wijzigingen aan de EPB-regelgeving aangebracht?
Wat houdt het nieuwe ‘Richtlijnenbesluit’ in en welke draagwijdte heeft het?

Er werden tevens wijzigingen aangebracht in het kader van de toepassing van de
Europese « EPB »- en « Eco-design »-richtlijnen.
•
•

Wat zijn de voornaamste wijzigingen aan de EPB-rekenmethode ?
Wat is de eerste feedback vanuit het Vlaams Gewest na de uitbreiding sinds
januari 2017 van de EPB-eisen tot alle niet-residentiële bestemmingen?

Dit seminarie geeft alle actoren van de bouwsector een handig overzicht van de recente
veranderingen in de EPB-regelgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Om af te sluiten zullen de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen in
een bouwproject worden uitgeklaard zoals gewenst door de deelnemers bij de evaluatie
van de regelgeving.
Om de vragenrondes voor te bereiden, kan elke deelnemer zijn vragen al opsturen naar
het volgende adres : opleidingendubo@leefmilieu.brussels.

Deelname : 20 €. Dit seminarie komt overeen met 3 uren opleiding voor de
vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de
permanente opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van
Architecten.
Informatie over de seminaries Duurzaam Bouwen:
http://www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo

Inschrijvingen :
klik hier
Contact :
opleidingendubo@leefmilieu.brussels
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08.30 uur – Onthaal
09.00 uur – Inleiding
Moderator: Jean-Henri ROUARD, Leefmilieu Brussel
09.20 uur – Waarom evolueert de EPB-regelgeving?
Vragen uit de sector, technologische vooruitgang en omzetting van de Europese richtlijnen, … Stuk voor stuk factoren die de
EPB-regelgeving beïnvloeden.
Jean-Henri ROUARD, Leefmilieu Brussel
09.30 uur – Toepassing van de aanbevelingen resulterend uit de evaluatie en nieuwe eisen voor niet-residentiële
eenheden
Context en gevolgen van het wijzigingsbesluit van 26 januari 2017, het zogenaamde ‘Richtlijnenbesluit’.
David Deweer, Leefmilieu Brussel
10.00 uur – Evoluties van de nieuwe berekeningsmethode, in voege getreden op 1 juli 2017:
Wat zijn de voornaamste wijzigingen aan de berekeningsmethode in het kader van de toepassing van de nieuwe Europese
richtlijnen?
Pierre WILLEM, écorce sa
10.30 uur – Vraag-en-antwoordsessie
11.00 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten
11h20 – De EPN-implementatie in het Vlaams Gewest
Wat zijn de ervaringen met het invoeren van een E-peileis voor alle niet-residentiële gebouwen in het Vlaams Gewest?
Lore STEVENS, VEA
11.45 uur – EPB-adviseur, architect, aangever: wat zijn hun verantwoordelijkheden?
De verantwoordelijkheden van elk van de actoren voor een probleemloze projectopvolging.
Guy BLOCK, en Jean-Nicolas PARDON, Janson BAUGNIET
12.15 uur – Vraag-en-antwoordsessie
12.45 uur – Einde

BRUXELLES ENVIRONNEMENT – LEEFMILIEU BRUSSEL | www.environnement.brussels – www.leefmilieu.brussels

