
 

ORDE VAN ARCHITECTEN    VLAAMSE RAAD 

Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel    Tel. 02 643 62 00    Fax 02 643 62 19    www.architect.be 
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Onderwerp: vervanging K-peil in nieuwbouwwoningen door S-peil 

 

Geachte heer Tommelein, 
Geachte heer de minister, 
 

Vanaf 1 januari 2018 wordt voor nieuwe woongebouwen het huidige K-peil en de maximaal toegelaten netto-
energiebehoefte vervangen door het S-peil, de waardemeter voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil. 
Op 27 oktober jongstleden besliste de ministerraad van de Vlaamse Regering om de waarde van het S-peil bij 
aanvang vast te leggen op S31. Tegen 2021 moet dat S28 worden. 

Het S-peil als doelstelling om de energie-efficiëntie op een correctere wijze te berekenen, kunnen we enkel 
toejuichen. Starten met S-peil van 31 vinden we echter te streng: het behalen van een S-peil van 31 is 
momenteel vaak nog onrealistisch of niet haalbaar en houdt onvoldoende rekening met het volledige kluwen  
aan relevante factoren, waarvan energie-efficiëntie er slechts één is.  

Er dient vermeden te worden dat de balans te zeer in één richting overhelt, ten koste van factoren als 
leefbaarheid, esthetiek,… onder meer door de  afstraffing van het gebruik van grote glasoppervlakken, eigen 
aan hedendaagse architectuur, en nochtans ook een levensbelangrijke bron van licht en gratis warmtewinst. 

De bepaling van de S-peileis 31, slechts 2 maanden voor de invoering ervan, komt bovendien te laat. Veel 
ontwerpen die aan de nieuwe, strenge regelgeving zullen moeten voldoen, bevinden zich reeds in een ver 
gevorderd stadium en werden reeds begroot. Het aanpassen van deze ontwerpen om ze te laten voldoen aan 
dit S-peil, brengt extra kosten mee voor de bouwheer.  

Door de snelle invoering krijgen ontwerpers ook niet de nodige tijd om de consequenties van de nieuwe 
regelgeving in te schatten en hun ontwerpattitude daaraan aan te passen. Bovendien wordt de bouwheer 
onverwacht en onaangekondigd geconfronteerd met een aanzienlijke meerkost waarvan de terugverdientijd 
vaak zeer lang of zelfs onbestaande is. 

De invoering van de S-peileis zou in een bredere context moeten worden gezien. Wij stellen immers vast dat 
de bestaande regelgeving rond ruimtelijke ordening, de wijze van verkavelen en de opgelegde 
bouwvoorschriften vaak niet zijn aangepast om op een adequate wijze S31 te bereiken.  

Een geleidelijke overgang met S38 als vertrekpunt achten wij daarom realistischer, zeker voor woningen in 
open- of halfopen bebouwing. Dit laat alle actoren in de bouwsector - niet enkel architecten, maar ook 
producenten van bouwmaterialen en ontwikkelaars van nieuwe technologieën - beter toe om op deze evolutie 
in te spelen.  

Een geleidelijke verstrenging van het S-peil biedt ook de regelgever de mogelijkheid hiermee rekening te 
houden bij de opstelling van bouwvoorschriften en vergunningverleners bewust te maken van de noodzaak tot 
het toelaten van afwijkingen op regelgevingen die energie-efficiënte concepten bemoeilijken of onmogelijk 
maken. 
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Wij wensen u er tot slot attent op te maken dat de bouwsector reeds ernstig onder druk staat door de 
schaarste aan hoogpresterende isolatie, waaraan de nood met het vooropgestelde S-peil nog zal toenemen. 

Mogen wij u vragen om het nodige gevolg te geven aan onze verzuchtingen en het vooropgestelde S-peil bij 
aanvang te herzien tot het door ons voorgestelde niveau van S38. 

Hopend op uw constructieve medewerking tekenen wij met de meeste hoogachting, 

 

Voor de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, 

  

De secretaris                                              De voorzitter 

 

 
Peter Ketsman  

 

 
Marnik Dehaen 
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