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Het EPC van de gem
eenschappelijke delen 

van een appartem
entsgebouw



Aandacht voor appartem
entsgebouw

en 

Het energieprestatiecertificaat voor w
oningen en appartem

enten 
bestaat al m

eer dan tien jaar. Het EPC geeft de energieprestatie van 
een w

oning w
eer en inform

eert eigenaars en potentiële kopers en 
huurders hoe energiezuinig het appartem

ent of de w
oning is.  

Vanaf 2022 is een EPC ook verplicht voor de gem
eenschappelijke 

delen van een appartem
entsgebouw

. Zo krijgt een m
ogelijke koper 

of huurder een idee van de energiezuinigheid van het volledige  
gebouw

. Het EPC van de gem
eenschappelijke delen toont hoe  

energiezuinig de gangen, de gem
eenschappelijke stookruim

te, het 
dak … zijn. 

W
anneer is het EPC van de gem

eenschappelijke delen 
verplicht ? 

U
iterlijk op 1 januari 2022 m

oet elk appartem
entsgebouw

 over een 
EPC van de gem

eenschappelijke delen beschikken. De eigenaar of de 
vereniging van m

ede-eigenaars is daarvoor verantw
oordelijk. 

De verplichting geldt voor alle gebouw
en m

et m
instens tw

ee  
appartem

enten en staat dus los van de verkoop of verhuur van 
appartem

enten in het gebouw
. 

Er is een overgangsperiode van tw
ee jaar. Het EPC kan al vanaf 2020 

opgem
aakt w

orden, zodat eigenaars van appartem
entsgebouw

en 
tijdig aan de  nieuw

e regelgeving kunnen voldoen. U
 hebt dus tw

ee 
jaar de tijd om

 het EPC te laten opm
aken. 

Voor nieuw
bouw

appartem
enten is het EPC van de gem

eenschappe-
lijke delen verplicht tien jaar nadat de stedenbouw

kundige vergun-
ning is uitgereikt.

Het EPC is tien jaar geldig, m
aar m

oet aangepast w
orden bij w

er-
ken die een invloed hebben op de energetische prestaties van de 
gem

eenschappelijke delen, zoals (na)isoleren van vloeren, m
uren 

en daken, plaatsen van nieuw
e beglazing of vensters, vervangen of 

vernieuw
en van de collectieve technische installaties. Zo blijft het 

certificaat actueel.
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Het EPC bevat inform
atie over de huidige energetische toestand van 

het gebouw
. Dankzij de heldere kleurenbalkjes en sym

bolen w
ordt 

de energieprestatie van elk onderdeel van het gebouw
 in een oog-

opslag duidelijk. 

Belangrijk zijn ook de aanbevelingen om
 de energieprestatie van het 

gebouw
 te verbeteren. Dat geeft de verschillende eigenaars van het 

gebouw
 op een snelle en eenvoudige m

anier inzicht in w
at er nog 

m
oet gebeuren om

 het gebouw
 energetisch in orde te m

aken. 

Het EPC van de gem
eenschappelijke delen is verder een handig 

instrum
ent voor de gebouw

beheerder. M
et het EPC kan hij de ei-

genaars sensibiliseren en hen ertoe aanzetten om
 het gebouw

 te 
renoveren. Het EPC bevat een leidraad om

 de renovatie aan te pak-
ken. 

Het EPC van de gem
eenschappelijke delen is niet te verw

arren m
et 

het EPC bij verkoop en verhuur van w
oongebouw

en. 

W
AT STA

AT ER O
P HET EPC VA

N DE GEM
EENSCHA

PPELIJKE DELEN ? 



M
eer dan een derde van de Vlaam

se gezinnen w
oont in een  

appartem
entsgebouw

. Veel van die (naoorlogse) appartem
ents-

gebouw
en zijn echter niet aangepast aan de huidige norm

en 
van energiezuinigheid. Het is dus erg noodzakelijk om

 die  
gebouw

en grondig te renoveren. 

Een appartem
entsgebouw

 heeft vaak verschillende eigenaars 
die sam

en beslissen over de nodige renovatie. Zo’n renovatie is 
som

s com
plex om

dat het niet duidelijk is w
elke w

erkzaam
he-

den het best eerst kunnen w
orden uitgevoerd, door de vorm

 van 
het gebouw

, de aard van de w
erkzaam

heden … 

Het EPC van de gem
eenschappelijke delen is een hulpm

iddel om
 

de eigenaars w
egw

ijs te m
aken in de energieprestatie van het 

gebouw
 en hen te inform

eren over de stappen die ze het best 
kunnen zetten bij een toekom

stige energiezuinige renovatie. 

Het EPC van de gem
eenschappelijke delen en het EPC van 

het appartem
ent vullen elkaar aan. Dankzij beide EPC’s heeft 

een eigenaar of huurder niet alleen inzicht in de energetische  
toestand 

van 
het 

individuele 
appartem

ent, 
m

aar 
ook 

van 
het 

hele 
appartem

entsgebouw
. 

Bovendien 
w

ordt 
duidelijk 

w
elke w

erkzaam
heden prioritair zijn. M

et het EPC van de  
gem

eenschappelijke delen kunnen de eigenaars sam
en aan de 

slag gaan om
 de energieprestatie van hun gebouw

 te verbete-
ren. 

Het EPC van de gem
eenschappelijke delen w

ordt ook gebruikt 
bij de opm

aak van het EPC bij verkoop en verhuur van w
oon-

gebouw
en. 
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GEM
EENSCHAPPELIJKE DELEN

INDIVIDU
ELE DELEN

De gem
eenschappelijke delen van een appartem

entsgebouw
 zijn in 

elk geval het dak, de buitenm
uren en de vloer. O

ok de ram
en, de 

deuren en de verlichting van de gem
eenschappelijke binnenruim

tes 
horen erbij, bijvoorbeeld van de hal, de trappenhal, de gangen of 
een gedeelde zit- of w

asruim
te. 

Naast de gebouw
schil, zoals dak, buitenm

uren en vloer, vallen 
ook de aanw

ezige collectieve installaties voor verw
arm

ing en de  
installaties voor de productie van w

arm
 w

ater daaronder, zoals de 
installaties in een stooklokaal of de installaties voor zonne-energie. 
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W
ie m

aakt het EPC op ?

Het EPC van de gem
eenschappelijke delen van appartem

enten w
ordt opgesteld door een energiedeskundige type A. Dat is de  

energiedeskundige die ook de EPC’s van bestaande residentiële w
oningen, appartem

enten en kleine niet-residentiële eenheden  
opm

aakt. 

De energiedeskundige type A bezorgt het EPC van de gem
eenschappelijke delen aan de eigenaar of de vereniging van m

ede-eigenaars. 

W
at als er geen EPC is ? 

Het EPC van de gem
eenschappelijke delen is verplicht vanaf 1 januari 2022. Als bij controle blijkt dat er geen EPC van de  

gem
eenschappelijke delen aanw

ezig is, kan de eigenaar van het appartem
entsgebouw

 of de vereniging van m
ede-eigenaars (VM

E) een 
boete krijgen. 

Bij w
ie kan ik terecht m

et vragen over m
ijn EPC ? 

De im
pact van het EPC op de vastgoedw

aarde w
ordt steeds groter. Het is daarom

 van groot belang dat het EPC correct is opgesteld. 

Zijn er onduidelijkheden of heeft u vragen bij de correctheid van het EPC, aarzel dan niet om
 m

eer info te vragen aan de energiedes-
kundige die het EPC heeft opgesteld. 

Bij ernstige tw
ijfels over de correctheid kan u een klacht indienen bij het Vlaam

s Energieagentschap.
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