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Vooraf 
Het voorwerp van dit voorontwerp van ordonnantie is de omzetting van de EU-richtlijn1. Concreet 
vereist dit de wijziging van sommige bepalingen van de boeken 1 en 2 van het BWLKE, evenals de 
toevoeging van een nieuwe titel 7 in boek 1 met het oog op de implementering van de 
renovatiestrategie op lange termijn in de Brusselse wetgeving. 

Dit voorontwerp van ordonnantie verduidelijkt of voegt bovendien sommige bepalingen toe teneinde 
de toepassing van de EPB-reglementering en de controle ervan verder te verbeteren. 

De Raad herinnert eraan dat hij reeds de volgende adviezen heeft uitgebracht met betrekking tot de 
wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing : 

- Op 3 mei 2019, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de 
ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing (A-2019-053-ESR); 

- Op 21 februari 2019, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging 
van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing, met het oog van de omzetting van de EU-richtlijn 2018/410 (A-2019-014-
ESR); 

- Op 18 oktober 2018, het advies betreffende het ontwerp van ministerieel besluit houdende 
uitvoering van bijlagen V, XVII en XVIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de 
energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen en houdende uitvoering van het besluit 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van alle 
richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het berekenen van de energieprestatie van de EPB-
eenheden en houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 
2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (A-2018-
076-ESR); 

- Op 20 september 2018, het advies betreffende het ontwerpbesluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van verschillende uitvoeringsbesluiten van de 
ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht-, Klimaat en 
Energiebeheersing (A-2018-066-ESR ); 

- Op 19 oktober 2017, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/2017 ter uitvoering van de ordonnantie van xx/xx/2017 
tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing, voor wat betreft de lage emissiezones (A-2017-067-ESR); 

- Op 21 september 2017, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende 
wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing (A-2017-061-ESR); 

                                                 
1 Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU 
betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. 
 

https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2019/a-2019-053-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2019/a-2019-014-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2019/a-2019-014-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-076-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-076-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-066-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-067-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-061-esr/view
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- Op 20 april 2017, het advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van 
het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (« LEZ ») (A-2017-024-ESR); 

- Op 15 september 2016, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van alle richtlijnen en criteria die nodig zijn voor het 
berekenen van de energieprestaties van de EPB-eenheden en houdende wijziging van 
meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels 
Wetboek voor Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (A-2016-064-ESR); 

- Op 16 juni 2016, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verschillende uitvoeringsbesluiten van de 
ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en 
Energiebeheersing, inzake EPB-certificatie (A-2016-040-ESR); 

- Op 19 september 2013, het advies betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering in het kader van de uitvoering van het hoofdstuk « parking buiten de 
openbare weg » van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van 
Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (A-2013-052-ESR). 

Hij herinnert er bovendien aan dat hij het volgende advies heeft uitgebracht dat rechtstreeks op het 
Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheer betrekking heeft : 

- Op 27 februari 2012, het advies inzake het voorontwerp van Brussels Wetboek van Lucht, 
Klimaat en Energiebeheersing (A-2012-008-ESR). 

De Raad wijst er tenslotte op dat hij een initiatiefadvies heeft uitgebracht over het ontwerp van 
strategie tot beperking van de milieu-impact van de bestaande bebouwing in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tegen de horizon 2030-2050 : 

- Op 20 december 2018, het initiatiefadvies betreffende het ontwerp van strategie tot 
beperking van de milieu-impact van de bestaande bebouwing in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest tegen de horizon 2030-2050 (A-2018-093-ESR). 

Advies 
Aangezien het voorwerp de omzetting van richtlijn 2018/844 is met het oog op de implementatie van 
de renovatiestrategie op lange termijn in de Brusselse wetgeving, wenst de Raad erop te wijzen dat hij 
onlangs een initiatiefadvies heeft uitgebracht met betrekking tot het ontwerp van strategie tot 
beperking van de milieu-impact van de bestaande bebouwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
tegen de horizon 2030-2050 (A-2018-093-ESR). 

De Raad formuleert geen andere beschouwingen over de omzetting van deze richtlijn. 

* 
* * 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2017/a-2017-024-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-064-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-040-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2013/a-2013-052-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2012/COBRACE%20-%20avis%20cesrbc%20NL.pdf/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-093-esr/view
https://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2018/a-2018-093-esr/view
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