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Brussel, 27 februari 2015 

 

Bouwunie reikt op Batibouw nieuwe labels 
“EnergieBewuste Aannemer” uit  
 

- Een energiebewuste aannemer heeft de juiste kennis en 
ervaring om de klant met raad en daad bij te staan op vlak van 
energiezuinig bouwen en renoveren   

 

Op de bouwbeurs Batibouw kregen vanmorgen 10 aannemers hun label 

“EnergieBewuste Aannemer” uit handen van Jochen De Smet, raadgever 

energiebeleid van Vlaams viceminister-president en minister van energie, Annemie 

Turtelboom en gedelegeerd bestuurder van Bouwunie, Hilde Masschelein.  Deze 

bouwbedrijven hebben via cursussen, een examen en duidelijke engagementen 

bewezen dat ze bewust omgaan met duurzaam en energiebewust (ver)bouwen en 

hun klanten deskundig kunnen adviseren en begeleiden.  Met het label onderscheidt 

de energiebewuste aannemer zich in een markt met talrijke aannemers die de term 

“energiebewust” gebruiken,  maar deze niet altijd naar behoren invullen.  Sinds de 

oprichting van het label in 2012, beschikken nu in totaal 92 aannemers over deze 

erkenning.   

 

Duurzaam en energiebewust bouwen en verbouwen is meer en meer de norm geworden.  

Bouwheren gaan daarom vaker op zoek naar bouwbedrijven die hen hierbij kunnen helpen. 

Professioneel advies inwinnen op maat van het specifieke project is onontbeerlijk.  De 

(ver)bouwer gaat daarom best in zee met de juiste partners: een architect en aannemer(s) die op 

voorhand meedenken, de woning in zijn totaliteit bekijken en op de hoogte zijn van de juiste 

ontwerpen, technieken en materialen.  Maar hoe vind je de juiste aannemer?  Bouwunie 

beantwoordde de vraag en creëerde in 2012 het label “EnergieBewuste Aannemer” om deze 

zoektocht te vergemakkelijken.   

 

Het label “Energiebewuste Aannemer” houdt in dat bouwbedrijven een uitgestippeld traject 

hebben afgelegd en aan welbepaalde voorwaarden voldoen:  

- De energiebewuste aannemer is de aannemer die voldoende opgeleid is om 

energiebewust te kunnen bouwen en de klant hierover in te lichten. De bedrijfsleider(s) 

en de werfleider(s) van het bouwbedrijf moeten het opleidingsprogramma 

“EnergieBewuste Aannemer” volgen, bestaande uit vier opleidingsmodules die inzicht 

geven in de principes en aandachtspunten van het energiezuinig bouwen. De 

deelnemers verwerven een degelijke theoretische basiskennis op het vlak van isoleren, 

ventileren, verwarmen, koelen, … Het bewijs van deze kennis blijkt op het einde van het 

opleidingsprogramma uit de testresultaten. Enkel wie meer dan 60% behaalde, kan 

overgaan tot de volgende fase. 

- De energiebewuste aannemer voldoet aan een aantal algemene bepalingen zoals correct 

ingeschreven zijn in de KruispuntBankOndernemingen (KBO), de vestigingswetgeving in 

de bouwsector respecteren, de sociale en fiscale bijdragen correct betalen, ...  

- De energiebewuste aannemer engageert zich om zijn personeel jaarlijkse cursussen 

m.b.t. energiezuinig bouwen te laten volgen.  

 



- De energiebewuste aannemer werkt enkel met onderaannemers die voldoende 

bekwaam zijn om energiezuinig te bouwen. 

- De energiebewuste aannemer gaat schriftelijke contracten aan met zijn klant, met 

daarin duidelijke en ondubbelzinnige afspraken over de prijs, en het gebruik van 

algemene aannemingsvoorwaarden zonder het gebruik van onwettige clausules. 

 

In 2012 werd het label “EnergieBewuste Aannemer” in het leven geroepen. Bouwunie reikt 

vandaag deze labels voor de 6de keer uit.  Dit jaar behaalden 16 bouwbedrijven dit label dat drie 

jaar geldig is.  Dit jaar kent Bouwunie dus voor het eerst ook hernieuwde labels toe.  Op 

Batibouw namen 10 “EnergieBewuste Aannemers” hun label in ontvangst: 5 aannemers kregen 

voor het eerst een label overhandigd en 5 aannemers kregen een hernieuwd label in handen.  In 

totaal 92 aannemers mogen zich “EnergieBewuste Aannemer” noemen.  Alle “EnergieBewuste 

Aannemers” vind je op:  http://www.vinduwaannemer.be/nl/faq/Energiebewuste-

Aannemer 

 

In bijlage een foto van de uitreiking. 

 

 

Voor meer informatie: 
 
Els Heyrman, persverantwoordelijke | tel. 02 588 42 03 of 0493 51 78 68 

 
Bouwunie – Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde – www.bouwunie.be 

facebook.com/Bouwunie | @Bouwunie 
 

 

Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf, is de representatieve beroepsorganisatie van de zelfstandigen en 
KMO's uit de diverse deelsectoren uit de bouw. Bouwunie telt ruim 8.000 leden.  
Bouwunie komt op voor hun belangen, verstrekt gespecialiseerd advies, doet aan lobbying, legt eigen 
accenten, verkondigt eigen standpunten en biedt een platform waar collega's bouwkmo's elkaar kunnen 
ontmoeten. 
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