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PROGRAMMA

8u45 – Onthaal 

9u00 – Algemene inleiding 

Yannick D’OTREPPE, Leefmilieu Brussel (FR) 

9u15 – Wetgevend en regelgevend kader 

Pascal DE MULDER, Leefmilieu Brussel (FR) 
Europese richtlijn, BWLKE, besluit van de Regering, ministeriële besluiten, PLAGE-protocol 

9u30 – PLAGE-methodologie en rol van de PLAGE-coördina tor 

Pascal DE MULDER, Leefmilieu Brussel (FR) 
Cyclus en timing van de fases, voornaamste verplichte handelingen, gebruik van het webplatform en andere tools, rol en 

verplichtingen van de PLAGE-coördinator, identificatiefase 

10u20 - Vragenronde 

10u30 – 11u00 : Pauze  

11u00 – Energiekadaster, PLAGE-doelstelling en Actiepro gramma 

Magali BODART, Leefmilieu Brussel (FR) 
Programmatiefase, energiekadaster, berekening  PLAGE-doelstelling, actieprogramma 

11u45 – Meten en evalueren van de resultaten : basis methode 

Magali BODART, Leefmilieu Brussel (FR) en Daniel MAGNET, IFS2E (FR) 
Principes en doelstellingen van de meting, energieboekhouding, follow-up en evaluatiemethodologie, uitvoeringsfase 

12u20 - Vragenronde 

12u30 – 13u30 Lunch 

13u30 – Meten en evalu eren van de resultaten: IPMVP  
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PROGRAMMA

13u30 – Meten en evalueren van de resultaten: IPMVP  

Magali BODART, Leefmilieu Brussel (FR) en Daniel MAGNET, IFS2E (FR) 
Principes en doelstellingen van de meting, energieboekhouding, follow-up en evaluatiemethodologie, uitvoeringsfase 

14u00 – Rol van de PLAGE-revisoren 

Sven WUYTS (Factor 4) (NL) 

14u20 - Vragenronde 

14u30 – 15u00 : Pauze  

15u00 – Tijd voor feedback 
Casestudy’s, getuigenissen, delen van goede praktijken, voorbeeld gebruik IPMVP, enz. 

16u00 – Vragenronde 

17u00 : Einde 

 



> De verplichtingen en de termijnen van de 

uitvoeringsfase beschrijven 

> De doelstellingen van de meting en de meet- en 

verificatiemethodes (M&V) van PLAGE beschrijven

> De in het platform plage.brussels geïntegreerde 

basismethode nauwkeurig beschrijven

> Enkele bijzondere gevallen beschrijven 4

DOELSTELLINGEN



FASE 2: UITVOERING

5

Verplichtingen en termijnen

> De verplichtingen

1. De acties ter verbetering van de energieprestatie (AVEP) uitvoeren

2. Uw energieboekhouding opvolgen

• minstens maandelijks voor de gebouwen van het actieprogramma
• jaarlijks voor de andere gebouwen

> De termijnen

36 maanden



ACTOREN VAN HET ACTIEPROGRAMMA

Technisch deskundige
• Onafhankelijk van de organisaties 

(gefinancierd door Leefmilieu Brussel)
• Bijstand revisoren en organisaties

• Monitoring acties revisoren en 

organisaties

• Auteur M&V-procedures

PLAGE-revisor
• Onafhankelijk van de organisaties 

(gefinancierd door Leefmilieu Brussel)
• Controleert en analyseert de 

verstrekte gegevens

• Begeleiding procedure

PLAGE-coördinator
• Tewerkgesteld en gefinancierd door 

organisaties
• SPOC: coördinatie en uitvoering van 

het PLAGE

Leefmilieu Brussel
• Maakt de te bereiken PLAGE-doelstelling 

bekend

• Controleert de naleving van de PLAGE-
verplichtingen

• Legt indien nodig sancties op



METING VAN DE RESULTATEN VAN HET ACTIEPROGRAMMA

Om een goed bewijs van 

de gerealiseerde winst 

te bekomen, moet een 

meetmethode worden 

gebruikt.

M



METING VAN DE RESULTATEN VAN HET ACTIEPROGRAMMA: 
WAAROM?

Om een goed bewijs van de gerealiseerde winst te 

bekomen, moet een meetmethode worden gebruikt omdat

> het vastgestelde prestatieverschil tussen design en realisatie, in 
projecten over de hele wereld, tot 150% kan bedragen!

> ook als het gebouw zijn theoretische prestatieniveau vóór de 
exploitatie bereikt, deze laatst een aanzienlijke impact op de 
reële prestatie heeft;

> in PLAGE de meting hand in hand gaat met de monitoring: hoe 
zou u uw wagen besturen zonder snelheidsmeter of 
toerenteller? Met een blinddoek voor de ogen? 

M



TWEE MEETMETHODES
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PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 
PROTOCOLE INTERNATIONAL DE MESURE ET 
DE VERIFICATION DE LA PERFORMANCE 
 

Avril 2017 

EVO 10000 – 1:2016 (FR) 

Een vereenvoudigde, geautomatiseerde 
methode, maar met beperkingen: 
basismethode of standaardmethode

Een rijke en flexibele methode die is 
gebaseerd op het IPMVP-protocol en 
competenties op het vlak van M&V 
vereist (intern of gemachtigd) 
IPMVP-methode beheerd door de 

organisatie



1) Standaardmethode (IPMVP like): M&V opgesteld en beheerd door Leefmilieu 

Brussel

De organisatie dient de regels van het IPMVP niet te kennen. Ze zijn impliciet opgenomen:
• in het ter beschikking gestelde platform plage.brussels
• in de benadering van de revisoren, die - in het beperkte kader van de 

standaardmethode - de IPMVP-regels op de 'outputs' van het platform toepassen

2) 'IPMVP'-methode (IPMVP full): M&V opgesteld en beheerd door de organisatie

De organisatie - of haar raad - moet de regels van het IPMVP en van PLAGE naleven 
en het volgende bezorgen:

• de meet- en verificatieplannen (MVP) per gebouw - en indien nodig - per 
geïsoleerde perimeter

• de overeenkomstige meet- en verificatierapporten (MVR) 
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TWEE MEETMETHODES



DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)

De coördinator voert de 
verbruiksgegevens in op 
het platform van LB en 
krijgt rapporten terug.

In het platform gebruikt 
een 
softwareprogramma 
vereenvoudigde 
modellen om het 
energieverbruik aan het 
klimaat te koppelen.

De revisor controleert de 
indicatoren en geeft de 
toestemming om het 
automatische proces voor 
te zetten.

Kan worden gebruikt tijdens de programmeringsfase en na de acties ter verbetering van de 
energieprestatie (AVEP) om de rapporten op te stellen 



KANSEN BEDREIGINGEN

Tests, eerste 

gemakkelijke

benadering

Geen beroep mogelijk

STERKTES ZWAKTES

Gemakkelijk, niet 

duur

Grotendeels vast 

schema

StandaardmethodeDE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



KANSEN BEDREIGINGEN

• Snelle valideringstest voor de referentiegegevens (kan vóór elke 
methodekeuzebeslissing worden gebruikt)

• Snelle test van de maximale impact op de globale meetonzekerheid 
op het vlak van de portfolio 

• Geen beroep mogelijk. De resultaten zijn definitief.
• Indien het model dat is gevormd op basis van de 

gegevens van de referentieperiode niet kan 
worden gevalideerd, is het mogelijk om de 
automatische procedure te stoppen en is de 
organisatie (behalve in het geval van DEE, indien 
van toepassing) bijna verplicht om gebruik te 
maken van de IPMVP-methode. Afhankelijk van de 
invoerdatum van de gegevens kan dit ertoe leiden 
dat men haastig te werk moet gaan (het plan M&V 
IPMVP moet vóór de werken door LB worden 
goedgekeurd).

• Niet mogelijk om de winsten naar een volgende 
cyclus over te dragen.

STERKTES ZWAKTES

• Gemakkelijke uitvoering met een beperkte IPMVP-kennis en -praktijk
• Onlinecontrole en -validering door LB
• Beperkte uitvoeringskosten (analytisch deel uitgevoerd door het platform LB)

• Geen of weinig afwijkingsmogelijkheden (vaste 
voorwaarden, geen uitzonderlijke 
omstandigheden)

• Beperkte en door de software vastgelegde 
modellen 

• Beperkte en vastgelegde aanpassingsvariabelen
• Referentie- en opvolgingsperiodes met vaste 

seizoensgebondenheid
• Vastgelegde perimeter (globaal per gebouw of 

individuele oppervlakte in geval van verhuring)
• Vastgelegde inzamelingsperiodiciteit (jaarlijks of 

wekelijks)

StandaardmethodeDE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)

1
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1 N.v.d.v.: DEE: afkorting behouden, we zijn niet zeker waar die hier voor staat
; 11/10/2019



KANSEN BEDREIGINGEN

• Snelle valideringstest voor de referentiegegevens (kan vóór elke methodekeuzebeslissing worden gebruikt)
• Snelle test van de maximale impact op de globale meetonzekerheid op het vlak van de portfolio 

• Geen beroep mogelijk. De resultaten zijn definitief.
• Indien het model dat is gevormd op basis van de 

gegevens van de referentieperiode niet kan worden 
gevalideerd, is het mogelijk om de automatische 
procedure te stoppen en is de organisatie (behalve in 
het geval van DEE, indien van toepassing) bijna 
verplicht om gebruik te maken van de IPMVP-
methode. Afhankelijk van de invoerdatum van de 
gegevens kan dit ertoe leiden dat men haastig te 
werk moet gaan (het plan M&V IPMVP moet vóór de 
werken door LB worden goedgekeurd).

• Niet mogelijk om de winsten naar een volgende 
cyclus over te dragen.

STERKTES ZWAKTES

• Eenvoudige uitvoering zonder kennis of praktijk van het IPMVP

• Onlinecontrole en -validering door Leefmilieu Brussel

• Beperkte uitvoeringskosten (analytisch deel uitgevoerd door het 
platform plage.brussels)

• Geen of weinig afwijkingsmogelijkheden (vaste 
voorwaarden, geen uitzonderlijke omstandigheden)

• Beperkte en door de software vastgelegde modellen 
• Beperkte en vastgelegde aanpassingsvariabelen
• Referentie- en opvolgingsperiodes met vaste 

seizoensgebondenheid
• Vastgelegde perimeter (globaal per gebouw of 

individuele oppervlakte in geval van verhuring)
• Vastgelegde inzamelingsperiodiciteit (jaarlijks of 

wekelijks)

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



KANSEN BEDREIGINGEN
• Snelle valideringstest voor de 

referentiegegevens (kan vóór elke 
methodekeuzebeslissing worden 
gebruikt)

• Snelle test van de maximale impact op 
de globale meetonzekerheid op het vlak 
van de portfolio 

• Geen beroep mogelijk. De resultaten zijn definitief.

• Indien het model dat is gevormd op basis van de gegevens van de 
referentieperiode niet kan worden gevalideerd, is het mogelijk om de 
automatische procedure te stoppen en is de organisatie (behalve in het geval 
van DEE, indien van toepassing) bijna verplicht om gebruik te maken van de 
IPMVP-methode. Afhankelijk van de invoerdatum van de gegevens kan dit 
ertoe leiden dat men haastig te werk moet gaan (het plan M&V IPMVP moet 
vóór de werken door LB worden goedgekeurd).

• Niet mogelijk om de winsten naar een volgende cyclus over te dragen.
STERKTES ZWAKTES

• Gemakkelijke uitvoering met een 
beperkte IPMVP-kennis en -praktijk

• Onlinecontrole en -validering door LB
• Beperkte uitvoeringskosten (analytisch 

deel uitgevoerd door het platform LB)

• Geen of weinig afwijkingsmogelijkheden (vaste voorwaarden, geen uitzonderlijke omstandigheden)
• Beperkte en door de software vastgelegde modellen 
• Beperkte en vastgelegde aanpassingsvariabelen
• Referentie- en opvolgingsperiodes met vaste seizoensgebondenheid
• Vastgelegde perimeter (globaal per gebouw of individuele oppervlakte in geval van verhuring)
• Vastgelegde inzamelingsperiodiciteit (jaarlijks of wekelijks)

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



KANSEN BEDREIGINGEN

• Snelle valideringstest voor de 
referentiegegevens (kan vóór elke 
methodekeuzebeslissing worden 
gebruikt)

• Snelle test van de maximale impact 
op de globale meetonzekerheid op 
het vlak van de portfolio 

• Geen beroep mogelijk. De resultaten zijn definitief.
• Indien het model dat is gevormd op basis van de gegevens van de referentieperiode niet kan worden gevalideerd, is het mogelijk om de automatische 

procedure te stoppen en is de organisatie (behalve in het geval van DEE, indien van toepassing) bijna verplicht om gebruik te maken van de IPMVP-
methode. Afhankelijk van de invoerdatum van de gegevens kan dit ertoe leiden dat men haastig te werk moet gaan (het plan M&V IPMVP moet vóór de 
werken door LB worden goedgekeurd).

• Niet mogelijk om de winsten naar een volgende cyclus over te dragen.

STERKTES ZWAKTES
• Gemakkelijke uitvoering met een 

beperkte IPMVP-kennis en -praktijk
• Onlinecontrole en -validering door LB
• Beperkte uitvoeringskosten 

(analytisch deel uitgevoerd door het 
platform LB)

• Geen of weinig afwijkingsmogelijkheden (vaste voorwaarden, geen uitzonderlijke 
omstandigheden)

• Beperkte en door de software vastgelegde modellen 

• Beperkte en vastgelegde aanpassingsvariabelen

• Referentie- en opvolgingsperiodes met vaste seizoensgebondenheid

• Vastgelegde perimeter (globaal per gebouw of individuele oppervlakte in geval van verhuring)

• Vastgelegde inzamelingsperiodiciteit (jaarlijks of wekelijks)

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



Invoering van het AP 
en de portofolio van 

de AVEP

Invoer van het 
verbruik per meter 

en gebouw

Validering van de 
gegevens en het 

model

Niet wekelijks of 
maandelijks

Indien de gegevens en het 
model door het platform 

worden gevalideerd 
=> evaluatieperiode

Organisatie LB

STANDAARDMETHODE: DETAIL VAN DE STROOM VÓÓR DE ACTIE

TER VERBETERING VAN DE ENERGIEPRESTATIE (AVEP)
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Invoering van het 
AP en de 

portofolio van de 
AVEP

Invoer van het 
verbruik per 

meter en gebouw

Validering van de 
gegevens en het 

model

Niet wekelijks of maandelijks

Organisatie LB

Stap 1 in de programmeringsfase (vóór AVEP):

1. Inzameling van de verbruiksgegevens van 
elke meter van een gebouw voor de 
referentieperiode
2. Inzameling/overname van de PLAGE-winstdoelstelling voor 
het ingevoerde gebouw 
3. Modellering van het thermische/elektrische gedrag van het gebouw, vóór de AVEP
4. Validering van het (de) model(len)
5. Normalisering van het referentiemodel, aan de genormaliseerde waarden
6. Berekening van de onzekerheid met betrekking tot de verwachte winst voor het 

ingevoerde gebouw

Verloop van de acties in de standaardtool

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)
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Stap 2 in de programmeringsfase (vóór AVEP):

1. Berekening van de som van de 
winstdoelstellingen voor alle gebouwen van het 
AP 

2. Bepaling van de waarde die van toepassing is in 
de onzekerheidsschaal 

3. Verspreiding van de onzekerheid over alle 
seizoensmodellen en gebouwen van het AP 

4. Vergelijking van de verspreide onzekerheid met 
de doelonzekerheid

5. Rapport aan de organisatie en de revisor

Verloop van de acties in de standaardtool

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)

Invoering van het 
AP en de 

portofolio van de 
AVEP

Invoer van het 
verbruik per 

meter en gebouw

Validering van de 
gegevens en het 

model

Niet wekelijks of maandelijks

Organisatie LB

x

Indien de gegevens van een 
gebouw de test niet 

doorstaan, dienen de 
gegevens die als afwijkend 

worden aangegeven te 
worden gecontroleerd of moet 

van gebouw worden 
veranderd of moet de 

inzameltijd worden gewijzigd 
en moeten de gegevens 

opnieuw worden ingevoerd.



Invoering van het AP 
en de portofolio van 

de AVEP

Invoer van het 
verbruik per meter 

en gebouw

Validering van de 
gegevens en het 

model

Niet wekelijks 
of maandelijks

Indien de gegevens van een 
gebouw de test niet 

doorstaan, dienen de gegevens 
die als afwijkend worden 
aangegeven te worden 

gecontroleerd of moet van 
gebouw worden veranderd of 
moet de inzameltijd worden 

gewijzigd en moeten de 
gegevens opnieuw worden 

ingevoerd.

x

Organisatie
LB

Indien het gebouw 
ondanks de wijzigingen 
de tests niet doorstaat, 
wordt aangeraden om 
voor dit gebouw voor 
de IPMVP-methode te 

kiezen of van gebouw te 
veranderen.

Detail van de stroom vóór de AVEP

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



Invoering van het AP 
en de portofolio van 

de AVEP

Invoer van het 
verbruik per meter 

en gebouw

Validering van de 
gegevens en het 

model

Niet wekelijks 
of maandelijks

Indien de gegevens 
van een groot aantal 

gebouwen de test 
niet doorstaan, 

wordt aangeraden 
om voor de IPMVP-
methode te kiezen.

Organisatie
LB

Detail van de stroom vóór de AVEP

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)

x

x

x



Geen tijd die 
identiek is aan 

degene die 
werd 

weerhouden 
vóór de werken

Indien de gegevens en 
het model door het 

platform worden 
gevalideerd 

wordt het eindrapport 
geleverd

Organisatie

Invoer van het 
verbruik per meter 

en gebouw

Validering van de 
gegevens en het post 

model

LB

Detail van de stroom in de evaluatieperiode (post)

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



Stap 3 in de programmeringsfase (na 

de invoering van de AVEP, tijdens de 

bewijsperiode):
1. Inzameling en invoer van de verbruiksgegevens 

van elke meter voor de bewijsperiode

2. Modellering van het thermische/elektrische gedrag 
van het gebouw, na de AVEP

3. Validering van het (de) model(len) en beslissing 
van de keuze van ante-post of post-ante 
aanpassing

4. Berekening van de onzekerheid met betrekking tot 
de meting van de winst, met inachtneming van de 
bewijsgegevens

23

Invoer van 
het verbruik 
per meter 
en gebouw

Geen tijd die 
identiek is aan 

degene die werd 
weerhouden 

vóór de werkenOrganisatie LB

Validering van 
de gegevens en 
het post model

x

Indien de post gegevens van 
een gebouw na een controle 
ongeldig blijken te zijn, zou 
dit gebouw via de IPMVP-
methode moeten worden 

behandeld. De PLAGE-revisor 
moet de MVP en MVR 

goedkeuren.

Verloop van de acties in de standaardtool

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)
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MBO18 Behouden we een man met duim omhoog?
BODART Magali; 16/08/2019



Stap 4 in de evaluatiefase

1. Berekening van de effectieve individuele winst aan eindenergie (Ee) en primaire 
energie (Pe)

2. Berekening van de winst aan Ee en Pe op het niveau van het park

3. Berekening van de effectieve verspreide onzekerheid op de Pe 

24

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)

Verloop van de acties in de standaardtool



Elke fysieke meting is gekoppeld aan 

een grotere of kleinere onzekerheid:

• subjectiviteit van de operator

• gebrekkige instrumenten

• onstabiele omstandigheden

• leesfouten

• onvoldoende stalen in aantal en/of van verschillende aard

• gebrekkige omzetters of bijstellers

• enz.

25

Meting en onzekerheid

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



Elke energiemeting, evenals elke energiewinstmeting, is dus onderworpen aan een 
meetonzekerheid. 

Het PLAGE-programma houdt rekening met deze onzekerheid...

1. …door met behulp van de standaardmethode over te gaan tot de berekening van:

• de onzekerheid in verband met de meters (vaste parameters)

• de onzekerheid die voortvloeit uit de aanpassingsmodellen die worden gebruikt om 
het effect van de veranderende omstandigheden te compenseren

• het effect van hun combinatie op de meting van de energiewinst van een groot 
gebouwenpark 

2. …door enkel de gecumuleerde winst met betrekking tot het AP in aanmerking te nemen

3. …door een tolerantie op de algemene meting te bepalen die overeenstemt met een 
maximale waarde voor de gecombineerde onzekerheid voor het hele AP

26

METING EN ONZEKERHEID IN PLAGE
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PLAGE-doelstelling van het AP

Winst AP kWhEP

Gemeten winstwaarde

Tolerantie-interval

Betrouwbaarheidsinterval 
van de meting van de PLAGE-
winst

Onzekerheid van het AP en tolerantie van het PLAGE

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)METING EN ONZEKERHEID IN PLAGE



PLAGE-doelstelling van het AP

Winst AP 
kWhEP

Tolerantie-interval

Gemeten winstwaarde

Geen boetes

GEVAL 1: naleving van de meetnauwkeurigheid en gemiddelde waarde binnen

het tolerantiebereik

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



PLAGE-doelstelling van het AP

Winst AP 
kWhEP

Tolerantie-interval

Gemeten winstwaarde

GEVAL 2: naleving van de meetnauwkeurigheid en gemiddelde waarde buiten

het tolerantiebereik

Waarde van de 

boete

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



PLAGE-doelstelling van het AP

Winst AP 
kWhEPTolerantie-interval

Gemeten winstwaarde

Waarde van de boete

GEVAL 3: 

naleving van de meetnauwkeurigheid en gemiddelde waarde buiten het tolerantiebereik 

Het hele betrouwbaarheidsinterval van de meting ligt buiten het tolerantiebereik van de 

doelstelling.

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



PLAGE-doelstelling van het AP

Winst AP kWhEP

Tolerantie-interval

Gemeten winstwaarde

Waarde van de boete

GEVAL 4: GEEN naleving van de meetnauwkeurigheid 

(betrouwbaarheidsinterval van de meting > tolerantie op de doelstelling)

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



GEVAL 4: GEEN naleving van de meetnauwkeurigheid 

(betrouwbaarheidsinterval van de meting > tolerantie op de doelstelling)

PLAGE-doelstelling van het AP

Winst AP 
kWhEP

Tolerantie-interval

Gemeten winstwaarde

Geen boete

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



GEVAL 4: GEEN naleving van de meetnauwkeurigheid 

(betrouwbaarheidsinterval van de meting > tolerantie op de doelstelling)

PLAGE-doelstelling van het AP

Winst AP kWhEP

Tolerantie-interval

Gemeten winstwaarde

Waarde van de boete

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)



• De organisatie kan gebruikmaken van de IPMVP-methode (aanbevolen).

• De organisatie kan dit naast zich neerleggen (ondanks het advies van de revisor) en de 
meetonzekerheid over het hele AP laten toenemen. Indien de maximale toegelaten waarde 
wordt overschreden, zal de totale winst op het AP echter in aanmerking worden genomen aan 
de meest pessimistische waarde van het betrouwbaarheidsinterval. Dit zal onrechtstreeks 
leiden tot een aanzienlijke toename van het risico op boetes wegens het niet-behalen van de 
PLAGE-doelstelling. 

PLAGE-doelstelling van het AP

Winst AP kWhEP

Maximale betrouwbaarheidsinterval 

Gemeten winstwaarde

Grens lager dan het 
betrouwbaarheidsinterval van de 
meting van de winst van het AP

Waarde die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de boetes

Het platform verwerpt het model vanwege de ongeldigheid

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)
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Wijziging van het gebouwenpark

FASE 2: UITVOERING



36

FASE 2: UITVOERING

Wijziging van het gebouwenpark



> met een identieke bestemming

De vervanging van een gebouw van het vastgoedpark en het actieprogramma door een 

gebouw of een ruimte met een identieke oppervlakte en bestemming of een verschillende 

oppervlakte maar een identieke bestemming, kan worden beschouwd als een AVEP op 

voorwaarde dat het IPMVP voor dit gebouw wordt ingevoerd. 

> met een verschillende bestemming

Kan niet als een AVEP worden beschouwd
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BIJZONDERE GEVALLEN

'Vervanging van een gebouw'



• De volgende kwaliteitsstatistieken van het model berekenen:

• relevantie en nauwkeurigheid van het model

• relevantie en gevoeligheid van de coëfficiënten van de verschillende 

invloedsfactoren

• identificatie van de (vastgestelde) afwijkende of verdachte 

waarnemingen

• De wiskundige geldigheid van het model controleren
38

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)

Validering van de modellen



Waarschuwingen en valideringsrapporten

Indien een van de statistieken de waarden van de ingestelde drempels overschrijdt:

� WAARSCHUWING aan de organisatie die de verbruikswaarnemingen heeft meegedeeld 
én aan de revisor 

De waarschuwing bevat een welbepaald aantal inlichtingen over de berekening en de lijst 
van de aan het etiket van de overeenkomstige waarnemingen gekoppelde waarden. 

In dat geval is er geen blokkering van de invoer en is het mogelijk om:

• de verbruiksgegevens verder in te voeren

• de eerder ingevoerde gegevens te corrigeren als reactie op de meegedeelde 

waarschuwingen 39

DE STANDAARDMETHODE (DEFAULT)

Validering van de modellen
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