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PROGRAMMA (NAMIDDAG)

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 

 



> Het IPMVP en het gebruik ervan in het kader 

van het PLAGE beschrijven

> De voorziene en verwachte interacties tussen 

de organisaties, hun revisor en Leefmilieu 

Brussel beschrijven
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DOELSTELLINGEN



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



TWEE BELANGRIJKE MEETMETHODES

 

 

 
 

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

Avril 2017 

EVO 10000 – 1:2016 (FR) 

 

 

 
 

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

6



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 PLAGE-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) 
7

TWEE BELANGRIJKE MEETMETHODES



DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE

De coördinator

verleent 

machtiging aan 

een M&V-

deskundige 

(intern of 

extern, maar die 

aan de criteria 

van LB 

beantwoordt). 

De M&V-deskundige stelt 

een M&V-plan op in 

overeenstemming met het 

IPMVP (per gebouw van 

het actieplan) en legt het 

aan de revisor voor. Hij 

voert de metingen uit en 

legt het (de) 

verificatierapport(n) voor 

aan de revisor. 

 

 

 
 

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

Avril 2017 

EVO 10000 – 1: 2016 (FR) 

 

 

 
 

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

Avril 2017 

EVO 10000 – 1: 2016 (FR) 

De revisor van LB

licht de MVP en de 

verificatierapporten 

toe of keurt ze goed.
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DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE

KANSEN BEDREIGINGEN

Voortdurende 

monitoring mogelijk,

ISO 50001

De opsteller van de 

MVP en MVR dient 

nauwgezet te werk te 

gaan, anders bestaat 

het risico dat de 

kosten worden 

vermeerderd door 

terugnames.

STERKTES ZWAKTES

Maximale 

flexibiliteit

Een IPMVP-

gecertificeerde 

persoon vereist
9



KANSEN BEDREIGINGEN

• Invoering van een formeel mechanisme van het type ISO 50001 dat 

een opvolging mogelijk maakt

• Investeringen verspreid over meerdere cycli

• Invoering van een doorlopende effectieve monitoring van de 

perimeters van de portfolio

• Verhoogde winst dankzij de doorlopende monitoring

• Vereist een striktere opvolging van de 

gegevens, op straffe van een verwerping van 

de documenten die ter goedkeuring aan LB 

worden voorgelegd

STERKTES ZWAKTES

• Maximale vrijheid bij de keuze van de perimeters voor de metingen, zo dicht mogelijk bij de ondernomen acties

• Beheersing van de meetgranulariteit 

• Mogelijk gebruik van verdeelmeters die zo dicht mogelijk aansluiten bij de AVEP

• Realtimebeheer van de duurzaamheid van de besparingen die een monitoring mogelijk maken

• Beheer van statische factoren (uitzonderlijke omstandigheden) door de organisatie

• Flexibiliteit op het vlak van de beschrijving van de statische factoren

• Flexibiliteit bij de keuze van de modellen en de verklarende variabelen 

• Mogelijke winstoverdrachten van een cyclus naar een volgende

• Vereist een CMVP-gecertificeerde kennis 

(binnen of buiten de organisatie)

• M&V-kosten volledig gedragen door de 

organisatie

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE



KANSEN BEDREIGINGEN

• Invoering van een formeel mechanisme van het type ISO 50001 dat een opvolging mogelijk maakt

• Investeringen verspreid over meerdere cycli

• Invoering van een doorlopende effectieve monitoring van de perimeters van de portfolio

• Verhoogde winst dankzij de doorlopende monitoring

• Vereist een striktere opvolging van de 

gegevens, op straffe van een verwerping 

van de documenten die ter goedkeuring 

aan LB worden voorgelegd

STERKTES ZWAKTES

• Maximale vrijheid bij de keuze van de perimeters voor de metingen, zo 

dicht mogelijk bij de ondernomen acties

• Beheersing van de meetgranulariteit 

• Mogelijk gebruik van verdeelmeters die zo dicht mogelijk aansluiten bij de 

AVEP

• Realtimebeheer van de duurzaamheid van de besparingen die een 

monitoring mogelijk maken

• Beheer van statische factoren (uitzonderlijke omstandigheden) door de 

organisatie

• Flexibiliteit op het vlak van de beschrijving van de statische factoren

• Flexibiliteit bij de keuze van de modellen en de verklarende variabelen 

• Mogelijke winstoverdrachten van een cyclus naar een volgende

• Vereist een CMVP-gecertificeerde kennis 

(binnen of buiten de organisatie)

• M&V-kosten volledig gedragen door de 

organisatie

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE



KANSEN BEDREIGINGEN
• Invoering van een formeel 

mechanisme van het type ISO 

50001 dat een opvolging 

mogelijk maakt

• Investeringen verspreid over 

meerdere cycli

• Invoering van een 

doorlopende effectieve 

monitoring van de perimeters 

van de portfolio

• Verhoogde winst dankzij de 

doorlopende monitoring

• Vereist een striktere opvolging van de gegevens, aangezien anders de kans 

bestaat dat de documenten niet door LB worden gevalideerd

STERKTES ZWAKTES

• Maximale vrijheid bij de keuze 

van de perimeters voor de 

metingen, zo dicht mogelijk bij 

de ondernomen acties

• Beheersing van de 

meetgranulariteit 

• Mogelijk gebruik van 

verdeelmeters die zo dicht 

mogelijk aansluiten bij de 

AVEP

• …

• Vereist een CMVP-gecertificeerde kennis (binnen of buiten de organisatie)

• M&V-kosten volledig gedragen door de organisatie

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE



KANSEN BEDREIGINGEN

• Invoering van een formeel 

mechanisme van het type ISO 

50001 dat een opvolging 

mogelijk maakt

• Investeringen verspreid over 

meerdere cycli

• Invoering van een 

doorlopende effectieve 

monitoring van de perimeters 

van de portfolio

• Verhoogde winst dankzij de 

doorlopende monitoring

• Vereist een striktere opvolging van de gegevens, op straffe van een verwerping van de documenten die ter goedkeuring aan LB worden voorgelegd

STERKTES ZWAKTES

• Maximale vrijheid bij de keuze 

van de perimeters voor de 

metingen, zo dicht mogelijk bij 

de ondernomen acties

• Beheersing van de 

meetgranulariteit 

• Mogelijk gebruik van 

verdeelmeters die zo dicht 

mogelijk aansluiten bij de 

AVEP

• …

• Vereist een CMVP-gecertificeerde persoon (binnen of buiten de organisatie)

• M&V-kosten volledig gedragen door de organisatie

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE



De coördinator

verleent machtiging 

aan een M&V-

deskundige (intern of 

extern, maar die aan 

de criteria van LB 

beantwoordt). 

De M&V-deskundige stelt een 

M&V-plan op in 

overeenstemming met het 

IPMVP en de PLAGE-richtlijnen 

per gebouw van het AP (en 

eventueel geïsoleerde 

perimeter) en legt het (ze) aan 

de revisor voor.

Uw revisor licht 

het (de) MVP toe 

of keurt het (ze) 

goed.

Uw revisor licht de 

regels toe die in acht 

dienen te worden 

genomen bij de 

opstelling van de MVP 

en MVR.

MVP

M&V-

richtlijn

 

Division Energie – Département Méthodes & Outils PEB 

et PLAGE 

Méthodologie PLAGE Obligatoire 

Plan de mesure et vérification - ABC 
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Formulaire ABC v.0.5 Décembre 2018 basé sur IPMVP 2 016 F 
 
 

Modèle Option  A B C 
 

Date de création :   

Date de 
modification : 

 

Version :   

Nom et numéro du 
validateur cert ifié 

(CMVP) 

 

 
Critères : 

 

Economie envisagée  

Ratio Budget PMV / Economie 
envisagée 

  

Période de Suivi   

Précision et  n iveau de conf iance     

 
Identifiant de l’AAPE OBJET de l’act ion 

  

 
ORGANISME : 

  
CONSEIL M&V : 

 
ENTREPRISE de SERVICES ENERGETIQUES :   
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Formulaire ABC v.0.5 Décembre 2018 basé sur IPMVP 2 016 F 
 
 

Modèle Option  A B C 
 

Date de création :   

Date de 
modification : 

 

Version :   

Nom et numéro du 
validateur cert ifié 

(CMVP) 

 

 
Critères : 

 

Economie envisagée  

Ratio Budget PMV / Economie 
envisagée 

  

Période de Suivi   

Précision et  n iveau de conf iance     

 
Identifiant de l’AAPE OBJET de l’act ion 

  

 
ORGANISME : 

  
CONSEIL M&V : 

 
ENTREPRISE de SERVICES ENERGETIQUES :   

 

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE

Gegevensstroom en actoren

> Respectieve rollen van de organisaties en de revisoren
Benadering 'IPMVP conscious'
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De coördinator verleent 

machtiging aan een M&V-

deskundige gedurende de 

bewijsperiode (intern of 

extern, maar die aan de 

criteria van LB 

beantwoordt). In het geval 

van EPC kan de M&V-

deskundige van deze fase 

verschillen van degene die 

de MVP heeft opgesteld.

De M&V-deskundige volgt de in het 

MVP vastgelegde meetcyclus. Hij 

voert de operationele controles uit. 

Hij stelt de eerste MVR op die hem in 

staat stellen om de stabiliteit van de 

winst te garanderen na de 

oppuntstelling. 

Uw revisor kan 

optreden als 

adviseur of als 

inspecteur.

Uw revisor kan ertoe 

worden gebracht om 

de OC en de 

voorafgaande MVR 

te controleren. 

Operationele 

controles en 

M&V-rapporten

M&V-

richtlijn

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE

15



De M&V-deskundige stelt de 

definitieve MVR op aan het einde 

van de PLAGE-cyclus, die een 

periode van 12 maanden beslaat 

die aan het einde van de 

uitvoeringsfase afloopt.

De revisor van LB geeft 

toelichting bij de MVR en de 

ARB, corrigeert ze of keurt ze 

goed.

MVR

Validaties, 

correcties
Uw revisor bezorgt u zijn 

eindrapport.

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE
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Om zonder vooringenomenheid de winsten inzake energieprestatie te 

kunnen meten, dient het verbruik na de werken te worden afgetrokken 

van het verbruik vóór de werken in gebruiksomstandigheden

(temperatuur, bezetting, enz.) die strikt gelijk zijn.

Het is dus nodig om het ene, het andere of de twee verbruiken bij te 

stellen om ze in gelijke omstandigheden te kunnen vergelijken.

17

BASISPRINCIPE VAN HET IPMVP



De gebruikers van het IPMVP passen gewoonlijk drie methodes toe om 

het verbruik naar gelijke omstandigheden terug te brengen:

• de ante-post aanpassing

• de post-ante aanpassing

• de aanpassing van de twee ante en post verbruiken aan 

gemeenschappelijke omstandigheden: 'genormaliseerd'

18

DE KLASSIEKE AANPASSINGEN VAN HET IPMVP
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DE ANTE-POST EN POST-ANTE AANPASSINGEN

E

ANTE-POST Model en nauwkeurigheid vastgelegd vóór 

de werken

Ante model

Projectie van het ante model na de 

werken

(ante-post aanpassing)WERKEN

Tijd
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DE ANTE-POST EN POST-ANTE AANPASSINGEN

E

POST-ANTE Gewoonlijk betere nauwkeurigheid van het 

model

WERKEN

Tijd

Projectie van het post model vóór de 

werken (post-ante aanpassing)

Post model



Om de meting van de winst te 'normaliseren', dienen de twee verbruiken te 

worden genormaliseerd: het verbruik vóór de werken (ante) en het verbruik na de 

werken (post). 

De twee verbruiken worden zodoende teruggebracht naar gelijke 

omstandigheden: de 'genormaliseerde' omstandigheden (bv. de gemiddelde 

graaddagen van de voorbije drie jaar). 

Er worden zodoende twee aanpassingen gedaan: een ante-norm aanpassing en 

een post-norm aanpassing.

Door deze twee aan gelijke omstandigheden aangepaste verbruiken van elkaar 

af te trekken, bekomen we een 'genormaliseerde' winstwaarde.

21

DE 'GENORMALISEERDE' AANPASSING
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DE TWEE VEREISTE AANPASSINGEN (ANTE-NORM EN POST-NORM)

E

E

POST-NORM

ANTE-NORM

Ante model

Projectie van het ante model volgens de normale omstandigheden (ante-norm aanpassing)

WERKEN

WERKEN

Tijd

Tijd

Projectie van het post model volgens de normale omstandigheden (post-norm aanpassing)

Post model
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DE TWEE VEREISTE AANPASSINGEN (ANTE-NORM EN POST-NORM)

E

WERKEN

Tijd

Projectie van het post model volgens de 

normale omstandigheden (post-norm 

aanpassing)

Projectie van het ante model volgens de normale omstandigheden

(ante-norm aanpassing)

Genorma-

liseerde 

winst
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DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE - TIMING

Lancering
MVP

OC

Gedeeltelijke 

Rv

Eerste PLAGE-cyclus
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De organisaties die een M&V-deskundige hebben aangesteld, stellen de eerste MVP op.

De revisor valideert:

de volledigheid van het MVP 

1. 14 punten volgens de M&V-richtlijn en overeenstemming met het IPMVP-protocol

2. bijlage van een bewerkbare berekening

de inhoud van het MVP 

1. de relevantie van elk van de 14 punten

2. de coherentie van de meetonzekerheid ten opzichte van de algemene onzekerheid op het niveau 

van het AP  

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE - TIMING

Fase 1: Programmering
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De revisoren treden op als adviseur en kunnen ertoe worden gebracht om inspecties op de 

operationele controles uit te voeren.

Zodra de post maatregelen zijn uitgevoerd, kunnen zij ertoe worden gebracht om de informatieve 

winstrapporten te controleren. 

De revisor valideert de post modellen die zijn bedoeld om de winstwaarden te normaliseren of 

tegemoet te komen aan bijzondere gevallen die een post-ante aanpassing vereisen.

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE - TIMING

Fase 2: Uitvoering
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De M&V-deskundige van de organisatie levert het (de) M&V-rapport(en) en legt het (ze) aan de revisor 
voor.

De revisor analyseert de verificatierapporten die de 12 laatste maanden van de winstmetingen weergeven.

Goedkeuring van de door de organisatie uitgegeven MVR-verificatierapporten en de eventuele ARB. 
Controle van de conformiteit van de aanwijzingen van de overeenkomstige MVP en de M&V-richtlijn 
PLAGE

DE IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE - TIMING

Fase 3: Evaluatie
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IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE -

DOCUMENTATIE
M&V-richtlijn IPMVP PLAGE
= de regels die van toepassing zijn voor de opstelling van 

de meet- en verificatieplannen (MVP) en -rapporten 

(MVR) in het kader van de uitvoering van de IPMVP-

meetmethode van het PLAGE 

> Inhoud:

1. De referentiesituatie en de modellering

2. Het M&V-plan

3. Beoordeling van de prestatie

 

Division Energie – Département Méthodes & Outils PEB 

et PLAGE 

Méthodologie PLAGE Obligatoire 
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DIRECTIVE M&V PLAGE  
 

Méthode de mesure utilisant 

Le protocole IPMVP 

 

 

 

 

 
 

 

Objet :  PLAGE Obligatoire 
 Concerne Guide M&V PLAGE pour l’utilisation du Protocole IPMVP  

Auteur : DM 

 Destinataires : PDM - MBO 

 
Version Date                          Objet Révision Auteur Définition 

1.0 25/04/2019 Première version DM, IFS2E draft 
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DIRECTIVE M&V PLAGE  
 

Méthode de mesure utilisant 

Le protocole IPMVP 

 

 

 

 

 
 

 

Objet :  PLAGE Obligatoire 
 Concerne Guide M&V PLAGE pour l’utilisation du Protocole IPMVP  

Auteur : DM 

 Destinataires : PDM - MBO 

 
Version Date                          Objet Révision Auteur Définition 

1.0 25/04/2019 Première version DM, IFS2E draft 
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IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE -

DOCUMENTATIE
M&V-richtlijn IPMVP PLAGE

> Inhoud:

1. De referentiesituatie en de modellering

Behandelt de opstelling van de referentiesituatie van de verschillende aanpassingsvormen en de 

mogelijke modelleringsvormen

2. Het M&V-plan

Specificeert de inhoud van de meet- en verificatieplannen en de manier waarop ze moeten worden 

'geassembleerd' in het kader van een PLAGE-actieprogramma

3. Beoordeling van de prestatie

Beschrijft de manier waarop de prestatie van het PLAGE zal worden beoordeeld
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IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE -

DOCUMENTATIE
M&V-richtlijn IPMVP PLAGE

> Kader 

Regels die zodanig zijn opgesteld om in het kader van de uitvoering van het actieprogramma 

te kunnen worden toegepast:

• hetzij rechtstreeks door de organisatie of haar raad in het geval van werken die intern of 

via een opdracht van conventionele werken worden uitgevoerd (het ontwerprisico blijft 

aan de kant van de organisatie);

• hetzij als dusdanig overgenomen door derde ondernemingen (ESCO) die door de 

organisatie zouden zijn gemachtigd om de acties van het programma voor te stellen, uit te 

voeren of zelfs te financieren in de vorm van energieprestatiecontracten (EPC). Het 

ontwerprisico wordt dan volledig of gedeeltelijk van de organisatie op de ESCO 

overgedragen.
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IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE -

DOCUMENTATIE
M&V-richtlijn IPMVP PLAGE

> Link naar het IPMVP 

• Richtlijn die volledig verenigbaar is met de versie van de 

fundamentele beginselen van het IPMVP van april 2017 

(EVO 10000 - 1:2016 (NL) april 2017)

• Ze vult het protocol aan met regels die de kwantitatieve 

en kwalitatieve aspecten verduidelijken die in het kader 

van het verplichte PLAGE van toepassing zijn.

• Daarnaast vormt ze, voor bepaalde punten, een aanvulling 

op de IPMVP-gids voor de meetonzekerheid. 

 

 
 

UNCERTAINTY 
ASSESSMENT 
FOR IPMVP 

 
INTERNATIONAL PERFORMANCE  
MEASUREMENT AND VERIFICATION 
PROTOCOL® 

April 2018 

EVO 10100 – 1:2018 

 

 
 

UNCERTAINTY 
ASSESSMENT 
FOR IPMVP 

 
INTERNATIONAL PERFORMANCE  
MEASUREMENT AND VERIFICATION 
PROTOCOL® 

April 2018 

EVO 10100 – 1:2018 

 

 
 

  

IPMVP 
CORE CONCEPTS – ADDENDUM 1 
 

 

 

International Performance Measurement and Verification Protocol® 
EVO 10000 – 1:2016 
 
(ADDENDUM 1 – September 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

IPMVP 
CORE CONCEPTS – ADDENDUM 1 
 

 

 

International Performance Measurement and Verification Protocol® 
EVO 10000 – 1:2016 
 
(ADDENDUM 1 – September 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Avril 2017 

EVO 10000 – 1:2016 (FR) 

 

 

 
 

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

Avril 2017 

EVO 10000 – 1:2016 (FR) 
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IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE -

DOCUMENTATIE
M&V-richtlijn IPMVP PLAGE

> Opmerkelijke punten

Een begeleiding om het formulier ABC 

in te vullen in verschillende fasen van 

het project

Formulier ABC: formulier van 

het standaard- en verplicht 

MVP voor opties A, B en C van 

het IPMVP
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Formulaire ABC v.0.5 Décembre 2018 basé sur IPMVP 2 016 F 
 
 

Modèle Option  A B C 
 

Date de création :   

Date de 
modification : 

 

Version :   

Nom et numéro du 
validateur certifié 

(CMVP) 

 

 
Critères : 

 
Economie envisagée  

Ratio Budget PMV / Economie 
envisagée 

  

Période de Suivi   

Précision et niveau de confiance     

 
Identifiant de l’AAPE OBJET de l’action 

  

 
ORGANISME : 

  
CONSEIL M&V : 

 
ENTREPRISE de SERVICES ENERGETIQUES :   
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Formulaire ABC v.0.5 Décembre 2018 basé sur IPMVP 2 016 F 
 
 

Modèle Option  A B C 
 

Date de création :   

Date de 
modification : 

 

Version :   

Nom et numéro du 
validateur certifié 

(CMVP) 

 

 
Critères : 

 
Economie envisagée  

Ratio Budget PMV / Economie 
envisagée 

  

Période de Suivi   

Précision et niveau de confiance     

 
Identifiant de l’AAPE OBJET de l’action 

  

 
ORGANISME : 

  
CONSEIL M&V : 

 
ENTREPRISE de SERVICES ENERGETIQUES :   

 

Formulier MVR: formulier van het 

standaard- en verplicht rapport 

voor opties A, B en C van het 

IPMVP
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Formulaire Rapport ABCD V.1 juillet 2019  

basé sur IPMVP 2016 F 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERIODE DE SUIVI : 

 
RAPPORT N° : 

 
ORGANISME : 

  

CONSEIL M&V : 
 

ENTREPRISE de SERVICES ENERGETIQUES :   

Date :  Version :  

Validé par :  Numéro CMVP :  

Date du PMV :  Version du PMV :  

PMV validé par :    

Date de début de suivi 
(contractuelle) : 

 Date de fin de suivi 
(contractuelle) : 

 

Date de début de suivi 
du présent rapport :  Date de fin de suivi 

du présent rapport :  
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Formulaire Rapport ABCD V.1 juillet 2019  

basé sur IPMVP 2016 F 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERIODE DE SUIVI : 

 
RAPPORT N° : 

 
ORGANISME : 

  

CONSEIL M&V : 
 

ENTREPRISE de SERVICES ENERGETIQUES :   

Date :  Version :  

Validé par :  Numéro CMVP :  

Date du PMV :  Version du PMV :  

PMV validé par :    

Date de début de suivi 
(contractuelle) : 

 Date de fin de suivi 
(contractuelle) : 

 

Date de début de suivi 
du présent rapport :  Date de fin de suivi 

du présent rapport :  
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IPMVP-METHODE BEHEERD DOOR DE ORGANISATIE -

DOCUMENTATIEM&V-verificatie door de revisoren

� MVP: (dubbel: ante vervolgens post voor normaliseri ng)
� Operationele controles
� Conformiteit meet- en verificatierapporten (MVR)

� ARB rechtvaardigingen en berekeningen
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BIJZONDERE GEVALLEN

Wijziging van het vastgoedpark: geval van een verva nging met identieke bestemming
De organisatie zou moeten beslissen om een van de g ebouwen van haar park (en het 
actieprogramma ervan) te vervangen door een gebouw of een ruimte met een identieke 
oppervlakte en bestemming of een verschillende oppe rvlakte maar een identieke bestemming. 

-> M&V-plan dat overeenstemt met een AVEP 'Verhuizing' 

Renovatie van een gebouw vóór de aanvang van het PL AGE
Aangezien het gebouw niet in gebruik was op het mom ent van de overschakeling naar de 
programmeringsfase, werd het in de berekening van d e doelstelling niet in aanmerking 
genomen.

-> Er zijn verschillende gevallen mogelijk die gekalibreerde simulaties kunnen 
gebruiken, met in sommige gevallen dubbele of drievoudige kalibratiepassages.



Foto: Y. Glavie et Architectes: Cepezed/Samyn and Partners
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