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DE REVISOREN

• Onafhankelijk 
• Géén PLAGE-coördinator of technisch consulent bij een organisatie

• Specifieke opleiding PLAGE regelgeving

• Opleiding in het IPMVP-protocol:
• CMVP (Certified Measurement and Verification Professional)
• Opstellen van M&V plannen in de praktijk

• Door Leefmilieu Brussel via overheidsopdracht aangesteld en vergoed



REVISOREN TEAM

• Kristof Descheemaeker

• Sven Wuyts

• Luc Welfringer

• Ophélie Gemond

• Hervé Delporte 

• Jean-Benoit Verbeke



ROL VAN DE REVISOR

• Fase 1: programmering
• Finaal ontwerp van actieprogramma beoordelen 
• Verslag met aanbevelingen

• Fase 2: uitvoering
• Opvolgen van de stand van zaken
• Eventueel plaatsbezoeken
• Nakijken van energieboekhouding
• Advies in verband met M&V

• Fase 3: evaluatie
• Eindevaluatieverslag nakijken



ROL VAN DE REVISOR

De beoordeling van de actieprogramma's bestaat o.a.uit
• Controle van het energiekadaster 

• Evaluatie van de energieboekhouding 

• Validatie van het referentieverbruik en de onzekerheden in de berekeningen

• Controle van de haalbaarheid van de doelstellingen voor energiebesparing

• Relevantie van de voorgestelde energiebesparingsacties 

• Nagaan of de voorgestelde acties werkelijk uitgevoerd zijn

• Conformiteit van de M&V plannen en rapporten met IPMVP

• Nagaan van de verantwoording voor het eventueel niet behalen van bepaalde doelstellingen
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• Standaardmethode

• M&V systeem voorzien door B.E.

• Data aan te vullen door de organisaties

• Lijkt op IPMVP

• Alle ‘regels’ uit IPMVP zijn in de software verwerkt

• Mag niet altijd gebruikt worden

• « IPMVP » methode

• M&V volledig door de organisatie voorzien

• Volledig conform IPMVP

• Een M&V plan voor elk gebouw

• Een M&V rapport voor elk gebouw
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AANSTELLING VAN UW REVISOR

Op het einde van fase 0: identificatie
• Toewijzing van de revisor voor uw dossier

• NL/FR
• Eventueel specifieke expertise

• Communicatie via plage.brussels
• Rechtstreekse contactgegevens
• Steeds bereikbaar, 

• Antwoord binnen 24u
• Elke revisor heeft een backup


