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Ontwikkeling van hernieuwbare-energieprojecten 

Interventiedomeinen:

 Windmolens in landbouw- en bosgebieden en in 
industriezones 

 Fotovoltaïsche installaties met groot vermogen

 Hydro-elektische centrales

 Biomassa (warmtekoppelingssystemen) 

Klanten : industrie, de overheidssector
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Onze aanpak

Advies inzake energiestrategie
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Onze referenties – Advies inzake energiestrategie

Energie-efficiëntie van gebouwen Mobiliteit

Hernieuwbare energie
Koolstofarme strategie

Energetische

renovatie-

strategie

voor

gemeen-

telijke

gebouwen

Dossier 

UREBA –

Renovatie

van scholen

Energieaudit
Vergroenings-

studie

mobiliteit

Vergroenings-

studie

mobiliteit

Expertise HER 

voor lage

emissie

infrastructuur

Haalbaarheid

project hydro-

elektriciteit

Juridische

studie rond de 

beroepsproce-

dure bij de 

Raad van State 

Juridische en 

financiële

analyse 

zelfverbruik-

project

Haalbaarheid

van kleine

windmolen en 

zelfverbruik

Update 

Klimaatplan

Grez-Doiceau

Territoriale 

CO2-diagnose 
Energetisch

MasterPlan

Klimaatplan

Sivry-Rance
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Een multidisciplinair, flexibel team op mensenmaat via een netwerk wat dicht bij onze projecten aansluit

Mathieu van 

Gehuchten
CEO & Founder

Master 

Economische

wetenschappen

MBA (Twente)

Geëngageerd, 

creatief, heeft een

zicht op het geheel

Alexandre 

Ziegler
Project & 

Business 

Development

Manager

Landbouwingenieur

Nieuwsgierig, 

nauwkeurig, 

geëngageerd

Alexis Rasson
Energy Engineer

Burgerlijk ingenieur

Technische

knowhow, 

optimist

Frédérique 

Fauvarque
Project & 

Communication 

Manager

Licenciaat

handelswetenschappen

Creatief, pragmatisch, 

een luisterend oor

Ons team

Florence Renaut
Administration 

Manager

Germaniste

Verantwoordelijkheids

zin, nauwgezet, 

integer

Externe consultanten voor technische & juridische
vragen

Christophe Cap
Energy Engineer -

Architect

Architect

Energie-efficiëntie en 

gebouwen

Anne Wouters
Project Manager

Burgerlijk

ingenieur-

Business Admin

Constructief, 

ondernemend, 

polyvalent

Jérôme 

Deghilage
Energy Expert PV

Landbouw-

ingenieur

Stipt, uitstekend

netwerk, 

constructief

Xavier Walhain
Energy Expert 

Burgerlijk

ingenieur

Stipt, technische

knowhow
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De plaats van het IPMVP

De coördinator

Techniek

Energie

Beheer van werken
Beheer van 

opdrachten

Communicatie

IPMVP

Project/Data management
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De doelstellingen van het IPMVP

1. Vergelijkbare zaken vergelijken

2. Energiebesparingen garanderen

3. Een nauwgezette opvolging van 

het verbruik in de tijd 

4. Een contractueel kader 

vastleggen

 Deze operaties verlopen via 

wiskundige tools (statistieken)
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De fasen van het IPMVP in een groot renovatieproject

Toetreding 

Gegevensverzameling, 

winstraming, selectie van de 

gebouwen

Publicatie 

van de 

selectiegids 

Selectie van 

de 

kandidaten 

Opstelling 

van het BB 

Onderhande-

lingen en 

toekenning 

Onderteke-

ning van de 

contracten

Uitvoering 

van het 

contract

Totaal:

18-35 maanden

1 2

3 4

5 6 7

1 maand 3 maanden 3 maanden 4-6 maanden 3-6 maanden 2 maanden

8

A
B

C D E

A. Voorbereidende strategie

B. Studies en validering van de gegevens

C. Presentatie van de definitieve strategie

D. Validering van de strategie door de ESCOs

E. Validering van het definitieve M&VP 

F. Opvolgingsperiode

F
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Het EPC (Energieprestatiecontract)

- Het energieprestatiecontract
- Opdracht van diensten >< Opdracht van werken
- Aankoop van een prestatie >< Aankopen van materialen

: "Contractuele regeling tussen de begunstigde en de
aanbieder van een maatregel ter verbetering van de energie-
efficiëntie, die tijdens de gehele looptijd van het contract wordt
geverifieerd en gecontroleerd, waarbij de investeringen
(arbeid, leveringen of diensten) zodanig worden betaald dat ze
in verhouding staan tot de contractueel vastgelegde mate van
verbetering van de energie-efficiëntie of een ander
overeengekomen prestatiecriterium, zoals financiële
besparingen".

Richtlijn 2012/27/EU, artikel 2, 27°
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Principes van de EPC

- EPC met derde investeerder
- Betaling van een vaste vergoeding (gewoon budget) voor de duur van het 

contract
- Vergoeding = terugbetaling van de werken, onderhoud en energiegarantie
- Opgelet: afhankelijk van de mix van werken en onderhoudsprestaties kan B 

groter zijn dan A

A B

B

A
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Fasen van het IPMVP in het kader van een groot 
renovatieproject: een concreet geval

• Beherende overheid: Stad Luik

• Beschermd gebouw? (Ja/Neen) Ja (deel zwembad 

en schouwspelzaal)

• Aantal bouweenheden: 3

• Aantal gebruikers: 750

• Grondoppervlakte (m²): 3.300

• Verwarmde oppervlakte (m²): 16.298

• Elektriciteitsmeter: 1 HS-cabine

• Gasmeters: 2 meters (YMR) en GTB voor de 

hoofdstookruimte

• Elektriciteitsverbruik (2019): 230,000 

• Gasverbruik (2019, kWh FE): 1,350,000

• Zwembad te renoveren maar datum onbekend 

(het zwembad is autonoom op het vlak van 

energiemeting)
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A. Voorbereidende strategie

A. Doel:

• Een eerste raming maken van de haalbaarheid van het project

• De kosten van uitvoering van het project berekenen 

1. Luisteren naar de behoefte van de klant

2. Kennisname van de theoretische situatie 

van het gebouw

Standaard IPMVP

De norm licht de strategieën 

(optie) en de te behalen 

nauwkeurigheidsniveaus toe.
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A. Voorbereidende strategie - concreet geval

A. Geïdentificeerde behoeften en beperkingen:

• Het besparingspotentieel en de investeringen 

bepalen

• Bepalen of het gebouw het voorwerp kan zijn 

van een EPC (haalbaarheid / kwaliteit van de 

garantie)

• Een raming maken van de installatiekosten van 

een ventilatiesysteem en de mogelijkheid van 

opname ervan in een EPC evalueren

• Al deelgenomen aan een EPC Vragen 

vereenvoudigingen voor de energieopvolging

• Zeer weinig tijd om het bestek op te maken (ca. 

1 maand)

• Nood aan opleiding m.b.t. de aanwezige 

systemen

We beschikken over alle elementen om 

onze opdracht uit te voeren 

B. Theoretische kennis van het gebouw 

• Er bestaat voldoende documentatie met 

betrekking tot het gebouw (plannen, 

conformiteit, asbest, verbruik …)

• Meerdere besparingsmogelijkheden liggen 

voor de hand en werden al opgesomd 

(zonder cijfers)

• Er werd een raming gemaakt van de 

installatiekosten van de ventilatie

• Vrij nauwkeurige onderhoudsgegevens
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A. Voorbereidende strategie - concreet geval

A. Voorbereidende strategie:

• De analyse van de behoeften en beperkingen bakent het gebied af van de voor te stellen 

oplossingen:

• Daar er weinig tijd is om het bestek op te maken, moet de technische complexiteit 

beperkt blijven. De precieze dimensionering van oplossingen die meetcampagnes 

vereisen is uitgesloten.

• Het verzoek tot vereenvoudiging impliceert dat de methode voor opvolging van de 

energiegarantie geen bijzondere kennis mag vereisen; er zal geen gebruik worden 

gemaakt van "exotische" opties van de IPMVP (bij voorkeur optie C ante-post, al 

bekend bij de diensten van de Stad).

• De handelingen van energieopvolging mogen niet tijdrovend zijn.

• De met betrekking tot de site bekende elementen geven aan wat volgt:

• Het is mogelijk om quickwins te realiseren

• De meetsituatie is duidelijk en maakt de studie van een garantie mogelijk

• De opvolging van het gebouw is goed, maar het onderhoud is vatbaar voor verbetering
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B. Studies en validering van de gegevens 

De studies focussen op drie aspecten:

• Studie van het verbruik (verdeling, benchmark)

• Uitvoering van een QS (de minimale besparing en de maximale investering bepalen)

• Op punt stellen en studie van de kwaliteit van de modellen (o.a. keuze van de statische 

factoren en uitlegbare variabelen)

1. De keuze van de waarden is strategisch

2. De keuze wordt gemaakt in functie van:

1. Beschikbare gegevens

2. Evenwicht tussen de inspanning van het 

verzamelen en de graad van de precisie / 

de gekozen optie.

3. Opgelet GIGO! test van de gegevens 

Standaard IPMVP

Discussie die moet worden 

gevoerd vanaf het begin. Een 

goede kennis van zijn park is 

nuttig.
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B. Studies en validering van de gegevens - concreet geval 

Studie van het verbruik:

Elektriciteit

- Geen stabiliteit

- Toename van het 

elektriciteitsverbruik terwijl het 

gebruik identiek is en relighting

- goede ratio's kWh/m² ver onder het 

gewestelijk gemiddelde
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B. Studies en validering van de gegevens - concreet geval 

Studie van het verbruik:

Gas, hoofdmeter

- Geen stabiliteit op het eerste 

gezicht

- Telling kwartuur beschikbaar (GTB)

- Jaar 2020: niet representatief

- Jaar 2019: niet representatief

Gas, meter conciërgewoning
- Geen stabiliteit

- Opmeting op jaarbasis

- Weinig informatie over afbakening 

van de perimeter (de meter wordt 

geacht enkel de conciërgewoning te 

bedienen maar verbruik = 5 tot 6 

maal het gemiddelde verbruik van 

een huishouden)
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B. Studies en validering van de gegevens - concreet geval 

Totale investering excl. btw € 618.139,00 

Jaarlijkse besparingen € 65.349,70 

GTVT 9,5

Besparing (%) 30%

1500000

Primaire energie 

(kWh/an)
CO2 (kg/an) Kost (€/an) TRS (ans) VAN (€) TIR economie %

Relamping Relamping (vervanging gloeilampen, buizen) + 3180 21938 4407 1931 1 44136 63%

Andere Andere + 8480 13750 2762 1210 6 21177 16%

Productie
Vervanging van de verwarmingsketel en hydraulische aanpassing 

van de stookruimte zonder wijziging van de vector
+ 190800 225000 45198 13500 12 140082 7%

Productie
Vervanging van de verwarmingsketel en hydraulische aanpassing 

van de stookruimte zonder wijziging van de vector
+ 4929 4000 804 240 17 953 3%

Regeling
Levering en installatie van regelapparatuur (thermostaat, 

klimaatsonde, enz.)
+ 2650 150000 30132 9000 0 217938 342%

Regeling
Levering en installatie van regelapparatuur (thermostaat, 

klimaatsonde, enz.)
+ 19080 75000 15066 4500 4 91214 25%

Distributie Isolatie leidingen en toebehoren stookruimten 0 37100 105000 21092 6300 5 117312 19%

Dak isolatie (dak of zolder) 0 212000 187500 37665 11250 16 63735 4%

PV Installatie >10 kWc 0 139920 285000 57251 17419 7 287021 14%

4

Verwarming

Details: De conciërge-ketel wordt vervangen door een aan de wand gemonteerde condensatie-unit en eventuele hydraulische aanpassingen. Het verbruik werd geschat op 20.000 kWh. 

Details: Plaatsing van uitbreidingsantennes voor BMS-modules voor toegang tot WIFI. 

Details: Isolatie van alle verwarmingsbuizen in de kelder & reparatie van beschadigde isolatie. Wij hebben een schatting gemaakt van 500 meter leidingen, maar zonder een nauwkeurige meting is het moeili jk een schatting te 

maken. De routes van de leidingen zijn inderdaad zeer ingewikkeld en genest. Bovendien zijn er lekken die van tevoren moeten worden gerepareerd. Dit is belangrijk werk, maar het zal ingewikkeld zijn.

Details: Plaatsing van 300 institutionele thermostatische afsluiters in alle kamers en doorgangen van het gebouw. 16°C in de gangen en 20°C in de klaslokalen en eetzalen. Hierdoor hoeven gangradiatoren niet te worden 

vervangen of verwijderd.6

Verwarming

5

Verwarming

7

Verwarming

CAPEX incl. BTW 

(€)
# HaalbaarheidBeschrijving van de maatregelSectieGebied

2

Verlichting

3

Verwarming

1 Verlichting
Details: Vervanging van 200 neonbuizen door LED-buizen van 20 W (in klaslokalen op verdieping 4 en in de lobby). Geen wijziging van de fittingen. Jaarli jkse bedrijfstijd van 1500 uur.

RentabiliteitsindicatorenEconomie

Details: Plaatsing van een kastje in de lobby (of in de buurt) dat de hoofdschakelaars voor alle kamers op alle verdiepingen terughaalt, om ervoor te zorgen dat er 's nachts of in het weekend geen onnodige lichten blijven 

branden.

Details In verband met de overdimensionering van het ketelhuis (600 uur per jaar) zullen de 2 nieuwe condensatieketels 1,5 MW bedragen. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele sloopwerkzaamheden. Het zijn alleen 

de kosten in verband met de boilers.

8

Gebouwschil
Details : Isolatie van de 3 hoofddaken (sporthal, verlengd dak en voordak) met harde isolatie en PVC-membraan. 2500 m² dak in totaal.

9

Duurzame 

productie Details : De twee hoofddaken zijn 600 m² groot (op het zuiden gelegen langwerpig dak en voordak). Door de twee daken te vullen, verkrijgen we een installatie van 120 kWp.Rekening houdend met het eigenverbruik van 60%, de 

winst van de groenestroomcertificaten en de doorverkoop van elektriciteit.

1%

1%

15%

0,27%

10%

5%

7%

13%

34%
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B. Studies en validering van de gegevens - concreet geval 

Op punt stellen en studies van de kwaliteit van de modellen (o.a. keuze van de statische 

factoren en uitlegbare variabelen):

Elektriciteit

- Matige kwaliteit van de meting (onmogelijk om de verklarende variabelen te 

beschrijven)

- Besparingspotentieel verlichting zeer zwak (-1% van het verbruik)

- Zou gebruik moeten maken van complexere procedés van IPMVP (Optie B-

ijking)

 geen berekening van model

Gas, hoofdmeter

- Geen stabiliteit

- Jaren 2020 en 2019 niet representatief

- Verbruiksgegeven kwartuur beschikbaar via GTB

- Geen rekening houden met jaren vóór 2015 te lang 

geleden om nog te weten welke factoren een impact hadden 

op het verbruik

 Studie van de jaren 2016, 2017 en 2018 
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B. Studies en validering van de gegevens - concreet geval 

Op punt stellen en studies van de kwaliteit van de modellen (o.a. keuze van de statische 

factoren en uitlegbare variabelen):

Gas, meter conciërgewoning

- Matige kwaliteit van de meting (perimeter, slechts één jaarlijks meetpunt)

- Besparingspotentieel zeer zwak (0,3% van het verbruik)

- Zou gebruik moeten maken van complexere procedés van IPMVP (post-ante)

 geen berekening van model
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B. Studies en validering van de gegevens - concreet geval 

Berekening van het model

 het jaar 2018 toont de beste resultaten

Kwaliteit

R² 0,95 0,95

CV Rmse 0,24

Onzekerheid

Aantal stalen Onzekerheid in %

Marge laag 

engagement

Marge hoog 

engagement

12 52% 15% 45%

36 28% 22% 38%

60 22% 24% 36%
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B. Studies en validering van de gegevens - concreet geval 

Wat het model ons leert:

- Een optie C ante-post is mogelijk

- Na 36 maanden komen we uit bij een aanvaardbare onzekerheid (=garantie)

- De verrichtingen van energieopvolging zullen eenvoudig zijn (referentiebasis = toepassing 

van de equatie)

- Slechts één verklarende variabele is nodig (graaddagen)

- De opvolging van de garantie is mogelijk met een maandelijkse tegensprekelijke 

meteropname

- Vereenvoudiging van het bestek (geen specificaties m.b.t. de communicatieprotocollen 

van de (sub)meters, geen specificaties over de wisselwerking tussen de systemen)

- Weinig tijd nodig voor opvolging van de garantie
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C. Validering van de voorbereidende strategie

A. Doelstellingen

Het concrete kader van de technische en energetische werkzaamheden in het algemeen bepalen 

1. Analyse

2. Het aantal terugkoppelingen 

niet onderschatten

3. In het geval van de 

standaardmethode is dit werk al 

uitgevoerd

Standaard IPMVP

De norm legt de strategieën

(optie) en te bereiken 

precisieniveaus uit
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C. Presentatie van de definitieve strategie - een concreet geval

A. Voorgestelde strategie:

- Voorstelling van de resultaten QS

- Afbakening van de perimeter:

- elektriciteit is uitgesloten van het EPC

- De meter conciërgewoning is uitgesloten van het EPC

- De werken zullen beperkt blijven tot het luik "HVAC"

- Energiegarantie:

- De garantie wordt geëvalueerd op het einde van het derde jaar (gecumuleerd resultaat 

van de eerste drie jaren)

- Tijdens deze eerste drie jaren kan het contract kosteloos worden opgezegd indien de 

dienstverlener niet de minimale drempels bereikt (garantie van de jaren 1 en 2)

- Tijdens het 4de en het 5de jaar wordt de garantie jaarlijks geëvalueerd

De geleverde strategie:

- Stelt de verschillende stappen vast

- Verdeelt ze over de tijd

- Identificeert de op te heffen obstakels 

voor de goede uitvoering van de 

besparingen

- Verstrekt de elementen die nodig zijn om 

het bestek op te maken
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D. Validering van het M&VP door de ESCOs 

A. Doelstellingen

• Het M&VP (het contract) per gebouw en per groep van gebouwen bepalen 

• Aan de ESCOs de gelegenheid bieden zich de modellen toe te eigenen indien ze een 

financiële verbintenis aangaan

• Luisteren naar de opbouwende opmerkingen het zijn ook specialisten

1. Het aantal terugkoppelingen 

niet onderschatten

2. Opgelet: rekening houden met 

de realiteit

Standaard IPMVP
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D. Validering van de PMV door de ESCOs - een concreet geval

• Presentatie van de strategie: 

• Perimeter

• Gekozen optie

• Inhoud en frequentie van de rapporten

• Presentatie van het bonus-/malussysteem

• Presentatie van het model (equatie + gegevens bronnen)

• Geen opmerkingen over de handelwijze
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E. Validering van het definitieve M&VP 

A. Doelstellingen

Het definitieve M&VP (het contract) per gebouw en per groep van gebouwen bepalen 

Er kan veel tijd liggen tussen het ogenblik van beschrijving van het gebouw in het bestek en de 

uitvoering van de opdracht  het kan gebeuren dat de modellen moeten worden herzien

1. Het M&VP is definitief zolang 

het binnen de 

geldigheidsgrenzen van het 

model blijft  belang van de 

referentiebasis en de opvolging

2. Belang van de keuze van de 

statische factoren

Standaard IPMVP
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F. Opvolgingsperiode

A. Doelstellingen

De besparingen tijdens de duur van het contract valideren 

1. Kruissnelheid

2. Eenvoudigste fase indien alle 

werkzaamheden goed werden 

uitgevoerd

3. Toepassing van strikte 

procedures

4. De ontvangen verslagen uitdagen

Standard IPMVP
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Inhoud
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De doelstellingen van het IPMVP

De fasen van het IPMVP in een groot 
renovatieproject 

Besluit
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Conclusies

Geïdentificeerde moeilijkheden:

Techniek:

Vraagt basiskennis 

statistiek en energiebeheer 

Maar:

- Standaard: het platform 

beheert dit aspect voor u + 

directe link met de 

controleurs

- IPMVP: ofwel bent u 

gecertificeerd, ofwel doet u 

een beroep op professionals

Gegevensbeheer:

In het kader van het beheer van 

grote vastgoedparken kan de 

gegevensstroom aanzienlijk zijn.

Maar:

- Er bestaan protocollen (ISO 

9001, ISO 15489-1,…)

- Er bestaan tools

Projectbeheer:

Cf. eerste slide

Vereist enige 

coördinatiewerkzaamheden en 

kennis op verschillende gebieden 

Maar:

- In de tertiaire sector is het 

projectbeheer onder controle 

- Er bestaan opleidingen

- Er bestaan professionals op 

het gebied van 

energieprojectbeheer
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Conclusies

Ingewikkeld:

wat moeilijk te ontrafelen, te begrijpen is.
Complex:

bevat meerdere delen of meerdere elementen 

gecombineerd op een manier die niet meteen 

duidelijk is voor de geest ... 

VS

Maak het u gemakkelijk!

 Ken uzelf (uw team)

 Ken uw onderneming (waarden, visie)

 Ken uw gebouwen

 Stel de procedures/methodes op punt

 Verzeker u van menselijke/technische middelen

 Maak gebruik van de mogelijkheden tot vereenvoudiging

 Communiceer
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20 octobre 2017

Merci de votre attention

Mathieu van 

Gehuchten

CEO & Founder

mathieu@wattelse.be


