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Het meten van het energieverbruik is het startpunt voor de evaluatie van de maatregelen 

die moeten genomen worden om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren. 

In het Brussels Gewest legt de EPB-regelgeving inzake technische installaties al 10 jaar 

energieverbruiksmetingen op. Deze wetgeving wijzigt dit jaar. 

 Wat zijn de nieuwe wettelijke vereisten rond energiemeting? Welke oplossingen 

bestaan er voor situaties waar het moeilijk is om om het hoofd te bieden aan de 

moeilijkheden die zich voordoen bij de toepassing van de regelgeving? 

 Hoe tellers installeren en meetgegevens ophalen? 

 Welke meetgegevens worden gebruikt voor verbruiksanalyse? 

 Hoe energiebesparing meten? Hoe een referentieverbruik bepalen? Wat is IPMVP? 

In de voormiddag worden de praktische aspecten van energiemeting en data-analyse 

voor het meten van energiebesparing toegelicht. In de namiddag worden enkele concrete 

voorbeelden van verschillende groottes voorgesteld. Of u nu PLAGE-coördinator bent, 

energieverantwoordelijke of gebouwverantwoordelijke, is dit seminarie niet te missen! 

 

Deelname: naar aanleiding van de gezondheidscrisis is dit seminarie uitzonderlijk gratis 

(maar de inschrijving blijft verplicht).  

 

Dit seminarie komt overeen met 6 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de 

syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de permanente opleiding 

voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten. 

 

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen: 

www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo  

 

Inschrijvingen: 

klik hier 

 

Contact: 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
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08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Moderator: Gilles MAES, Leefmilieu Brussel 

09.20 uur – De regelgeving met betrekking tot energiemeting en -boekhouding 

Christophe DANLOIS, Leefmilieu Brussel (FR) 

09.40 uur – Energiestromen capteren in de praktijk 

Sam TYTGAT, OKTOW (NL) 

10.10 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

10.30 uur – Koffiepauze  

10.50 uur – Het toepassen van de regelgeving: moeilijkheden en oplossingen 

Christophe DANLOIS, Leefmilieu Brussel (FR) 

11.20 uur – Het opvolgen van gerealiseerde energiebesparingen via Measurement & Verification (M&V) 

Maarten VAN DE VIJVER, Eneos (NL) 

12.10 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

12.30 uur – Lunch 

13.30 uur – Implementatie van een rapportagetool van energiebesparingen na werken op HVAC systemen 

Voorbeelden, beperkingen en limieten  

Jean-Louis STYGELBOUT, Sibelga (FR) 

14.00 uur – Toepassing in het kader van een project onder Energieprestatiecontract (EPC) 

Patrick DE VISSCHER, VINCI Facilities (FR) 

14.40 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

15.00 uur – Koffiepauze  

15.20 uur – Van Energie Management Systeem (EMS) tot Energieprestatiecontract (EPC) 

Wim DEDEURWAERDER, Defensie (NL) 

15.50 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

16.15 uur – Conclusie 

Moderator: Gilles MAES, Leefmilieu Brussel 

16.30 uur – Einde 
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