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BEGELEIDING VAN DE PROFESSIONELEN
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HET CONCEPT
Fase 1: Energiecoaching

-

Invoering van individuele en/of collectieve energiecoaching ten voordele
van hun doelgroep
Door de volgende 4 federaties:
•
•
•
•

Bruxeo (Socialprofitondernemingen)
Santhéa (Zorginstellingen)
Comeos (Handel en diensten)
UCM (Zelfstandigen en kmo)

➢ Reeds gestart begin 2018
Fase 2: Steun voor investeringen
-

1.350.000 € over 3 jaar (2019 – 2021)
Om de doelgroep van de 4 federaties te ondersteunen
Voor hun werken ter verbetering van de energieprestaties
Verdeling van het budget: 50% voor de kmo’s - 50% voor de non-profitsector

➢ Start in januari 2019

WIE KAN GEBRUIKMAKEN VAN DE STEUN?

- De onderneming/instelling moet een quick scan of een audit hebben
uitgevoerd (die is gevalideerd door de coach) van het gebouw van de
partnerfederatie. Het EPB-certificaat is geen geldig document.
- De werken moeten uitgevoerd zijn in het BHG in lokalen voor 100%
professioneel gebruik in een gebouw > 10 jaar

VOOR WELKE WERKZAAMHEDEN?
• Een vooraf bepaalde lijst van posten (zie verder)
• Werken die niet worden gedekt door de “Energiepremies”
• Relevante werken vanuit een standpunt van energiebesparing en/of
duurzaamheid. Afgestemd op de aanbevelingen van de coach en met naleving
van de technische specificaties voorzien in de gids van de steunvoorwaarden.
• Hernieuwbare energieën komen niet in aanmerking.
• De investeringswerken worden uitgevoerd met naleving van de van kracht
zijnde Belgische en Europese reglementeringen en normen.
• De werken moeten worden uitgevoerd door professionele aannemers die
ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),
onderworpen zijn aan de btw en over de gereglementeerde toegang tot het
beroep beschikken.

Categorie
ENERGIEMONITORING

In aanmerking komende posten voor werken

Aanbevolen vermindering van het energieverbruik
voor deze post

Meters (el ektri s che doors troommeter,
doors troommeter voor s a ni tai r wa rm wa ter, ...)
Vul meter voor s tookol i etank
Inves teri ng i n moni tori nga ppa ra tuur i n het ka der va n
Bi nnentempera tuurvoel er
een begel ei d beheer
Frequentieregel a a r
Geïntegreerd techni s ch beheer
Kl oks turi ng
ISOLATIE
Is ol a tie va n l ei di ngen, bui zen en kokers
Is ol a tie bi j toega ng va n gebouwen (s a s , dra a i deur)
Andere ...
LUCHTDICHTHEID
Aa npa s s i ng va n de ventil a ties nel heden a a n de vra a g
COLLECTIEVE EN INDUSTRIËLE VOORZIENINGEN
Eén-voor-één verva ngi ng va n ma teri a a l bes temd voor Indus tri ël e a fzui gka p met el ektroni s che
15% va n het el ektri ci tei ts gebrui k
keukens en col l ectieve functies door toes tel l en met debi etregel i ng
Voor a fzui gka ppen, 50% va n de wa rmteverl i ezen
REG, ui tgerus t met beheerfuncties , met
Indus tri ël e a fzui gka p met wa rmtewi s s el a a r
door ventil a tie
wa rmterecupera tie
Hoogwa a rdi ge i ndus tri ël e va a twa s s er
WARMTE
Tra ps gewi jze progra mmeri ng va n ketel s
Hydra ul i s che s ys teems chei di ng
Intermi tterende progra mma regel a a r voor verwa rmi ng
Regel i ng/optima l i s a tie
≥ 10%
Optimi zer voor heri ntroductie i n col l ectieve verwa rmi ng
Hydra ul i s che herba l a nceri ng va n de i ns tal l a tie
Ti jds turi ng voor ha ma mi ns tal l a ties
Wa rmteterugwi nni ng op een koudegroep voor de
productie va n s a ni tai r wa rm wa ter en/of verwa rmi ng
Terugwi nni ng va n thermi s che energi e a fkoms tig va n
Wa rmteterugwi nni ng
het da tacenter
Wa rmteterugwi nni ng ui t ba kovens
Terugwi nni ng va n ca l ori eën ui t gri js wa ter

KOUDE
Afdi chting

Luchtdi chthei d va n een i ndus tri ël e koel rui mte
Sl ui ting va n koel vi tri nes bi j tempera turen >0
Sl ui ting va n koel vi tri nes bi j tempera turen <0

≥ 25%

KLIMAATREGELING EN KOELING

Regel i ng/optima l i s a tie

Ventil a tie

Regel s ys teem op een koudegroep (wa a rdoor een
vl ottende hoge druk mogel i jk i s )
Verdel i ng va n de koel di s tri butie va n het
a i rcondi tioni ngs ys teem, het di s tri butienetwerk voor
gekoel d wa ter of het l uchtdi s tri butienetwerk
Na tuurl i jke of hybri de ventil a ties ys temen
(ni ghtcool i ng, freecool i ng)
Bui tenzonweri ng
Ins tal l a tie va n roos ters voor freecool i ng/ni ghtcool i ng

≥10%

VERLICHTING
Vol l edi ge of gedeel tel i jke verni euwi ng va n het
verl i chtings s ys teem om het energi everbrui k voor
verl i chting te vermi nderen.
Voorzi eni ngen voor het beheer va n de el ektri s che
verl i chtings i ns tal l a ties (tijds cha kel a a r,
l i chts troomregel i ng, dubbel e onts teki ng)

≥ 30%

GROENDAK
Groenda k
Al l e pos ten di e reeds door energi epremi es worden onders teund, zi jn ui tges l oten va n i nves teri ngs s teun.
Al l e pos ten met betrekki ng tot herni euwba re energi e (zoa l s de i ns tal l a tie va n zonnepa nel en) zi jn ui tges l oten va n i nves teri ngs s teun.

VOOR WELKE BEDRAGEN?
Bedrag van de werken
-

Min. bedrag van de in aanmerking komende werken (incl. btw): 1.000€

-

De werken omvatten de levering en plaatsing van uitrustingen of systemen die toelaten de energie-efficiëntie van
het gebouw te verbeteren.

-

De bedragen voor de werfinrichtingen, voorbereidingen, afbraak, afvalverwijdering en bijbehorende posten
komen niet in aanmerking.

Berekening van de steun
-

40% van de factuur van de werken (in aanmerking komende posten): < 50 VTE

-

30% van de factuur van de werken (in aanmerking komende posten): voor de andere

-

Tot uitputting van het budget

Plafond
-

Plafond (incl. btw): 15.000 € door de aanvrager per kalenderjaar (= onderneming voor commerciële sector en
instelling voor non-profitsector)

-

Geen opsplitsing: max. 15.000 € incl. btw steun per perceel, zelfs indien dit over meerdere jaren is verdeeld (1
perceel = geheel van werkposten uitgevoerd door eenzelfde beroepsgroep: verwarming, verlichting, ventilatie,...).

TRAJECT VAN DE AANVRAGER
Aanvraag voor belofte
-

Vóór de werken
Formulier van aanvraag voor belofte medeondertekend door de coach
Formulier « de minimis »
Quickscan van de coach
Gedetailleerde prijsopgave
Verklarende nota met beschrijving van de verwachte energiebesparingen
(Eventueel bankattest, PV VME, quotiteiten)

Aanvraag voor vereffening
-

De werken moeten voltooid zijn en volledig voor de post
Max. termijn: 4 maanden na de werken en 18 maanden na de bekendmaking van de belofte.
Uiterlijk 31/12/2023.

-

Formulier vereffeningsaanvraag

-

Kopie van de gedetailleerde facturen
Betaalbewijzen (volledige overeenstemmende rekeninguittreksels)
Foto’s in context geplaatst van de uitgevoerde inrichtingen

Dank u voor uw aandacht

