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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 In aanmerking komende posten voor werken

Aanbevolen vermindering van het energieverbruik 

voor deze post

ENERGIEMONITORING

Meters  (elektrische doorstroommeter, 

doorstroommeter voor sanita i r warm water, ...) 

Vulmeter voor s tookol ietank

Binnentemperatuurvoeler

Frequentieregelaar

Geïntegreerd technisch beheer

Kloksturing

ISOLATIE

Isolatie van leidingen, buizen en kokers  

Isolatie bi j toegang van gebouwen (sas , draaideur)

Andere ...

LUCHTDICHTHEID

Aanpass ing van de venti latiesnelheden aan de vraag

COLLECTIEVE EN INDUSTRIËLE VOORZIENINGEN

Industriële afzuigkap met elektronische 

debietregel ing

Industriële afzuigkap met warmtewisselaar

Hoogwaardige industriële vaatwasser

WARMTE

Trapsgewi jze programmering van ketels

Hydraul ische systeemscheiding

Intermitterende programmaregelaar voor verwarming

Optimizer voor herintroductie in col lectieve verwarming

Hydraul ische herbalancering van de insta l latie

Ti jdsturing voor hamaminstal laties

Warmteterugwinning op een koudegroep voor de 

productie van sanita i r warm water en/of verwarming

Terugwinning van thermische energie afkomstig van 

het datacenter 

Warmteterugwinning ui t bakovens

Terugwinning van ca lorieën ui t gri js  water

Investering in monitoringapparatuur in het kader van 

een begeleid beheer                                             

Eén-voor-één vervanging van materiaa l  bestemd voor 

keukens  en col lectieve functies  door toestel len met 

REG, ui tgerust met beheerfuncties , met 

warmterecuperatie

Warmteterugwinning 

Regel ing/optimal isatie

15% van het elektrici tei tsgebruik                                                    

Voor afzuigkappen, 50% van de warmteverl iezen 

door venti latie

≥ 10%



KOUDE

Luchtdichtheid van een industriële koelruimte

Slui ting van koelvi trines  bi j temperaturen >0

Slui ting van koelvi trines  bi j temperaturen <0

KLIMAATREGELING EN KOELING

Regelsysteem op een koudegroep (waardoor een 

vlottende hoge druk mogel i jk i s )

Verdel ing van de koeldis tributie van het 

a i rconditioningsysteem, het dis tributienetwerk voor 

gekoeld water of het luchtdis tributienetwerk

Natuurl i jke of hybride venti latiesystemen 

(nightcool ing, freecool ing)

Buitenzonwering

Insta l latie van roosters  voor freecool ing/nightcool ing

VERLICHTING

Vol ledige of gedeeltel i jke vernieuwing van het 

verl ichtingssysteem om het energieverbruik voor 

verl ichting te verminderen.

Voorzieningen voor het beheer van de elektrische 

verl ichtings insta l laties  (ti jdschakelaar, 

l i chtstroomregel ing, dubbele ontsteking)

GROENDAK

Groendak

Al le posten die reeds  door energiepremies  worden ondersteund, zi jn ui tges loten van investeringssteun.

Al le posten met betrekking tot hernieuwbare energie (zoals  de insta l latie van zonnepanelen) zi jn ui tges loten van investeringssteun.

Afdichting

≥ 30%

Regel ing/optimal isatie

Venti latie

≥ 25% 

≥10%



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


