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Webinar | Praktische afspraken

• Er is mogelijkheid tot vragen stellen:

• Wanneer je niet spreekt: graag je microfoon “dempen”

• Dit webinar wordt opgenomen

Tijdens de presentatie, na elk 
onderwerp via chatvenster 

of
mondelingOp het einde van de presentatie



• Webinar |Wie is wie?

An Brouns
VEB
Klantenverantwoordelijke

Tjeu Binnebeek
VEB
Business en TERRA developer
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• Energiebesparende maatregelen – aanbod algemeen
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Introductie
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“VEB wil samen met u de klimaatdoelstellingen voor de publieke sector 

overtreffen, en dit door efficiënt energiebeheer” 

Geen eigen aanbesteding – het VEB deed dat al voor u

Kostenbesparend voor U – we werken louter kostendekkend

Expertise & ervaring – de beste specialisten onder 1 dak

• Doel van het VEB



Lokale besturen Koepelorganisaties Scholen Agentschappen

Federale overheid Cultuur, jeugd, 
sport, sociaal, … 

Zorg en welzijn Sociale huisvesting

≥ 50% werkingsmiddelen van de (Vlaamse) overheid & federaal

• Voor wie doen we dit?



Aanbod VEB
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VEB – efficiënt in energie

• Wat doen we?



• Dienstverlening

Meten en analyseren
Energiescan, Masterplan Energie, Monitoring en submetering, Energieaudit, 
Conditiestaatmeting, Energieprestatiecertificaat, PLAGE-ondersteuning

Energiebesparende maatregelen
Relighting, verwarmen en koelen, muur-, vloer- en dakisolatie, totaalrenovatie, 
schrijnwerk & beglazing, regeltechnische optimalisatie

Energie besparen

Levering van groene elektriciteit & aardgas

Elektriciteit & aardgas



• Dienstverlening

Energie opwekken
Zonnepanelen, stroomafnameovereenkomst, windenergie, waterkracht, 
warmtekrachtkoppeling, geothermie, energieopslag

Energieprestatiecontracten

Energie opwekken

Totaalproject met 

besparingsgarantie (EPC)



Welke vragen heeft u?



Energiescans
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Wat?

▪ Een energiescan is een dynamische tool om de mogelijke energiebesparende maatregelen te 
rangschikken en te integreren in een coherent werkbaar actieplan

Voordelen?
▪ Een energiescan in laagdrempelig
▪ Geeft inzicht in welke maatregelen mogelijk en zinvol zijn via het online platform Terra
▪ Voorgestelde maatregelen kunnen makkelijk worden uitgevoerd via de raamcontracten van het 

VEB
▪ Geeft overzicht van maatregelen om klimaatdoelstellingen 2030 te halen

Energiescan



▪ Plaatsbezoek

▪ In kaart brengen van energiebesparende maatregelen 
▪ Inventariseren, berekenen en rangschikken 

▪ Dynamische tool 

▪ Integreren in een coherent en werkbaar actieplan

▪ Houdt rekening met bestaande toestand, andere maatregelen, praktische uitvoerbaarheid, uw ambitie

▪ Visueel rapport op maat (online Terra-platform)
▪ Inzicht in investeringskosten, met terugverdientijd

▪ Jaarlijkse onderhouds- en vervangingskosten

▪ Bruikbaar voor interne communicatie

▪ Gratis dankzij VIPA (Klimaatsubsidies)

Energiescan | Terra



terra.vlaanderen.be

https://terra.vlaanderen.be/


Terra | Overzicht maatregelen energiescan



Terra | Detail voorbeeld - technisch



Terra | Detail voorbeeld - financieel



Terra | Detail voorbeeld Energetisch masterplan



Hoe energiescan aanvragen?  

• Via https://efficientie.veb.be/

• Of via https://terra.vlaanderen.be/

https://efficientie.veb.be/
https://terra.vlaanderen.be/


Welke vragen heeft u?



Zonnepanelen
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Zonnepanelen | Wat?

Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit. Zonnepanelen zijn vandaag 
een makkelijke, snelle en rendabele manier om uw CO2-uitstoot te verlagen

Twee opties, u kan:

• uw zonnepanelen zelf financieren (klassiek model)

• uw panelen laten plaatsen door een derde partij 
(stroomafnameovereenkomst)
De financiering gebeurt door die derde partij of 
via burgerparticipatie. U betaalt enkel een verlaagd stroomtarief



Zonnepanelen klassiek model | Concept

• Gegunde leveranciers

• Voorstel op maat

• Via eigen financiering of lening

• U bent eigenaar van de installatie en geniet meteen van de opbrengsten:

• Minder afname van het net

• Vergoeding voor geïnjecteerde stroom

• Eventuele steun

• Optioneel onderhoudscontract



Zonnepanelen klassiek model | Stappen

▪ Fase 1: Haalbaarheidsstudie Gratis

▪ Fase 2: Ontwerpfase en definitief voorstel prijs Gratis

▪ Fase 3: Uitvoeren project I.f.v. projectgrootte

▪ Fase 4: Optioneel onderhouds- en monitoringfase I.f.v. projectgrootte

Verwachte totale doorlooptijd per installatie: +/- 6 maanden



Stroomafnameovereenkomst | Concept

• Lokale coöperatie - burgerparticipatie
• Staat in voor:

• Financiering

• Installatie

• Onderhoud

• Installatie eigendom van de coöperatie gedurende de contracttijd
• Eigen keuze voor 10, 15 of 20 jaar

• U koopt de verbruikte stroom

• Na contracttijd wordt u kosteloos eigenaar van de installatie 



Stroomafnameovereenkomst | Stappen

• Fase 1: Haalbaarheidsstudie Gratis

• Fase 2: Ontwerpfase en definitief voorstel prijs Gratis*

• Fase 3: Uitvoeren project met burgerparticipatie  Inbegrepen in Fase 4

• Fase 4: Levering van de stroom I.f.v. projectgrootte

* Indien het traject doorgaat

Verwachte totale doorlooptijd per installatie: +/- 6 maanden



Klassiek model (eigen financiering)

Hoe kiezen tussen klassiek of stroomafnameovereenkomst?

• Hoger rendement over levensduur

• Snelle terugverdientijd

• Geen langdurige overeenkomst

• Goedkope leningen beschikbaar

• Optioneel prestatiegericht 
onderhoudscontract

Stroomafnameovereenkomst

• Geen eigen investering

• Directe winst

• Burgerparticipatie

• Opvolging en onderhoud door 
coöperatie



Hoe prijsaanvraag zonnepanelen (klassiek model) 
indienen?  
• Via https://efficientie.veb.be/

https://efficientie.veb.be/


Hoe prijsaanvraag stroomafnameovereenkomst 
(zonnepanelen via burgerparticipatie) indienen?  
• Via https://efficientie.veb.be/

https://efficientie.veb.be/


Welke vragen heeft u?



Regeltech-
nische
optimalisatie
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1. Wat is regeltechnische optimalisatie?

• Waarom kan regeltechnische optimalisatie interessant zijn voor uw 
patrimonium?



1. Wat is regeltechnische optimalisatie?

• ‘Laaghangend fruit’ van de energiebesparende maatregelen

• Lage investering met potentieel hoge winst

• Deze eenmalige investering heb je zo weer terugverdiend, van de winsten 
geniet je jaar na jaar

• Door het bijsturen van je regelingen en instellingen kan je 20 tot 30 % 
energiebesparing verkrijgen



Waarom kiezen voor regeltechnische optimalisatie



2. Doelpubliek en doelgebouwen

• De volledige publieke sector (geen technische limieten)

• Van kleine/eenvoudige gebouwen tot grote/complexe gebouwen
• Onder complexe gebouwen wordt verstaan: 

• Gebouwen met complexe HVAC-systemen

• Gebouwen met meerdere stookplaatsen

• Centrale productie voor meerdere gebouwen op één site, …

• Bv.: WZC, ziekenhuizen, scholen, patrimonium steden en gemeenten, …



2. Doelpubliek en doelgebouwen

• Toepasbaar op breed scala van installaties

• Energie besparen door ingrijpen op bestaande regelcomponenten (en 
eventueel toevoegen bijkomende componenten)

• Studiebureau zal steeds volledig pakket van optimalisaties analyseren:

• Verwarming

• Sanitair warm water (SWW)

• Ventilatie

• Studiebureau heeft de mogelijkheid om bijkomende optimalisaties voor te 
stellen (na goedkeuring van u, de opdrachtgever)



3. Verloop van de opdracht

Doorlooptijd Opdracht +/- 35 werkdagen

Fase 4:
Voorstelling resultaten 

aan Opdrachtgever



Hoe prijsaanvraag regeltechnische optimalisatie 
indienen?  
• Via https:// efficientie.veb.be/

https://terra.vlaanderen.be/
https://efficientie.veb.be/


Welke vragen heeft u?



Licht als een 
dienst
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Licht als een Dienst | Elementen

• Ontwerpen van de nieuwe verlichtingsinstallatie
• Minimale energiebesparing
• Financiering van de materialen
• Uitvoering van de installatiewerken: projectmanagement,

installatie, programmatie, inbedrijfsname, certificatie, …
• Verzekering van de dienst en beschikbaarheid
• Verwijdering bestaande lichtinstallatie (dus niet enkel afbraak)
• Aanbieden van licht conform volgende kritische performantie-

indicatoren, zoals bepaald in de operationele en technische
bepalingen



Licht als een Dienst| Faseverloop

Voorbereiding & 
Inventarisatie 

door 
Studiebureau

Offertefase:

Mini-Competitie

Plaatsbezoek

Uitvoeringsfase:

Startvergadering

Wegname oude 
installatie

Plaatsing nieuwe 
installatie

Onderhoud-

fase
Einde

Verloop Deelopdrachten



Waarom kiezen voor Licht als een Dienst?
• Geen investeringsmiddelen nodig om Relighting door te voeren:

• U geniet sneller van de besparingen, wat dit model economisch voordelig 
maakt

• U kan uw uitgaven spreiden

• Focus op kernactiviteiten:
• Investeringsmiddelen worden vrijgehouden voor de kerntaken
• Risico ligt volledig bij de aanbieder

• Financiële gezondheid:
• Geen belasting op de balans
• Schuldgraad wordt niet verhoogd
• Oplossing voor kredietlimiet

• Vernieuwingen en investeringen buiten beleids- en beheerscyclus → snelheid!

• Budgetneutraliteit

• Impuls circulariteit en kwaliteit



Hoe prijsaanvraag licht als een dienst indienen?  

• Via https://efficientie.veb.be/

https://efficientie.veb.be/


Welke vragen heeft u?
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Klimaatengagement zorgsector, 12 januari 2017 - 13 engagementen ondertekend

• Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

• De 8 koepelorganisaties 

• Leidend ambtenaar van het beleidsdomein WVG

Streven naar jaarlijkse energiebesparing van 2,50%

• De minister stelt middelen ter beschikking om gratis energiescans uit te voeren
• VEB ondersteunt de sector hierbij
• Energiescan = eerste stap – dan ACTIE

Samen voor een beter klimaat



• Partnerschap

• Het VEB biedt juridische en projectmatige ondersteuning 
aan om de potentieelscans en EE-maatregelen uit te voeren

• Verrijking Terra met gegevens uit de sector om rapportage en 
benchmarking mogelijk te maken

• Samen met VIPA bekijken we hoe we de engagementen 
concreet vertalen

Rol VEB

https://www.vlaamsenergiebedrijf.eu/onze-diensten/energiedata


1. Gratis energiescans

2. Subsidies voor EBM TVT > 5 jaar via
• Beperkte procedure

• Uitgebreide procedure

3. EPC-premie vanuit VIPA

Steunmaatregelen



• Inschrijvingsvoorwaarden 
• Enkel na uitvoering van de energiescan
• Gebouw nog min. 25 jaar in gebruik

• Voorziening verbindt zich tot
• Data delen op Terra 
• EBM uitvoeren binnen termijn 5 jaar
• Klimaatvisieplan 
• Wetgeving overheidsopdrachten (indien van toepassing)
• Financieel draagkrachtig – 40%  

Voorwaarden voor subsidies



• Kostprijs EBM is beperkt:
• Gemiddelde kostprijs 2.000 euro/EBM
• Gemiddeld 2 maatregelen met TVT < 5 jaar per energiescan

• Heel interessante maatregelen om uit te voeren vanwege de hoge 
rendabiliteit:
• Lage investeringskost
• Hoge energiebesparing
• Of beide

• Sowieso aan te raden deze maatregelen aan te pakken (voorwaarde 
bij gratis scan)

Uitvoeren maatregelen TVT < 5 jaar



• Klimaatinvesteringssubsidie bedragen (exclusief BTW):
• 60% van geraamde kostprijs van energiebesparende maatregel EN

• maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van 
energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar.

• Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 
500.000 euro

Subsidies aanvragen - Beperkte procedure



• Klimaatinvesteringssubsidie bedragen (exclusief BTW):
• 30%, 40% of 50% van geraamde kostprijs van energiebesparende maatregel

EN

• maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van energiebesparende 
maatregel te herleiden tot 5 jaar.

• Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)

• Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de 
klimaatinvesteringssubsidies voor 'uitgebreide procedure' toekent

Subsidies aanvragen - Uitgebreide procedure



• Wederkerende subsidieoproepen:
• Eerste oproep voor subsidies: 26 september 2018
• Negende (en huidige) oproep: deadline 16 september 2022

• Procedure via Terra-platform, alsook monitoring

• https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-
duurzaam-bouwen-klimaatfonds-klimaatsubsidies

Tijdslijn Klimaatsubsidies VIPA

https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-bouwen-klimaatfonds-klimaatsubsidies


Cijfermateriaal

• Scans in aanvraag + uitgevoerd: > 2.200

• Aantal berekende maatregelen: 20.000, gemiddelde TVT 15 jaar. 

• Goed voor een investeringsbedrag van € 1.735.931.405

• Goed voor een primaire energiebesparing van 1.500.350.517 kWh/jaar en (geraamde) CO2-
besparing 217.550 ton CO2/jaar

• 1.883 maatregelen zijn uitgevoerd (= 9,4%), gemiddelde TVT 11 jaar 

• Ter waarde van € 175.903.691 

• Goed voor 320.265.306 kWh primaire energie/jaar en CO2-besparing van 46.438 ton C02/jaar

• Gemiddeld 9 maatregelen per scan (tegenwoordig iets meer wegens striktere doelen => scan 
doelstelling 2030, audit doelstelling 2050)



Subsidies voor diepgaande renovatie 
via EPC-contract

• Het VEB biedt energieprestatiecontracten met financieringsoplossingen (Energy 
Performance Contracting of EPC) aan (in lijn met het charter dat opgemaakt werd met 
de Vlaamse Confederatie Bouw)

• 10,7 mio EUR subsidies om een grootschalig programma op te starten om duurzame 
renovatie van gebouwen in de welzijns- en zorgsector te realiseren volgens het ESCO-
model. In samenwerking met VIPA 

• VKF-middelen mede ter beschikking gesteld opdat ook minder rendabele werken aan 
de gebouwschil kunnen gefinancierd worden, teneinde toe te werken naar de lange 
termijndoelstelling: klimaatneutraal welzijns- en zorgpatrimonium tegen 2050

• Deze VKF-middelen in combinatie met de hefboom van de private ESCO-financiering, 
geeft de mogelijkheid om gebouwinfrastructuur versneld te verduurzamen

• Timing call: eind 2022



Meer 
informatie
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Meer informatie

VIPA

• https://www.departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-zorg-
voor-klimaat

• https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-
bouwen-klimaatfonds-veelgestelde-vragen-klimaatsubsidies

VEB

• https://www.veb.be/energie-besparen

• https://www.veb.be/energie-opwekken

https://www.departementwvg.be/vipa-duurzaam-bouwen-zorg-voor-klimaat
https://www.departementwvg.be/vipa-kenniscentrum-duurzaam-bouwen-klimaatfonds-veelgestelde-vragen-klimaatsubsidies
https://www.veb.be/energie-besparen
https://www.veb.be/energie-opwekken
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Regio West-Vlaanderen:      Frank Van Caeneghem

frank.van.caeneghem@veb.be

Regio Oost-Vlaanderen:       Nicolas Van Hauwermeiren      

nicolas.vanhauwermeiren@veb.be

Regio Antwerpen: communicatie@veb.be

Uw klantenverantwoordelijke contacteren

Regio Limburg en Kempen: communicatie@veb.be

Regio Brussel & Vlaams- Ruben Verhaegen

Brabant: ruben.verhaegen@veb.be

Katitsa Heylen

katitsa.heylen@veb.be

Arrondissement Leuven: An Brouns

an.brouns@veb.be

mailto:frank.van.caeneghem@veb.be
mailto:nicolas.vanhauwermeiren@veb.be
mailto:communciatie@veb.be
mailto:communciatie@veb.be
mailto:ruben.verhaegen@veb.be
mailto:katitsa.heylen@veb.be
mailto:an.brouns@veb.be


Welke vragen heeft u?



Vlaams Energiebedrijf
Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C – bus 301
1000 Brussel

+32 2 421 32 00 
www.veb.be

https://www.veb.be/

