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Rollend Capaciteitsfonds – 2Imprezs
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Rollend capaciteitsfonds 

Capaciteitsversterking bij lokale 

besturen 

via structureel energiemanagement 

en strategische vastgoed planning



agenda

1. Voorstelling Netwerk Klimaat - werking

2. Situering – uitdagingen publieke patrimonium EE en renovatie

3. Rollend capaciteitsfonds inzichten - doelstelling – rolverdeling

4. Huidige stand van zake 

5. Vervolg 
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1. Voorstelling Netwerk Klimaat (NEKL)

Kris Moonen : 

Regisseur EE Patrimonium & Renovatie

• Publiek patrimonium

• Collectieve renovatie (2022)

Ingebed binnen VVSG Dienst Omgeving & 

Klimaat Maarten Tavernier 

coördinator NEKL 

Elke de Taeye 

Communicatie 

data & tools

Leen Van Der 

Meeren

Financiering en 

& projecten

Gawein Van 

Daele

Warmte en 

ruimte

Cedric Depuydt 

Stafmedewerker 

Energie & 

Klimaat
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1. Netwerk Klimaat : renovatie publiek patrimonium adhv 4 KPI’s

CO2 & 
primaire 
energie

ENERGIE 

COMFORT

MATERIALEN 

SMART
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2. Situering – uitdagingen publieke patrimonium EE en renovatie



• Rollend Capaciteitsfonds – startvergadering - 21 oktober 20217

2. Situering – uitdagingen publieke patrimonium EE en renovatie

+

Vele nieuwe uitdagingen 

en taken hangende!

o.a. capaciteitstarief, 

variabele energieprijzen, 

energiedelen/ -

gemeenschappen, 

flexibiliteit, (L)LTRS

Warmtezonering, 

circulair (ver)bouwen ...
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2. publieke gebouwen en renovatie uitdaging - scope rollend capaciteitsfonds? 

Hoe toekomstbestendig bouwen 

functies combineren 

=> Instrumenten zoals “Strategisch 

Vastgoed plan” (SURE2050), 

GRO…  

(bijna) Budgetneutraal richting 2030 

doelstellingen, zonder lock-in’s

Rollend Capaciteitsfonds: structureel extra 

capaciteit voor actief energiemanagement en 

regie rol van lokale besturen



Ervaringen uit o.a. : 

✓SURE2050 

✓VVSG – Zorg 

✓VVSG - OVSG 

✓VVSG - INTERAFVAL 

✓VVSG – Steekproeven bij # LB’n

=> Zie cijfermateriaal hierna ter illustratie

3. Rollend capaciteitsfonds inzichten - doelstelling

Eerste vaststellingen bij lokale besturen (niet limitatief)

GEBREK aan : 

✓ Prioriteit 

✓ Tijd 

✓ Capaciteit 

✓ Budget 

NOOD aan : 

✓ VISIE : Lange termijn visie op patrimonium 

LB’n = Strategisch Vastgoed Plan (SVP)

✓ Tijd : extra VTE voor energie/klimaat 

coördinator

✓ Capaciteit : expertise & ervaring met 

opvolging / aansturing EE & renovatie 

opdrachten



3. Rollend capaciteitsfonds inzichten - doelstelling

Enkele cijfers – patrimonium (1/2) 

bron “P0 lijst” = rapportage verbruiken LB’n door Fluvius -> te valideren bij LB

80% verbruik door 61  EAN nrs (90% door 115 EAN’s) op totaal van 700 EAN’s 

=> +-30 à 55 gebouwen (schatting) 

80% verbruik door 30  EAN nrs (90% door 53 EAN’s) op totaal van 272 EAN’s  

=> +-15 à 35 gebouwen (schatting) 



3. Rollend capaciteitsfonds inzichten - doelstelling

Enkele cijfers – patrimonium (2/2)

80% verbruik door 45  EAN nrs (90% door 75 EAN) op totaal van 280 EAN’s

=> +-25 à 40 gebouwen (schatting) 



3. Rollend capaciteitsfonds inzichten - doelstelling

Enkele cijfers : audits en TVT

Zorginstelling #1: 

Obv e-scans in 14tal ZORGgebouwen : 

Mogelijke investering 2,4mio €

152k€ besparing/ j

= TVT +- 15J 

I.f.v. de uitgevoerde maatregelen: 278k€ klimaatsubsidies (VIPA)

enkel de “geen spijt” maatregelen (TVT < 2j) 

15k€ investering 

22k€ besparing 

= TVT +- 0,7J

(*) te valideren : werkelijke investering bij uitvoering  + werkelijke e-besparing na uitvoering en in combinatie met de andere maatregelen.    

Zorginstelling #2:

Obv e-scans in 16 tal ZORGgebouwen (WZC – assistentie woningen )
mogelijke investeringen : 3,7mio€ 
293k€ besparing/ j (*) 
= TVT +- 12,6j 
I.f.v. de uitgevoerde maatregelen: tot 1,1 mio€ subsidie op weerhouden 
maatregelen (twv 3,6mio) 

enkel de “geen spijt” maatregelen (TVT < 2j) 
14k€ investering 
17k€ besparing 
= TVT +- 0,9J



13

“geen spijt” maatregelen ?

• Verwarming en ventilatie
• Kloktijden corrigeren

• Sturing verbeteren (bvb CO2 sturing)

• Kringtemperaturen zo laag mogelijk (stooklijnen)

• Nachtverlaging correct instellen

• Stookgrenzen aanpassen

• Check werking kleine onderdelen (temperatuursensoren, …)

• Koeling
• Koelwatertemperatuur verhogen

• Elektrisch verbruik
• Sluipverbruik

• Grootverbruikers 

• …?...
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3. Doel Rollend Capaciteitsfonds – werkhypothese

Structureel 

vastgoed beheer 

(SVP)

Energie Efficiëntie

en 

(op termijn) 

HE / Flex
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4. stand van zake 

Oproep met 9 kandidaten => 4 geselecteerd medio september

Grote én kleine LB, spreiding geografisch, motivatie & draagvlak beleid…
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4. stand van zake 

Technische expertise : Factor4

• Proces en technische expertise "geen spijt" én strategisch vastgoed plan.

• Ervaring met ESCO – EPC – SVP facilitatie in publieke en private context.

• Verantwoordelijk voor analyse, identificeren, (laten) uitvoeren 

besparingsmaatregelen.

• Besparingen aantonen via gerichte monitoring – meetcampagne.

• Minimaal vijf gebouwen per gemeente met grootste verbruiken / potentieel 

• Grote mate van autonomie en flexibiliteit om resultaatgericht besparingen te 

realiseren
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4. stand van zake 

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI

21 oktober

1e Startsessie met 4 

gemeenten

okt - nov

info verzamelen 

plaatsbezoeken

dec

2e Startsessie, per gemeente

jan - mei

maatregelen 

implementeren/aanbesteden 

+ monitoren

Strategische 

Vastgoedplanning

Werksessie 1,

eindrapportage

Strategische 

Vastgoedplanning

Werksessie 2

‘geen spijt’ maatregelen

Structureel 

Vastgoedbeheer



• Titel van de presentatie18

4. stand van zake vooranalyse 

• Fluvius: P0-lijst + kwartuurdata

• Facturen (via leverancier)

• Google maps

• Checklist basisparameters gebouwen



19

4. stand van zake - principe meten en monitoren (“M&V”) 

M&V : 

Proportioneel en 

vereenvoudigd in functie 

van “geen spijt” 

maatregelen
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4. stand van zake - strategische vastgoedplanning - aanpak
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5. Vervolg (mits succesvolle piloot)

• Afspraak voor “terugrollen” van de NEKL voorfinanciering ontzorging & monitoring / meetcampagne

• indien aangetoonde besparingen dit mogelijk maken

• elke geïdentificeerde EE maatregel met TVT < 2j wordt uitgevoerd

• Engagement om aangetoonde besparing te laten “doorrollen”

• Op basis van de aangetoonde besparing, via een equivalent x,x% VTE voor structureel en actief 

energiemanagement 

• Energie Mgr = aanspreek punt voor versnelling van energetische renovatie: EE – EPC / ESCO –

circulariteit – andere “klimaatwerven” op grondgebied

• Gebruikmakende van ontzorging door Fluvius, VEB, expertise in de markt 

• Bovenlokale pooling nodig / nuttig van energiemgr VTE? 

• Uitwisseling inzichten 2Imprezs project - partners mbt : 

• Geen spijt maatregelen: investeringen – besparingen (berekend vs gemeten) 

• Uitdagingen expertise opbouw en structurele verankering actief energiemgt 

• Betrekken gebouwgebruikers 

• …?...



VVSG vzw • Bischoffsheimlaan 1-8 • 1000 Brussel • T +32 2 211 55 00
info@vvsg.be • www.vvsg.be

Bedankt !

Contact : kris.moonen@vvsg.be

http://www.vvsg.be/
https://twitter.com/vvsg
https://be.linkedin.com/company/vvsg
https://www.facebook.com/be.vvsg/

