Seminarie
Energiezuinige, comfortabele en toekomstbestendige gebouwen
– van ambitie tot realisatie –
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel,
Dinsdag 27 februari 2018 van 09:00 tot 13u00
In veel gebouwen wordt nog energie verspild en laat het binnenklimaat te wensen over.
Ook is er nog veel werk aan de winkel om duurzaamheids- en klimaatambities tegen 2030 te
realiseren.
Tal van bedrijven, zorginstellingen, lokale overheden en scholen zijn reeds aan de slag
gegaan met het in kaart brengen van haalbare energiebesparingsmaatregelen in gebouwen
en met het opmaken en uitvoeren van een energieactieplan. Toch worden gebouweigenaars
vaak geconfronteerd met belemmeringen waaronder de financiering van investeringen in
energiebesparingen.
Tijdens dit seminarie leert u meer over hoe u optimaal gebruik kunt maken van
energieprestatiecontracten, ESCO’s en derde partijfinanciering voor investeringen in
energie-efficiëntie, hoe u de transitie naar een circulaire economie kunt versnellen in
renovaties en hoe u kunt participeren in lerende netwerken die u zullen helpen bij het
energiezuiniger, comfortabel en toekomstbestendig maken van uw gebouw(en).

Adres
Vlaamse gemeenschap, Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel
Voor routebeschrijving zie www.vlaanderen.be/nl/ellipsgebouw

Wanneer
Dinsdag 27 februari 2018 van 9.00 tot 12.30 uur met daarna broodjeslunch en gelegenheid
tot netwerken.

Prijs
De deelname aan dit seminarie is gratis maar inschrijven is wel nodig.
U kunt zich inschrijven op www.factor4.eu/nl/seminarie-27-februari-2018

Agenda
08u30 - 09u00

Registratie deelnemers

09u00 - 09u15

Frederik Christiaens, Manager Energie Efficiëntie Vlaams EnergieBedrijf
Inleiding van het seminarie
Energiezuinige, comfortabele en toekomstbestendige gebouwen.
De uitdaging, ambities en oplossingen.

09u15 - 09u45

Johan Coolen, Factor4
Energieprestatiecontracten, basisprincipes en wat brengt de toekomst?
De Belgische markt van energieprestatiecontracten (EPC) is in volle
ontwikkeling. In deze presentatie gaat Johan Coolen in op de
basisprincipes van een energieprestatiecontract, de voordelen van EPC
en de nieuwe trends (o.a. de integratie van circulair renoveren in een
prestatiecontract).

09u45 – 10u30

Joost Declerck, Belfius Bank
Financiering van investeringen in energie-efficiëntie
Projecteigenaars kunnen zowel beroep doen op klassieke vormen van
financiering als op meer innovatieve vormen van financiering. Ook
financiering via derde-investeerders zit sterk in de lift. Europa heeft
diverse initiatieven genomen om financiering van investeringen in
energie-efficiëntie te bevorderen. Joost Declerck gaat dieper in op deze
financieringsoplossingen.

10u30 - 11u00

Sven Wuyts, Factor4
Case studie 1 - Energieprestatiecontracten in een school en in een
drukkerij
Het O.-L.-Vrouwinstituut Pulhof in Berchem en de Drukkerij Van der
Poorten in Leuven maakten beiden gebruik van energieprestatiecontracten. Sven Wuyts (Factor4) gaat dieper in op beide cases, hoe
prestatiecontracten kunnen bijdragen tot het realiseren van
energiebesparingen en binnenklimaatdoelstellingen en op de resultaten
van het door Europa gefinancierde EPC plus project gericht op het in de
markt zetten van energieprestatiecontracten door bedrijven die
samenwerken om de toegevoegde waarde van het concept te verhogen.

11u00 – 11u15

Pauze

11u15 – 11u45

Wouter Vanautgaerden, Vlaams EnergieBedrijf (VEB)
Case studie 2 - Energieprestatiecontracten in de publieke sector
Het VEB begeleidde de Universiteit Antwerpen bij het afsluiten van het
eerste energieprestatiecontract in het hoger onderwijs in Vlaanderen. De
gegunde ESCO zal zich engageren om de energiekost te verlagen door
zelf duurzame investeringen uit te voeren.
Het energieprestatiecontract van de Universiteit Antwerpen is één van
de eerste voorbeeldprojecten van dit model in de Vlaamse publieke
sector.

11u45 – 12u30

Thomas Polfliet, Vlaams EnergieBedrijf (VEB)
Lerende netwerken en het belang van data
Wil u leren hoe uw organisatie zijn steentje kan bijdragen richting een
koolstofarme samenleving? Dan kan dit helemaal gratis. Via VEB wisselen
instellingen in de publieke sector de kennis en ervaring uit die nodig is
om er tegen aan te gaan. Zo komen thema’s als financiering, techniek van
installaties en de berekening van uw eigen business case aan bod tijdens
onze themasessies. Wij lichten op deze namiddag graag de werking van
ons netwerk verder toe.
Voor bedrijven en KMOs zijn er later dit jaar vergelijkbare initiatieven
gepland die getrokken zullen worden door andere organisaties dan het
VEB.

12u30 – 13u30

Broodjeslunch en gelegenheid tot netwerken.

Voor wie is dit seminarie bedoeld ?
Dit seminarie is bedoeld voor financieel en algemene directeuren, vastgoedbeheerders, facility
managers, duurzaamheidsmanagers, milieu en klimaatverantwoordelijken.

Dit seminarie wordt gezamenlijk georganiseerd door het Vlaams Energiebedrijf en Factor4 en kwam
mede tot stand door financiële steun vanuit het H2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de
Europese Unie onder grant agreement nr. 649666.

