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Voor u, publieke of private beheerders van grote gebouwenparken, is PLAGE een middel om uw
plannen voor meer energie-efficiëntie in uw gebouwen te formaliseren, om de impact van de voorgenomen acties nauwkeurig te evalueren, en ten slotte om de steeds stijgende last van uw energiefactuur te beperken.
Het is hoog tijd voor actie in de strijd tegen de klimaatverandering. In het Brussels Gewest blijven
gebouwen de grootste uitstoter van broeikasgassen en de op een na grootste uitstoter van luchtverontreinigende stoffen. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen is dus meer dan
ooit aan de orde.
Daarom heeft het Gewest een verplicht hulpmiddel in het leven geroepen: het Plan voor Lokale
Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE). De PLAGE-methode, die al jaren op vrijwillige basis
wordt getest, heeft bewezen dat het mogelijk is om het energieverbruik van gebouwen aanzienlijk
te verminderen door rationeler met energie om te gaan zonder noodzakelijkerwijs grote investeringen te doen. Om die reden is PLAGE verplicht geworden voor grote gebouwenparken.
De PLAGE-aanpak is een van de hefbomen die het Gewest in staat zullen stellen om zijn internationale verbintenissen na te komen, in het bijzonder de Europese doelstellingen voor 2030 inzake
klimaat en energie, vertaald in sterke verbintenissen in het Gewestelijk Lucht-Klimaat-Energieplan,
goedgekeurd door de Brusselse regering in juni 2016: de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025
verminderen met 30% in vergelijking met 1990, en de productie van hernieuwbare energie bijna
verdubbelen.
Ook al bent u gebonden aan procedure- en resultaatsverbintenissen, toch bent u volledig vrij in het
kiezen van de middelen om dit resultaat te bereiken.
PLAGE beperkt zich echter niet tot een verplichting om het energieverbruik te verminderen. Het
is ook een geweldige hefboom om een echte cultuur van energie-efficiëntie te ontwikkelen: een
essentiële troef om zowel het milieu te beschermen als de rentabiliteit van vastgoedprojecten te
bevorderen!

Brussels Minister van Leefmilieu, Energie en Levenskwaliteit

2

HET PLAN VOOR LOKALE ACTIE VOOR HET GEBRUIK VAN ENERGIE

PLAGE IN EEN
NOTENDOP

BENT U BETROKKEN
PARTIJ?

Bent u eigenaar of gebruiker van een groot gebouwenpark op het grondgebied
van het Brussels Gewest? Dan bent u waarschijnlijk verplicht een Plan voor
Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) op te stellen. Dankzij uw
actieprogramma zal PLAGE u in staat stellen aanzienlijke energiebesparingen
te verwezenlijken in uw gebouwen.

De verplichting om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie
(PLAGE) in te voeren, geldt voor openbare of private organisaties die eigenaar
en/of gebruiker zijn van een groot gebouwenpark op het grondgebied van het
Brussels Gewest.

EEN GEKWANTIFICEERDE DOELSTELLING
Op basis van een energiekadaster van uw
gebouwen dient u een actieprogramma op
te stellen om binnen de volgende drie jaar
een gekwantificeerde energiebesparingsdoelstelling te bereiken. Door deze vermindering beperkt u de stijging van uw kosten,
vermindert u uw energiefactuur, en verbetert
u uw CO2-voetafdruk.

EEN RESULTAATSVERBINTENIS
Deze bindende doelstelling wordt bepaald
door Leefmilieu Brussel, rekening houdend
met uw werkelijke verbruik en het gebruik van
de gebouwen. U moet dit globale resultaat bereiken voor uw hele gebouwenpark. En u bent
volledig vrij wat de middelen betreft, zowel de
keuze van de gebouwen als het soort acties
dat zal worden uitgevoerd.

KEUZE VAN DE ACTIES
Zolang u uw globale doelstelling bereikt,
staat het u vrij om acties te kiezen gericht
op een rationeel energiegebruik (afstelling,

onderhoud, sensibilisering van de gebruikers...), kleine of grote investeringen, voor
het geheel of een deel van uw gebouwenpark.

DE GARANTIE VAN
BETROUWBAAR PLAN

EEN

Uw actieprogramma en de bereikte resultaten worden gecontroleerd door een
PLAGE-revisor (zie p.12 voor meer info). In
sommige gevallen zullen de resultaten beoordeeld worden op basis van het internationaal protocol voor meting en verificatie van
energieprestaties (IPMVP of International
Performance Measurement and Verification
Protocol), het meest gebruikte standaardprotocol voor het meten van het effect van
acties voor meer energie-efficiëntie.

EEN VERPLICHTE PROCEDURE
PLAGE is ontworpen om de impact van
gebouwen op het vlak van de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen en is verplicht gesteld door het Brussels wetboek
van lucht, klimaat en energiebeheersing
(BWLKE) waarin de algemene principes zijn
vastgelegd.

WIE IS ONDERWORPEN AAN
DE PLAGE-VERPLICHTING?

DE GEBOUWEN WAAROP HET
PLAN VAN TOEPASSING IS

U dient een PLAGE in te voeren in de
volgende gevallen:

In uw gebouwenpark moeten de gebouwen (of delen van gebouwen) opgenomen worden:

• u bent een onderneming, een vzw,

of een stichting en uw gebouwenpark op het gewestelijk grondgebied
is groter dan of gelijk aan 100.000 m2;

• u bent een federale of gefedereerde

instelling (parlementen, ministeries,
FOD, GOB, GGC, VGC, COCOF,
enz.): de omvang van het gebouwenpark is van geen belang;

• u bent een andere overheidsinstan-

tie (gemeentebestuur, OCMW, ION,
Europese en internationale instellingen, universiteiten, enz.) en uw gebouwenpark is groter dan of gelijk
aan 50.000 m2.

• die

op het grondgebied van het
Brussels Gewest liggen;

• met

een oppervlakte van minstens 250 m², met inbegrip van de
niet-bewoonde delen;

• waarvan u de eigenaar of de gebruiker bent.

Ook op vrijwillige basis!
Bent u niet onderworpen aan de
PLAGE-verplichting, maar wilt u het
energieverbruik in uw gebouwen verminderen? Dan kunt u de PLAGE-principes vrijwillig invoeren. Raadpleeg
de PLAGE-handleiding op de website van Leefmilieu Brussel voor meer
informatie: leefmilieu.brussels/plage

DE VOORDELEN VAN PLAGE
Het PLAGE bestaat sinds 2006 op vrijwillige basis in het Brussels Gewest. Sinds de eerste toepassing door tal
van gebouwbeheerders (met name gemeenten, scholen, ziekenhuizen en socialehuisvestingsmaatschappijen), heeft
PLAGE deze resultaten opgeleverd:
Een gemiddelde daling met 15 tot 20% van
het energieverbruik voor verwarming

 en investeringsrendement op gemiddeld
E
vijf jaar

10.000 tot 16.000 ton minder uitstoot in vier
jaar

Zonder dat de gebruikers aan comfort
inboeten

Een stabilisering en zelfs daling tot -0,6%
van het elektriciteitsverbruik
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Een lagere energiefactuur of een kostenbesparing ondanks de hogere energieprijzen
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BENT U ONDERWORPEN AAN DE PLAGE -VERPLICHTING?

EEN VEREENVOUDIGDE PROCEDURE
Een vereenvoudigde procedure

Eigenaars en/of gebruikers van aan PLAGE
onderworpen gebouwen in het BHG

Overheidsinstanties

Federale, gewestelijke of
gemeenschapsoverheden

Gebouwenpark
≥ 250 m2

Ondernemingen,
vzw's, stichtingen

grote ondernemingen

 Indien uw onderneming over een
geldige energieaudit beschikt, die
betrekking heeft op meer dan 80%
van uw gebouwenpark, kunt u de
auditgegevens in het kader van de
PLAGE-procedure hergebruiken. U
blijft echter onderworpen aan de verplichting een PLAGE in te voeren en
een gekwantificeerde energiebesparingsdoelstelling te bereiken.

• In geval van een milieubeheersysteem

Andere
overheidsinstanties

Gebouwenpark
≥ 50.000 m2

• In geval van een energieaudit voor

Gebouwenpark
≥100.000 m2

Elk gebouw of deel van een gebouw van een gebouwenpark
≥ 250 m2 is onderworpen aan PLAGE.

Als uw onderneming gecertificeerd is
volgens de ISO 50001-norm of een
energie- of milieubeheersysteem heeft
dat gecertificeerd is door een onafhankelijke instantie, dan kunt u een
vereenvoudigde procedure volgen en
bepaalde elementen van uw milieubeheersysteem hergebruiken.
g
ri n
U it vo e

Mogelijkheid tot vrijstelling

• In het geval van een energieaudit
van de milieuvergunning bij een
inrichting die als grootverbruiker
wordt beschouwd

Indien uw organisatie over een geldige energieaudit beschikt voor een
of meerdere als grootverbruiker beschouwde vestigingen die meer dan
80% van de oppervlakte van uw gebouwenpark vertegenwoordigen, dan
is uw organisatie vrijgesteld van de
PLAGE-verplichtingen. Na de geldigheidsperiode van de energieaudit
wordt uw organisatie onderworpen
aan de verplichting om een PLAGE in
te voeren.

• In geval van een Emission Trading
System (ETS)

Als uw organisatie onder het Europese
systeem voor emissiehandel valt,
is zij volledig vrijgesteld van de
PLAGE-verplichting.

MEER DAN ÉÉN PLAGE IN EEN GEBOUW
Indien meerdere eigenaars en/of gebruikers aan PLAGE onderworpen zijn binnen hetzelfde gebouw, moet
elk van hen de betreffende oppervlakte integreren in de berekening van zijn vastgoedpark. Vervolgens
moeten ze in overleg een actieprogramma uitwerken voor hun respectievelijke PLAGE.
Gemeenschappelijk gebouw

≥ 250 m2

≥ 250 m2

≥ 250 m2

< 250 m2

Organisatie A
Gebouwenpark van
50.000 m2

2.000 m²

Organisatie B
Gebouwenpark van
100.000 m2

Vrijstellingen
• In geval van een Emission Trading System (ETS)
• In geval van een geldige energieaudit (milieuvergunning) van een als grootverbruiker
beschouwde vestiging

Vereenvoudigde procedure
• In geval van een energieaudit voor grote bedrijven
• In geval van een milieubeheersysteem
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Organisatie B is eigenaar van het
volledige gebouw.
Een gedeelte wordt gehuurd
Gehuurde oppervlakte: 500 m2
Oppervlakte in eigendom: 2.000 m2
door organisatie A.
Totale oppervlakte van het
gebouwenpark voor PLAGE
= 50.500 m2

Totale oppervlakte van het
gebouwenpark voor PLAGE
= 102.000 m2

HET PLAN VOOR LOKALE ACTIE VOOR HET GEBRUIK VAN ENERGIE
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regels en de referentie-inspanningsschalen van Leefmilieu Brussel;

• Indien

gewenst, een meet- en verificatieplan (MVP) opstellen met de hulp
van een gecertificeerde professional
van uw keuze, om het IPMVP-protocol
te kunnen toepassen. Dit plan maakt
integraal deel uit van uw actieprogramma;

DE PLAGE-METHODE

• Uw voorstel tot actieprogramma voor-

Het uitwerken van een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie
(PLAGE) maakt deel uit van een circulair proces van voortdurende verbetering.
Na de identificatieperiode van uw eerste PLAGE verloopt elke cyclus in drie
fasen.

leggen aan een PLAGE-revisor. Deze
evalueert de relevantie en formuleert
indien nodig aanbevelingen;

• Een

evaluatierapport opstellen omtrent
het naleven van uw PLAGE-doelstelling;

• Dit rapport voorleggen aan uw PLAGE-revisor;

• Uw evaluatierapport en dat van de revisor
aan Leefmilieu Brussel overhandigen.

Zodra de evaluatie is doorgestuurd, begint
een nieuwe PLAGE-cyclus.

PLAGE-programma en het verslag van de revisor overhandigen aan
Leefmilieu Brussel, dat u binnen de
drie maanden na ontvangst van de
documenten officieel op de hoogte
zal brengen van de gekwantificeerde
doelstelling op het vlak van energiebesparing die u dient te bereiken.

max.12 mdn

(max. 18 mdn voor eerste PLAGE )

Evalu
atie

max. 12
maanden

Over een periode van maximaal 4 maanden

• Uw

mmering
Progra

Identificatie

Evaluatiefase

max.
4 mdn

Uitvoeringsfase
Over een periode van 36 maanden vanaf
de bekendmaking van de gekwantificeerde doelstelling

Cycli
PLAGE

• De

energieboekhouding en de acties
op het vlak van energieprestatie die
in uw actieprogramma voorzien zijn,
uitvoeren;

U it vo e

ri n

g

• De

36 mdn

ri
U it vo e
Opgelet!

DE VERPLICHTINGEN IN ELKE
FASE VAN PLAGE
Bij elke fase van PLAGE horen bepaalde
verplichtingen.

De analyse door de
revisor kan tot twee
maanden in beslag nemen, en deze maanden
moeten worden opgenomen in de wettelijk
bepaalde termijn, in de
programmeringsfase en
de evaluatiefase.

Identificatiefase voor het 1ste PLAGE
Binnen een maximale periode van 12 maanden vanaf 1 juli 2019

• Een PLAGE-coördinator aanwijzen on-

der de personeelsleden van uw organisatie;

• Uw

coördinator opleiden op het vlak
van energiebeheer en de PLAGE-methodologie;

• Uw

identificatiegegevens en die van
uw PLAGE-coördinator en van uw gebouwenpark doorgeven aan Leefmilieu
Brussel. Met andere woorden, voor elk
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begeleiding door uw PLAGE-revisor organiseren om de conformiteit
van de acties in het kader van uw
PLAGE te controleren en mogelijke
aanpassingen te overwegen als bepaalde acties in de praktijk weinig zinvol of niet haalbaar zouden zijn en het
risico meebrengen dat u uw vooropgestelde doel niet bereikt.

gebouw: locatie, oppervlakte, gebruik,
soort gebruik (huurder/eigenaar)...
Programmeringsfase

Over een periode van maximaal 18 maanden voor het eerste PLAGE en 12 maanden
voor de volgende PLAGE-plannen

• Een energiekadaster opmaken;
• Een energieboekhouding opmaken per
gebouw;

• Een

actieprogramma voor drie jaar
opmaken om het energieverbruik van
het gebouwenpark te verminderen. De
strategie die voor het hele gebouwenpark wordt voorzien, moet het mogelijk
maken een gekwantificeerde energiebesparingsdoelstelling te bereiken, die
wordt geëvalueerd op basis van de

Welk soort acties in uw programma opnemen?
U bent vrij in de keuze van het soort acties, op voorwaarde dat ze geschikt zijn om het
beoogde doel te bereiken.

Het kan gaan om acties:

• om de gebruikers in te lichten en te sensibiliseren op het vlak van rationeel energiegebruik;
• om de betrokken actoren (technische ploegen, ploegen die instaan voor het onderhoud van de technische
voorzieningen, het beslissingsteam, enz.) in te lichten en op te leiden en de energiebesparingen in hun arbeidsevaluatiecriteria op te nemen;
• om de energieregeling in de gebouwen, en dus ook het energieverbruik, te verbeteren in functie van het gebruik en de bezettingsgraad;
• om investeringen te doen op het vlak van isolatie, technische installaties (verlichting, verwarming, airconditioning, ventilatie, warmwaterproductie, enz.) of hernieuwbare energiebronnen.

HET PLAN VOOR LOKALE ACTIE VOOR HET GEBRUIK VAN ENERGIE
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DE GEKWANTIFICEERDE
PLAGE-DOELSTELLING
Het door Leefmilieu Brussel meegedeelde
niveau van primair energieverbruik (PE) dat
u na drie jaar moet bereiken, wordt uitgedrukt in kWhPE/jaar en geldt voor uw volledige gebouwenpark. Deze doelstelling
heeft een wettelijke en bindende waarde.
De berekeningswijze
Dit is het resultaat van de som van de individuele indicatieve doelstellingen bepaald
voor elk van uw gebouwen, op basis van
het werkelijke verbruik en het gebruik van
het gebouw op het moment dat het energiekadaster werd opgemaakt. Deze individuele
doelstellingen per gebouw worden berekend op basis van inspanningsschalen volgens het type gebruik. Kantoren, crèches,
scholen, ziekenhuizen, zwembaden… Er
werden dertien types van gebruik bepaald.

klassen wordt een streefpercentage toegekend. Een energie-efficiënt gebouw krijgt
dus een laag streefpercentage, of zelfs geen,
voor vermindering van het energieverbruik
toegekend, terwijl een inefficiënt gebouw
met een groot energiebesparingspotentieel
een hoog streefpercentage op het vlak van
besparingsinspanning zal krijgen.
Een resultaatsverbintenis op het niveau
van het gebouwenpark
De totale gekwantificeerde doelstelling voor
uw gebouwenpark heeft een juridische en
bindende waarde, maar de doelstelling per
gebouw is indicatief. Dit betekent dat u vrij
bent in het bepalen welke gebouwen en
energiedragers (verwarming, elektriciteit) u
wilt aanpakken en in het kiezen van de acties om het energieverbruik te verminderen.

Een grotere inspanning voor gebouwen
met lage energieprestaties
Elk type van gebruik wordt onderverdeeld
in energieklassen (of energieverbruiksintervallen in kWhPE/m²/jaar) en aan elk van deze

IN GEVAL VAN EEN OVERTREDING

Voorbeeld: hoe wordt de doelstelling van uw gebouwenpark berekend?
Stel: een administratie heeft een gebouwenpark dat uit drie kantoren bestaat. Elk gebouw draagt bij tot het vastleggen van de PLAGE-doelstelling naar rato van zijn huidige prestaties:

Bij niet-naleven van de procedure

GEBOUW A

GEBOUW B

GEBOUW C

50.000 kWhPE/jaar

4.000.000 kWhPE/jaar

20.000.000 kWhPE/jaar

Oppervlakte

1.000 m2

20.000 m2

50.000 m2

Verbruik
/oppervlakte

50 kWh/m²/jaar

200 kWh/m²/jaar

400 kWh/m²/jaar

Totaal verbruik

Verbruik
/oppervlakte
(kWhPE/m²/jaar)

Individuele doelstelling
voor elk gebouw (%)

Als u aan het PLAGE-programma onderworpen bent, moet u de procedure naleven en aan het einde van de cyclus de door
Leefmilieu Brussel meegedeelde doelstelling bereiken. Als u deze verplichting niet
nakomt, begaat u een overtreding. De toepasbare sancties variëren naargelang het
soort van overtreding.

0
tot
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153
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190

191
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228
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267
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304
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418
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645

>
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Inspanningsschaal voor kantoren of technische en administratieve diensten
PLAGE-doelstelling voor het gebouwenpark = ∑ (verbruik x doelstelling)

U riskeert een strafrechtelijke sanctie of, bij
gebrek aan een strafrechtelijke procedure,
een alternatieve administratieve geldboete.
 u de doelstelling niet haalt
Als
Dan kan u een administratieve boete verschuldigd zijn van 0,06 euro per overtollige
kWh. Deze zal echter niet worden opgelegd
in geval van bijzondere aangetoonde omstandigheden waarvan de relevantie en geloofwaardigheid beoordeeld worden in het
verslag van de PLAGE-revisor en goedgekeurd worden door Leefmilieu Brussel. Als
tijdens de programmeringsfase echter geen
meet- en verificatieplan (MVP) werd uitgevoerd, is de kans zeer klein dat het wordt
goedgekeurd!

Beroep aantekenen
• Indien u van mening bent dat de gekwantificeerde doelstelling voor uw gebouwenpark
niet haalbaar is, kunt u beroep aantekenen bij
de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bevoegd voor Leefmilieu en Energie,
binnen de 60 dagen na de kennisgeving van
de gekwantificeerde doelstelling door Leefmilieu Brussel. Dit beroep is niet schorsend.

• Indien u een administratieve boete voor het

niet-behalen van de doelstelling of niet-naleven van de PLAGE-procedure wilt aanvechten, kunt u een beroep indienen bij het Milieucollege binnen de twee maanden na de
kennisgeving van de beslissing. Als u niet akkoord gaat met de beslissing van het Milieucollege, kunt u een beroep indienen bij de
Raad van State.

Doelstelling voor dit gebouwenpark: (20.000.000 x 10%) + (4.000.000 x 4%) + (50.000 x 0%) = 2.160.000 kWhPE/jaar
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PLAGE- ACTOREN

OM U TE HELPEN

Het welslagen van uw PLAGE is grotendeels afhankelijk van een goede
coördinatie van het plan binnen uw organisatie en van de relevantie van de
voorgestelde acties op het vlak van energiebesparing. Daarom voorziet het
PLAGE-systeem in de verplichte benoeming van twee specifieke actoren: de
PLAGE-coördinator en de PLAGE-revisor.

DE PLAGE- COÖRDINATOR
Dit is een personeelslid, belast met de coördinatie en de uitvoering van PLAGE binnen uw instelling. Hij heeft een opleiding in
energiebeheer (energieverantwoordelijke) en
in PLAGE, en kan andere personeelsleden
inschakelen en/of een deel van het werk
uitbesteden, al blijft hij het enige aanspreekpunt voor Leefmilieu Brussel. Hij staat in
voor de uitvoering van alle stappen van PLAGE en voor de contacten met de betrokken
gesprekspartners (Leefmilieu Brussel, eigenaars/gebruikers, uitvoerders, PLAGE-revisor, andere PLAGE-coördinatoren binnen
dezelfde gebouwen...).

DE PLAGE-REVISOR
Dit is een expert of een studiebureau, aangeduid door Leefmilieu Brussel op basis
van een overheidsopdracht. Hij controleert
de aangeleverde informatie en evalueert het
actieprogramma en de behaalde resultaten.
Naargelang uw keuze kan de revisor dit doen
op basis van het internationale protocol voor
het meten en verifiëren van de energieprestaties (IPMVP of International Performance
Measurement and Verification Protocol).

voerde acties in overeenstemming zijn met
het programma en relevant zijn. Indien nodig
onderzoekt hij uw voorstellen voor aanpassingen om de doelstelling te bereiken. Hij is
verantwoordelijk voor het verifiëren van de
relevantie van de informatie in het evaluatieverslag, en gaat na of de gekwantificeerde
doelstelling is bereikt. Wordt de doelstelling
niet gehaald, dan beoordeelt hij de relevantie en waarachtigheid van de aangevoerde
bijzondere omstandigheden om dit onvoldoende resultaat te rechtvaardigen, in het
licht van het IPMVP-protocol.

LEEFMILIEU BRUSSEL
Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor
het administratieve beheer van PLAGE en
controleert de verstrekte gegevens, organiseert de opleidingen en legt voor elke organisatie de PLAGE-doelstelling op het vlak
van energiebesparing vast. De medewerkers
van Leefmilieu Brussel staan in voor de controle van het naleven van de PLAGE-procedure en het bereiken van de vastgelegde
doelstelling. In geval van een overtreding legt
Leefmilieu Brussel sancties op.

HET PLAGE-PROTOCOL
Dit is een praktisch document voor
de uitvoering van het PLAGE, met alle
richtlijnen en regels. Hiermee kunt u
de verplichtingen optimaal naleven en
voorkomt u verkeerde interpretaties.
Het PLAGE-protocol en het Regeringsbesluit vindt u op:
leefmilieu.brussels/plage
Contact:
plage@leefmilieu.brussels

FACILITATOR DUURZAME
GEBOUWEN
Deze dienst van Leefmilieu Brussel
helpt u gratis verder met alle mogelijke
vragen omtrent energiebesparende
maatregelen.

Contact: 0800 85 775
facilitator@leefmilieu.brussels

ENERGIEPREMIES
Deze premies zijn financiële hulpmiddelen om te kiezen voor de meest energiezuinige technieken en toestellen.
leefmilieu.brussels/energiepremies
Contact: 02 775 75 75
info@leefmilieu.brussels

Daarnaast begeleidt hij u gedurende de hele
uitvoeringsfase om na te gaan of de uitge-
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