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WETTELIJK KADER

Art. 5: Voorbeeldfunctie van de gebouwen die eigendom zijn van de 

overheidsinstellingen

• 3% oppervlakte van de verwarmde/gekoelde gebouwen die eigendom zijn van de 

centrale overheid en door die laatste worden gebruikt, wordt jaarlijks gerenoveerd

• Minimumdrempel van 250 m²

• Gebouw = gebouwschil, uitrusting en onderdelen in verband met de exploitatie en het 

onderhoud

Art. 7: Verplichtingsmechanisme betreffende de energie-efficiëntie

• Gecumuleerde doelstelling op het vlak van energiebesparingen in het stadium van het 

eindgebruik

• Vermindering van 1,5% in de jaarlijkse energieverkoop

� PLAGE = alternatieve maatregel in het BHG
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Algemene principes van het PLAGE 

• Definities (art. 1.3.1 en art. 2.1.1)

• Gekwantificeerde doelstelling (art. 2.2.21)

• Doelgroep (art. 2.2.22 en art. 2.4.3)

• Cyclisch proces, fasen, voornaamste handelingen en termijnen (art. 2.2.23 

en 2.2.24) 

• Administratieve boete (art. 2.6.3)

• Strafrechtelijke sancties (art. 2.6.6)
8



WETTELIJK KADER

9

Praktische modaliteiten van het PLAGE 

• Definities (art. 2)

• PLAGE-protocol en tools (art. 3 en bijlage 1)

• Fase 0 (art. 3)

• Toegang tot de verbruiksgegevens (art. 4)

In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) bezorgt Sibelga u de verbruiksgegevens van de gebouwen waarvan u 

eigenaar bent.

� verbruik@sibelga.be / consommation@sibelga.be

� Faciliteiten voor de begunstigden van NRClick (Export)
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Praktische modaliteiten van het PLAGE 

• Fase 1 (art. 5 tot 10 en bijlagen)

• Fase 2 (art. 11 tot 16)

• Verplichtingen van de coördinator (art. 17)

• Verplichtingen van de organisatie (art. 18)

• Specifieke PLAGE-opleiding (art. 19 tot 23 + bijlage)

• Procedure in geval van een gelijkwaardig systeem (art. 24 + MB)

• Procedure in geval van een energieaudit (art. 25)
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Ministeriële besluiten van 07.11.2018

• houdende de inspanningsschalen in het kader van de bepaling 

van de gekwantificeerde doelstelling van PLAGE

(inspanningsschalen voor 13 categorieën)

• houdende de modaliteiten en voorwaarden van de procedure 

in geval van implementatie van een systeem gelijkwaardig aan 

PLAGE (ISO 50001, vereenvoudigde procedure)
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PLAGE-protocol

• Omvat alle voornoemde wettelijke bepalingen

• Centraal referentiedocument

• Bevat alle praktische en reglementaire bepalingen

in verband met de uitvoering van het PLAGE 
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Bijkomende tool

• Webplatform https://plage.brussels

13


