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Commissioning: een absolute aanrader !  

Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling) 

Brussel, 15 maart 2019 

Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel 

Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel 

 

Een niet-optimale werking, afwijkend verbruik, gebrek aan comfort, … bij de 

ingebruikname van een gebouw staat alles zelden al op punt. Vaak moeten installaties 

fijner worden afgesteld en hebben de gebruikers nood aan sensibilisatie en begeleiding 

om ze correct te leren gebruiken in de verschillende seizoenen. Deze acties zijn van 

cruciaal belang en commissioning is dan ook absoluut aan te raden. 

• Commissioning: wat houdt dit concreet in? 

• Wanneer moet dit worden voorzien? Hoe moet dit worden geïmplementeerd? Over 

welke periode? Waaraan moet bijzondere aandacht worden besteed? 

• Op welke tastbare resultaten kan worden gerekend? 

U bent weinig of niet vertrouwd met commissioning? U bent reeds overtuigd van het 

belang? Dit seminarie probeert te antwoorden op al uw vragen. 

Deelname: 50 €. Dit seminarie komt overeen met 6 uren opleiding voor de 

vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de 

permanente opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van 

Architecten. 

 

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen: 

www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo  

Inschrijvingen: 

klik hier 

Contact: 

opleidingendubo@leefmilieu.brussels 
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08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Moderator: Jonathan FRONHOFFS, Cenergie 

09.30 uur – Commissioningproces en duurzaam technisch gebouwbeheer. Wat houdt dit concreet in? 

Luc MEHAUDENS, Seco 

10.00 uur – Welke middelen zijn vereist om de technische installaties correct op te volgen? 

Standpunt van een opdrachtgever. 

Roland RIXEN, Comensia 

10.45 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

11.00 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

11.20 uur – Gebouwprestaties en -comfort meten. 

Welke middelen zijn onontbeerlijk voor een goede commissioning? 

Tanguy DETROZ, Dapesco 

12.05 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

12.20 uur – Lunch 

13.10 uur – Commissioning, van ontwerp tot exploitatie. 

Vergelijking van twee ervaringen van een studiebureau. 

Dietrich SCHILDERMANS, Ingenium 

13.55 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

14.10 uur – Succesvolle energieprestatiecontracten dankzij commissioning. 

Toelichting van de mogelijke formules aan de hand van ervaringen. 

Gaëtan DURVAUX, Deplasse & Associés 

15.10 uur – Feedback van een technische exploitant. 

Commissioning als middel voor dialoog tussen actoren. 

Chris SAP, TEM 

15.40 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

16.00 uur – Conclusie 

16.15 uur – Einde 
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