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Betreft: aanbevelingen om het energiegebruik van de technische installaties in de gebouwen van 
de Vlaamse overheid te verminderen 

 

1. Voor wie is deze omzendbrief bestemd? 
Deze omzendbrief is bestemd voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het technische 
beheer van de installaties in een gebouwencomplex en voor de personen die binnen elk 
gebouwencomplex belast zijn met de toepassing en de bevordering van de maatregelen voor 
een rationeel energieverbruik.  

Parallel met deze omzendbrief werd de omzendbrief FM/2008/1 bekrachtigd en verspreid.  

2. Doel 
Deze omzendbrief heeft als doel aanbevelingen te formuleren om het energieverbruik van de 
technische installaties in de gebouwen van de Vlaamse overheid te verminderen. 

3. Achtergrond van deze omzendbrief 
Deze omzendbrief is een herwerking van de omzendbrief O.A.-MIN-91/1 bis - O.A.-ION-91/1 
bis, Maatregelen bestemd om het energieverbruik der verwarmings- en 
verlichtingsinstallaties te verminderen, die aangepast werd aan de huidige ontwikkelingen. 

4. Definities 
Eigenaar 

De eigenaar van een gebouw is de bestuurlijke eenheid die belast is met het beheer en 
onderhoud van dat gebouw (ook in geval van een gehuurd gebouw).  

Gebruiker 

De gebruiker van een gebouw of van een gedeelte van een gebouw is de entiteit waarvan de 
diensten de lokalen van dat gebouw of van een gedeelte van dat gebouw gebruiken. Als er 
verschillende entiteiten in het gebouw aanwezig zijn, wordt de grootste entiteit (VTE) 
beschouwd als gebruiker.  De eigenaar stelt deze lokalen ter beschikking van de gebruiker.   

Gebouwenbeheerder 

De gebouwenbeheerder staat in voor het beheer van het gebouw en van zijn installaties.  
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Als er verschillende gebruikers in hetzelfde gebouw aanwezig zijn, kunnen zij, in onderling 
overleg, één enkele beheerder aanstellen, of kunnen zij verscheidene beheerders aanstellen 
en hun onderlinge samenwerking regelen.  

Gebouwverantwoordelijke 

De gebouwverantwoordelijke is de persoon die meestal gehuisvest is binnen het gebouw en 
die voor de gebruikers van het gebouw het dagelijkse aanspreekpunt is voor alle 
gebouwgebonden materies. Hij draagt er zorg voor dat gemelde gebreken van het gebouw 
verholpen worden en dat de veiligheids- en welzijnsvoorschriften worden uitgevoerd en 
nageleefd. De gebouwverantwoordelijke voert logistieke taken uit die dienstoverschrijdend 
zijn en coördineert ze. 

Voor het technisch beheer van het gebouw en de installaties neemt de 
gebouwverantwoordelijke contact op met de gebouwenbeheerder en de preventieadviseur, 
en bepaalt samen met hen de prioriteiten voor verbetering en/of aanpassing. 

De aanwijzing en de taken van de gebouwverantwoordelijke zijn geregeld door de 
omzendbrief OA/PIWFaMa/00/1. 

Energieverantwoordelijke 

De energieverantwoordelijke van een gebouw is de persoon die over het algemeen 
werkzaam is binnen een van de entiteiten die het gebouw gebruiken en die belast is met de 
toepassing van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (REG).  

De gebruiker van een gebouw stelt een energieverantwoordelijke aan. Als er geen 
energieverantwoordelijke werd aangesteld, dan wordt de functie van 
energieverantwoordelijke uitgevoerd door de gebouwverantwoordelijke. 

Preventieadviseur 

De preventieadviseur staat de werkgever, de leidend ambtenaren en de werknemers bij voor 
de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en 
activiteiten. 

Onderhoudsfirma 

Het onderhoud van de technische installaties kan worden toevertrouwd aan een of meer 
gespecialiseerde firma’s, onder toezicht van de beheerder. 

Het gebouwencomplex 

Een gebouwencomplex is een geheel van gebouwen die:  

• op hetzelfde kadastraal perceel of op naast elkaar liggende percelen gelegen zijn, 
maar hetzelfde publieke adres hebben; 

• onder een gemeenschappelijke benaming bekend kunnen staan of aangeduid 
worden, bijvoorbeeld “Luchthaven Antwerpen”.  

Het energiepunt 

Een energiepunt is een punt waar een energiemeting mogelijk is: de beheerder van het 
gebouw beschikt over een materieel middel (teller, tanks met peilaanwijzer ... ) om het 
energieverbruik te meten. De teller wordt geïnstalleerd ter beschikking gesteld door de 
maatschappij die belast is voor distributie van de nutsvoorziening (water, aardgas, 
elektriciteit) of door de gebruiker (gasolie). Het gebruik van subtellers is een manier om het 
verbruik te detecteren van onderdelen van een gebouw met een grote impact op het 
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totaalverbruik. Voor administratieve hoofdzetels worden de nodige systemen voor controle 
en regeling vanaf afstand voorzien.   

Bruikbare vloeroppervlakte 

De bruikbare vloeroppervlakte is de som van de bruto vloeroppervlakten van alle 
vloerniveaus binnen het beschermde volume van het gebouw. 

 

5. Basisgegevens voor het energiebeleid  
Energiezorg realiseren in (overheids)gebouwen bestaat uit een aantal stappen: 

• inventariseren van de gebouwen en technische uitrusting; 
• het energieverbruik volgen door middel van een energieboekhouding; 
• zicht krijgen op het besparingspotentieel van de gebouwen door middel van een 

energieaudit; 
• per gebouw een plan van aanpak opstellen voor mogelijke investeringen die de 

energie-efficiëntie van de gebouwen verbeteren.   

In de volgende hoofdstukken worden die stappen verder besproken. 

5.1  INVENTARIS GEBOUWEN EN TECHNISCHE UITRUSTING 
De entiteit beschikt in de eerste plaats over een inventaris of een betrouwbaar 
adressenbestand en heeft daarin een onderscheid gemaakt tussen de te volgen gebouwen 
of gebouwencomplexen en die welke door speciale omstandigheden niet in aanmerking 
komen voor het volgen van het energieverbruik.  

Dat adressenbestand is digitaal en kan geraadpleegd worden via de beschikbare 
informaticamiddelen (internet). De informatie wordt minstens jaarlijks geactualiseerd. De 
entiteiten kunnen daarvoor gebruikmaken van de Archibus Database van de afdeling 
Gebouwen van het Agentschap voor Facilitair Management. 

De basisinformatie van een gebouw omvat ten minste gegevens over de 
gebouwverantwoordelijke, de gebouwenbeheerder, de energieverantwoordelijke, de 
bruikbare vloeroppervlakte naargelang van het type, het bouwjaar, het gebruik, de 
aanwezige nutsvoorzieningen, de keuringen, de basisinfrastructuur voor verwarming, de 
plannen, de vergunningen (o.a. milieuvergunningen) en de bezetting. 

5.2 ENERGIEBOEKHOUDING  
Een energieboekhouding is een controle-instrument voor energiezorg dat het energie- en 
waterverbruik van gebouwen in beeld brengt en analyseert. Een energieboekhouding is 
gebaseerd op een regelmatige registratie, analyse en rapportage van het elektriciteits-, 
brandstof- en waterverbruik. Daarbij worden de opgemeten verbruiken vergeleken met 
referentiewaarden en verwachte verbruiken. 

In elk gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte van groter dan1000 m2 waar entiteiten van 
de Vlaamse overheid gehuisvest zijn, neemt de aangestelde energieverantwoordelijke 
maandelijks het verbruik op van alle energiepunten van het gebouw. Dat kan handmatig 
gebeuren door op vaste tijdstippen de meterstanden van de meters van de maatschappijen 
die zorgen voor de nutsvoorzieningen op te nemen, of automatisch via energiemeters die 
aangesloten zijn op een modem, zoals bij telemetrie. Nutsvoorzieningen zijn elektriciteit, gas, 
gasolie en water. 

De energieboekhouding is digitaal beschikbaar. De meterstanden kunnen worden 
opgenomen in de software die gebruikt wordt voor het bijhouden van verbruiken. De afdeling 
Gebouwen (AFM) stelt die software ter beschikking van de entiteiten. 
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De energieverantwoordelijken vullen de resultaten van de opneming aan in de systemen 
voor energieboekhouding. Zo worden sluimerverbruiken, piekmomenten, lekken enzovoort 
opgespoord en worden acties ondernomen om ze te verhelpen en te voorkomen. 

5.3 ENERGIEAUDIT 
De energieaudit is een doeltreffend middel om een gebouw door te lichten op energetisch 
vlak en om de mogelijke energiebesparende maatregelen voor de aandachtsvelden 
organisatie, techniek en gedrag in kaart te brengen. Tijdens een energieaudit worden de 
interacties tussen de beïnvloedende factoren onderzocht en wordt een uitgebreide lijst van 
energiebesparende maatregelen opgesteld. Die energiebesparende maatregelen worden 
begroot op investeringskosten, besparingen en terugverdientijd in de loop van de volgende 
jaren. 

In het kader van het energieprestatiecertificaat zal voor elk gebouw met een bruikbare 
vloeroppervlakte van groter dan1000 m2 waar entiteiten van de Vlaamse overheid gehuisvest 
zijn een energetische doorlichting gebeuren die leidt tot een adviesdeel op het certificaat. 

Naar aanleiding van dat adviesdeel kan beslist worden om een diepgaandere (thematische) 
audit te laten uitvoeren.  

5.4 PLAN VAN AANPAK GEBOUW 
Aan de hand van de energiebesparende maatregelen die gedetecteerd werden tijdens de 
audit en aan de hand van de terugverdientijd van de maatregelen, wordt voor elk gebouw 
jaarlijks een plan van aanpak opgesteld, om het energieverbruik van het gebouw te verlagen.  

Dat plan van aanpak van een gebouw omvat diverse maatregelen, zowel technisch als 
gedragsmatig, om het energieverbruik van een gebouw te reduceren zonder merkbaar 
comfortverlies. 

Die maatregelen worden getoetst aan een aantal criteria, zoals 

 - terugverdientijd; 
 - besparingsvermogen; 
 - respect voor de bepalingen van de Codex (ARAB). 

6. Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen 
 
De gebruiker van een publiek gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1000 
m2, beschikt uiterlijk op 1 januari 2009, voor elk afzonderlijk publiek gebouw of gebouwsite, 
over een energieprestatiecertificaat. Publieke gebouwen die na 1 oktober 2007 door een 
publieke organisatie in gebruik worden genomen, beschikken uiterlijk vijftien maanden na de 
ingebruikname over een energieprestatiecertificaat.  
 
Het energieprestatiecertificaat wordt opgemaakt door een energiedeskundige voor publieke 
gebouwen en bevat de volgende gegevens: 
 
1° de datum van opmaak van het energieprestatiecertificaat; 
2° de uitdrukking van de energieprestatie van het gebouw aan de hand van het kengetal; 
3° de referentiewaarden met betrekking tot de geldende minimumeisen en de benchmarks, 
of een verwijzing ernaar; 
4° de aanbevelingen voor de kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie van het 
gebouw, die minstens betrekking hebben op: 

a) de thermische kenmerken van het gebouw; 
b) de verwarmingsinstallatie en warmtevoorziening; 
c) de installatie voor ventilatie; 
d) het gebruik van passieve zonne-energie en zonnewering; 
e) de koelinstallatie; 
f) de ingebouwde lichtinstallatie; 
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g) het gebruikersgedrag; 
h) het energiezorgsysteem als dat beschikbaar is. 

 

7. Aanbevelingen 
De hieronder vermelde aanbevelingen zijn opgesomd ter ondersteuning van de 
gebouwverantwoordelijke en de gebouwenbeheerder. 

De aanbevelingen zijn een aanvulling op de aanbevelingen van omzendbrief FM/2008/1 voor 
de gebruikers van het gebouw. Dit hoofdstuk volgt dan ook dezelfde indeling. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Energiezuinig gebruik verwarming en koeling 
- Beperken van het gebruik van sanitair warm water 
- Energiezuinig gebruik verlichting 
- Voorkeur voor gebruik van de trap in plaats van de lift 
- Vermijden van gebruik van verplaatsbare huishoudapparaten 
- Uitschakelen toestellen bij niet-gebruik 
- Energiezuinige keuze van ICT ruimten 

 

Nota vooraf: deze aanbevelingen zijn niet in tegenspraak met de Codex (ARAB). 

7.1 ENERGIEZUINIG GEBRUIK VERWARMING EN KOELING  
Tijdens het stookseizoen moet de temperatuur in de openbare gebouwen aan onderstaande 
twee eisen voldoen. Energiezuinig gebruik van verwarming en koeling houdt daar rekening 
mee. 

1. Het thermische comfort 

Het thermische comfort is voldoende hoog zodat de kwaliteit van het werk en de gezondheid 
van de gebruiker niet in het gedrang komen. 

2. Het rationeel energieverbruik 

De verwarming van een openbaar gebouw vertegenwoordigt een niet te verwaarlozen deel 
van de exploitatiekosten. De verhoging van de temperatuur met 1 °C brengt een extra 
verbruik mee van ongeveer 6 à 7 %.  

7.1.1. Temperatuursvoorschriften 

a. In de kantoren van de openbare gebouwen is tijdens de bezettingsuren en tijdens het 
stookseizoen de richttemperatuur vastgesteld op 21 °C.  

b. In de kantoren van de openbare gebouwen is tijdens de bezettingsuren en tijdens de 
koelperiode de richttemperatuur vastgesteld op 25 °C. 

c. Zorg ervoor dat de temperatuur buiten de bezettingsuren en tijdens het 
stookseizoen wordt beperkt (’s nachts is 16 °C voldoende), behalve in uitzonderlijke 
gevallen (ziekenhuizen, wachtposten, permanentielokalen ...), waar een constante 
temperatuur zowel overdag als ‘s nachts verantwoord is. Zorg er wel voor dat de 
temperatuur niet te laag is. Bij een te lage temperatuur wordt er immers condensatie 
gevormd in de lokalen. Dat kan beter vermeden worden.  

d. Vermijd grote schommelingen van de temperatuur tijdens de bezettingsuren. In de 
eerste plaats kan een optimale afregeling van de installatie dat verhelpen. Als er dan nog 
schommelingen optreden, neem dan verdere technische maatregelen zoals het plaatsen 
van sensoren om een aparte temperatuursregeling voor de verschillende verdiepingen 
van een gebouw mogelijk te maken. 
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e. Zie erop toe dat het opvoeren van de temperatuur voor de bezettingsuren zo laat 
mogelijk gebeurt, rekening houdend met de voorwaarde dat er een aanvaardbare 
temperatuur heerst tijdens de eerste bezettingsuren. Maak daarover afspraken met de 
persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de installaties. Door klokken en 
andere digitale middelen kan het verbruik geminimaliseerd worden. Evalueer regelmatig 
de instellingen en stuur ze bij als dat nodig is. 

7.1.2. Technische installatie  

a. Een verwarmingsketel en de koelmachine kan het best jaarlijks onderhouden en 
optimaal afgesteld worden. Controleer of de onderhoudsfirma dat doet.  

b. Kijk na of de thermische installatie in het kantoorgebouw onderworpen is aan de 
verplichting om op regelmatige tijdstippen emissiemetingen te laten uitvoeren. 
Informatie daarover kunt u krijgen bij de gebouwenbeheerder.   

c. Let op de goede werking van de verwarmings- en koelelementen in de lokalen. Ga 
in het begin van het stookseizoen even na of alle elementen optimaal werken. Schakel 
de onderhoudsploeg in als een element minder goed functioneert.  

d. Controleer de temperatuur in de lokalen op een regelmatige basis. Neem klachten 
over de temperatuur ernstig en ga ter plaatse meten. Deel de resultaten van de metingen 
ook mee aan de werknemers. Zo voelt iedereen zich betrokken.  

e. Let erop dat de leidingen van de verwarmings- en koelinstallatie goed geïsoleerd 
zijn en blijven, zeker in onverwarmde ruimtes. Loskomen of zelfs ontbreken van isolatie 
kan leiden tot een groot energieverlies.  

f. Plaats tochtstrips bij slecht sluitende en oude buitendeuren en ramen, en breng 
radiatorfolie aan achter radiatoren tegen buitenmuren of koude binnenmuren.  

g. De relatieve luchtvochtigheid in de lokalen ligt tussen 40 % en 70 %.  

h. Koeling van een groot kantoorgebouw vraagt veel energie. Vandaar dat koeling in 
gebouwen het best zo veel mogelijk via natuurlijke ventilatie kan gebeuren.  

i. Zorg ervoor dat de kantoren toch nog voldoende geventileerd worden. Een algemene 
regel is een aanvoer van verse lucht met een minimaal debiet van 30 m3/(pers.h). De 
kwaliteit van de binnenlucht kan ook gemeten worden aan de hand van het verschil in 
CO2-concentratie tussen de binnen- en buitenlucht: bij een aanvaardbare luchtkwaliteit is 
dat verschil kleiner dan 1000 ppm.  

7.1.3. Sensibiliseren van de werknemers  

a. Bij centrale temperatuursregeling (verwarming-koeling) is het aangeraden om geen 
ramen te openen. Op die manier kan de installatie maximaal benut worden. Bij het 
ontbreken van een centrale temperatuursregeling worden de ramen pas geopend nadat 
de individuele verwarmings- en/of koelelementen zijn uitgeschakeld. Controleer of deze 
aanbeveling wordt gevolgd, ook buiten de bezettingsperioden. 

b. Zie erop toe dat ’s avonds de verwarmings- en koelelementen uitgeschakeld zijn. Dat 
is ook brandveiliger. 

c. Zorg ervoor dat deuren en verbindingsgangen met toegang tot niet of slechts zeer 
sporadisch verwarmde ruimten (garages, kelders, trappenzalen enzovoort) zo veel 
mogelijk gesloten worden. 

d. Zie erop toe dat automatisch sluitende deuren nooit geblokkeerd worden. 
Branddeuren of automatisch sluitende deuren die toegang geven tot de nooduitgangen 
mogen bovendien nooit geblokkeerd worden omwille van de brandveiligheid. 
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e. Sta het gebruik niet toe van bijzetradiatoren, van mobiele aircotoestellen of andere 
voorwerpen die het warmterendement van de eindtoestellen kunnen beïnvloeden. Die 
toestellen veroorzaken immers een extra energieverbruik. Een uitzondering hierop 
vormen de lokalen waarin een minimumtemperatuur, overeenkomstig Codex (ARAB), 
niet kan worden bereikt wegens een tijdelijke beschadiging van de installatie of een 
punctueel gebrek aan thermische isolatie. In ieder geval is vooraf de toestemming van de 
energieverantwoordelijke en de preventieadviseur vereist. 

f. Zorg ervoor dat radiatoren of convectoren nooit bedekt worden met bijvoorbeeld 
kleding of kantoormateriaal en dat er nooit een bureau of kast voor of gedeeltelijk voor 
een verwarmings- of koelelement wordt geplaatst. Dat zorgt immers voor een lager 
rendement van de installatie. 

g. Zorg ervoor dat alle verwarmings- en koelelementen die in dezelfde ruimte opgesteld 
zijn, op dezelfde temperatuur ingesteld staan. Als de elementen elk op een andere 
temperatuur ingesteld worden, blijft de ene koelen wat de andere verwarmt. Dat betekent 
een zeer grote energieverspilling. 

h. Spoor de werknemers aan om in de eerste plaats gebruik te maken van de 
zonnewering als de temperatuur in een ruimte hoger oploopt. Zonnewering zorgt er 
immers voor dat de koelinstallatie minder snel gebruikt wordt en dus minder energie 
verbruikt. 

i. Informeer de gebouwgebruikers over het correct gebruik van de verwarmings- en 
koelinstallatie. Een juist gebruik zorgt voor een daling van het energieverbruik! 

j. Als de lokalen beschikken over (ventilo)convectoren of radiatoren als individuele, 
aanvullende temperatuurregeling, spoor dan de gebruikers ertoe aan om die 
toestellen uit te schakelen als ze naar huis gaan. Het is niet de bedoeling dat de 
lokalen ook de hele nacht bijverwarmd worden. 

k. Breng het gebruikersgedrag optimaal in kaart en vertaal dat naar de instellingen van 
de verwarmingssystemen. 

7.2 BEPERKEN VAN HET GEBRUIK VAN SANITAIR WARM WATER 
a. Beperk de temperatuur van het sanitair warm water aan het vertrek van de 

warmwaterbereider tot 60 °C. Zorg er wel voor dat de temperatuur van het warme water 
aan het toppunt en op de retourleiding niet lager is dan 55 °C, om legionellabesmetting te 
voorkomen. Volg dus de temperatuur van het warme water nauwkeurig.  

b. Installeer in de douches spaardouchekoppen. Met een spaardouchekop kan je even 
comfortabel douchen met de helft van het water dat een normale douchekop verbruikt.  

c. Beperk het gebruik van warm water in de sanitaire ruimten. Het opwarmen van water 
kost immers veel energie. Zorg er wel voor dat het schoonmaakpersoneel steeds 
toegang heeft tot warm water. 

7.3 ENERGIEZUINIG GEBRUIK VERLICHTING  
a. Raad het gebruik van verlichting overdag tijdens periodes met voldoende 

natuurlijke verlichting op de werkplek af. De lichtsterkte op de werkplek moet conform 
de bepalingen van het Koninklijk besluit van 26 september 1966 en de toepasselijke 
Europese normen (EN 12464) zijn.   

b. Zie erop toe dat de verlichting uitgeschakeld is in kantoren, vergaderzalen en 
andere ruimtes die niet permanent bemand zijn. Archiefruimtes zijn daar een goed 
voorbeeld van. Dat geldt niet voor gebouwen waar om veiligheidsredenen een afwijking 
verantwoord is.  
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c. Breng een schakelklok, timer, bewegingsmelder of lichtsensor aan op plaatsen 
waar vaak vergeten wordt het licht uit te schakelen. Zo voorkomt u dat lampen 
onnodig blijven branden. Als u hierbij spaarlampen of tl-lampen wilt gebruiken, koop dan 
uitvoeringen die daarvoor geschikt zijn. Let er bovendien op dat het stroomverbruik van 
de sensor niet hoger is dan de besparing die erdoor wordt gerealiseerd.  

d. Zorg ervoor dat de verlichting in de gebouwen op een bepaald uur volledig 
uitgeschakeld wordt, nadat de conciërge, onderhoudsdiensten of 
gebouwverantwoordelijke gecontroleerd heeft of er niemand meer aanwezig is.  

e. Zie erop toe dat de verlichtingstoestellen zorgvuldig worden onderhouden en 
gereinigd, zodat de rendementsverliezen beperkt blijven. Door vuil en stof op de 
verlichtingsarmaturen of lampen vermindert de lichtsterkte. Het is dus noodzakelijk om ze 
regelmatig schoon te maken.  

f. Vervang gloeilampen en halogeenlampen zo veel mogelijk door lampen met een 
hoog rendement. Gloeilampen en halogeenlampen hebben een laag rendement. Maar 5 
tot 10 % van de verbruikte elektriciteit wordt omgezet in licht. Dat betekent dat 90 tot 95 
% van de elektriciteit verloren gaat als warmte. Spaarlampen en tl-buislampen 
daarentegen hebben een hoger rendement. Als de lamp gemiddeld meer dan 30 minuten 
per dag brandt, is een tl-buislamp of spaarlamp het goedkoopst.  

7.4 AANDUIDEN TRAPPENHALLEN IN DE GEBOUWEN 
Moedig gebouwgebruikers aan om meer de trappen te gebruiken. Zorg er daarom voor dat 
de trappenhallen duidelijk aangegeven zijn als trappenhal, bijvoorbeeld door middel 
van een pictogram of een pijl. 
Nooduitgangen die niet gebruikt kunnen worden om enkele verdiepingen naar boven of naar 
beneden te gaan, bijvoorbeeld omdat ze vanuit de trappenhal niet geopend kunnen worden, 
vallen hier niet onder. 

7.5 VERMIJDEN VAN GEBRUIK VAN VERPLAATSBARE HUISHOUDTOESTELLEN 
Elektrische toestellen kunnen een veiligheidsrisico inhouden. Het gebruik van verplaatsbare 
huishoudtoestellen (koffiezetapparaten, koeltoestellen …) is onderworpen aan het 
voorafgaand advies van de preventieadviseur omwille van de brandveiligheid. Als de 
preventieadviseur een positief advies geeft, koop dan het meest energiezuinige toestel. Elk 
extra apparaat verhoogt immers het energieverbruik.  

7.6 UITSCHAKELEN VAN TOESTELLEN BIJ NIET-GEBRUIK 
a. Spoor de gebouwgebruikers aan om elk apparaat onmiddellijk na gebruik uit te 

schakelen tenzij ze het apparaat kort nadien opnieuw nodig hebben. Dat is 
energiezuiniger en ook brandveiliger. Gsm-laders en koffiezetapparaten bijvoorbeeld 
verbruiken nog heel wat energie als ze langer dan nodig in het stopcontact blijven zitten.  

b. Sensibiliseer de gebouwgebruikers om tijdens de middagpauzes of als ze vertrekken 
naar een vergadering, zo veel mogelijk toestellen uit te schakelen, zoals printers en 
beeldschermen.  

c. Controleer of in lokalen die niet gebruikt worden, alle toestellen die niet constant 
hoeven te functioneren, uitgeschakeld zijn.  

d. Zie erop toe dat na de bezettingsuren alle kantoorapparatuur zo veel mogelijk wordt 
uitgeschakeld. Kantoorapparatuur (zoals computers, beeldschermen, printers en 
kopieerapparaten) gebruiken veel energie, zeker als ze lange tijd ongebruikt aan staan. 
Zet ook ventilatoren af. 
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7.7 ENERGIEZUINIGE KEUZE VAN ICT RUIMTEN 

Zorg ervoor dat de beschikbare ICT-ruimten optimaal gebruikt worden. Elke extra ICT-ruimte 
vergt immers aparte koelcapaciteit, wat aanleiding geeft tot extra energieverbruik. Vandaar 
dat het inrichten van aparte lokalen per dienst wordt afgeraden. Het delen van ICT-ruimtes is 
mogelijk. 

Als het toch noodzakelijk is om een nieuwe ICT-ruimte in een gebouw in te richten, wordt 
daarvoor toestemming gevraagd aan de gebouwenbeheerder en de 
facturatieverantwoordelijke. De toestemming van de facturatieverantwoordelijke is vereist 
aangezien hij belast is met het nemen van de nodige budgettaire beslissingen en in 
bepaalde gevallen zorgt voor het opsplitsen van de energiefacturen onder de verschillende 
bezettende diensten.  

 

 

Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur 

Geert BOURGEOIS 

Vlaams minister van Bestuurszaken, 
Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 
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