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A. Lexicon 

 

Programmeringsperiode 

In de Meetapplicatie van het PLAGE stemt de Programmeringsperiode overeen met de 

Referentieperiode die tijdens de Programmeringsfase van het PLAGE bepaald werd.  

Deze periode valt meer bepaald samen met de periode die is gekozen voor het verzamelen 

van de gegevens die zijn gebruikt voor de vaststelling van de doelstelling van het PLAGE.  

Het gekozen Meetprincipe zal namelijk het energieverbruik dat wordt gebruikt om de PLAGE-

doelstelling te kwantificeren, in overeenstemming brengen met het energieverbruik dat tijdens 

de Bewijsperiode is gemeten. Beide worden aangepast om het effect van veranderingen in de 

klimatologische omstandigheden en de bezetting van het gebouw teniet te doen.   

 

Bewijsperiode 

In de Meetapplicatie van het PLAGE stemt de Bewijsperiode formeel overeen met die van een 

volledig jaar dat eindigt op het einde van de Uitvoeringsfase.  

Opmerking: 

In de Uitvoeringsfase kan de Meetsoftware echter gebruikt worden om na te gaan of de 

doelstelling is bereikt, voordat met de eigenlijke Bewijsperiodemeting begonnen wordt. 

De gebruiker is volkomen vrij om gegevens in te voeren zodra het werk is voltooid.   

Bijvoorbeeld vanaf maand 8 van de Uitvoeringsfase met een wekelijkse opvolging (die een 

beter model oplevert) tot maand 24.  

Tijdens deze periode, die pas als Bewijsperiode in aanmerking wordt genomen wanneer het 

Postmodel uitdrukkelijk is gevalideerd, zal de gebruiker - na invoering van een tiental 

(ongeveer) opeenvolgende verbruiksgegevens - het volgende kunnen doen: 

1. De verhoudingen van de behaalde wekelijkse winsten met zijn oorspronkelijke 

doelstelling voor dit gebouw vergelijken;  

2. Beslissen wanneer hij, nadat hij zijn doelstelling heeft bereikt, met de 

verzameling van de Bewijsperiode van één jaar zal beginnen (in ons voorbeeld, 

bij maand 24). 
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In dit stadium zal hij alleen maar1 de verzamelde records moeten verwijderen en een wekelijks 

inzameling moeten starten tijdens de weken 24 tot 36. 

 

MVP (Meet- & Verificatieplan) 

Volgens het IPMVP-protocol is een Meet- en Verificatieplan2 een duidelijk en transparant 

beschrijvend document, specifiek voor een perimeter en project van acties ter Verbetering van 

de Energieprestatie (AVE).   

Het beschrijft alle gegevens en metingen die moeten worden verzameld, de verrichte 

prestatiecontroles en de analyse- en aanpassingsmethoden die worden gebruikt om een 

vergelijking te maken tussen het verbruik vóór en na de werken, onder overigens 

gelijkblijvende omstandigheden.   

In de versie van 2022 worden 15 essentiële punten beschreven:     

De Standaardmethode van het PLAGE houdt in dat, door het verzamelen en verwerken van 

gegevens in de Identificatie-, Programmerings- en Uitvoeringsfasen, de meeste punten van 

een MVP volgens het IPMVP impliciet worden ingevuld.   

Met name het document getiteld MVP van de Standaardmethode geeft slechts een gedeeltelijk 

overzicht van al deze gegevens die op het PLAGE-platform beschikbaar zijn. Meer in het 

bijzonder heeft het betrekking op aspecten in verband met de analyse van de gegevens en de 

wiskundige modellering ervan (om een aanpassing volgens het IPMVP mogelijk te maken) 

betreffende de: 

1. Referentieperiode: gegevens en model vóór (ante) de werken die uit de 

Programmeringsfase voortvloeien). 

2. Uitvoeringsperiode: gegevens en model na (post) de werken die uit de 

Programmeringsfase voortvloeien).  

Het rapport getiteld MVP van de Standaardmethode zal ook informatie geven over de volgende 

punten van een MVP in overeenstemming met het IPMVP 2022: 

 Punt 7: Aanpassingsmethode   

                               
1 In het algemeen verdient het de voorkeur een Model op te stellen in een "gestabiliseerde" situatie, hetgeen niet 

noodzakelijk het geval is in de periode na de Oplevering van de werken tijdens welke vaak nog oppuntstellingen nodig 

zijn.   

Hoewel het interessant kan zijn de Meetsoftware tijdens deze oppuntstellingen te gebruiken om alles zo dicht mogelijk 

op te volgen, zal het verkregen wiskundige Model "vervuild" zijn en niet de gestabiliseerde situatie weergeven die na 

deze verrichtingen verkregen wordt.   

Voor de formele Bewijsperiode verdient het daarom de voorkeur alleen "schone" gegevens te coderen, die 

overeenkomen met de toestand "na de werken", zodra deze gestabiliseerd is.   
2 IPMVP-protocol 2022, hoofdstuk 13.1 
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De Standaardmethode maakt gebruik van een mix van een zogenaamde 

"genormaliseerde" aanpassing (om in overeenstemming te zijn met de 

berekening van de PLAGE-doelstelling) en een ante-post of post-ante 

aanpassing, afhankelijk van de kwaliteit van de verkregen modellen.   

 Punt 8: Berekeningsmethodologie en Analyseprocedure   

De Standaardmethode bepaalt de passende wiskundige modellen en 

parameters om de IPMVP-vergelijking toe te passen die het best de 

energiebesparingen berekent die daadwerkelijk door de uitgevoerde werken of 

diensten worden bereikt. 

 Punt 12: Onzekerheid bij het bepalen van de gerealiseerde besparingen  

De Standaardmethode berekent de onzekerheden in verband met de gekozen 

wiskundige modellen. Indien van toepassing, die van de meters, indien deze 

niet voldoen aan de definitie van factureringsmeters volgens het IPMVP. Tot slot 

zorgt ze voor een propagatie van de onzekerheid over alle gebouwen van het 

Actieprogramma.  

 

MVR (Meet- & Verificatierapport) 

Volgens het IPMVP-protocol is een Meet- en Verificatierapport3 een document waarin de 

resultaten van de overeenkomstig het M&V-plan uitgevoerde Meet- en Verificatieacties 

worden uiteengezet.   

Overeenkomstig de voorschriften van het IPMVP zijn de frequentie en de vorm van dit rapport 

vastgelegd in de PLAGE-reglementering.   

Er wordt een Kwaliteitscontrole verricht door een persoon die gekwalificeerd is door de PLAGE-

revisor.  

 

Een door de informaticatoepassing van de Standaardmethode opgemaakt MVR geeft 

informatie over twee specifieke Perimeters: 

a) Die van het gebouw dat op dat moment in de toepassing weergegeven wordt. 

b) Die van het Actieprogramma in zijn geheel waarbij die laatste de perimeter 

vormt die gebruikt wordt om de naleving van de PLAGE-verplichtingen voor de 

lopende cyclus te bepalen. 

 

                               
3 IPMVP-protocol 2022, hoofdstuk 13.3 
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In deze Meet- & Verificatierapporten zullen de volgende punten van een aan het IPMVP 

conforme MVR gedetailleerd worden:  

1. Datum van het M&V-rapport 

2. Volledige referentie van het overeenkomstige Actieprogramma en directe 

toegang tot de MVP-gegevens voor het gebouw/Actieprogramma. 

3. Identiteit van de auteur, Coördinator van de Organisatie, alsook van de Revisor: 

de PLAGE-revisor. 

4. Gegevens geobserveerd tijdens de Opvolgingsperiode: begin en einde van deze 

periode, gegevens inzake het energieverbruik, en waarden van de 

onafhankelijke variabelen. 

5. Beschrijving en wettiging van alle correcties aangebracht aan de geobserveerde 

gegevens. 

6. Besparingen berekend in energie-eenheden, volgens de in het Protocol 

voorziene normalisering.  

 

 

Deviant: 

Van een punt, of verbruiksgegeven, wordt gezegd dat het deviant is wanneer het aanzienlijk 

afwijkt van de trend die door de andere punten, of verbruiksgegevens, wordt aangegeven.   

Deze afwijking kan verschillende oorzaken hebben. Onder andere: 

 Een coderingsfout (verbruikswaarde, of in de data)  

 Een probleem met de factuuroverdracht bij gebruik van gefactureerde gegevens 

 Een meetprobleem (bv. onderbreking of herijking van een meter) 

 Een uitzonderlijk fysiek probleem in de installatie dat heeft geleid tot een over- of 

onderverbruik (meestal in verband met onderhoud of werkzaamheden). 

 Een verandering die verband houdt met een parameter waarmee in het model geen 

rekening is gehouden (in het algemeen factoren die niet met een hoge frequentie 

veranderen, bv. één of twee keer per jaar) 

 Bij herhaling, het teken van een patroon in het model: d.w.z. een gedrag in het gebouw 

dat onder bepaalde omstandigheden sterk afwijkt, en waarvoor verschillende modellen 

zouden moeten worden opgesteld (bv. temperatuurinstelpunten van de lokalen die 

sterk worden gewijzigd door tijdschema's met onregelmatige frequenties   

Een deviant punt wekt zodoende het vermoeden van een "abnormale" werking van het gebouw. 

Als deze "abnormaliteit" bevestigd wordt door een grondige analyse waarbij de oorsprong 

ervan wordt vastgesteld, dan kan het deviante punt ofwel: 

 Uit de dataset verwijderd worden: in het geval van een duidelijk foutieve observatie 

waarvoor geen vervangende gegevens beschikbaar zijn. 

 Gecorrigeerd worden: geval van een observatie waarvoor overeenkomstige historische 

gegevens van een ander jaar beschikbaar zijn (waarvoor het verbruiksprofiel 

vergelijkbaar was met dat van het referentiejaar, behalve voor het verdachte punt). 
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 Gecorrigeerd worden: geval van een coderingsfout 

 In alle andere gevallen moet het deviante punt in de dataset worden gehandhaafd.  
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B. Algemene informatie 

Het "Meetwebplatform", beschikbaar op https://mplage.peb-epb.brussels, is het instrument 

dat u nodig hebt om uw verbruiksmodellen op te stellen en de door uw organisatie 

gerealiseerde energiebesparing te meten, hetzij met de Standaardmethode, hetzij met de 

IPMVP-methode. 

 

Dit platform is nauw verbonden met het PLAGE-webplatform dat u vooraf ingevuld moet 

hebben.  De gegevens van het PLAGE-webplatform worden ingevoerd in het Meetwebplatform, 

met name wat betreft de rollen van de op het platform aangesloten gebruikers, uw gebouwen, 

de PLAGE-doelstelling van uw organisatie, uw meters en de verbruiksgegevens. 

Het bijwerken van deze PLAGE-gegevens naar Meting gebeurt met een verschillende 

frequentie, afhankelijk van het soort gegevens, zoals hieronder gespecificeerd: 

 Gebruikersrol: eenmaal per dag; 

 Organisatie, gebouw, PLAGE-doelstelling: op het moment dat de verbinding met het 

Meetwebplatform tot stand wordt gebracht; 

 Meters en verbruiksgegevens: op verzoek (op het moment van de door de gebruiker 

gevraagde import). 

 

Als u vragen of problemen hebt bij het gebruik van deze tool kunt u contact met ons opnemen 

via plage@environnement.brussels of via de helpdesk die direct toegankelijk is op het PLAGE-

platform. 

  

https://mplage.peb-epb.brussels/
mailto:plage@leefmilieu.brussels
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C. Toegang tot het webplatform 

Er zijn twee manieren om verbinding te maken met het Meetwebplatform: 

 De directe URL: https://mplage.peb-epb.brussels 

 De koepel EPB-Desk : https://peb-epb.brussels/EPB-Desk/ 

via het 'Meting'-pictogram 

 

Figuur 1: 'Meting'-pictogram op de koepel EPB Desk 

 

In beide gevallen geldt dat, als u geauthenticeerd bent op de PLAGE-koepel, u toegang zult 

hebben tot Meting. Anders wordt u doorgestuurd naar de koepel om u te authenticeren. 

 

 

Figuur 2: Verbindingspagina van het Meetwebplatform 

  

https://mplage.peb-epb.brussels/
https://peb-epb.brussels/EPB-Desk/
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D. Navigatie  

1. Taalkeuze 

Hier kunt u kiezen tussen Nederlands en Frans. De keuze wordt gemaakt via het menu 

rechtsboven, dat op alle pagina's beschikbaar is (ziefiguur 3, oranje zone - 4). 

 

2. Uitloggen 

U kunt op elk moment uitloggen op het Meetwebplatform. De keuze wordt gemaakt via het 

menu rechtsboven, dat op alle pagina's beschikbaar is (ziefiguur 3, oranje zone - 4). 

 

3. Algemene architectuur 

Navigeren op het Meetplatform kan via drie zones: 

 De leidraad (zie figuur 3, rode zone - 1) 

 Het navigatiemenu (groene zone - 2) 

 De hoofdinhoud van de pagina (blauwe zone - 3)  

 

 

Figuur 3: Illustratie van de navigatietools op het Meetwebplatform 

 

 

 

  

1 

2 

3 
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4. Voorstelling van de platformpagina's 

Als gebruiker navigeert u tussen 4 hoofdpagina's: 

 

1. De pagina van alle Actieprogramma's, toegankelijk via de items "Actieprogramma's" (zie 

figuur 4, groene zones - 1):  

 

Figuur 4: pagina over de actieprogramma's 
 

In dit scherm kunt u alle Actieprogramma's zien waaraan u bent verbonden, als u meerdere 

organisaties vertegenwoordigt of voor meerdere organisaties werkt (zie figuur 4, rode 

zone - 2), en kunt u de meters en bijbehorende gegevens importeren uit het PLAGE-

webplatform door te klikken op de knop "meters importeren uit PLAGE" (zie figuur 4 

blauwe zone - 3). 

 

2. De pagina in verband met het geselecteerde Actieprogramma: 

 

Figuur 5: Weergave van de pagina "Bekijk actieprogramma" van het geselecteerde 

Actieprogramma 

 

 

1 

2 

3 
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Hier vindt u verschillende indicatoren die verband houden met de programmerings- en 

bewijsperiodes, alsook de mogelijkheid om Meet- en Verificatieplannen (MVP) en Meet- 

en Verificatierapporten (MVR) te genereren en te raadplegen op het niveau van het 

actieprogramma. 

 

De indicatoren van de programmerings- en bewijsperiodes zijn: 

 Gebouwen worden ingevoerd: geeft het aantal gebouwen aan waarvoor ten 

minste één meter is ingevuld, op het totale aantal gebouwen dat bij het 

actieprogramma hoort. 

 Gebouwen voltooid: geeft het aantal gebouwen aan waarvan alle meters zijn 

gevalideerd, vergeleken met het totale aantal gebouwen dat bij het 

actieprogramma hoort. 

 Een indicator onderaan het kader geeft in sommige gevallen aan dat het 

aanbevolen is dat 1 of meer meters door uw PLAGE-revisor worden gecontroleerd. 

Deze indicatie verschijnt wanneer een of meer devianten in de dataset 

voorkomen, na behandeling van de devianten. 

Als er voldoende gegevens zijn ingevoerd in de programmerings- en bewijsperiodes, 

verschijnt het bereikte besparingsniveau van het gebouw, berekend op basis van de in 

PLAGE ingevoerde gegevens, in het vak "Energiebalans" rechtsonder (let op: dit is niet het 

geval in figuur 5 Figuur 5, wel in figuur 6).   

In dit kader vinden we verder ook de volgende informatie terug: 

 de verwachte (primaire) energiebesparing, gebouw per gebouw; 

 de PLAGE-doelstelling, afkomstig van het PLAGE-webplatform. 

 

 
U geeft in het PLAGE-platform gebouw per gebouw aan welke winsten aan elk van de geplande verbeteringen 
verbonden zijn. De totale winst van alle verbeteringen kan niet worden berekend als een eenvoudige som van 
de winst van elke actie, aangezien er interacties kunnen zijn tussen de verbeteringen. De verwachte (primaire) 
energiebesparingen die u moet aangeven in het Meetplatform, op het niveau van de gebouwweergave, 
moeten consistent zijn met de acties en winsten die in PLAGE worden gerapporteerd, rekening houdend met 
deze interacties.  Deze verwachte (primaire) energiebesparingsinformatie is echter slechts een ijkpunt voor u. 
Fouten in de beoordeling van de interacties zullen geen nadeel opleveren.  
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3. De pagina in verband met het geselecteerde gebouw:  

 

Figuur 6: Weergave van de pagina “Gebouwweergave” van het geselecteerde gebouw 
 

Dit scherm is hetzelfde als dat van het Actieprogramma, maar dan op gebouwniveau, en 

heeft dezelfde functionaliteiten. Verder is het ook in dit scherm dat u het volgende kunt: 

o De berekeningsmethode kiezen (STANDARD/IPMVP) (zie figuur 6, groene zone - 1) 

o De datums van de programmerings- en bewijsperiode voor het gebouw bepalen 

(de in het PLAGE-webplatform vermelde data zijn desgevallend indicatief) (zie 

figuur 6, blauwe zones - 2) 

o Een invoerveld voor de verwachte (primaire) energiebesparing in verband met het 

gebouw (waarmee een opvolgingsgrafiek kan worden verkregen) (zie figuur 6, 

rode zone - 3) 

 

4. De pagina in verband met de geselecteerde meter: 

 

Al naargelang u met de IPMVP- of de Standaardmethode aan het werken bent, zijn er twee 

hoofdvisuals beschikbaar. 

 

Voor de Standaardmethode heeft u drie tabbladen (zie figuur 7, rode zone - 2):  

 het 'meterinvoer'-tabblad (met een invoertabel),  

 het 'factuurinvoer'-tabblad (om uw facturen te uploaden en het jaarlijks 
totaalbedrag in te voeren), 

 en een tabblad met indicatoren met de belangrijkste resultaten van de 
berekeningen die door het Meetwebplatform zijn uitgevoerd.  

 

Voor de IPMVP-methode beschikt u over twee tabbladen (zie figuur 8, groene zone - 1):  

 een om de gegevens in verband met de meter in te voeren, in de vorm van een 
formulier.   

 de andere om de bestanden met betrekking tot de IPMVP-methode voor deze 
meter te uploaden.   

 

1 

2 

3 
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Figuur 7: Weergave van de pagina “Meterweergave” van de geselecteerde meter 

(Standaardmethode) 

 

 

 

Figuur 8: Weergave van de pagina “Meterweergave” van de geselecteerde meter (IPMVP-

methode) 

 

  

1 

1 

2 
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E. Programmeringsperiode 

1. Gemeenschappelijk deel 

1.1. Selectie van een Actieprogramma 

Nadat u zich hebt aangemeld op het Meetwebplatform, komt u op de pagina met de 

Actieprogramma's die u op het PLAGE-webplatform hebt ingevoerd.   

 

 

Figuur 9: Startpagina waarop u een Actieprogramma kunt selecteren 

 

U kunt dan het Actieprogramma selecteren waaraan u wilt werken. 

In dit stadium kan ook alle informatie met betrekking tot de in PLAGE ingevoerde meters 

worden geïmporteerd (zie verder, hoofdstuk 1.6.1). 

 

1.2. Selectie van een gebouw 

In het Actieprogrammascherm selecteert u een specifiek gebouw uit de lijst van de vermelde 

gebouwen (zie figuur 10, groene zone - 2), of met behulp van het navigatiemenu links (blauwe 

zone - 1). 
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Figuur 10: Weergave van de pagina "Bekijk actieprogramma" waarop u een gebouw kunt 

selecteren 

 

1.3. De berekeningsmethode op gebouwniveau 

selecteren 

Voor elk gebouw van uw Actieprogramma kunt u kiezen tussen de 'Standaard'- en de 'IPMVP'-

meetmethode. U dient uw keuze te specificeren op het gebouwweergaveniveau door een 

selectie te maken in het vervolgkeuzemenu: "Standard" of "IPMVP" (zie figuur 11, groene zone 

- 1).  

 

 

Figuur 11: Weergave van de pagina “Gebouwweergave” waarop u de gewenste meetmethode 

kunt selecteren (Standaard of IPMVP) 

 

  

1 

1 

2 
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1.4. De datums van de programmeringsperiode en 

de bewijsperiode invoeren 

De gebruiker voert de begin- en einddatum van de programmeringsperiode en de 

bewijsperiode op het gebouwweergavescherm in (zie figuur 12, groene zones - 1). Deze 

velden worden gebruikt om de consistentie van de later verstrekte verbruiks- en 

bezettingsgegevens te controleren.  Bij inconsistentie verschijnt een waarschuwingsbericht. 

De datums van de bewijsperiode kunnen achteraf ingevoerd worden.  

Standaard worden de data van de programmeringsperiode ingevuld aan de hand van de op het 

PLAGE-platform beschikbare informatie.   

 

 

Figuur 12: Weergave van de pagina "Gebouwweergave" voor de invoer van de datums van de 

programmeringsperiode en de bewijsperiode.  

1 
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1.5. Verwachte (primaire) energiebesparing ingeven 

In het gebouwweergavescherm raden wij u aan om de (primaire) energiebesparing in te voeren 

die u verwacht te bereiken in het geselecteerde gebouw, volgens het Actieprogramma dat u 

hebt opgesteld (zie figuur 13, groene zone - 1). Zo kunt u, dankzij de indicator die dit scherm 

bevat, nadat de gegevens voor de bewijsperiode zijn ingevoerd, visueel controleren of de 

bereikte besparingen overeenstemmen met de doelstelling die u voor dit gebouw hebt 

vastgesteld.   

 

Figuur 13: Weergave van de pagina “Gebouwweergave” (primaire) 

energiebesparingsinformatie 

 

1.6. Meters aanmaken 

Een meter vertegenwoordigt het eindknooppunt in de boomstructuur 

"Actieprogramma/gebouw/meter" van het meetplatform.  Het is in dit knooppunt dat alle 

informatie met betrekking tot de door deze meter gemeten energievector zal worden 

gevonden. Deze gegevens zijn essentieel, ongeacht de gebruikte meetmethode (IPMVP, 

Standaardmethode). 

 

1.6.1. Op het niveau van de Actieprogramma's, via import 

vanuit PLAGE 

Op de Actieprogrammapagina (zie figuur 9) kunt u klikken op de knop "Meters importeren 

vanuit PLAGE". Daarop zal er dan een dialoogvenster geopend worden waarin u het (de) 

betrokken actieprogramma('s) kunt selecteren, of zelfs alleen bepaalde gebouwen binnen een 

actieprogramma, of bepaalde meters binnen gebouwen, door op het kruisje te klikken (zie 

figuur 14, groene zone - 1).   

 

 

1 
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Figuur 14: Dialoogvenster voor de import van de PLAGE-meters van de Actieprogramma's 

 

In dit stadium heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u, naast de meters, al dan niet de 

verbruiksgegevens wilt importeren die in het PLAGE-webplatform werden ingevoerd (zie figuur 

14, blauwe zone - 2). 

Als u beslist de verbruiksgegevens te importeren, moet u vervolgens de begin- en einddatum 

van de in aanmerking te nemen periode invoeren.  Het platform zal dan alle gegevens 

importeren die tussen deze twee data op het PLAGE-webplatform beschikbaar zijn. 

 

 
Alleen de meters die aanwezig zijn op het PLAGE-platform en nog niet geïmporteerd zijn in het 
Meetwebplatform zijn zichtbaar in het dialoogvenster. Eenmaal geïmporteerd, zijn de meters niet langer 
toegankelijk in de boomstructuur van het dialoogvenster. 

 
Om verbruiksgegevens te importeren, mag u niet vergeten om het vakje "Importeer ook de verbruiksgegevens 
van PLAGE" aan te vinken. 

 

1.6.2. Op het niveau van de gebouwen 

Op het gebouwweergaveniveau kunt u een meter aanmaken door op de knop "Toevoegen" te 

klikken (zie figuur 15, blauwe zone - 1) Wij herinneren u eraan dat alleen de hoofdmeters van 

het gebouw moeten worden ingevuld (geen submeters).  

 

Figuur 15: Pagina “Gebouwweergave”, aanmaak van een meter 

  

1 

2 

1 



Versie april 2022 [22]  

Het invoerscherm dat verschijnt (zie figuur 16) vraagt u om het volgende in te vullen:   

 De naam van de meter; 

 De energievector, uit een lijst van energievectoren gedefinieerd in het PLAGE-kader; 

 Het categoriegebied, uit een lijst van categorieën gedefinieerd in het PLAGE-kader. 

 Een extra veld om alle informatie in te vermelden die nuttig zou zijn om de meter beter 

te beschrijven. 

 

Figuur 16: Venster voor het invoeren van gegevens om een meter toe te voegen. 

 

 

 

1.7. Verrichtingen op de meters 

1.7.1. Selectie van een meter 

In het gebouwweergavescherm kunt u een specifieke meter selecteren uit een lijst van meters 

door op het oog te klikken (zie figuur 17, groene zone - 2) of met behulp van het 

navigatiemenu links (zie figuur 17, blauwe zone - 1).  
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Figuur 17: Pagina “Gebouwweergave”, selectie van een meter 

 

1.7.2. Verwijdering van een meter 

De gebruiker kan geen meter verwijderen. Hij moet dit aan de revisor vragen. 

 

1.7.3. Wijziging van een meter 

U kunt op elk moment de gegevens met betrekking tot de meter wijzigen door op het 

potloodpictogram te klikken dat bij de meter hoort (groene zone in figuur 17 - 2), of in het 

meterweergavescherm door op het potlood te klikken dat bij de meterinformatie hoort (groene 

zone in figuur 7 - 1). 

 

  

1

2
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2. Invoer van de gegevens in Standaardmethode 

2.1. De verbruiksgegevens invoeren 

Alle verbruiksgegevens moeten beschouwd worden als gegevens: 

 In kWh CBW voor brandstoffen; 

 In kWh voor elektriciteit. 

2.1.1. Keuze van de tijdstap 

Eenmaal in het meterweergavescherm kunt u de voor de gegevens gekozen tijdstap 

("tijdelijkheid") aangeven (zie figuur 18, groene zone - 1). Er worden 3 mogelijkheden 

geboden:  

 Wekelijks 

 Maandelijks 

 Jaarlijks 

Deze keuze beïnvloedt de grootte van de voorgestelde gegevensinvoertabel, onder de 

keuzeknop van de tijdstap.   

 

 
Er zij echter op gewezen dat, ongeacht de gekozen tijdstap, de tabel zal worden aangepast op het moment dat 
de gegevens worden ingevoerd (als de tijdstap bijvoorbeeld maandelijks is en u 13 gegevens invoert, zal 
automatisch een regel worden toegevoegd aan de oorspronkelijke tabel van 12 regels). 
Er zij ook op gewezen dat in het geval van de keuze van de jaarlijkse tijdstap, de knop "berekenen" niet meer 
beschikbaar is. Met deze toets wordt het statistisch model voor het gebouw tijdens de 
programmeringsperiode berekend, op basis van de verbruiksgegevens en de onafhankelijke variabelen weer 
en bezetting.  Een statistisch model kan echter alleen worden opgebouwd uit een aantal gegeven punten. Voor 
dit specifieke geval van een enkel punt dat voor de programmeringsperiode is ingevoerd, ontwikkelt het 
Meetwebplatform een specifieke modelleringsprocedure die hoofdzakelijk is gebaseerd op de gegevens die 
tijdens de bewijsperiode zijn ingevoerd (POST-ANTE-methode beschreven in het PLAGE-protocol).   

 

Figuur 18: 'Meterweergave'-pagina, keuze van de tijdstap  

1 
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2.1.2. Manuele invoer van gegevens 

In de gegevenstabel kunt u de gegevens handmatig invoeren door te dubbelklikken op het 

vakje dat u wenst in te vullen.  Vervolgens geeft u in de kolommen "Startdatum" en "Einddatum" 

de verbruiksgegevens op (in berekende kWh) gemeten over de door u aangegeven periode. 

U kunt ook gegevens rechtstreeks in de tabel "kopiëren en plakken", als u een reeds ingevulde 

gegevensbron hebt met het formaat: begindatum / einddatum / verbruik (in kWh). 

 

Voorbeeld van een compatibel formaat op het niveau van de gekopieerde bron 

01/01/2018 31/01/2018 1342666,0 

01/02/2018 28/02/2018 1564651,1 

01/03/2018 31/03/2018 1384311,05 

 

 
Verbruiksinformatie wordt verkregen uit 'index'-gegevens (de op de meter afgelezen informatie) door het 
verschil te maken tussen twee grootheden.  Als de meter bijvoorbeeld 125.786 kWh aangeeft op 01/01/2020 
en 225.790 kWh op 31/12/2020, moet u de overeenkomstige datums invoeren en 225.790 - 125.786 = 100.004 
kWh in de 'Verbruik'-kolom zetten. 
Opgelet: als de meter geen indicatie in kWh geeft, is een extra omzettingsstap nodig. Het eindresultaat van 

het aftrekken van de indexen moet worden vermenigvuldigd met de juiste omrekeningscoëfficiënt, zoals 

gebruikt bij het invoeren van de verbruiksinformatie in het PLAGE-webplatform, volgens de instructies in de 

gebruikershandleiding van het PLAGE-webplatform, aangegeven bij punt D2: module "Energieboekhouding". 

 

2.1.3. Csv-import van gegevens 

De verbruiksgegevens kunnen ook worden geïmporteerd vanuit de 'Meterweergave'-pagina.  

In dat geval moet u op de knop "Data importeren" klikken (zie figuur 19, groene zone - 1).  

 

 

 

Figuur 19: Meterweergave, csv-import van verbruiksgegevens 

 

1 
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Daarop zal dan een dialoogvenster verschijnen (zie figuur 20). Door op "Importeren vanuit een 

CSV" te gaan staan (standaard geselecteerd), vervolgens "verbruiksgegevens" te selecteren 

(standaard geselecteerd) in het deel "data type" en tot slot het csv-bestand in te voegen in het 

deel "uw csv-bestand", importeert u uw csv-bestand met de verbruiksgegevens. 

 

Figuur 20: Dialoogvenster voor de invoer van verbruiksgegevens, csv-import 

 

 
Formattering die moet worden gerespecteerd voor de import van csv-gegevens: de kolommen moeten in 
dezelfde volgorde worden weergegeven als op het Meetwebplatform.  De eerste lijn moet een lijn met 
kolomnamen bevatten, maar de kolomnamen hebben geen invloed op de import en worden zelf niet 
geïmporteerd. 
 
 

Voorbeeld van een compatibel formaat op het niveau van de geïmporteerde bron  

Startdatum Einddatum Verbruik 

01/01/2018 31/01/2018 1342666,0 

01/02/2018 28/02/2018 1564651,1 

01/03/2018 31/03/2018 1384311,05 
 

2.1.4. Import van gegevens vanuit het PLAGE-webplatform 

Door in hetzelfde dialoogvenster als voor de csv-import maar op "Importeren uit PLAGE" te 

klikken (zie figuur 21), kunt u de gegevens van een meter ophalen die in het PLAGE-

webplatform ingevoerd zouden zijn. 

Daartoe hoeft u alleen maar de begin- en einddatum in te voeren van de periode waarvoor u 

de gegevens wenst op te halen.  Alle verbruiksgegevens die tussen deze datums in het PLAGE-

webplatform beschikbaar zijn, zullen dan worden geïmporteerd. 



Versie april 2022 [27]  

 

Figuur 21: Dialoogvenster voor de invoer van verbruiksgegevens, import vanuit het PLAGE-

webplatform 

 

2.2. Oppervlaktecorrecties invoeren 

Indien nodig, kunt u gegevens invoeren in het veld "Aftrek_toegestaan". Dit is het verbruik dat 

moet worden afgetrokken dat verband houdt met externe oppervlakten of beperkingen, zoals 

beschreven in bijlage 1 van deze handleiding en gevalideerd door uw revisor.  De correctie 

moet vergezeld gaan van de invoer van een code in het veld "Verantwoording_Aftrek". Deze 

code wordt vermeld in de bovengenoemde nota.  Alle bewijsstukken (verklarende nota, 

berekeningsnota, enz.), gevalideerd door uw revisor of LB, gekoppeld aan deze 

verantwoordingscode (vermelding van de code en de toepassingsdatums van de aftrek op elk 

document) moeten worden geïmporteerd in het PLAGE-webplatform, deel documenten: Extra 

bestanden. 

 

2.3. De bezettingsgegevens invoeren 

Het Meetwebplatform maakt de optionele invoer mogelijk van bezettingsgegevens of andere 

factoren die het energieverbruik kunnen beïnvloeden (bv. het aantal maaltijden in een 

industriële keuken of restaurant), indien de gebruiker daarover beschikt. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat de rijkdom, relevantie en nauwkeurigheid van de door het platform 

geproduceerde wiskundige modellen, met name die met betrekking tot het 

elektriciteitsverbruik, over het algemeen toenemen wanneer bezettingswaarden van gebouwen 

die van invloed kunnen zijn op het energieverbruik, in het model worden opgenomen (zie ook 

PLAGE-protocol §4.6.4).  Het is niet nodig te beslissen over de relevantie hiervan (tenzij ze 

constant zijn in de tijdspanne van de betrokken meetperiode), de software zal zelf bepalen of 

deze extra variabele al dan niet moet worden behouden.  

 

Om bezettingsgegevens in te voeren, moet u rechtsboven in de tabel met gegevensinvoer een 

of meer kolommen met bezettingsgegevens toevoegen door op het kruisje te klikken.  



Versie april 2022 [28]  

Vervolgens moet u de naam van de ingevoerde bezettingsvariabele opgeven (b.v. 

"maandelijkse_bezetting" of "bezet_kantoor") en een eventuele beschrijving ervan.   

 

 
De naam van de bezettingsvariabele mag geen spaties bevatten. Als u een naam met een spatie invoert, zal de 
software deze automatisch vervangen door een "_". Als u vervolgens de csv-import wilt gebruiken (zie 
hieronder), moet u ook een "_" gebruiken in plaats van een spatie. 

 

 

2.3.1. Manuele invoer van gegevens 

Zodra de kolom(men) met bezettingsgegevens is/zijn aangemaakt, kunt u de gegevens 

handmatig aanvullen door te dubbelklikken op de cellen of door een dataset naar de kolom te 

kopiëren. 

 

Voorbeeld van een compatibel formaat op het niveau van de gekopieerde bron  

2403,1 

3128,6 

1646,9 

 

2.3.2. Csv-import van gegevens 

U kunt ook een bestand met bezettingsgegevens importeren. Deze import gebeurt, net als de 

import van het energieverbruik, via de knop "Gegevens importeren". Bij "Data type" moet de 

keuzemogelijkheid "Bezettingsgegevens" geselecteerd zijn. 

 

Figuur 22: Dialoogvenster voor de invoer van bezettingsgegevens, csv-import 

 
De te respecteren opmaak is als volgt: bestand dat alleen de te importeren bezettingsvariabele(n) bevat (geen 
datumkolommen!), kolomnaam op de eerste lijn, variabelenaam identiek aan de in het platform gebruikte 
naam (respecteer het gebruik van hoofdletters). 
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Het platform eist dat alle lijnen voor alle gegevens worden ingevuld, op tijdsintervallen die worden geacht 
overeen te komen met de invoerintervallen van de verbruikswaarden (bijvoorbeeld indien de 
verbruikswaarden ingevoerd werden van de 1e van de maand tot de laatste dag van de maand voor een 
volledig jaar, wordt verwacht dat het bestand een kopregel bevat en 12 regels met gegevens over de 
bezettingsgraad, die elk overeenkomen met de bezettingsgraad op de kalendermaand). 

 

Voorbeeld van een compatibel formaat op het niveau van de geïmporteerde bron  

(weergave in MS-Excel van een bestand in .csv-formaat)4  

 

Bezet_kantoor  Bezet_amfi 

2403,1   536 

3128,6   467 

1646,9   689 

 

2.3.2.1. Daggegevens 

Indien u over daggegevens beschikt, kunt u die in deze tijdstap in het platform invoeren. Het 

platform zelf zal deze gegevens aggregeren over perioden die identiek zijn aan de voor het 

energieverbruik ingevoerde perioden.  

Om deze daggegevens te importeren, moet u op het moment van de import het selectievakje 

"dagelijks" inschakelen (zie figuur 23, groene zone - 1). U moet ook in het vakje "methode" 

aangeven of u wilt dat de door het platform uitgevoerde aggregatie gebeurt in de vorm van 

een gemiddelde of een som. Deze keuze heeft zeer weinig invloed op de kwaliteit van het 

model. Het verandert in wezen de manier waarop u de gegevens in uw gegevenstabel ziet. Zie 

ook het PLAGE-protocol, hoofdstuk "Hoe bereidt u uw besparingsmeting voor".  

 

Figuur 23: Dialoogvenster voor de invoer van daggegevens, csv-import 

 

                               
4 Belangrijk: het gegenereerde bestand moet in native ASCII-formaat zijn, puntkomma veldscheidingsteken, 

lijnscheidingsteken (LF) Hex: 0A.  Hiervoor moet het Excel-bestand opgeslagen worden in MS-DOS-formaat 

(puntkomma scheidingsteken).  Onder Windows zou dit geen problemen mogen geven, maar onder andere 

besturingssystemen (bv. Mac OS) moet u de hier getoonde formaatoptie kiezen.  Gebruik in geval van problemen de 

functie kopiëren en plakken in de kolom(men) van de extra variabelen. 

1 
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De te respecteren opmaak is als volgt: bestand dat alleen de te importeren bezettingsvariabele(n) bevat (geen 
datumkolommen!), kolomnaam op de eerste lijn, variabelenaam identiek aan de in het platform gebruikte 
naam (respecteer het gebruik van hoofdletters). 
Het platform eist dat alle daggegevens voor alle gegevens worden ingevuld. Daarom wordt verwacht dat het 
bestand een kopregel bevat en 365 regels met bezettingsgegevens (in een niet-schrikkeljaar, 366 in een 
schrikkeljaar!). Als dit niet het geval is, kan het platform een foutmelding geven of onjuiste resultaten 
produceren. 
 

Voorbeeld van een compatibel formaat op het niveau van de geïmporteerde bron  

(weergave in MS-Excel van een bestand in .csv-formaat)  

 

Bezet_kantoor  Bezet_amfi 

40   39 

53   24 

52   50 
…   … 
 

 

2.3.2.2. Geaggregeerde gegevens over dezelfde tijdstap als de 

verbruikswaarden 

Indien u niet over daggegevens beschikt, moet u ervoor zorgen dat de gegevens 

overeenstemmen met de voor de verbruikswaarden ingevoerde periodes. Een verschuiving van 

enkele dagen in de opnemingen is mogelijk, maar wordt sterk afgeraden, omdat dit de 

kwaliteit van het model zal aantasten.  

Voor de import moet dezelfde procedure worden gevolgd als voor het importeren van 

bezettingsgegevens in dagelijkse tijdstappen, maar zonder het vakje "dagelijks" aan te vinken 

(zie figuur 23). 

 

 

 

2.4. De "deviante" punten behandelen 

In het Meetwebplatform zal een deviant punt in de initiële verbruiksgegevensverzameling in 

de kolom "deviant" worden aangegeven met een rode stip. Omwille van de consistentie met 

het beheer van een minimale afwijking tussen gefactureerd en gemodelleerd verbruik, staat 

het meetwebplatform niet toe dat meer dan 10% van de jaargegevens wordt gewist. Het zal 

dan ook het aantal deviante observaties dat kan worden gewist, beperken in functie van deze 

limiet. 

 

 
De detectie van afwijkingen via de berekeningsfuncties van het platform is gekoppeld aan de berekening van 
het verbruiksaanpassingsmodel. De kolom "deviant" toont bijgevolg pas relevante informatie nadat op de 
knop "berekening" onderaan de gegevenstabel is geklikt. Deze knop, en dus ook de bijbehorende 
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deviantdetectie, mag echter alleen worden gebruikt als alle gegevens voor de betrokken periode beschikbaar 
zijn (programmering of uitvoering). 

 

2.4.1. Behoud van een deviant punt 

Indien u een punt dat door het Meetplatform als deviant is gemarkeerd (rode stip in de kolom 

"Deviant" na een berekening te hebben gestart) wenst te behouden, moet u op het 

potloodpictogram klikken dat beschikbaar is in de kolom "BDP" (Behandeling Deviant Punt) 

(zie figuur 24, groene zone - 1). 

In het dialoogvenster geeft u "Bewaren" in bij "Wijziging van deviant" en voegt u een verklaring 

toe in het veld "Waarom deze deviant behouden? (zie figuur 25). 

  

 

Figuur 24: Meterweergave, kolom "BDP" (Behandeling Deviant Punt) 

 

 

 

Figuur 25: Dialoogvenster voor het beheer van devianten, te bewaren deviant 

 

 
Een punt dat door het platform als deviant is aangemerkt en waarop de gebruiker geen actie heeft 
ondernomen, wordt in het model ook als gehandhaafd beschouwd. Het feit dat via het dialoogvenster wordt 
aangegeven dat de gebruiker het wenst te behouden, maakt het mogelijk om: 

1 
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1. aan te geven dat de gebruiker dit punt in overweging heeft genomen en ermee instemt de deviant in 
de dataset te houden; 

2. deze keuze toe te lichten, de keuze te documenteren om het punt te behouden, met name voor de 
revisor. 

 

2.4.2. Wijziging van een deviant punt 

Indien u een punt dat door het Meetwebplatform als deviant is gemarkeerd (rode stip in de 

kolom "Deviant" na een berekening te hebben gestart) wenst te wijzigen, moet u op het 

potloodpictogram klikken dat beschikbaar is in de kolom "BDP" (Behandeling Deviant Punt) 

(zie figuur 24). 

In het dialoogvenster kiest u dan "Voer een waarde in" bij "Wijziging van deviant", vult u het 

veld "nieuwe waarde" in met de verbruikswaarde die in aanmerking genomen moet worden als 

vervanging voor het deviante punt, en voegt u een verklaring toe in het veld "Waarom deze 

deviant wijzigen? (zie figuur 26). 

 

 

Figuur 26: Dialoogvenster voor het beheer van devianten, te wijzigen deviant 

2.4.3. Verwijdering van een deviant punt 

Indien u een punt dat door het Meetwebplatform als deviant is gemarkeerd (rode stip in de 

kolom "Deviant" na een berekening te hebben gestart) wenst te verwijderen, moet u op het 

potloodpictogram klikken dat beschikbaar is in de kolom "BDP" (Behandeling Deviant Punt) 

(zie figuur 24). 

In het dialoogvenster kiest u "Verwijderen" bij "Wijziging van deviant" en voegt u een verklaring 

toe in het veld "Waarom deze deviant verwijdere? (zie figuur 27). 
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Figuur 27: Dialoogvenster voor het beheer van devianten, te verwijderen deviant 

 

2.5. De status van de verschillende punten verifiëren 

na correctie van de devianten 

U kunt het effect van de verrichte behandeling van devianten zien aan de hand van de volgende 

indicatoren: 

 De aangebrachte wijziging wordt weerspiegeld in de wijziging van het 

potloodpictogram in de kolom TPA. Afhankelijk van de aangebrachte wijziging, wordt 

het potlood als volgt gewijzigd: 

o Een vuilnisbak wanneer de deviant werd verwijderd 

o Een 'gelijk'-teken als de deviant werd behouden 

o Een waarde wanneer de deviant werd gewijzigd 

 De status van de verschillende punten in de nieuwe dataset (na inachtneming van de 

verwijderingen en wijzigingen van devianten) wordt gegeven door de kolom 

"deviant_f". 

 
Na een verrichting op een deviant uitgevoerd te hebben via de "BDP"-kolom, moet de pagina worden 
vernieuwd alvorens een nieuwe verrichting uit te voeren. Om dit te doen, kunt u ofwel naar een andere pagina 
van het Meetwebplatform gaan en terugkeren naar de pagina waarop u zich bevond, of de 'vernieuwen'-knop 

van uw browser gebruiken (meestal een symbool van dit type,  naast de adresbalk). 
 
 

 

2.6. Facturen invoeren 

In het tabblad "Factuurinvoer" van de meterweergave moet u een of meer facturen overleggen 

om het verbruik aan te tonen dat u voor de programmeringsperiode hebt ingevoerd. U moet 

het jaartotaal van de factuur of facturen die u indient, invoeren (zie figuur 28, groene zone - 

2), en de overeenkomstige facturen uploaden naar het platform (zie figuur 28, blauwe zone - 

3).  
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Ter informatie wordt het totale verbruik in de gegevenstabel weergegeven (zie figuur 28, 

oranje zone - 1). Normaal gezien moet het gefactureerde jaarverbruik gelijk zijn aan de som 

van de verbruiksgegevens in de tabel. Indien dit niet het geval is, zal uw revisor hiervan op de 

hoogte worden gebracht en kan het zijn dat hij de coördinator van uw organisatie hierop 

aanspreekt.  

Indien facturen per vergissing werden ingevoerd, kunnen zij worden gewist door op het kruisje 

te klikken dat boven de betrokken factuur verschijnt (zie figuur 28, rode zone - 4). 

 

 

Figuur 28: tabblad "Factuurinvoer" van de meterweergave 

 

 
Er wordt a priori van uitgegaan dat het in het daarvoor bestemde vak aangegeven gefactureerde jaarverbruik 
overeenstemt met het verbruik dat op de ingegeven factuur/facturen is vermeld.  In sommige gevallen zullen 
de facturen echter niet precies overeenkomen met een kalenderjaar (365 dagen) of met de gekozen periode.  
In dat geval zult u dit met uw revisor moeten bespreken om overeenstemming te bereiken over de te volgen 
methode5 en het bedrag dat in het vakje "gefactureerd jaarlijkse verbruik" moet worden ingevuld.   

 

 

 

2.7. De berekening uitvoeren, de indicatoren 

controleren en het model valideren 

Voor elke ingevulde meter moet u de berekening van het model starten door op de knop 

"berekening" te klikken op de pagina "Meterweergave". 

In het tabblad "Indicatoren" van de meterweergave kunt u vervolgens het voorgestelde model 

controleren en de kwaliteit van het model waarborgen. Deze kwaliteit kan drie niveaus 

aannemen: 

 OK: het model is goed, niets op aan te merken; 

                               
5 Bijvoorbeeld opneming van begindatum tot einddatum zoals aangegeven in de facturen of de opnemingen die in 

het platform zijn geladen. 

1 
3 

2 

4 
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 Aanvaardbaar: het model is aanvaardbaar, maar het zou goed zijn om het, indien 

mogelijk, te verbeteren (bijvoorbeeld door bezettingsvariabelen in te vullen als dit nog 

niet gebeurd zou zijn, of door devianten te corrigeren mocht dit relevant zijn); 

 Onvoldoende: het model kan geen voorspellingen doen met een aanvaardbare mate 

van nauwkeurigheid, is slecht samengesteld of bevat veel devianten. Het moet met de 

revisor herbekeken worden. 

 Verworpen: de kwaliteit van het model is echt slecht en het moet worden herzien.  

Deze indicatoren zijn slechts een aanbeveling van de software, in relatie tot het model dat in 

de programmeringsfase aan deze specifieke meter is gekoppeld.  Daarom wordt aanbevolen 

de revisor te raadplegen om de verschillende beschikbare strategische opties te overwegen. 

Indien een model dat door de toepassing werd verworpen, toch door de coördinator bewaard 

wordt (validatieactie van het model) zal deze laatste tijdens de bewijsperiode opleggen dat 

men over wekelijkse metingen dient te beschikken.  Daarop zal dan een aanpassing toegepast 

worden die vergelijkbaar is met die welke is uitgevoerd in het geval van een enkele jaarlijkse 

meting in de programmeringsfase. 

  

De aanpassingsvergelijking (het wiskundige model) wordt automatisch door het platform 

berekend, door alleen de relevante variabelen te behouden, uit de reeks meteorologische 

variabelen die automatisch beschikbaar zijn op het Meetwebplatform (zie hieronder), alsook 

uit de bezettingsvariabelen of andere variabelen die u eventueel zou hebben ingevoerd. 

 

Het venster "Devianten" vat de verrichtingen samen die op de devianten uitgevoerd werden: 

 Aantal_devianten  stemt overeen met het aantal devianten dat initieel door het platform 

geïdentificeerd werd; 

 Verwijderde_devianten  stemt overeen met het aantal devianten dat u verwijderde; 

 Gewijzigde_devianten stemt overeen met het aantal devianten dat u wijzigde; 

 Percentage_wijz stemt overeen met het aantal (verwijderde devianten + gewijzigde 

devianten) in verhouding tot het totale aantal punten van het model. Opgelet: de 

waarde van 10% mag niet overschreden worden voor deze indicator. 
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Figuur 29: Tabblad "Indicatoren" van de meterweergave 

 

Wanneer u het proces hebt voltooid en de kwaliteitsindicator van het model "ok" of 

"aanvaardbaar" is, kunt u als coördinator, of met zijn uitdrukkelijke instemming, het model 

valideren voor de programmeringsperiode. In het geval van een "verworpen" of "onvoldoende" 

model verwijzen we u graag naar het begin van dit hoofdstuk. 

 

 
1. Het is zeer belangrijk dat u (opnieuw) op de knop "Berekening" klikt NADAT u de factureringsgegevens 

hebt toegevoegd, zodat alle indicatoren worden bijgewerkt. 
  

2. Let op: zodra de programmeringsperiode voor een meter is gevalideerd, zult u de informatie die bij 
deze meter hoort niet meer kunnen wijzigen. Bovendien kan de aan het gebouw gekoppelde methode 
(IPMVP/standaard) niet meer worden gewijzigd.  Alleen uw revisor kan deze validatie annuleren. 
 

3. Indien het vakje "Wenst u uw programmeringsperiode te valideren?" niet verschijnt, is de 
programmeringsperiode reeds gevalideerd. 

 
4. Inzicht in de aanpassingsvergelijking (mathematisch model van verbruik) 

De aanpassingsvergelijking wordt a priori als volgt berekend: 
   
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒐𝐭𝐨𝐭𝒎𝒐𝒅𝐞𝒍𝒍𝒆𝒓𝒆𝒏

=  𝒂𝟎 + 𝒂𝒉𝒅𝒅 × 𝒉𝒅𝒅 + 𝒂𝒄𝒅𝒅 × 𝒄𝒅𝒅 +  𝒂𝒔𝒖𝒏𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 × 𝒔𝒖𝒏𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆 +  𝒂𝒉𝒖𝒎 × 𝒉𝒖𝒎 + 𝒂𝒏𝒃_𝒅𝒂𝒚𝒔

× 𝒏𝒃𝒅𝒂𝒚𝒔 + 𝒂𝒐𝒄𝒄𝟏 × 𝒐𝒄𝒄𝟏 + 𝒂𝒐𝒄𝒄𝟐 × 𝒐𝒄𝒄𝟐 + ⋯.  

Waarbij  
axx = Coëfficiënt van elk van de volgende invloedsfactoren: 
0 = modelconstante/intercept/ordinaat bij de oorsprong (residuele verbruikswaarde wanneer alle factoren 
nul zijn).  
hdd = verwarmingsgraaddagen 
cdd = koelingsgraaddagen 
sunshine = zonneschijn 
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humidity = luchtvochtigheid 
nb_days = aantal dagen 
occ1,2, …. = in de tabel voor gegevensinvoer ingevoerde variabele(n) voor de bezetting. 

 
Vervolgens bepaalt het platform door middel van een "backward selectie" welke van de aanvankelijk in 
aanmerking genomen variabelen niet significant zijn (d.w.z. die geen invloed hebben op het door deze meter 
gemeten verbruik). 
 
U zult dus op het tabblad "Indicatoren", in de rubriek "Synthetische indicatoren", een vergelijking zien 
verschijnen die alle of slechts enkele van de a priori in aanmerking genomen variabelen omvat. 

 
5. Geavanceerde statistieken  

Indien u dat wenst, kunt u de geavanceerde statistieken raadplegen die door het Meetplatform worden 
berekend.  Klik hiervoor op "Expertstatistieken bekijken" onderaan het tabblad "Indicatoren". Deze 
statistieken zullen in hoofdzaak worden gebruikt, hetzij door de Revisor, hetzij door een door de organisatie 
gemandateerde Expert, om het pad en de beslissingen te bepalen die de software heeft genomen om tot de 
getoonde conclusie te komen. Ze zullen deze deskundigen zo nodig helpen bij het formuleren van een betere 
strategie voor de bewijsperiode.   
 
Eenmaal gegenereerd zijn de geavanceerde statistieken als volgt beschikbaar: 

 
 Selectie van de stap van het backward model: om alleen de meest relevante variabelen over te 

houden, maakt het Meetplatform gebruik van een berekeningsalgoritme dat "backward selectie" 
wordt genoemd.  Dit algoritme voert een iteratieve berekening van het model uit, waarbij de 
onafhankelijke variabelen (invloedsfactoren) die in het model niet significant zijn, één voor één 
worden geëlimineerd.  Met de selector kunt u, ter informatie, de modellen uit elke fase van de 
iteratieve berekening bekijken. 

 Bias van het model: 
o Conso_brute_facture: geeft het verschil weer tussen het verbruik dat is ingevoerd in de tabel 

met gegevensinvoer en het verbruik dat is ingevoerd in het veld "Gefactureerd jaarlijkse 
verbruik". 

o Conso.corrigée_prediction: geeft het verschil weer tussen het totale verbruik dat door het 
model is berekend en het verbruik dat in de tabel met gegevensinvoer is ingevoerd, nadat 
rekening is gehouden met eventuele deviantwijzigingen en oppervlaktecorrecties. 

o Conso.brute_prediction: toont het verschil tussen het totale door het model berekende 
verbruik en het verbruik dat is ingevoerd in de tabel met gegevensinvoer, zonder rekening te 
houden met eventuele deviantwijzigingen en oppervlaktecorrecties. 

 Algemene statistieken van het model: 
o R²: geeft aan hoeveel beter het model de consumptie verklaart dan een model dat gewoon 

het gemiddelde van de consumptie toont. Een waarde van meer dan 0,75 wordt algemeen 
beschouwd als een indicator van een correct model (volgens het IPMVP). 

o MSE: gemiddelde van de som van de kwadraten van de afwijkingen tussen de 
verbruiksmetingen en de modelvoorspellingen van hetzelfde verbruik. Beeld (van het 
kwadraat) van de modelfout voor de gegevens van de beïnvloedende factoren die zijn 
gebruikt om het vast te stellen.   

o RMSE: gemiddelde kwadraatfout van het model; vierkantswortel van MSE. 
o CV(RMSE): variatiecoëfficiënt van RMSE. Een waarde van minder dan 0,2 wordt algemeen 

beschouwd als een indicator van een correct model (volgens het IPMVP). 
o Excess_kurtosis: heeft betrekking op de afvlakking of de piek in de verdeling van de residuen 

van het model, in vergelijking met een normale verdeling. 
o Asymmetrie: geeft de asymmetrie van de verdeling van de residuen van het model weer. 
o Jb, Jarque Bera-statistiek: test het feit of de asymmetrie en de kurtosis van de verdeling van 

residuen overeenkomen met die van een normale wet; een ijzeren wet van modellering door 
lineaire regressie. 

o Autocorrelatie: een statistiek waarmee de aanwezigheid van een tijdsafhankelijkheid tussen 
residuen kan worden gecontroleerd. 
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o PRESS: gemiddelde van de gekwadrateerde afwijkingen tussen de waarnemingen buiten de 
gegevensreeks die voor de opstelling van het model is gebruikt en de voorspelling van het 
model.  Deze afwijkingen zijn het beeld van de fout die wordt begaan door het gebruik van 
het model om het energieverbruik te voorspellen met waarden van invloedsfactoren die 
verschillen van de oorspronkelijke. In die zin staan PRESS en de afgeleiden daarvan "dichter" 
bij de onzekerheid die het model aan de dag legt bij de aanpassing van de consumpties aan 
de invloedsfactoren dan MSE. Een groot verschil tussen MSE en PRESS is over het algemeen 
een indicatie van een "slecht geconditioneerd" model. 

o PRESS RMSE: equivalent van RMSE, (vierkantswortel van PRESS) gemiddelde kwadratische 
fout van het model bij het gebruik ervan bij voorspellingen: de gegevens van de 
beïnvloedende factoren zijn niet die welke gebruikt werden om het model op te stellen, 
terwijl deze binnen het geldigheidsbereik ervan blijven.   

o P_white: indicator van de waarschijnlijkheid dat de variantie van de energiewaarnemingen 
niet constant is. Nog een ijzeren wet van modellering door lineaire regressie. 

o Phi: verhouding tussen PRESS RMSE en RMSE, hoe dichter de verhouding bij 1 ligt, hoe beter 
de voorspellingskwaliteit van het model. 

o AIC: indicator voor de vergelijking tussen verschillende iteraties van een model. Het model 
met de laagste AIC-waarde is het beste omdat het overdeterminatie (ruismodellering) 
vermijdt. 

o CV_Press_rmse: hetzelfde als CV_RMSE, maar gebaseerd op de fout die wordt gemaakt bij 
het voorspellen van energiegegevens met gegevens over invloedsfactoren die verschillen van 
die welke werden gebruikt om het model op te stellen. 

o Kwaliteit: samengestelde indicator die rekening houdt met de meeste van de vorige 
indicatoren om een eenvoudige index samen te stellen: "Ok", "Aanvaardbaar", 
"Onvoldoende", "Verworpen". 
 

 Onafhankelijke variabelen (stat-t): deze statistiek, die voor elke onafhankelijke variabele (+ de 
constante) wordt gegeven, geeft het belang van elke variabele in het model weer. Algemeen wordt 
aangenomen dat een t-statistiek van minder dan 2 (volgens het IPMVP) geen significante informatie 
in het model oplevert. 

 Residuen en hiermee gelijkgesteld: 
o Residuen: verschil tussen het gegevenspunt en het door het model berekende punt 
o Gestandaardiseerde (of intern gestudentiseerde) residuen: verhouding tussen de waarde van 

de residuen en hun standaardfouten.  
o (Externe) gestudentiseerde_residuen: verhouding tussen de waarde van de residuen die 

overeenstemmen met de voorspelling van een waarde, buiten de dataset die voor de 
opstelling van het model werd gebruikt, en de standaardfouten van de modelresiduen.   

o Dffit: een samengestelde indicator op basis van het externe gestudentiseerde residu en de 
hefboomwaarde van elke waarneming in het model.  Het is een goede indicator van 
afwijkende waarnemingen. 

o Hii: waarde van het hefboomeffect van elke waarneming van index i op het model. 
Coördinatenelement ii op de diagonaal van de projectiematrix. 

o Cook_dist: een andere maatstaf voor de invloed van een deviant gegeven, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van dezelfde verschillen tussen de residuen van het oorspronkelijke model 
en de voorspelde residuen, als bij Dffit, maar dan gestandaardiseerd (volgens het aantal 
beïnvloedende factoren en de variantie van de residuen). DFFIT en Cook's distance zijn 
uitstekende deviantindicatoren.  
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Figuur 30: Geavanceerde statistieken 

 

 

2.8. MVP aanmaken 

U kunt een document aanmaken dat overeenkomt met de hoofdstukken die betrekking hebben 

op de aanpassing van een Meet- en Verificatieplan (MVP)6 vanuit de weergave "gebouw" (MVP 

op het niveau van het desbetreffende gebouw) of vanuit de weergave "actieprogramma" (MVP 

voor alle gebouwen van het actieprogramma), door te klikken op "MVP aanmaken" (zie figuur 

31 en figuur 32, groene zones - 1). 

Vervolgens wordt gestart met het genereren van rapporten. Dit kan enkele minuten duren, 

afhankelijk van het aantal meters en gebouwen, maar deze taak loopt op de achtergrond, 

d.w.z. u kunt op het platform blijven browsen terwijl de rapporten worden gegenereerd. 

Zodra het rapport beschikbaar is, verschijnt het in het gebied net boven de knop "MVP 

aanmaken". 

Wanneer u een MVP aanmaakt, worden er twee rapporten gegenereerd: 

 Een rapport met alle informatie die de revisor en Leefmilieu Brussel nodig hebben om 

de aanpak van de gebruiker te valideren; 

 Een zogenaamd 'light' rapport met de synthetische indicatoren die we aantreffen in het 

tabblad "Indicatoren" van de meterweergave; 

 

De naam van het rapport wordt geformuleerd volgens de volgende structuur (voorbeeld van 

de rapportnaam  

MVP_roleEU_light_org330_geb1204_v1.pdf): 

 Documenttype: Meet- en Verificatieplan (MVP) of Meet- en Verificatierapport (MVR) 

                               
6 volgens het IPMVP-protocol 2022 
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 Type persoon die het rapport heeft gegenereerd ("roleEU" als het een door een 

gebruiker gegenereerd rapport is of "roleRV" als het een door een revisor gegenereerd 

rapport is); 

 Volledig rapport of light rapport ("light" indien het om een light rapport gaat, anders 

wordt er niets vermeld); 

 Identificatie van de organisatie, via haar nummer in de PLAGE-databank ("org330"); 

 Identificatie van het gebouw ("geb1204"); 

 Versie van het document ("v1"). Wanneer een nieuwe aanvraag wordt gegenereerd door 

een gebruiker, wordt het cijfer na het punt verhoogd (v1.1/v1.2/v1.3/enz.).  Wanneer 

een nieuw verzoek wordt gegenereerd door een revisor, wordt het cijfer voor het punt 

verhoogd (v1/v2/v3/etc.). 

 

 

 

Figuur 31: Aanmaak van het MVP-rapport vanuit de actieprogrammaweergave 

 

 

 

Figuur 32: Aanmaak van het MVP-rapport vanuit de gebouwweergave 

 

1 

1 
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Strikt genomen bevat het "MVP" op het Meetwebplatform alleen de hoofdstukken 7 
(Aanpassingsmodaliteiten), 8 (Analyse en berekeningsmodel) en 12 (Nauwkeurigheid) van een IPMVP 2022-
conform MVP.  De overige informatie van een MVP is echter opgenomen in het PLAGE-platform, zodat de 
meeste informatie van een MVP dat door een derde partij moet worden gecontroleerd, theoretisch 
beschikbaar zou moeten zijn in de verschillende PLAGE- en Meetapplicaties. 
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3. Invoer van de gegevens in IPMVP-methode 

Nog aan te vullen. 
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F. Bewijsperiode 

Nog aan te vullen. 
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G. Grafische referenties 

Cover: Michel Dethier. 

 

 

 



BIJLAGE 1: Toegestane wijzigingen in de opgave van de referentieverbruikswaarden   
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WIJZIGING GEVAL Wanneer? Hoe? Hoe 
verantwoorden? 

Referentie Op te geven 
code 

VERANDERING 
IN 
OPPERVLAKTE 
 

Afname of toename van de 
bezette oppervlakte in het 
gebouw, waargenomen tijdens de 
programmeringsfase tussen de 
referentiesituatie (voor de 
gecodeerde 
energieverbruikswaarden) en de 
situatie van de uitvoeringsperiode, 
of waargenomen tijdens de 
uitvoeringsperiode.   
 

Programmerings- 
of 
Uitvoeringsfase 

Aanpassing 
van het 
verbruik per 
specifieke 
regel. 

Door de Revisor 
goedgekeurde 
documenten. 

Volgens PLAGE-
besluit Artikel 
12 §3.1 

SURF_CHGE 

VERANDERING 
IN 
OPPERVLAKTE 
 

Verandering van bestemming 
waardoor oppervlakten worden 
uitgesloten van de berekening van 
de PLAGE-oppervlakten.  
Vermindering van oppervlakten 
door verandering van bestemming 
in een gebouw (waargenomen of 
te verwachten in de 
uitvoeringsfase) waardoor de 
oppervlakten in kwestie voldoen 
aan de definitie van uitgesloten 
oppervlakten, terwijl de 
referentieverbruiksgegevens deze 
wel omvatten. 
 

Programmerings- 
of 
Uitvoeringsfase 

Aanpassing 
van het 
verbruik per 
specifieke 
regel. 

Door de Revisor 
goedgekeurde 
documenten. 

Volgens het 
PLAGE-protocol 
 

SURF_EXCL 

 

  



Versie april 2022 [47]  

WIJZIGING GEVAL Wanneer? Hoe? Hoe 
verantwoorden? 

Referentie Op te geven 
code 

VERANDERING IN 
OPPERVLAKTE 
 

Inaanmerkingneming van 
een gedeelde oppervlakte 
waarvoor de meting van het 
referentieverbruik 
gemeenschappelijk is en 
waarvoor het niet mogelijk is 
geweest submeters te 
plaatsen gedurende een 
voldoende lange periode om 
de relatieve variabiliteit van 
het verbruik van de 
verschillende gedeelde 
oppervlakten te kunnen 
bestrijken. 
 

Programmerings- 
of 
Uitvoeringsfase 

Aanpassing 
van het 
verbruik per 
specifieke 
regel. 

Door de Revisor 
goedgekeurde 
documenten. 

Volgens het 
PLAGE-protocol 
 

SURF_SHARE 

ONVOORZIENE 
TECHNISCHE, 
FUNCTIONELE of 
ECONOMISCHE 
BEPERKINGEN 
 

Beperkingen waarmee men 
tijdens de uitvoeringsperiode 
te kampen kreeg voor een 
gebouw dat volgens de 
Standaardmethode is 
gemeten, die niet konden 
worden voorzien ten tijde 
van de opstelling van het 
Actieprogramma, en die zich 
te laat hebben voorgedaan 
om nog redelijkerwijs te 
kunnen overschakelen op de 
IPMVP-methode. 

Uitvoeringsfase Aanpassing 
van het 
verbruik per 
specifieke 
regel. 

Door de Revisor 
goedgekeurde 
documenten. 

Volgens PLAGE-
besluit Artikel 12 
§3.2 & 3.3   
 

UNEXPT 
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VOORBEELD: Specifieke berekeningsregels die kunnen worden gebruikt: 
 
Geval van een verandering in oppervlakte 
 
De volgende formule is gebaseerd op de coëfficiënten van het model dat vóór het schrappen van de oppervlakten is opgemaakt. Drie elementen worden tussen haakjes 
geplaatst: het eerste houdt verband met de klimatologische gegevens, het tweede met het verbruik buiten productie en het derde met de variatie van de bezetting. 

 

𝐶𝑎𝑗 =  ∆𝜂
𝑔

[𝐹𝑢𝜃 .
𝑉𝑧

𝑉𝑡𝑜𝑡

. 𝛾
𝑧

+ 𝐹𝑐𝑡.
𝑠𝑧

𝑠𝑡𝑜𝑡

+ 𝛽
𝑜𝑐𝑐

. 𝑂𝑐𝑐𝑧] 

Waarbij 

𝛾
𝑧

=
𝑈𝑧

𝑈𝑡𝑜𝑡

.
𝜃𝑐𝑧

𝜃𝑐𝑡𝑜𝑡

 

en 

 

𝐹𝑐𝑡 = 𝐶𝑡𝑒𝑚𝑜𝑑. 𝑛  

 

 

𝐹𝑢𝜃 = 𝐶𝑟𝑒𝑙 − 𝐹𝑐𝑡 − 𝛽
𝑜𝑐𝑐

∗ 𝑂𝑐𝑐𝑡𝑜𝑡 

 

Caj: toegevoegde of afgetrokken verbruikswaarde. 

Ctemod: waarde van het ordinaat bij aanvang van het Meetapp-model, voor de lopende periode. 

∆𝜂𝑔 : geschatte verandering in het rendement van de thermische productie-installatie ten gevolge van de oppervlaktewijziging 

Crel: Initieel verbruik geregistreerd voor de lopende periode. 

𝐹𝑢𝜃 : variabel deel van het verbruik volgens klimatologische invloeden: variabel deel van het Meetapp-model dat alle klimatologische variabelen omvat, met 

uitzondering van de bezetting. 

𝛽𝑜𝑐𝑐 : variabele bezettingscoëfficiënt van het Meetapp-model. 

Fct: niet-variabel deel van het verbruik: Cte van het model x aantal waarnemingen van de lopende periode.  

Uz: warmteoverdrachtscoëfficiënt van de buitenschil op het niveau van het toegevoegde oppervlak. W/m2.°C 

Ut: warmteoverdrachtscoëfficiënt van de buitenschil van het gebouw. W/m2.°C 

𝜃𝑐𝑧 : gemiddeld temperatuurinstelpunt (verwarming) van de gebouwuitbreiding. °C 

𝜃𝑐𝑡𝑜𝑡 ∶  : gemiddeld temperatuurinstelpunt (verwarming) van het bestaande gebouw. °C 
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Numeriek voorbeeld van een oppervlaktevermindering: 
 

Testgebouw    

 PLAGE-oppervlakte ( Stot) 8.000 m² 

 totale jaarlijkse bezetting (Occtot) 32.000 h.m 

 nuttig volume ( Vtot) 25.600 m³ 

 Referentiegasmodel vóór oppervlaktereductie   

 14,88*OCC+58,39*DJ+55.586 3.382 DJ (jaarlijkse) 

 𝛽occ 14,88  

 𝛽u𝜃 58,39  

 Ctemod 55586  

 N 12 maand 

 Referentieverbruik kWh 1.333.963 kWh 

 Gemiddeld instelpunt verwarmingstemperatuur  21 °C 

 Specifiek verbruik kWh/m2a 167 kWh/m2a 

 Gemiddeld instelpunt temperatuur geschrapt vol 15 °C 

 Geschrapt volume (Vz) 2.640 m³ 

 Geschrapte oppervlakte (Sz) 1.000 m² 

 Jaarlijkse bezetting gekoppeld aan geschrapte oppervlakte (Occz) 3.200 h.m 

 gemiddeld rendement verwarmingsketel voor schrapping 88%  

 gemiddeld rendement verwarmingsketel na schrapping 85%  

 Variatie van het rendement van de thermische installatie ( 〖∆η〗_g ) 0,966  
 

   

0,519  

 Uz 0,8 W/m2.°C 

 Utot 1,1 W/m2.°C 
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Resultaat van het voorbeeld: 
 

aan T° gekoppelde component 10.579 kWh 

Cte-component (niet variabel) 83.379 kWh 

aan de bezetting gekoppelde component 47.616 kWh 

   

Te verminderen brutoverbruik 141.574 kWh 

Rendementsvariatie 0,966  

Aftrek van verminderd oppervlakteverbruik Caj (jaarlijks) 136.748 kWh 

    

Algemene impact van de oppervlaktevermindering 10%  
 

 


