
Oplossingen om uw openbare gebouwen te 
renoveren en ze performanter te maken en de 
doelstellingen te bereiken op het vlak van de 

energietransitie.

RenoClick
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Die cijfers spreken voor zich. De Brusselse gebouwen renoveren 

om ze performanter en duurzamer te maken, is een essentiële 

hefboom voor de energietransitie. En het is ook een broodnodige 

stap als we de Europese doelstellingen willen bereiken en streven 

naar koolstofneutraliteit tegen 2050. 

Als openbaar bestuur en beheerder van verschillende gebouwen, 

wordt er van u een directe bijdrage verwacht aan de transforma-

tie van het vastgoedlandschap in Brussel. Het is het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest dat de aanzet tot die transformatie gaf aan 

de hand van het plan RENOLUTION.

Volgens dat plan moeten alle openbare gebouwen namelijk 

koolstofneutraal zijn tegen 2040. 

Een ambitieuze doelstelling. Om die waar te maken, kan u rekenen 

op de hulp van Sibelga. Als facilitator van de energietransitie 

staan wij u al heel wat jaren bij voor energie-efficiëntieprojecten, 

in nauwe samenwerking met het Gewest en Leefmilieu Brussel. 

Misschien hebt u in het kader van het programma SolarClick al 

rechtstreeks van die omkadering gebruikgemaakt voor de instal-

latie van fotovoltaïsche panelen op één van uw gebouwen? Of 

renoveerde u een verwarmingssysteem met NRClick? Of misschien 

maakt u wel gebruik van ons programma voor energieboekhou-

ding NRClickScan?

Met RenoClick gaan we vandaag nog een stap verder. RenoClick 

is een uniek loket dat al onze diensten voor de grondige reno-

vatie van gebouwen en energieperformantie samenbrengt. Voor 

dat programma werken we nauw samen met het Gewest en 

Leefmilieu Brussel en kunnen we rekenen op de financiële steun 

van NextGenerationEU. 

Deze brochure biedt u een overzicht van de concrete oplossingen 

waar u dankzij RenoClick toegang toe hebt. Om de doelstellingen te 

bereiken die het Gewest heeft vastgelegd, maar ook om te zorgen 

dat de gebouwen minder energie verslinden en de gebruikers meer 

comfort bieden. 

‘Wist u dat de gebouwen 
goed zijn voor 56% van de 

uitstoot van broeikasgassen en 
73% van het energieverbruik in 

Brussel?’
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CIJFERS EN SLEUTELGEGEVENS

Het plan Lucht-Klimaat Energie dat uitgaat van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voorziet erin dat 

alle niet-residentiële openbare gebouwen op het 

grondgebied van het gewest, streven naar koolstof-

neutraliteit tegen 2040.

van het energieverbruik in Brussel is terug te bren-

gen tot de gebouwen. Performantere gebouwen 

leveren dus grote energiebesparingen op en dat 

komt de hele samenleving ten goede.

jaarlijks bespaard dankzij werken voor de renovatie 

van HVAC-installaties die op 70 openbare sites gere-

aliseerd worden met de hulp van Sibelga.

investeerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 

RENOLUTION. Dat is de gewestelijke strategie voor 

de renovatie van alle Brusselse gebouwen.

fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd op de daken 

van 116 openbare gebouwen in het kader van het 

oude programma SolarClick. Dat komt overeen met 

8,5 voetbalvelden. 

2040 350 miljoen €

51.516 m2

73%

1.960 ton CO2
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Een gebouw grondig renoveren

Een ‘grondige renovatie’, dat zijn werken die alle bouwaspecten 

omvatten en tegelijk betrekking hebben op zowel de bouwschil 

(dak- en gevelisolatie, vervanging van de raamkozijnen...) en de 

uitrusting van de gebouwen (verwarming, ventilatie, verlichting, 

recuperatie van regenwater...) als op de afwerking ervan in het 

algemeen (plafonnering, sanitair, herinrichting van de ruimtes...).

Wij beheren een omnisporthal van meer dan 20 jaar oud. Kleine 

energie-efficiëntiewerken halen maar weinig uit, want het gebouw 

is slecht geïsoleerd. Een globalere aanpak en een renovatieplan 

dat rekening houdt met de specificiteiten en beperkingen van het 

gebouw, dát is wat we nodig hebben. 

Een dak renoveren en isoleren

Een goed geïsoleerd dak dat klaar is voor de komende 30 jaar. Dat 

is het doel. Die werken kunnen een eerste stap zijn als u daarna 

fotovoltaïsche panelen wil installeren. 

We dachten eraan fotovoltaïsche panelen op het dak van één van 

onze gebouwen te installeren. Tijdens een bezoek bleek echter dat 

het dak daarvoor eerst vernieuwd moest worden. 

01 p.11

p.1202

RenoClick is een compleet programma voor duurzame energe-

tische renovatie voor de Brusselse openbare besturen. 

Het omvat projecten voor grondige renovatie, maar ook andere 

aspecten zoals energie-efficiëntiewerken of de installatie van 

fotovoltaïsche panelen.

Waarmee kan RenoClick u helpen? 

RENOCLICK: 
UW ONE-STOP-SHOP 

VOOR PERFORMANTE EN 
DUURZAME OPENBARE 

GEBOUWEN
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Fotovoltaïsche panelen installeren

Ons oude programma SolarClick valt nu ook onder de RenoClick-

diensten. Voortaan gaan we volgens een lichtjes anders principe te 

werk. U kiest voor financiering van de installatie door een derde, of 

met eigen middelen en geniet daarbij de voordelen van de groe-

nestroomcertificaten en de doorverkoop van de niet-verbruikte 

energie.

We hadden al een goed geïsoleerd en performant gebouw, waarin 

een kinderdagverblijf is ondergebracht, maar we wilden graag 

nog een stapje verder gaan. Daarom installeerden we fotovolta-

ische panelen op het dak van het gebouw om het verbruik ervan 

gedeeltelijk te dekken.

HVAC-werken realiseren

Tientallen openbare besturen konden de afgelopen jaren al reke-

nen op Sibelga voor begeleiding bij de realisatie van werken om 

de energieprestaties te verbeteren. Die dienst blijft beschikbaar 

via het RenoClick-loket.

In één van de secundaire scholen in onze gemeente dekten twee 

verwarmingsketels elk verschillende onderdelen van het gebouw. 

We wilden de installatie rationaliseren door te werken met één 

performante verwarmingsketel en een efficiënter regelsysteem.

Het energieverbruik monitoren

Het energieverbruik van uw gebouwen opvolgen en de evolutie in 

het oog houden met Scan? Dat kan door dataloggers op uw meters 

te installeren. Het is zelfs mogelijk om alarmen te programmeren 

in geval van abnormale schommelingen. Zo zijn we er snel bij als 

er zich bijvoorbeeld een waterlek voordoet. 

Wij ondernemen acties om de energie-efficiëntie van onze gebou-

wen te verbeteren en zouden concreet en op lange termijn het 

resultaat van die acties willen meten. 

Energiecontracten afsluiten 

Via onze aankoopcentrale kan u in alle eenvoud energiecontracten 

afsluiten en intekenen voor tal van diensten die daarbij aanslui-

ten. Het beheer van de overheidsopdrachtprocedure die daaraan 

voorafgaat, nemen wij voor onze rekening. Dat bespaart u de hele 

administratieve rompslomp.

De energiecontracten voor onze gebouwen beheren, was een 

erg tijdrovende klus. Als openbare bestuur moeten we complexe 

opdrachtprocedures opvolgen en de juiste leveranciers selecteren, 

is geen evidentie.
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WIE IS BETROKKEN 
BIJ RENOCLICK? 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de initiatiefnemer

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceerde de gewestelijke 

strategie RENOLUTION om zijn doelstellingen te verwezenlijk op 

het vlak van de renovatie van gebouwen. RenoClick is één van de 

luiken van die strategie. 

Sibelga, uw aanspreekpunt 

voor projecten

Sibelga neemt al jarenlang een rol als facilitator op zich. Ze bege-

leidt de gemeentelijke en gewestelijke openbare besturen bij de 

projecten rond energie-efficiëntie. Daarvoor werkt ze nauw samen 

met het Gewest en Leefmilieu Brussel. Vandaar dat de minister 

belast met Klimaattransitie en Energie, Alain Maron, Sibelga heeft 

aangesteld voor de uitvoering van RenoClick. 

Leefmilieu Brussel, uw aanspreekpunt voor premies

Leefmilieu Brussel omkadert RenoClick niet alleen, maar beheert 

ook specifiek de toekenning van de RenoClick-premie. Die premie 

kwam er ter ondersteuning van bepaalde projecten voor grondige 

renovatie die werden geselecteerd. Die premie kan tot 75% dekken 

van het bedrag van de werken of investeringen voor de grondige 

renovatie van een gebouw. Meer info op renolution.brussels. 

NextGenerationEU, de financier

NextGenerationEU wordt ook het ‘Europees herstelplan’ genoemd. 

Het is een financieel instrument van Europa voor herstel en veer-

kracht. Dankzij dat fonds wordt er in 2022 en 2023 meer dan 30 

miljoen euro vrijgemaakt om via RenoClick werken uit te voeren 

voor de grondige renovatie van openbare gebouwen. Met die hulp 

wordt onder meer de RenoClick-premie gefinancierd.

U, de lokale, gewestelijke en communautaire 

openbare besturen

U bent begunstigde van RenoClick. Als openbaar bestuur, moet u 

het voorbeeld geven en de doelstellingen bereiken wat de kool-

stofneutraliteit van de gebouwen tegen 2040 betreft. Om daartoe 

te komen, kan u rekenen op RenoClick.

De dienstverleners

Alle dienstverleners die tussenbeide komen bij RenoClick-projecten 

zijn volgens de geldende regels inzake overheidsopdrachten gese-

lecteerd. Het gaat om architecten, aannemers, studiebureaus ... 

Dankzij haar expertise bouwt Sibelga raamovereenkomsten uit en 

ziet zij erop toe dat er competente en betrouwbare dienstverleners 

worden gekozen. U kan dus snel een beroep doen op betrouwbare 

partners en gebruikmaken van de begeleiding van Sibelga om uw 

projecten concreet vorm te geven. 
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EEN GEBOUW 
GRONDIG RENOVEREN

Waarom een beroep doen op RenoClick?

Wij bieden u omkadering bij de realisatie van complexe werken, 

zoals het renoveren van een kinderdagverblijf, home, school, kanto-

ren, commissariaat, sporthal, atelier, cultureel centrum ... Het gaat 

om ambitieuze en grootschalige werven waarvan de organisatie 

en opvolging heel wat middelen vergen. 

Bovendien zijn aan deze werven specifieke verplichtingen verbon-

den. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn de werf zo te organiseren 

dat de ruimtes verder gebruikt kunnen worden tijdens de wer-

ken, of moet het geklasseerde karakter van patrimonium worden 

gerespecteerd.

Kiezen voor RenoClick voor uw project, levert u de volgende voor-

delen op.

• Keuzes maken en beslissingen nemen omtrent uw renova-

tieproject, blijft u toekomen.

• U wordt bij elke stap begeleid, van de studiefase tot het 

einde van de werken. 

• De opdracht wordt gegund via de aankoopcentrale 

RenoClick. Dat neemt uw teams de organisatie van de 

overheidsopdrachten dus uit handen. 

• Sibelga stelt u haar expertise en advies ter beschikking.

Komt mijn project in aanmerking?

Elk kandidaat-project voor het RenoClick-programma wordt vooraf 

geanalyseerd om na te gaan of het effectief onder het programma 

valt. Met die stap willen we het project preciseren en het potentieel 

ervan beoordelen.  

Bovenop de specificiteiten die elk project heeft, zijn er nog vooraf-

gaande voorwaarden waar in elk geval aan voldaan moet worden. 

U bent een lokaal, gewestelijk of communautair open-

baar bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Uw project beslaat een openbaar gebouw dat door u 

wordt beheerd en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

is gevestigd. Ziekenhuizen, woongebouwen en univer-

siteiten komen niet in aanmerking.

Het gebouw in kwestie is ouder dan 10 jaar.

Het gebouw zal grondig gerenoveerd worden, zowel 

op het niveau van de bouwschil ervan (isolatie, raam-

kozijnen ...) als van de uitrustingen.

De werken zullen forse energiebesparingen kunnen 

opleveren en ze zullen de energie-efficiëntie van het 

gebouw aanzienlijk kunnen verbeteren.

Wie financiert de werken?

De werken vallen ten laste van de begunstigden. Wel kan u op 

verschillende niveaus subsidies aanvragen. Zo is er bijvoorbeeld 

de RenoClick-premie, waarmee u een Europese financiering 

(NextGenerationEU) kan genieten voor RenoClick-projecten die 

in aanmerking komen. Leefmilieu Brussel kent die premie toe. 

Sibelga analyseert permanent de verschillende financieringsoppor-

tuniteiten en communiceert daarover als er nuttige informatie is.

 

Contact

Een project dat u ons graag wil voorleggen? Vragen? 

Stuur een mail naar renoclick@sibelga.be.

Beheert u een gebouw waar aanzienlijke werken aan moeten 
gebeuren, zowel op het niveau van de bouwschil (isolatie, 

raamkozijnen ...) als van de uitrustingen (verwarming, ventilatie, 
verlichting, recuperatie van regenwater ...)? Dan is RenoClick 

misschien wel de oplossing!
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EEN DAK RENOVEREN 
EN ISOLEREN

U kiest ervoor om uw dak te renoveren en te isoleren. Omdat u er 
vervolgens een fotovoltaïsche installatie op wil installeren. Of om 
uw gebouw zo beter te isoleren. Wat de reden ook is, wij staan 

klaar om u te begeleiden. 

Voor welke types werken?

Onze diensten kunnen ingeschakeld worden voor projecten voor de 

volledige dakrenovatie. Geen kleine herstellingen dus, maar wel de 

installatie van een robuust en geïsoleerd dak met een levensduur 

van minstens 30 jaar. 

Wie financiert de werken?

De werken vallen ten laste van de begunstigden.

Waarom gebruikmaken van onze diensten?

Wij verlenen advies en u kan gebruikmaken van raamovereenkom-

sten die door onze aankoopcentrale zijn vastgelegd met compe-

tente en betrouwbare aannemers. 

Contact

Een project dat u ons graag wil voorleggen? Vragen? Stuur een 

mail naar renoclick@sibelga.be. 
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Een aangepast dak, de basisvoorwaarde

Voordat kan overwogen worden om fotovoltaïsche panelen te instal-

leren op een gebouw waarvan u de eigenaar bent, is het essentieel 

om na te gaan of het dak aan de noodzakelijke voorwaarden vol-

doet. De ligging is natuurlijk van belang, maar het dak moet ook in 

uitstekende staat verkeren, goed geïsoleerd zijn en nog minstens 20 

jaar meekunnen (de minimale levensduur van de panelen).

Onze diensten kunnen u ook bijstaan als er een renovatie van uw 

dak nodig is (zie pagina 12).

Optie 1: financiering met eigen middelen

U hebt de nodige middelen ter beschikking om uw installatie te 

financieren? Sibelga staat u met raad en daad bij en dat gedurende 

het hele project, van A tot Z, van de voorstudie tot de inbedrijf-

stelling en de exploitatie van uw installatie. De installatie is uw 

eigendom. U kan rekenen op de geproduceerde groene stroom 

en u ontvangt de groenestroomcertificaten. 

Optie 2: financiering met een derde-investeerder

Als de kosten voor de installatie van fotovoltaïsche panelen niet 

binnen uw budget passen, dan kan u een beroep doen op een 

derde-investeerder via onze aankoopcentrale. Na 10 jaar wordt 

de installatie uw eigendom.

Contact

Een project dat u ons graag wil voorleggen? Vragen? 

Stuur een mail naar renoclick@sibelga.be. 

FOTOVOLTAÏSCHE 
PANELEN INSTALLEREN

Ons oude programma SolarClick valt nu ook onder de RenoClick-
diensten. Voortaan gaan we volgens een lichtjes anders principe te 
werk. U kiest voor financiering van de installatie door een derde of 

met eigen middelen. 
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HVAC-WERKEN 
REALISEREN 

Waarom een beroep doen op onze diensten? 

• U wordt begeleid doorheen het hele project.

• Experts stellen hun competenties ter beschikking om de 

juiste aannemers en studiebureaus te selecteren.

• Dankzij de aankoopcentrale van Sibelga hoeft u zelf geen 

opdracht te organiseren.

Hoe verloopt een project?

De eerste fase van elk nieuw project: de analyse. Onze experts doen 

een plaatsbezoek. Ze luisteren naar uw wensen en behoeften en 

geven advies over mogelijke oplossingen. Op basis daarvan wordt 

er een projectfiche opgesteld. Daarin staat specifiek de scope van 

de opdracht vermeld, en ook een eerste budgetraming.

Na ondertekening van de projectfiche, wordt er een bestek opge-

maakt. Die dient als basis voor de offerteoproep aan de aannemers 

met wie we een raamovereenkomst afsloten via de aankoopcen-

trale. Sibelga evalueert de ontvangen offertes en deelt u haar advies 

mee. Als bouwheer, neemt u de uiteindelijke beslissing. 

Contact

Een project dat u ons graag wil voorleggen? Vragen? 

Stuur een mail naar renoclick@sibelga.be. 

Wie financiert de werken?

Als de offerte is geaccepteerd en de aannemer is gekozen, dan 

organiseren wij een vergadering om de werf op te starten en volgen 

wij samen met u de werken op tijdens de looptijd ervan. Na afloop, 

staan wij in voor de voorlopige oplevering. De definitieve oplevering 

volgt dan 2 jaar later.

De werken vallen ten laste van de begunstigden.

Onder de noemer HVAC vallen de werken die betrekking hebben 
op de renovatie van verwarmingssystemen, de productie van sanitair 
warm water, de ventilatie of de klimaatregeling. Het zijn posten waar 

nog veel ruimte voor verbetering is als het gaat over 
de energieprestaties van uw gebouwen.
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HET ENERGIEVERBRUIK 
MONITOREN

05

Door dataloggers te installeren die aan uw meters zijn gekoppeld, 
kan u het energieverbruik van uw gebouwen opvolgen via specifieke 

software.

Opleidingen om alles te halen uit uw gegevens
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Waarom is dat een goed idee?

Hebt u acties ondernomen om het energieverbruik van uw gebou-

wen te doen dalen? Door dataloggers te gebruiken, komt u precies 

te weten wat het effect van die acties is. Ons programma voor 

energieboekhouding, Scan, maakt het bijvoorbeeld mogelijk het 

verbruik vóór en na de gerealiseerde werken, met elkaar te verge-

lijken. Gedetailleerde rapporten aanmaken? De evolutie weergeven 

in grafiekvorm? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. 

U kan er trouwens ook voor kiezen om ‘gealarmeerd’ te worden in 

geval van een abnormaal hoog of laag verbruik. Een waterlek of 

een inefficiënte afregeling? Dat is op die manier snel opgespoord, 

waardoor er snel kan worden ingegrepen.

Hoe werkt het?

• Samen analyseren we uw behoeften en beslissen we hoeveel 

dataloggers er geïnstalleerd moeten worden.

• Sibelga coördineert de installatie van dataloggers op uw 

meters.

• Sibelga stelt de parameters van uw applicatie voor ener-

gieboekhouding in en zorgt ervoor dat u wordt opgeleid 

om die applicatie te kunnen gebruiken.

• U gebruikt de applicatie. Hebt u vragen? Wil u graag nieuwe 

rapporten of alarmen programmeren? Dan staan wij voor 

u klaar, op elk moment. 

Contact

Meer weten? 

Stuur een mail naar scan@sibelga.be. 

Gegevens verzamelen, dat is een goed idee. Maar die gegevens 

kunnen analyseren en er lessen uit trekken, dat is nog beter! 

Regelmatig organiseert Sibelga opleidingen om u wegwijs te 

maken en alle mogelijkheden van de tool maximaal te benut-

ten. Meer weten? Neem dan contact met ons op. 
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GEBRUIKMAKEN VAN ONZE 
AANKOOPCENTRALE VOOR 

ENERGIECONTRACTEN

Hoe werkt het?

Sibelga sluit contracten af met verschillende energieleveranciers en 

beheert de hele offerteoproepprocedure, van de bekendmaking 

van de opdracht tot de gunning ervan. 

Waarom is dat een goed idee?

• Sibelga verkrijgt interessante tarieven dankzij groepsaan-

kopen. Er wordt een tariefformule onderhandeld volgens 

een bepaalde methodologie. Dat maximaliseert de kansen 

om voor de betrokken periode tot een prijs te komen die 

onder de gemiddelde marktwaarde ligt. U kan dus reke-

nen op een vaste gas- en/of elektriciteitsprijs voor heel het 

leveringsjaar.

• Sibelga organiseert een overheidsopdracht voor de levering 

van gas en elektriciteit voor de gebouwen die het openbaar 

bestuur beheert (administratieve gebouwen, sportcentra, 

scholen, commissariaten ...). Zo vermijdt u dus de hele admi-

nistratieve rompslomp die daarbij komt kijken.

• Sibelga stelt uw jaarbudget voor energie op en helpt u om 

bepaalde taksen van de energiefactuur te optimaliseren.

• U beschikt over een specifieke tool waarmee het moge-

lijk is de overdrachten van de energiecontracten diae zich 

binnen uw vastgoedpark voordoen doorheen het jaar, te 

vereenvoudigen en op te volgen.

Contact

Hoe sluit ik mij aan bij de aankoopcentrale voor energie?

Stuur een mail naar energy@sibelga.be 
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Via de aankoopcentrale van Sibelga kan u energiecontracten afsluiten 
en gebruikmaken van diensten die daarbij aansluiten.
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Scan en bezoek

onze website 

www.renoclick.be


