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#CV, SANITAIR EN ENERGIE

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE C
EEN ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT (EPC) IS VERPLICHT VOOR GEBOUWEN WAARIN PUBLIEKE ORGANISATIES GEVESTIGD ZIJN

OMSCHRIJVING

Introductie
Werkt u in de vastgoedsector, dan telt deze opleiding mee voor 3 BIV-opleidingsuren.
Bent u landmeter-expert, dan telt deze opleiding mee voor 21 uur permanente vorming.
Een energieprestatiecertificaat (EPC) voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal
personen overheidsdiensten verstrekken.
De invoering van het EPC in het Vlaamse Gewest verloopt gefaseerd afhankelijk van de bruikbare vloeroppervlakte van het publieke gebouw:
gebouwen groter dan 1.000 m² : EPC verplicht sinds 1 januari 2009
gebouwen groter dan 500 m² : EPC verplicht vanaf 1 januari 2013
gebouwen groter dan 250 m² : EPC verplicht vanaf 1 januari 2015
Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen kan worden opgemaakt door een externe energiedeskundige voor publieke gebouwen, de
energiedeskundige type C.

Omschrijving
Om door het Vlaamse Gewest erkend te worden moet de kandidaat externe energiedeskundige beschikken over een door het VEA erkend getuigschri betreﬀende
een opleiding tot externe energiedeskundige voor publieke gebouwen, dat hoogstens twaalf maanden voor de erkenningsvraag werd uitgereikt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze cursus richt zich tot diegene die een erkenning als externe energiedeskundige publieke gebouwen wil verkrijgen van de Vlaamse Overheid, namelijk het Vlaams
Energieagentschap (VEA) om gemachtigd te zijn om een energieprestatiecertificaat publieke gebouwen op te maken.

Voorkennis
Enige feeling met de bouwwereld is een pluspunt.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
De externe energiedeskundige moet in staat zijn zijn/haar dossier samen te stellen om dit online in te vullen op de server van het Vlaams Energieagentschap.

PROGRAMMA
Algemene theoretische opleiding
Inleiding
Klimaatsverandering
Relevante milieukennis
Protocol van Kyoto, CO2 uitstoot
Energiedeskundige
Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen
Juridisch kader externe energiedeskundigentype C
Erkenning
Externe energiedeskundige
Het energieprestatiecertificaat
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Inzameling van de gegevens op het terrein
Documenten
Gebouwschil
Verzamelen van relevante gegevens
Bepalen van het kengetal
Berekenen van de vloeroppervlakte
Beschermd volume
Advies via de auditlijst
Rubrieken en soorten vragen
Categoriën
Quotering
Webapplicatie: gebruik van de online software adhv een demonstratie
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