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Welkom in de wereld van Plus energiegebouwen, waar de toekomst van de bouw 
samenkomt met duurzaamheid, comfort en besparingen. Energieproducerende gebouwen 
zijn ontworpen om meer energie te produceren dan ze verbruiken, wat leidt tot een 
overschot aan energie die elders kan worden gebruikt.  
 
Wat is een Plus energiegebouw?  
Een Plus energiegebouw is een gebouw dat meer energie opwekt dan het verbruikt. Dit 
betekent dat het gebouw overtollige energie produceert die elders kan worden gebruikt. 
Plus energie gebouwen gebruiken een combinatie van innovatieve technologieën en design 
om hun doel van energieoverschot te bereiken.  
 
Hoe werkt het? 
Energieproducerende gebouwen gebruiken verschillende technieken om hun doel van 
energieoverschot te bereiken. Deze technieken omvatten zonnepanelen, 
microwindturbines (Aeroleafâ) en geothermische systemen. Deze systemen zijn 
ontworpen om hernieuwbare energie te produceren die kan worden gebruikt voor de 
elektriciteits- en verwarmingsbehoeften van het gebouw. Het overschot aan energie dat 
door deze systemen wordt geproduceerd, kan gedeeld worden. 
 
Wat zijn de voordelen van Plus energiegebouwen? 

• Energiebesparing: Plus energie gebouwen produceren meer energie dan ze 
verbruiken, wat leidt tot een overschot aan energie die elders kan worden gebruikt. 
Dit resulteert in lagere energierekeningen en besparingen voor de eigenaar van het 
gebouw.  

• Verminderde ecologische voetafdruk: Energieproducerende gebouwen 
produceren hernieuwbare energie, verminderen hun koolstofvoetafdruk en dragen 
bij tot een duurzame toekomst.  

• Comfortabel wonen: Energieproducerende gebouwen zijn ontworpen om hun 
bewoners een comfortabele leefruimte te bieden. Het energie-efficiënte ontwerp 
en de gebruikte technologieën in Plus energie gebouwen resulteren in een 
comfortabele leefruimte met een hoge binnenluchtkwaliteit.  

• Hogere vastgoedwaarde:  Bij een vastgoedinvestering is het belangrijk om de 
toekomst indachtig te zijn. De kans tot een stijging van de vastgoedwaarde en 
m.a.w. een hoger rendement op de vastgoedinvestering is bij Plus 
energiegebouwen des te groter dan bij een gebouw waar de duurzaamheidsfactor 
en de ecologische voetafdruk niet aanwezig is. 
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Waarom kiezen voor Plus energie gebouwen?  
Kiezen voor een Plus-energiegebouw is om verschillende redenen een slimme beslissing. 
Plus energie gebouwen bieden besparingen op lange termijn op de energierekening, 
dragen bij aan een duurzame toekomst en bieden een comfortabele leefruimte voor 
bewoners. Plus energie gebouwen zullen ook een hogere doorverkoopwaarde hebben en 
zullen gewild zijn op de vastgoedmarkt.  
 
Conclusie 
Energieproducerende gebouwen zijn de toekomst van de bouw en bieden duurzaamheid, 
comfort en besparingen. Met hun innovatieve ontwerp en hernieuwbare energiesystemen 
bieden Plus energie gebouwen een unieke en kosteneffectieve oplossing voor 
energieverbruik. Als u op zoek bent naar een gebouw dat op lange termijn besparingen, 
duurzaamheid en comfort biedt, dan is een Plus-energiegebouw de juiste keuze voor u. 
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Plus energie  onderzoekt de energetische mogelijkheden en services voor natuurlijke 
personen, lokale overheden, Vereniging van Mede-eigenaars (VME), kleine en middelgrote 
bedrijven bestaande uit: 
 
1. de studie voor de juiste waaier voor gemeenschappelijke geothermie, windenergie, 
zonne-energie, warmtepompen, … per locatie of gebouw; 
2. het energiedelen d.m.v. hernieuwbare energiegemeenschappen (REC); 
3. voor het eigen verbruik en toepassingen zoals bijvoorbeeld (semi- of publieke) laadpalen. 
 
Zij zorgt voor: 
1. de juiste productenmix gelinkt aan het gewenste energieniveau; 
2. de juridische omkadering ; 
3. Een overzicht van de verschillende premiemogelijkheden; 
4. het financieringsproces. 
 
Plus energie participeert in de studiegroep EBS die steeds een kijk heeft op de laatste 
trends, premiemogelijkheden en technische vernieuwingen in de markt. 
Plus energie onderhandelt met potentiële energie-afnemers zodat de restenergie op 
piekmomenten door deze externen kan worden afgenomen. 
 
Plus energie ontwerpt, bouwt én onderhoudt de voorgestelde energiesystemen via 
gecertifieerde aannemers op daken en landschappen van de organisatie. De installatie 
produceert lokale groene elektriciteit. 
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Hernieuwbare energiegemeenschap 
Vanaf januari 2023 is het energiedelen tussen verschillende doelgroepen mogelijk voor 
zover er zeker 1 bron is met hernieuwbare energie. De deelname in deze 
energiegemeenschap of Renawble Energy Community (REC) is mogelijk door natuurlijke 
personen, lokale overheden en kleine en middelgrote ondernemingen. Het energiedelen is 
enkel mogelijk voor hernieuwbare energie en de deelnemer beschikt over een digitale 
meter (of AMR meter).  
Plus energie zorgt voor de rechtspersoon en registreert deze bij Fluvius en de VREG voor 
het beheer. 
 
De energiecomponent (commodity) van gedeelde energie moet je niet aan de leverancier 
vergoeden, andere tariefelementen wel. Hierbij is het belangrijk te weten dat de energie 
die je maximaal kan ontvangen deze is ten belope van je eigen verbruik in datzelfde 
kwartier. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 


