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Werkgroep ELISE 

De werkgroep ELISE werd opgestart binnen VLISOG vzw en sluit aan bij de activiteiten van 

de werkgroep NEN2767. Vanuit deze werkgroep werd een voorlopig document opgemaakt 

waarin de werkmethodiek ELISE wordt besproken.  

 

Draaitabel, Summary rapport 

De draaitabel zal vooral gebruikt worden om een duidelijk overzicht te hebben van de bevindingen 

of conditie van de diverse onderzochte elementen, en de bijhorende belangrijkste investeringen die 

moeten gebeuren, en welke budgetten moeten worden voorzien. 

Bij de draaitabel worden verschillende aspecten van het gebouw onderzocht, gebudgetteerd en 

voorzien van een score, op basis van vergelijkbare principes. Het gaat om: 

• Conditiestaat onderhoud volgens NEN2767 

• Brandveiligheid volgens Belgische wetgeving 

• Energetische verbeteringen 

• Security audit 

• Connectivity 

• Safety audit 

• Toegankelijkheid  

• ... 

Hoe de verschillende zaken worden gebudgetteerd, en een score krijgen wordt per aspect hieronder 

afzonderlijk uitgelegd.  

De scores worden in elk aspect van 1 tot 6 opgenomen, waarbij 1 nieuwstaat is en 6 direct actie 

vereist. Wanneer er geen kader is om een score van 1 tot 6 te hanteren wordt steeds uitgegaan van 

het MoSCoW principe. 

• Must do: alle inbreken op brandveiligheid: scores 5 en 6 

• Should do: Alle opmerkingen rond brandveiligheid: score 3 end-of-(technological-)life of 4 

• Could do: aanbevelingen/verbeterpunten: score 3 

• Won’t do: Maatregelen die niet noodzakelijk zijn, maar in de toekomst wel kunnen worden 

meegenomen: scores 1 en 2 

Van ieder gebrek/opmerkingen dat wordt vastgesteld wordt een afzonderlijke regel toegevoegd in 

de draaitabel, op het blad basisgegevens. Daarin moeten alle velden worden kolommen worden 

ingevuld.  
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Wanneer de Software (O-prognose, Planon, andere) wordt gebruikt wordt elk gebrek ingegeven 

zoals voorzien in de software. De aspecten Energie en brandveiligheid kunnen worden toegevoegd 

volgens de regels van de BOEI, echter moeten de gebreken wel zelf worden aangevuld en de score 

bepaald volgens de geldende afspraken hieronder opgenomen. 

In de Excel is uitgegaan van een startjaar 2020. Echter zal dit in de loop van de tijd evalueren en 

moeten dit met een jaar opschuiven. Ook is het mogelijk om het aantal jaren uit te breiden of te 

beperken.  

Wanneer bij het softwarepakket een financiële planning wordt opgemaakt dienen de velden zoals 

opgenomen in de Excel worden geselecteerd, zodat alle gegevens eenvoudig worden ingeladen. 

Voor het gebruik van de draaigrafieken kunnen verschillende filters worden toegepast voor het 

bepalen van de te leggen prioriteiten in functie van de budgetten.  Om verschillende velden te 

kunnen selecteren moet steeds de filter optie rechts boven op volgend symbool staan:  

De filter investering is speciaal voor energetische investeringen. Hier kan het gebeuren dat een 

element “1 op 1 vervangen” wordt of net verbeterd door een “energieverbetering”. Echter om een 

correct financieel beeld te krijgen mogen die twee niet samen worden aangeduid. De aanduiding 

“(leeg)” zijn alle andere investeringen zowel de energetische als de andere, deze moet dus steeds 

actief zijn. 

ONDERHOUD NEN2767 

Conditiescores volgens de Norm 

 Einde levensduur: 

Voor installaties is het gebrek einde levensduur van toepassing. Dit gebrek wordt opgenomen in de 

tabel voor meer jaren budget planning (MJOP) te kunnen maken, en te zien wanneer installaties 

worden vervangen. 

Onder einde levensduur wordt ook “end-of-technological-life” verstaan, d.i. het element heeft nog 

niet de 75% van zijn levensduur bereikt, maar de fabrikant heeft aangegeven dat onderliggende 

producten van het element niet meer technologisch ondersteund worden, d.i. er gebeuren geen 

verdere productontwikkelingen. Het risico van end-of-technological-life is dus eerder gelegen in het 

niet-oplossen van problemen en het verminderend aantal personen dat bekwaam of bevoegd is om 

installaties of onderhoud uit te voeren. 

Hierbij wordt uitgegaan van volgende scores 

• <50% levensduur is score 1 

• Tussen 50% en 75% van de levensduur is score 2 
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• >75% van de levensduur is score 3 

• >87,5% van de levensduur is volgens de norm score 4, echter wordt in de Elise-methodiek 

uitgegaan van score 3 als determinerend voor het beslissingsmoment 

Dit is licht afwijkend van de norm, maar we willen geen installaties vervangen enkel omwille van het 

naderen van het einde van de levensduur.  

In het veld Handeling-norm moet NEN2767 worden opgenomen.  

In de draaigrafieken worden alle conditiescores conform NEN2767 met onderhoud finaal 

weergegeven van O1 tot O6. 

Eveneens worden de gebreken eindelevensduur afzonder aangeduid. Met de scores O1E tot O4E. 

Hiermee willen we noodzakelijke investeringen omwille van verouderde elementen duidelijk 

zichtbaar maken. Een element dat nu nog minder dan 50% van zijn levensduur die 5 jaar bedraagt, 

zal toch binnen de 5 jaar moeten geëvalueerd en eventueel vervangen worden. 

Score % levensduur 

O1E <50% 

O2E Tussen 50% en 75% 

O3E >75% of End-of-
technological-life 

O4E >87,5% 

 

 

ENERGIE 

De energetische scores zijn niet direct koppelbaar aan regelgeving rond dit thema. Hier wordt ervan 

uitgegaan welke investeringen er kunnen gebeuren om een gebouw, energie efficiënter te laten 

werken. Duurzaamheid mag echter niet ten koste gaan van alles, en daarom wordt ook het 

economische aspect hiervan meegenomen. 

De toepassing van een maatregel kan leiden tot een reductie van primaire energiebehoefte (voor 

elektrisch aangedreven installaties) of CO2 (voor sanitair en verwarming). Er wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen beide types reductie om de score te bepalen in de matrix.  

 

• De gewone terugverdientijd (GTVT) is de verhouding, uitgedrukt in jaren, tussen het 

brutobedrag van een investering in euro (€) excl. btw (of incl. btw voor niet btw-plichtigen) 

en het bedrag van de jaarlijkse energiebesparing uitgedrukt in euro (€) die die investering 

oplevert.  
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• Bij het verrekenen van de investering wordt geen rekening gehouden met financiële 

stimulansen (premies, investeringssteun, fiscale aftrek...).   

• De energiewinst wordt berekend gelet op alle besparingen die voortvloeien uit de 

investering (energie, materiaal, onderhoud...), met uitsluiting van de premies, financiële 

stimulansen en groenestroomcertificaten.  

• De gewone terugverdientijd (GTVT) waarbij wel rekening wordt gehouden met de premies 

en fiscale voordelen, wordt eveneens berekend, maar louter ter informatie.  

• Onderhoudskosten worden mee ingerekend voor de levensduur van de installatie. Er wordt 

abstractie gemaakt van updates of upgrades.  

Op basis van de investeringskost en de TVT wordt beoordeeld of een maatregel een interessante 

opportuniteit biedt. Onderstaande tabel toont de beoordelingscriteria.  

   

Score  Verhouding TVT / Levensduur  

  < 0,3  < 0,5  < 0,7  < 0,9  > 0,9  

> 10% 
reductie  

6  5  4  4  3  

10 % => 
reductie > 6%  

5  5  4  3  2  

6 % => 
reductie > 2%  

4  4  3  2  1  

reductie =< 
2%  

4  3  2  1  1  

   

Gezien energetische investeringen meestal gaat om het vervangen van elementen door verbeterde 

elementen worden volgende aandachtpunten aangenomen. 

• 1 op 1 vervanging budget wordt opgenomen bij vervanging einde levensduur van het 

oorspronkelijk element 

• Verbetervoorstel wanneer oorspronkelijke installatie einde levensduur is wordt door een 

betere variant (totale investering), De investering voor 1 op 1 vervanging mag dan niet meer 

worden weergegeven 

In de kolom Norm wordt hier steeds Energiezuinigheid ingevuld.  

In de draaigrafieken worden alle scores rond energie finaal weergegeven van E1 tot E6. 

 

SAFETY AUDIT (AUDIT BRANDVEILIGHEID) 

In de kolom Norm wordt hier steeds Safety ingevuld. 
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Voor de brandbeveiliging en in uitbreiding ook andere safety gerelateerde verplichtingen baseren 

we ons op de verschillende normeringen die gelden in België, met als basis het KB Brandpreventie en 

de NBN S21-100.  Uitgangspunt bij deze audit is dat materiaalgebonden opmerkingen reeds 

verwerkt horen te zijn in de conditiemeting audit. Conceptuele fouten (zoals foutieve of 

onvoldoende plaatsing van detectoren en sirenes) komen wel aan bod in deze audit. 

Alle gebreken en opmerkingen worden eveneens opgenomen in het softwarepakket of rechtstreeks 

als een nieuwe regel in de Excel-tabel van het summary rapport. 

Zoals met de onderhoudsgebreken moeten we ook hier een score van 1 tot 6 bekomen. 

Daarom hanteren we hier het MoSCoW principe.  

• Must do: alle inbreken op brandveiligheid: score 6 

• Should do: Alle opmerkingen rond brandveiligheid: score 4 

• Could do: aanbevelingen/verbeterpunten: score 3 

• Won’t do: Maatregelen die niet noodzakelijk zijn, maar in de toekomst wel kunnen worden 

meegenomen: score 1 

 

Voor Safety zal score 5 niet gehanteerd worden, de factor MUST is immers ‘onmiddellijk’. 

In de draaigrafieken worden alle scores rond Safety finaal weergegeven van SA1 tot SA6. 

Belangrijke maatregelen welke een recurrente verplichting of recurrente code van goede praktijk 

inhouden en welke nog moeten plaatsvinden, worden aangegeven met score ‘3’. Bijvoorbeeld 5-

jaarlijkse update van het interventie- en evacuatiedossier. Op die wijze kan een budgettaire kost 

ingeschat worden,  en kan bij de volgende rondgang – indien er geen actie is ondernomen – een score 

‘6’ toegekend worden om aan te sporen tot onmiddellijke actie 

 

SECURITY AUDIT 

Voor het invoeren van de security audit worden dezelfde richtlijnen als de brandaudit gehanteerd. 

Het MoSCoW principe is hier zoals bij Brandveiligheid van toepassing. 

In de kolom Norm wordt hier steeds security ingevuld. 

In de draaigrafieken worden alle scores rond security finaal weergegeven van SE1 tot SE6. 

 

CONNECTIVITY AUDIT (AUDIT CONNECTIVITEIT) 
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In de kolom Norm wordt hier steeds Safety ingevuld. 

Voor de connectiviteit wordt de focus gelegd op de gebouwgebonden infrastructuur waarop de 

actieve componenten die de effectieve IT-diensten realiseren worden aangesloten. Het onderzoek 

behandelt dus elementen zoals bekabeling, IT-ruimtes, introductie van operatoren, …   

In de draaigrafieken worden alle scores rond connectiviteit finaal weergegeven via de letters CO met 

een score variërend tussen van CO1 tot CO6. 

 

TOEGANKELIJKHEID AUDIT 

De toegankelijkheid audit heeft tot doel om de status van de geïnstalleerde 

toegankelijkheidsvoorzieningen te verifiëren.  

Het uitvoeren van een toegankelijkheidsaudit teneinde een bepaald label te halen valt buiten de 

scope van deze doorlichting en gebeurt in Vlaanderen via het bureau Inter. 

De toegankelijkheidsaudit zal zich specifiek richten op de lijst van uitgevoerde werken (signalisatie, 

richels, …) voor het behalen van het label, en zal de status van deze voorzieningen beoordelen op 

dezelfde basis als de NEN2767-norm. De afstemmingen met het bureau INTER zijn momenteel 

lopende. 

In de kolom Norm wordt hier steeds Toegankelijkheid ingevuld. 

In de draaigrafieken worden alle scores rond toegankelijkheid finaal weergegeven via de letter A 

(Access) met een score variërend tussen van A1 tot A6. 

ANDERE AUDITS 

Voor het invoeren van deze audits worden dezelfde richtlijnen als de brandaudit gehanteerd. Het 

MoSCoW principe is hier zoals bij Brandveiligheid van toepassing. 

In de kolom Norm wordt hier steeds een unieke verwijzing ingevuld. En zal er op het blad verticaal 

zoeken een unieke code worden opgenomen. 

In de draaigrafieken worden alle scores rond die audit dan een combinatie zijn tussen de unieke 

code en de getallen 1 tot 6 

 

Samengevat 

Discipline Letter 

Onderhoud / conditie O 
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Onderhoud / end of life OxE 

Energie E 

Safety (brand) SA 

Security (fysieke veiligheid) SE 

Access (toegankelijkheid) A 

 

BUDGET INSCHATTEN  

Voor het inschatten van de budgetten wordt er steeds van uitgegaan dat een element of gebrek 

volledig wordt hersteld of vervangen. Daarbij worden eveneens alle af te voeren materialen en 

werkingsuren mee opgenomen. Dit betekent dat met deze factoren rekening moet gehouden 

worden bij de verwerking van budgetramingen die volgen uit courante software pakketten. Diverse 

van deze pakketten tonen de netto materiaalkost als resultaat maar houden geen rekening met de 

andere kosten die verbonden zijn aan de implementatie van de oplossing. 

Op niveau van budget inschatting is het nodig om onderscheid te maken tussen 2 niveaus: 

- Het gebouwniveau: deze inschatting kan middels toepassing van een aantal risicofactoren 

verbeterd worden 

- Het patrimoniumniveau: deze inschatting is, door de variatie in het patrimonium, eerder een 

vork-inschatting van de te voorziene budgetten. De risicofactoren moeten ook hier 

gehanteerd worden in functie van relevante gebouwen, en zorgen voor de vork. 

Gebouwniveau 
Alle gebouwen zijn niet hetzelfde, daardoor zal de kost voor het herstellen of het vervangen van 

hetzelfde gebrek, op hetzelfde element, bij het ene gebouw anders is dan bij het andere gebouw. Dit 

komt door de risico factoren die specifiek zijn voor het onderzochte gebouw. Deze risico factoren 

worden gekoppeld aan een opslag factor. Alle budgetten over de verschillende domeinen worden 

met deze opslagfactor vermenigvuldigd. 

Patrimoniumniveau 
De gebouwen in een patrimonium zijn vaak van verschillende generatie. Zelfs op niveau van een site 
kunnen verschillen in generatie en in onderscheidende eigenschappen optreden. 
De tool laat toe om meerdere gebouwen op te nemen in de management beoordeling, echter zijn 
dan ook verschillende elementen van toepassing waardoor 1 set parameters niet toepasbaar is. 
Dit houdt in dat het op niveau van het patrimonium vaak aangewezen is om te werken met een vork, 
een minimum en maximum inschatting.  
 
Risicofactoren 
Een voorstel van risico factoren en voorgestelde standaard waarden is hieronder opgenomen. De 

gebruiker moet de mogelijkheid hebben om waarden te veranderen indien nodig. 

• Bereikbaarheid: 

o Gewone bereikbaarheid van het gebouw: 1 
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o Stadscentrum met veel verkeer 1.2  

• Beveiliging 

o Toegang kan via aanmelding aan receptie 1 

o Toegangscontrole door bewakers en metaaldetectoren 1,1 

• Werktijden 

o Werken tijdens de kantooruren 1 

o Werken buiten de kantooruren 1,3 

• Complexiteit gebouw 

o Eenvoudig gebouw 1 

o Gebouwen die als een puzzel in elkaar steken 1,1 

• Beschermd gebouw 

o Geen beschermd gebouw 1 

o Beschermde gebouwen buiten 1,2 

o Beschermde gebouwen binnen 1,3 

• Asbest 

o Geen asbest aanwezig 1 

o Asbest aanwezig op constructie 1,2 

o Asbest aanwezig op verschillende locaties  1,4 

• Afbraakwerken  

o Geen afbraakwerken 1 

o Afbraakwerken 1,2 

• BTW 

De oplijsting van mogelijke risicofactoren is niet limitatief. Om die reden laat de excel-tool toe om 
andere factoren toe te voegen. 
 
De verschillende risicofactoren worden vermenigvuldigd om tot de finale opslagfactor te komen. 
Concreet kan dit leiden tot: 
 


