Brussel, 25 maart 2015

Stad Oostende genomineerd voor
de “Belfius Smart City Award 2015” met het pilootproject
“Opbrengstgarantie voor energiebesparende maatregelen
bij eigenaars uit de laagste inkomensgroep”
Enkele maanden geleden lanceerde Belfius in samenwerking met Knack en Le Vif/L’Express,
1
Proximus en Accenture de eerste editie van de "Belfius Smart City Award", een wedstrijd ter
bekroning van de stad of gemeente met de grootste creativiteit op het vlak van duurzame
innovatie. Na afloop van de preselecties werden tien projecten van steden en gemeenten door
een professionele jury geselecteerd voor de finale. Ook het pilootproject van de Stad Oostende
werd genomineerd: een project dat gezinnen met een zeer laag inkomen toelaat om
energiebesparende maatregelen te nemen zonder dat de (isolatie)werken een directe impact
hebben op het gezinsbudget. Uniek aan dit project is namelijk de financiering van de
investeringen in energie-efficiëntie.

Als grote en kleine steden en gemeenten aantrekkelijk willen blijven, hebben ze geen andere keuze dan
"smart" te worden. Dat wil zeggen dat ze slimme, vernieuwende en duurzame toepassingen moeten
invoeren om hun milieu-impact te beperken, meer gebruik moeten maken van hernieuwbare energie en
beter moeten inspelen op de essentiële behoeften van de burgers om de levenskwaliteit in de steden te
verbeteren.
Belfius wil een echte dynamiek op gang helpen brengen rond het gegeven “Smart Cities” in België.
Daarom organiseert de bankverzekeraar in samenwerking met Knack en Le Vif/L’Express en met de
steun van Proximus en Accenture een wedstrijd voor de lokale besturen. Doel: het “slimste” project
belonen dat wordt voorgedragen en gerealiseerd door een Belgische stad of gemeente.
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Zie reglement en beoordelingscriteria op www.knack.be/belfiussmartcity.
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Op 17 december selecteerde een vakjury van academici en van “Smart Cities”-specialisten van
voornoemde partners tien projecten die zich onderscheiden door hun duurzaam, innovatief en
geïntegreerd karakter, waaronder het project van de Stad Oostende dat investeringen in energieefficiëntie - dakisolatie en/of de installatie van een hoogrendementsketel/condensatieketel - met een
gegarandeerde opbrengst koppelt aan een persoonlijke begeleiding met advies op maat, waardoor
gezinnen met een zeer laag inkomen hun energiefactuur en dus hun CO2-uitstoot kunnen verminderen
zonder dat er een directe impact is op hun maandelijkse gezinsbudget.
Energiebesparingen met een grote sociale impact
In 2010 ondertekende Oostende het Burgemeestersconvenant voor lokale en duurzame energie.
Daarmee deed de stad een vrijwillige toezegging om verder te gaan dan de opgelegde EUdoelstellingen in termen van CO2-uitstoot. Met het oog hierop werd het Strategisch Energie Actieplan
(SEAP) uitgewerkt waarin het gemeentebestuur zich engageerde om concrete maatregelen te nemen
die zowel de burger als het bedrijfsleven zouden stimuleren om bij te dragen aan de vermindering van
de CO2-uitstoot. Hierbij zou de stad uiteraard ook zelf het goede voorbeeld geven.
Het pilootproject “Opbrengstgarantie voor energiebesparende investeringen bij gezinnen in armoede”
van het Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende (AG EOS) kadert volledig in dit
engagement en dit actieplan. Het vijfjarig pilootproject startte in 2012 en richtte zich in eerste instantie
tot vier gezinnen uit de laagste inkomensgroep om hen de mogelijkheid te geven hun woning
energiezuiniger te maken zonder dat dit zou wegen op hun maandelijkse budget. Het project omvatte
zowel een grondige doorlichting van het energieverbruik van de woning als dakisolatiewerken en
energieadvies op maat om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Op deze manier zorgde het
project niet alleen voor lagere energiekosten en een betere levenskwaliteit voor die vier gezinnen maar
droeg het ook meteen bij tot meer sociale inclusie door mensen te bereiken die anders uit de boot
zouden vallen.
Op vraag van de Koning Boudewijnstichting, die samen met de Nationale Loterij het project subsidieert,
werd het concept van de “Opbrengstgarantie voor energiebesparende investeringen” in 2014 ook
uitgetest bij huurders van een sociaal verhuurkantoor, en wel één in elke Vlaamse provincie.
Vanaf 2015 wordt er gewerkt aan een driejarig vervolgproject in samenwerking met alle West-Vlaamse
Lokale Entiteiten van het Vlaams Energie Agentschap (VEA). Het concept wordt uitgebreid naar grotere
investeringen, namelijk de plaatsing van dakisolatie met bijhorende dakwerken en/of de installatie van
een nieuwe condensatieketel in 50 woningen in West-Vlaanderen. Tegelijk wordt ook het concept van
“opbrengstgarantie” verder verfijnd.
Een uniek en veelbelovend concept
Uniek aan dit project is de financiering van de investeringen in energie-efficiëntie. AG EOS
spreekt in dit verband over een opbrengstgarantie. Het houdt in dat de investering op geen enkel
moment weegt op het maandelijkse gezinsbudget. De gezinnen betalen de investering immers terug
met effectief gerealiseerde energiewinsten. Vijf jaar later beschikken de bewoners over een beter
geïsoleerd huis en gaat de winst die ze realiseren op de energiefactuur niet langer naar de
terugbetaling, maar kunnen ze daar zelf over beschikken. Op deze manier werden vier daken in
Oostende geïsoleerd. De bewoners krijgen nu gedurende 5 jaar verdere begeleiding waarbij hun
verbruik gemonitord wordt.
Voor AG EOS moet het opbrengstgarantiesysteem in fine ook budgetneutraal zijn.
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Stemming in november en uitreikingsplechtigheid op 2 december
In november zal het grote publiek – dus ook alle Oostendenaars – uit de 10 genomineerde projecten
kunnen stemmen voor het project van zijn voorkeur.
Bij de toekenning van de prijs voor het beste “Smart Cities”-project zal de vakjury rekening houden met
de uitslag van die stemming. De uitreikingsceremonie van de Belfius Smart City Award 2015 zal
plaatsvinden op 2 december 2015 in aanwezigheid van de tien geselecteerde steden en gemeenten.
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