
 
 

 Open oproep voor fabrikanten 

1 Inleiding 

Achtergrond RenoseeC: Vlaamse proeftuin renovatie 

RenoseeC is ontstaan als een proeftuinproject van VLAIO en realiseerde in de periode 2014 – 2018 
een geslaagde collectieve renovatie in de Dampoortwijk te Gent.  Daarbij werden 20 woningen 
gerenoveerd met een gemiddelde renovatiekost van 60.000 €.  Tijdens de realisaties in deze proeftuin 
werden de nodige tools ontworpen om een verdere opschaling te faciliteren.  Zo resulteerde dit onder 
meer in een businessmodel, een draaiboek en een catalogus van technische, juridische en financiële 
oplossingen die verder toegepast kunnen worden in de opschaling van RenoseeC+.   

Deze huidige open oproep wordt gericht aan fabrikanten en verdelers van bouwkundige oplossingen en 
technische uitrustingen en heeft tot doel om – op basis van de inzendingen van de deelnemende 
fabrikanten en verdelers – een selectie te maken van oplossingen voor de samenstelling van de 
technische cataloog.  

Doelstelling van RenoseeC+ 

Het opschalen van het testproject voor betaalbare en kwalitatieve energetische renovaties, door een 
collectief gestroomlijnd aanbod en een one-stop-shop begeleiding van de vraagzijde. 

Hiervoor wordt binnen RenoseeC+ gewerkt met: 

• Een draaiboek dat het gestroomlijnde proces beschrijft. 

• Een catalogus van technische oplossingen inclusief materiaalkeuzes, als basis voor de 
bestekken van de architect en de uitvoering door de aannemer. 

• Een collectief traject waarbij werven geclusterd worden om een efficiënte uitvoering te 
bewerkstelligen.  Dit maakt eveneens een sterk partnerschap mogelijk tussen het lokaal beleid 
en bestaande initiatieven.   

• Een vernieuwde aanpak binnen de bouwsector waarbij architecten, aannemers en installateurs 
in een vroeg stadium samengebracht worden in een bouwteam om een verhoogde efficiëntie 
na te streven.   

Targets en planning van RenoseeC+ 

RenoseeC+ geniet de steun van de provincie Oost-Vlaanderen om in de volgende jaren hun collectieve 
renovatieaanpak verder uit te rollen.   

In het eerste jaar wordt in minstens 1 wijk zo veel mogelijk woningen geïdentificeerd voor grondige 
renovatie.  In het tweede jaar wil RenoseeC+ 2 in nieuwe wijken collectieve renovaties opstarten.  
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar nieuwe steden of gemeenten, maar ook naar nieuwe wijken in 
steden of gemeenten waar RenoseeC+ reeds actief is of naar andere opportuniteiten waar een 
collectieve renovatie-aanpak wenselijk en mogelijk is.   

Het doel is om op middellange termijn elk jaar een 100 tal renovaties te begeleiden. 

Om een idee te geven van de totale omvang van de renovatiewerken wordt verwezen naar de gegevens 
uit de proeftuin die duiden op een gemiddelde renovatiekost van 60.000 € per totaalrenovatie.   

 



 
 
Bouwteamwerking 

RenoseeC+ zal bij haar collectieve wijkrenovatietrajecten werken met het principe van de bouwteams.  
Per nieuwe wijk wordt een open oproep gelanceerd waarbij architecten, aannemers en installateurs zich 
groeperen als ‘bouwteam’ en zich kandidaat stellen in functie van de catalogus van technische 
oplossingen.  In een volgende stap wordt een clustering van werven toegewezen aan de geselecteerde 
bouwteams.  

2 Catalogus van technische oplossingen 

Om de uitvoering te stroomlijnen, zal RenoseeC+ werken met een catalogus van technische 
oplossingen op componentniveau, met vermelding van product- en merkkeuze. De oplossingen uit de 
catalogus bestaan uit: 

• Een tekening van de concrete opbouw met opgave van diktes en productkeuzes 

• Een EPB-conforme U-waarde berekening 

• Een korte beschrijving van mogelijke aandachtspunten 

• De bijhorende bestektekst op maat van de oplossing, voor gebruik door het bouwteam 

De catalogus van oplossingen omvat de renovatie van de schildelen. Voor de thermische isolatie worden 
3 opties voorgesteld: (optie 1) minerale wol, (optie 2) kunststof en (optie 3) bio-ecologische. Daarbij 
worden de volgende schildelen beschouwd: 

• Isolatie van hellende daken, zowel tussen als bovenop de bestaande kapconstructie 

• Isolatie van platte daken als warm dak of hybride oplossing 

• Gevelisolatie langs de buiten- of de binnenzijde 

• Isolatie van vloeren 

Daarnaast bevat de catalogus ook oplossingen voor ventilatie, zowel extractieventilatie als 
balansventilatie, beide al dan niet vraag-gestuurd. 

Tot slot bevat de catalogus ook oplossingen voor buitenschrijnwerk, en dit in de varianten aluminium of 
hout-aluminium, PVC en hout. 

Het toepassen van de vermelde technische oplossingen zal aan ieder bouwteam worden opgelegd als 
voorwaarde voor de door RenoseeC+ aangebrachte renovatieprojecten. 

3 Onderdelen van de catalogus van oplossingen 

3.1 Hellend dak: 

Voorkomende situaties zijn: 

• Bestaand gordingendak  

o Met bestaand dampopen onderdak en een dakbedekking in goede staat, waar nieuwe 

isolatie tussen de kepers en gordingen wordt geplaatst. 

o Waar nieuwe isolatie bovenop de bestaande dakstructuur wordt geplaatst. 

• Spantendak  

o Met bestaand dampopen onderdak en een dakbedekking in goede staat: waar nieuwe 

isolatie tussen de spanten wordt geplaatst. 

o Waar nieuwe isolatie bovenop de bestaande dakstructuur wordt geplaatst. 



 
 

• Nieuwe dakconstructie, indien de verwachte resterende levensduur van de bestaande constructie 

onvoldoende is, met een oplossing zoals hierboven, of met een oplossing met houten I-liggers, 

opgevuld met thermische isolatie. 

Daarvoor wordt gezocht naar verdelers en fabrikanten van volgende producten: 

• Thermische isolatie, dampscherm / damprem en onderdak: 

o Bio-ecologische isolatie 

o Minerale wol 

o Kunststof 

• Extra componenten: 

o Dakvlakramen 

• Afwerkingen: 

o Keramische pannen 

o Kunstleien 

3.2 Plat dak: 

Voorkomende situaties zijn: 

• Houten constructie, warm dak of hybride oplossing 

• Massieve constructie, warm dak 

Daarvoor wordt gezocht naar verdelers en fabrikanten van volgende producten: 

• Thermische isolatie,  dampscherm / damprem: 

o Bio-ecologische isolatie 

o Minerale wol 

o Kunststof 

• Dakbedekking: 

o EPDM 

o Roofing 

• Extra componenten: 

o Afschotisolatie 

o Daklichtkoepels 

3.3 Gevels: 

Voorkomende situaties zijn: 

• Volsteense muur of spouwmuur met verwijderd buitenspouwblad: 

o Thermische isolatie langs buiten: 

▪ ETICS met buitenpleister 

▪ Geventileerde gevel met buitenbekleding 

▪ Geïntegreerde oplossing 

o Thermische isolatie langs binnen: 

▪ Klassieke dampdichte opbouw 

▪ Capillair actieve opbouw 

• Spouwmuur met behoud van buitenspouwblad (spouwhaken en buitenspouwblad in goede staat 

met voldoende lange resterende levensduur): 

o Isolatie langs binnen: 

▪ Klassieke dampdichte opbouw 

▪ Capillair actieve opbouw 



Daarvoor wordt gezocht naar verdelers en fabrikanten van volgende producten: 

• Thermische isolatie:

o Bio-ecologische isolatie (platen, dekens of vlokken)

o Minerale wol (dekens)

o Kunststof (platen)

o ETICS met harde kunststofplaten

o ETICS met bio-ecologisch isolatieplaten

• Binnen-afwerkingen:

o Afwerking op basis van gips

o Afwerking op basis van kalk- of leem

• Extra componenten:

o Vochtkeringen en injecties

o Luchtdichtheidsoplossingen

• Gevelafwerking:

o Keramisch

o Leien

o Vezelcement

o Hout

3.4 Vloeren: 

Voorkomende situaties zijn: 

• Nieuwe vloer ter vervanging van tegels op zandbed

• Isolatie bovenop bestaande vloerplaat

• Isolatie onder bestaande vloerplaat in kelder of kruipruimte

Daarvoor wordt gezocht naar verdelers en fabrikanten van volgende producten: 

• Thermische isolatie:

o Bio-ecologische isolatie

o Minerale wol

o Kunststof

3.5 Ventilatie: 

Er wordt gezocht naar verdelers en fabrikanten van volgende oplossingen: 

• Mechanische extractieventilatie zonder vraagsturing

• Mechanische extractieventilatie met vraagsturing

• Mechanische balansventilatie zonder vraagsturing

• Mechanische balansventilatie met vraagsturing

3.6 Schrijnwerk: 

Er wordt gezocht naar verdelers en fabrikanten van volgende oplossingen: 

• Aluminium

• PVC

• Hout



4 Gunningsprocedure 

Deze open oproep wordt opgevat als een private onderhandelingsprocedure en is gericht naar 
fabrikanten en verdelers van bouwkundige oplossingen en technische uitrustingen. 

Iedere fabrikant of verdeler wordt geacht in te schrijven met één of meerdere technische oplossingen 
voor het collectief renoveren van woningen. 

De selectie van oplossingen gebeurt op productniveau en niet op fabrikantniveau. Integrale oplossingen 
waarbij verschillende materialen op componentniveau op elkaar zijn afgestemd genieten de voorkeur 
boven gefragmenteerde oplossingen. 

Inschrijvingen worden verwacht ten laatste op 15 september 2019. Er wordt een 
onderhandelingsperiode voorzien tot 15 oktober 2019. 

Na de onderhandelingsprocedure, wordt voor elk onderdeel van de catalogus, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3 een (combinatie van) product(en) gegund, op basis van transparante selectie- en 
gunningscriteria die in hoofdstuk 5 worden weergegeven.   

Met de geselecteerde fabrikanten en verdelers worden raamcontracten afgesloten (zie hoofdstuk 6).  

5 Selectie- en gunningscriteria 

Bij de selectie van fabrikanten en leveranciers worden onderstaande selectie- en gunningscriteria in 
aanmerking genomen. De selectiecriteria worden beschouwd als uitsluitingscriteria en geven de 
minimum voorwaarden weer waaraan inschrijvers moeten voldoen. Op basis van de gunningscriteria 
worden scores toegekend.   

Selectiecriteria: 

• Engagement tot het betalen van de vaste en variabele bijdrage zoals beschreven in hoofdstuk 7.

• Engagement tot het aanleveren van de noodzakelijke technische input over wandopbouw en

bestekteksten. Deze input zal aangeleverd worden op basis van een sjabloon dat door RenoseeC+

ter beschikking zal gesteld worden onmiddellijk na de gunning. De informatie die door fabrikanten

en verdelers wordt aangeleverd vormt van de basis voor de technische catalogus van oplossingen

en is daarom heel belangrijk. Deze input wordt binnen een termijn van één maand na gunning

aangeleverd door de geselecteerde fabrikanten en verdelers.

• Engagement om technische ondersteuning te bieden aan bouwteams.

Deze ondersteuning bestaat minimaal uit de oplossingsgerichte technische ondersteuning voor de

specifieke renovaties binnen RenoseeC+. De ondersteuning aan het bouwteam geldt zowel voor,

tijdens en na de uitvoering van de werken.

Gunningscriteria: 

• Kwaliteit van het product (maximaal 1/2 pagina, 20 punten):

De producent en verdeler wordt gevraagd om een korte nota te schrijven waarin wordt aangegeven

hoe de kwaliteit van het product wordt gewaarborgd:

o Beschrijf kort de kwaliteitskenmerken van het voorgestelde product die u relevant vindt voor

de gevraagde toepassing.

o Voeg technische uitvoeringsdetails toe

o Aan welke normen, relevant voor de Belgische markt, voldoet het product?



 
 

o Beschrijf kort de procedure voor kwaliteitsborging bij de productie (bv interne procedures, 

certificatiesystemen, extra staalname, …). 

o Beschrijf kort hoe jullie als bedrijf de kwaliteit van uitvoering ondersteunen (bv technische 

fiches, opleidingen, technische ondersteuning, dienst na verkoop, …) 

o Beschrijf kort de ecologische troeven qua circulariteit, …  

Er wordt inhoudelijk geoordeeld. Het is dus niet de bedoeling om bijvoorbeeld zoveel mogelijk 

certificaten op te nemen, maar wel om enkele relevante certificaten te selecteren waarbij u 

argumenteert waarom net deze voor u belangrijk zijn in het licht van kwaliteitsborging. 

 

• Er is een uitgebreid gamma aan integrale oplossingen beschikbaar (10 punten): 

De catalogus van oplossingen heeft als doel om het renovatieproces te stroomlijnen. De in 

hoofdstuk 3 beschreven oplossingen zijn niet limitatief. Het staat fabrikanten en leveranciers vrij 

om naast de opgesomde materialen en oplossingen ook andere voorstellen te doen.  

Daarnaast is het kunnen aanbieden van integrale oplossingen een belangrijke meerwaarde. 

Integraal wordt hier gezien als bouwkundig en bouwfysisch op elkaar afgestemd. Oplossingen 

kunnen bestaan uit een combinatie van producten van meerdere samenwerkende fabrikanten. 

 

• Grootte van de variabele bijdrage door fabrikanten en verdelers aan RenoseeC+ (zie hoofdstuk 7) 

op basis van de gerealiseerde omzet (20 punten): 

Er wordt gevraagd aan de fabrikanten of verdelers om een bedrag per functionele eenheid voor te 

stellen in ruil voor de gerealiseerde omzet binnen de RenoseeC+ renovatietrajecten.  Voor de 

meeste productcategorieën waaronder isolatiematerialen is de functionele eenheid ‘€/m²’, voor 

enkele technische oplossingen zoals dakvlakramen en ventilatiesystemen ‘€/stuk’.  Het staat de 

fabrikant of verdeler vrij om het voorstel nader toe te lichten, op te splitsen of te koppelen aan 

eventuele randvoorwaarden.   

6 Duur en aard van de exclusiviteit 

Met de geselecteerde fabrikanten en leveranciers van deze oproep wordt een raamcontract afgesloten 
voor de periode van minimaal één jaar.  Hierin wordt exclusiviteit geboden voor de vermelding van de 
geselecteerde bouwoplossingen. Aan de geselecteerde bouwteams wordt de verplichting opgelegd om 
de vermelde technische oplossingen toe te passen voor alle renovatieprojecten die tijdens deze periode 
zullen worden opgestart in België.   

Startdatum: 01 november 2019 //  Einddatum: 31 december 2020 

Dit raamcontract kan na positieve evaluatie jaarlijks verlengd worden.  Dit hangt mede af van de 
voortgang van RenoseeC+ waarbij door de toekomstige ontwikkelingen eventuele aanpassingen 
mogelijk zijn en duidelijk gecommuniceerd zullen worden.  Elke verlenging van deze 
exclusiviteitsovereenkomst start dan op 1 januari en eindigt op 31 december van het eerstvolgende jaar.   

De criteria die van belang zijn bij een positieve evaluatie zijn onder meer:  

• Productkwaliteit 

• Het voldoen aan de selectie- en gunningscriteria (zie hoofdstuk 5) 

• Correcte betaling van de vaste en variabele bijdrages (zie hoofdstuk 7) 

7 Kostprijs voor deelname 

Om exclusiviteit te bekomen binnen RenoseeC+, verbindt de fabrikant of verdeler zich ertoe om 
gedurende de periode van exclusiviteit de volgende jaarlijkse bijdrage te leveren aan RenoseeC+: 

 



 
 

• Een vaste jaarlijkse bijdrage: 

 

o Deze bedraagt 500€ voor grote ondernemingen en 350€ voor KMO’s. Voor de eerste 

opstartfase van RenoseeC+ (november 2019 – eind 2020) wordt de bijdrage verminderd tot 

350€ voor GO en 200€ voor KMO’s.  

o Deze vaste bijdrage wordt gebruikt om visibiliteit te geven aan de geselecteerde en 

aangesloten fabrikanten en verdelers door duidelijke vermelding van de logo’s op website, 

info avonden en waar mogelijk via andere communicatiekanalen.    

o Opname van de specifieke productnamen in de catalogus van oplossingen, en opname van 

de specifieke product-gerelateerde onderdelen in de bestekteksten.   

o Deze bijdrage wordt betaald voorafgaand aan de exclusiviteitsperiode.   

 

• Een variabele bijdrage gebaseerd op de binnen RenoseeC+ gerealiseerde meerverkoop: 

 

o De fabrikant of verdeler geeft zelf een bijdrage op die hij zal betalen. De gerealiseerde 

omzet binnen RenoseeC+ en binnen de duur van de exclusiviteitsovereenkomst wordt als 

basis genomen (zie gunningscriteria).   

o De variabele bijdrage wordt jaarlijks op het einde van de afgesproken periode afgerekend 

op basis van de via de bouwteams verkregen informatie qua hoeveelheden. 

8 Voordelen voor de fabrikant / verdeler 

Visibiliteit: 

• Logo op volgende communicatietools: website (www.renoseec.com), facebook en infobanners 

• Opname van producten in de catalogus van oplossingen: 
o Vermelding van concrete merk- en productnamen 
o Opname van algemene en specifieke product gerelateerde omschrijvingen in de 

bestekteksten 
o Aan de specifieke producten aangepaste opbouw- en detailtekeningen en bijhorende 

opmerkingen 
De catalogus van oplossingen wordt in de eerste plaats opgemaakt voor de architect en de 
aannemers. Daarnaast kan de catalogus ook gebruikt worden door de architect als 
communicatietool naar de bouwheer (om de verschillende keuzemogelijkheden te tonen). 

Imago: 

• Het project is een initiatief van KULeuven, Domus Mundi vzw en Pixii – Kennisplatform 
Energieneutraal Bouwen. Deze projectpartners zullen vanuit de geselecteerde wijken ook nauw 
samenwerken met de lokale overheid. Het project wordt maw getrokken door een aantal 
onafhankelijke partijen zonder winstoogmerk die bij particulieren vertrouwen wekken. Dit vertrouwen 
straalt af op de gekozen producten. 

• De transparante selectieprocedure ondersteunt verder het imago van kwaliteit.  Het geselecteerde 
product heeft deze procedure immers succesvol doorstaan. 

• Ook bij de selectie van het bouwteam zal kwaliteit een centraal element zijn. Dit bevordert de 
uiteindelijk opgeleverde kwaliteit en tevredenheid van de bouwheren. De interesses van 
RenoseeC+ en de producenten en verdelers lopen hier parallel.  Beiden hebben baat bij een goede 
kwalitatieve uitvoering als middel om nieuwe renovatieprojecten te werven en de renovatiegraad in 
het algemeen te verhogen. 

Versterken van het eigen netwerk: 



 
 

• Doordat architecten en aannemers verplicht worden om te werken met de oplossingen die in de 
catalogus zijn opgenomen, bestaat de kans dat aannemers en architecten via RenoseeC+ voor de 
eerste maal met de voorgeschreven oplossingen te werken.  

• Fabrikanten en verdelers krijgen de kans om aannemers uit hun eigen netwerk aan te bevelen voor 
RenoseeC+. 

Verhoogde renovatiegraad, en dus ook omzet. 

9 Geschatte volumes 

Om fabrikanten en verdelers een beter beeld te geven van de te verwachten renovatiemaatregelen bij 
een vooropgezet RenoseeC+ wijktraject, wordt een samenvatting gegeven van de resultaten uit de 
proeftuin.  Concreet is hieronder een overzicht gegeven van de in de proeftuin gerealiseerde totale 
kostprijzen per maatregel.  Deze omzetcijfers zijn weergegeven ter indicatie en kunnen dus niet zomaar 
geëxtrapoleerd worden naar toekomstige wijkrealisaties.   Belangrijk om te vermelden is dat het voor de 
isolatiemaatregelen enkel gaat om de kostprijs van het isolatiemateriaal zelf. De andere prijzen zijn 
plaatsing inclusief.  

In de proeftuin werden voornamelijk oude rijhuisjes met volsteense muren en houten (platte) daken 
gerenoveerd. De hogere totale kostprijs voor de isolatie van platte daken is deels te verklaren doordat 
in 5 van de 20 woningen een nieuwe uitbouw werd gerealiseerd, en deze uitgevoerd zijn met een zeer 
goed geïsoleerd plat dak. In de toekomst zullen ook andere woningtypologieën het voorwerp maken 
van RenoseeC+ wijkrenovaties. 

 

maatregel aantal 
totale 
kostprijs 

plat dak (enkel isolatie) 9 26.964 € 

hellend dak (enkel isolatie) 15 13.027 € 

gevel (enkel isolatie) 15 33.353 € 

vloer (enkel isolatie) 9 11.627 € 

schrijnwerk vervangen 15 111.251 € 

condensatieketels 5 23.910 € 

ventilatie (systeem C) 9 9.743 € 

  

 


