Wat RenoValue is
RenoValue is een 2-jarig project dat wordt gefinancierd door het Intelligent Energy
Europe-programma van de Europese Unie. Het ontwikkelt een trainingstoolkit om
waarderingsdeskundigen te leren in hun taxatiewerkzaamheden rekening te houden
met vraagstukken op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en
hun klanten dienovereenkomstig te adviseren.
RenoValue is een internationaal samenwerkingsverband tussen: RICS, CBRE, Skanska,
Troostwijk, het Karlsruhe Institute of Technology, Politecnico di Milano, Narodowa
Agencja Poszanowania Energii en Business Solutions Europa.

Waarom RenoValue belangrijk is
Het gebruik van de taxatie van onroerend goed is een belangrijk onderdeel van
de levenscyclus van onroerend goed: daarom dient het stimuleren van energieefficiëntie en hernieuwbare energie hier te starten. Om de markttransitie naar bijnaenergieneutrale gebouwen te versnellen is het van belang de businesscase voor en de
waarde van duurzame gebouwen te tonen aan toekomstige kopers, verkopers, huurders
en investeerders.

For more info:

Luigi Petito, Project Coordinator | luigi@bs-europa.eu
www.renovalue.eu │ @RenovalueEU

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit document ligt uitsluitend
bij de auteurs Deze inhoud is niet noodzakelijkerwijs een afspiegeling
van de mening van de Europese Unie. Noch de EASME (Uitvoerend
Agentschap voor het midden- en kleinbedrijf) noch de Europese Commissie
is verantwoordelijk voor enig gebruik dat van de informatie in dit document
wordt gemaakt.

Cofunded by

the Intelligent Energy
Europe Programme
of the European Union

Wat RenoValue doet
Het project bestaat uit drie nauw met elkaar verbonden fases.

Fase 1

Bureauonderzoek, rondetafelbijeenkomsten en European Valuation
Steering Group
Deze fase bevat de analyse van de huidige uitdagingen en behoeften van
de waarderingsdeskundigen en de eisen van de gebruikers van taxaties. De
analyse wordt uitgevoerd door een combinatie van bureauonderzoek en zeven
nationale rondetafelbijeenkomsten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland,
Polen, Italië, België, Nederland en Zweden.
De European Valuation Steering Group (EUVSG) is een groep van zes
deskundigen op hoog niveau in waardebepaling, investeringen en financiën
opgericht ter begeleiding en ondersteuning van RenoValue.

Fase 2

Trainingsmateriaal
Op basis van de uitkomsten van fase 1 zal RenoValue trainingsmateriaal
ontwikkelen om waarderingsdeskundigen te leren hoe zij rekening kunnen
houden met duurzaamheid in hun dagelijkse waardebepalingsactiviteiten.

Fase 3

Testfase
Het trainingsmateriaal wordt getest in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland,
Polen, Italië, België, Nederland en Zweden met behulp van webinars en faceto-facebijeenkomsten voor continue beroepsmatige ontwikkeling.
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