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INLEIDING

1 Vooraf

In het kort
Deze gids is opgevat als een goed leesbare leidraad voor alle geïnteresseerde partijen die
zich tot doel hebben gesteld om efficiënter om te springen met energie in gebouwen en
daarbij zoeken naar innovatieve financieringsoplossingen. Zo kunnen ze energiebesparende
investeringen versneld uitvoeren, met behoud of verbetering van het comfortniveau.

De toepassing van Energy Performance Contracting of Energieprestatiecontracten (EPC)
kan een ware revolutie betekenen voor de realisatie van grootschalige energiebesparingsprojecten. Het knelpunt bij dergelijke projecten ligt namelijk vaak in het ontbreken van de
nodige financieringsbronnen. Dankzij de gegarandeerde energiebesparingen in de EPC-aanpak, kan gemakkelijker externe financiering
gevonden worden. Energiebesparingsprojecten zijn doorgaans ook zeer rendabel, zeker in
tijden waarin bijvoorbeeld de klassieke beleggingsformules nauwelijks nog iets opleveren.
Door het koppelen van een prestatiegericht
onderhoud aan dit EPC, blijven de gerealiseerde energiebesparingen ook stabiel in de tijd.
BELESCO, de sectorvereniging van ESCO’s1 in
België, wil ruimere bekendheid geven aan de
voordelen van deze aanpak en besliste om,
op basis van bestaande EPC-gidsen uit het
buitenland, een Belgische gids op te stellen.

Hoewel de EPC-methodiek een ruim toepassingsdomein kent en bijvoorbeeld ook in industriële processen kan worden toegepast,
wordt in het kader van deze gids de focus gelegd op energiebesparingsprojecten in gebouwen: van kantoorgebouwen tot scholen of ziekenhuizen. . Dit kunnen zowel gebouwen zijn
van publieke of private eigenaars. De energiebesparingen grijpen zowel in op de gebouwschil als op de installaties.
Deze gids richt zich enerzijds op beleidsmakers bij regionale of lokale overheden die in
de eigen gebouwen energiebesparende maatregelen wensen uit te voeren. Anderzijds biedt
deze gids evenzeer een houvast voor vastgoedmaatschappijen, projectontwikkelaars,
financiële instellingen, gebouwbeheerders
en technische diensten om de voordelen en
randvoorwaarden van Energieprestatiecontracten correct in te schatten en eigen projecten op te starten.

2 De energiecontext in Europa en België

In het kort
Stijgende energieprijzen, klimaatopwarming, energieafhankelijkheid en uitputting van fossiele
energiebronnen , tewerkstellingsuitdagingen, stijging van energiebehoeften door voorziene
stijging van het aantal inwoners in steden, redenen genoeg voor overheden en privé-instellingen
om actie te ondernemen om minder energie te verbruiken.
Energie staat reeds enkele jaren in het middelpunt van de belangstelling en dit om tal van
redenen.
Energie speelt op macroniveau immers een
sleutelrol in de strijd tegen de klimaatopwar-
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ming. Europa is zeer afhankelijk van de import
van fossiele brandstoffen. Vanuit de optiek
van een zekere energiebevoorrading is het
van belang de vraag naar energie in te tomen.
Een beleid gericht op energiebesparingen sti-

muleert ook de vraag naar innovatieve oplossingen om die besparingen technisch haalbaar te maken. Dit heeft een positieve impact
op de werkgelegenheid. Europa kan het zich
niet veroorloven energie te verspillen.
Energiebesparingen in gebouwen zijn een absolute prioriteit. Alle lidstaten moeten dan ook
de nodige stappen ondernemen om het aanbod van energiediensten maximaal te ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door lijsten van
aanbieders van energiediensten ter beschikking te stellen. Of de vraag kan gestimuleerd
worden, door modelcontracten te voorzien of
door te streven naar de uitwisseling van goede
praktijken. Energieprestatiecontracten worden gezien als belangrijke hefboom2 om de
vooropgestelde energiebesparingsdoelstellingen te halen.
Hoewel deze zorgen vanuit het oogpunt van
de beleidsmakers meer dan terecht zijn, voelen individuen of bedrijven zich hierdoor niet
noodzakelijk onmiddellijk aangesproken. Er is
immers een latente spanning tussen ‘wat goed
is voor de wereld’ en ‘wat goed is voor mij’.
Nochtans hangen micro en macro nauwer samen dan op het eerste zicht zou lijken.

ceerd worden én niet betaald. We spreken dan
van ‘Negawattuur’…
De kunst bestaat er nu in om dat macroniveau, met een focus op klimaatverandering
en het streven naar een lagere energieafhankelijkheid, te verzoenen met het microniveau,
waarbij beslissingen veelal in het teken staan
van rentabiliteit. Anders gezegd, hoe kunnen
we grootschalige rendabele energierenovatieprojecten opzetten en financieren, zodat op
het einde van de rit er én een aanzienlijk lager
energieverbruik (en bijhorende CO2-uitstoot)
is én het totale kostenplaatje voor de uitbater
van het gebouw lager uitvalt.
Duurzame investeringen gerealiseerd binnen
een coherente en geïntegreerde aanpak, hebben bovenop de energiewinsten, ook diverse
positieve randeffecten: bijdragen aan de realisatie van de klimaatobjectieven, ondersteuning van de lokale economie, verbetering van
de competitiviteit van de bedrijven, verhoging
van de attractiviteit van de gemeente of stad,
enz..

Op microniveau worden de eindgebruikers
de laatste jaren geconfronteerd met stijgende energieprijzen. Deze tendens van stijgende prijzen wordt algemeen geacht onomkeerbaar te zijn: mondiaal is er immers een steeds
hogere vraag naar energie, terwijl de energievoorraden beperkt zijn en op termijn ook uitgeput zullen raken. Eindgebruikers hebben er
dan ook alle baat bij hun vraag naar energie zo
laag mogelijk te houden. Eenvoudig gesteld:
een bespaard kilowattuur moet niet geprodu-
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Energiebesparingen en gebouwbeheer: de uitdagingen
In het kort
Gebouwen nemen in België 35% van de primaire energievraag voor hun rekening. In vergelijking met andere landen zijn de Belgische gebouwen allesbehalve energiezuinig. Het energiebesparingspotentieel is enorm, zeker indien een ambitieuze langetermijnvisie wordt uitgewerkt.

BoeMillions, 2005
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In 20053 waren de Belgische gebouwen
verantwoordelijk voor 35 procent van
de primaire energievraag.

Total = 368 million boe
SOURCE: NTUA (PRIMES forecast 2007)
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Residentiële gebouwen zijn goed voor ongeveer 75 procent van dat cijfer4,
de niet-residentiële sector voor het resterende kwart.

Residential building stock (m2)

Non-residential building stock (m2)
Wholesale & retail 28%
Offices 23%

Non
Residential
25%

Single Family
Houses 64%
Residential
75%

Educational 17%
Hotels & restaurants 11%

Apartment
blocks 36%

Sport facilities 4%
Other 11%
Source: BPIE survey
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Gemiddeld residentieel energieverbruik®
kWh/m2/jaar, 2005

348

Deze relatieve achterstand tegenover andere Europese landen, zorgt er wel voor dat het
energiebesparingspotentieel in België rendabeler kan worden ingevuld. Zelfs maatregelen met korte terugverdientijden zijn vaak nog
niet gerealiseerd. McKinsey stelt in haar studie ‘Naar energie-efficiëntie van wereldklasse in België’ (zie eindnoot 3) een aantal scenario’s voor: met de implementatie van een
ambitieus energie-efficiëntieprogramma zou
de energievraag in gebouwen met maar liefst
48% kunnen afnemen tegen 2030. Ook Europa
ziet dit potentieel en focust op het verhogen
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203
EU-25 gemiddelde

234

De drie voornaamste redenen waarom België
het minder goed doet dan de buurlanden zijn:

Fran krijk

Met een gemiddeld energieverbruik van 348
kilowattuur (kWh) /m2 per jaar hinkt de Belgische energie-efficiëntie in residentiële gebouwen ver achterop ten opzichte van de andere West-Europese landen. De niet-residentiële
sector doet amper beter.

BRON: McKinsey Greenhouse Gas AbatementCostCurve V2.0; NTUA
(PRIMES forecast 2007)

van het renovatietempo, door het stimuleren
van investeringen en energiediensten ruimer
beschikbaar te maken.
Het besparingspotentieel is er dus, nu kan de
zoektocht beginnen naar financieringsbronnen om deze ingrepen ook daadwerkelijk uit
te voeren… Energieprestatiecontracten, of
kortweg EPC, met bijhorende innovatieve financiële oplossingen zouden hierbij wel eens
een sleutelrol kunnen spelen!

Uit de praktijk5
De Zuidertoren, ook gekend als de Pensioentoren omdat de Rijksdienst voor Pensioenen er is
gehuisvest, is met zijn hoogte van 150 meter en zijn oppervlakte van 62.000 m² de meest imposante wolkenkrabber van Brussel. Er werken in totaal 1.800 van de 2.250 personeelsleden van
de RVP. Er staan ook 2.700 computers.
Het gebouw dateert van 1962 en heeft een primair energieverbruik van 500 kWh/m². Maar
liefst 32 miljoen kWh primaire energie is er per jaar nodig om het gebouw te verwarmen en te
koelen. Ruimte genoeg voor enige verbetering …

Januari 2014
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1 De klassieke aanpak

In het kort
In de klassieke aanpak is de klant zelf verantwoordelijk voor het uitwerken en eventueel
uitbesteden van energiebesparende investeringen. De organisatie zal deze werkzaamheden
ook zelf moeten coördineren. Er is geen garantie dat de uitgevoerde werken effectief tot een
energiebesparing zullen leiden.

In de klassieke aanpak wordt het startschot om ‘iets te gaan doen rond energie’
vaak gegeven doordat een installatie het laat afweten, of omdat de energiefactuur
steeds zwaarder wordt. De verschillende stappen worden na elkaar uitgevoerd met
behulp van verschillende partijen.

Audit

➟ ➟ ➟ ➟ ➟
Onderhouden

Opvolging?
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➟

Klan t

Uitvoering

➟

Bestek

(s tudiebureau)

Studie

In deze ‘historische of programmatorische’
aanpak moet de organisatie zelf alle stappen
coördineren. Iedere partij stelt vaak het werk
van de voorgaande in vraag. Geen enkele partij neemt verantwoordelijkheid over het resultaat of wordt echt gestimuleerd om betere resultaten te bekomen voor de klant.
De methodologie is ‘input’ gestuurd, de verschillende partijen zijn enkel verplicht de nodige middelen te voorzien om de taken, zoals deze zijn opgelegd in het lastenboek, uit te
voeren. Een middelenverbintenis dus en geen
resultaatsverbintenis. De competitie tussen
de verschillende aanbieders richt zich voornamelijk op het aspect prijs, de expertise van de
aanbieders wordt vaak enkel op papier aangetoond.
In deze aanpak is het vaak ook de klant zelf die
instaat voor de opvolging. In de realiteit blijkt
dan vaak dat de nieuw geïnstalleerde uitrustingen, die in het begin meestal wel energiebesparingen opleveren, niet correct worden opgevolgd. De initiële energiebesparing neemt in
de loop van de volgende jaren dan razendsnel
af.

Organisaties die zelf te weinig knowhow in huis
hebben, of dit om een of andere reden wensen uit te besteden, kunnen een beroep doen
op een studiebureau om deze taken voor hen
te coördineren en op te volgen. Recent zijn er
ook publieke ESCO’s6 verschenen die deze rol
op zich nemen. Let wel, deze tussenpersonen
zijn niet verantwoordelijk voor het halen van
een vooropgesteld resultaat. Zo goed als alle
risico’s blijven immers bij de klant-opdrachtgever liggen.
Tenslotte is het ook moeilijk om externe financiering te zoeken als geopteerd wordt voor de
klassieke aanpak. Vaak is dan enkel een klassieke lening mogelijk. Hierdoor verkleint de
leningscapaciteit van de organisatie, met als
mogelijk risico dat ze geen financiering meer
kan krijgen voor andere investeringen, die bijvoorbeeld bijdragen aan de realisatie van haar
ondernemingsdoelstellingen.
In sommige gevallen (de aard van het gebouw,
grote energiebesparing realiseerbaar met een
minimale voorbereiding, …) is de klassieke
aanpak soms de enig haalbare. Dan is het nog
steeds aangewezen om deze aanpak uiteindelijk wel toe te passen in plaats van niets te ondernemen.

Uit de praktijk7
Op vraag van de gemeente Veldhoven in Nederland, voerde het hotel NH Koningshof (NHK)
een energiebesparingsonderzoek uit. Om een juiste inschatting te maken van de huidige staat
ten opzichte van de technische levensduur zijn alle bedrijfsmiddelen geïnventariseerd aan de
hand van de inventarisatiemethode van NEN2767-2. Voor NHK is aan de hand van de bevindingen een strategie opgesteld om zo efficiënt mogelijk de energiebesparende maatregelen toe
te passen. In totaal zijn bijna 200 bedrijfsmiddelen geïnventariseerd, waarbij het uitvoeren van
de maatregelen met een TVT < 5 jaar een totale investering vragen van 1.151.500 euro met een
besparing van 267.000 euro/jaar. Dit betekent een jaarlijkse besparing van ongeveer 35% van
de totale energielasten.

Januari 2014
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2 EPC: een nieuw business model

In het kort
In tegenstelling tot de klassieke aanpak, kunnen Energieprestatiecontracten wel leiden tot
betere resultaten: de ESCO voert energiebesparende investeringen uit en garandeert het
vooropgestelde besparingsniveau, staat eventueel in voor de financiering van deze investeringen en wordt betaald en extra beloond in de mate waarin de vooropgestelde doelstellingen
worden gehaald.
In de Europese energie-efficiëntierichtlijn8
wordt een energieprestatiecontract gedefinieerd als ‘een contractuele regeling tussen de
begunstigde en de aanbieder van een maatregel ter verbetering van de energie-efficiëntie, die tijdens de gehele looptijd van het contract wordt geverifieerd en gecontroleerd,
waarbij de investeringen (arbeid, leveringen
of diensten) zodanig worden betaald dat ze in
verhouding staan tot de contractueel vastgelegde mate van verbetering van de energie-efficiëntie of een ander overeengekomen prestatiecriterium, zoals financiële besparingen’.
Bleyl geeft in het kader van de IEA DSM IV
Task 16 een alternatieve definitie:
Onder Energieprestatiecontracten wordt
een alomvattend energiedienstenconcept
verstaan, gericht op het uitvoeren van Energie-efficiëntieprojecten in gebouwen of
productie-eenheden, waarbij de projectcycluskost wordt geminimaliseerd. Een ESCO
implementeert een op maat afgestemd geheel van energiediensten (bestaande uit de
planning, de bouw, de ingebruikname en
het onderhoud, de optimalisatie, evt. brandstofaankoop, (co-)financiering, …). De ESCO
garandeert een all-in kostprijs en vooropgestelde resultaten en neemt de commerciële en technische implementatie, samen
met het operationele risico, voor zijn rekening gedurende de volledige projectperiode
(meestal 10 tot 15 jaar).
(vrij vertaald naar Bleyl&Schinnerl 2008)
Om dus te kunnen spreken van een energieprestatiecontract, moet het contract een aantal essentiële kenmerken hebben:
en gebouweigenaar stelt een ESCO (Energy
• EServices
Company of energiedienstenleve-

10 EPC gids

rancier) aan en maakt sluitende afspraken
over de te verwachten energieprestaties
van het gebouw;

• De
 mogelijke maatregelen om de energieefficiëntie te verbeteren worden opgelijst
•

en gekwantificeerd, zowel op het vlak van te
verwachten besparingen als de noodzakelijke investeringskost;
De ESCO garandeert dat de energieprestatie tot een bepaald niveau zal verbeteren,
voert daarvoor de nodige investeringen uit
en ziet er op toe dat de energieprestaties
gedurende de gehele looptijd van het contract behouden blijft. Slaagt het daarin, dan
wordt het hiervoor beloond, in het andere
geval krijgt het een boete. Met andere woorden, wil een energiedienstenbedrijf betaald
worden voor het geleverde werk, dan is het
halen van het besparingsobjectief een strikte voorwaarde.

Daarnaast zijn er evenwel nog een aantal kenmerken die fundamenteel zijn om het project
te kunnen categoriseren als Energieprestatiecontract. We zetten ze hieronder op een rijtje:

wijze waarop het contract tot stand komt
• Disefundamenteel
verschillend van de klassieke aanpak. De ESCO’s worden in competitie
met elkaar gesteld om het beste voorstel te
formuleren om de energie-efficiëntie te verhogen. Dankzij hun ervaring zijn ze daar immers veel beter voor geplaatst dan de klant.

én partij is ‘verantwoordelijk’ voor alle
• Estappen
van het proces. Indien de ESCO een

beroep doet op onderaannemers, blijft hij
verantwoordelijk voor de uiteindelijke resultaten. Essentieel is dat de gedane investeringen ook verder worden opgevolgd na de
installatie. De volledige kosten en baten van

Onderhouden

Studie

EPC

➟

➟

es co

➟

Opvolging

➟

Klant

➟

Audit

Uitvoering

de gedane investeringen worden in rekening gebracht over de volledige levenscyclus
(Life Cycle Costing): ook de gebouwmeerwaarde wordt (eventueel) meegenomen.

e aanpak is ‘prestatie-gestuurd’: voor de
• Dklant
maakt het niet uit welke energiebesparende maatregelen precies worden uitgevoerd, zolang de vooropgestelde energiebesparingen maar worden gehaald. Een
echte resultaatsverbintenis dus, met 100%
gegarandeerde besparingen door de ESCO.

 e ESCO is door de aard van de overeen• Dkomst
ook bijzonder gemotiveerd om de
voorgestelde doelstellingen te halen: bij

facilitator
succes krijgt hij een bonus, bij tegenvallende resultaten krijgt hij een boete.

 recies omwille van dat beloningsmechanis• Pme
moeten de gerealiseerde besparingen

uiterst nauwkeurig worden opgevolgd in
een gedetailleerd meet- en verificatieplan.

Net zoals je bij de bouw van een gebouw een
beroep doet op een architect, is het echt wel
aangewezen om zeker bij de eerste projecten een EPC-facilitator in te schakelen. Deze
expert (of team van experten) is dankzij zijn
diepgaande kennis van de EPC-methodiek
uitstekend geplaatst om de klant van A tot Z
bij te staan.

Uit de praktijk
Om het energieverbruik in de Pensioentoren terug te dringen, zette de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), samen met de technische beheerder van het gebouw, haar schouders onder een
verregaande verhoging van de energie-efficiëntie. Die samenwerking leidde tot het huidige
energieprestatiecontract, dat zowel de continue verbetering van de sturing van het gebouw
beoogt, als een reeks investeringen in energiebesparende maatregelen. Als referentiejaar
werd 2009 genomen: bij een grotere energiebesparing dan een normale schommeling, wordt
de winst op een fifty-fiftybasis verdeeld onder de RVP en de technische beheerder. Als blijkt
dat de genomen maatregelen niet volstaan om de doelstellingen te halen, wordt de technische
beheerder beboet. Het contract is gericht op de verbetering van de besturing van het gebouw,
maar tegelijk ook op bijkomende investeringen in de modernisering van de installaties.
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3 Een waaier aan Energieprestatiecontracten

In het kort
Deze gids focust op de Energieprestatiecontracten in strikte zin, met aandacht voor alle mogelijke energiebesparende maatregelen. Sommige specifieke contractvormen wijken hiervan af.

Energieprestatiecontracten zijn in volle opmars sinds het midden van de jaren ’90, waarbij constant nieuwe inzichten ontstaan. Als gevolg daarvan, kwamen een aantal varianten op
de EPC-methodiek op de markt. Als u van plan
bent zich verder te verdiepen in deze materie,
dan komt u deze contractvormen ongetwijfeld
tegen in de literatuur. Daarom zetten we de
belangrijkste op een rijtje, met een korte verduidelijking van de verschilpunten:
PC - Energy Performance Contracting: fo• Ecus
op een globale aanpak, met energiebesparende maatregelen die ingrijpen op
zowel de energievraag als op het aanbod
(supply side), met prestatiegarantie (uitgedrukt in NegaWh).

Varianten hierop zijn:

Onderhoud & Energie Performan• OtieEPC:contract:
gelijklopend met een EPC,

maar met inbegrip van het prestatiegericht
onderhoud van het volledige gebouw en
alle installaties, zodat dit ook bestaande
(klassieke) onderhoudscontracten kan vervangen.

EC - Integrated Energy Contracting: combi• Inatie
van energiebesparende maatregelen
met kwaliteitsgarantie (géén prestatiegarantie) en (hernieuwbare) energietoelevering.

 R-EPC (Comprehensive Refurbishment):
• CEPC-contract
waarbij expliciet ook ingrij-

pende ingrepen in de bouwschil worden beoogd. De investeringen worden deels terugbetaald door de gerealiseerde besparingen,
maar een inbreng van de eigenaar is vaak
vereist om de financiering van ingrepen met
lange terugverdientijd mogelijk te maken.
De gebouwwaarde na de ingrepen ligt significant hoger. De CR-EPC is onder te verdelen
in drie subcategorieën:
GC-EPC: ‘General Contractor’-EPC, één
aannemer draagt de eindverantwoordelijkheid voor het behalen van de besparingen en het verder onderhoud. Deze
aannemer is vrij om zelf de maatregelen
te kiezen om de doelstellingen te halen.
GP-EPC: ‘General Planner’-EPC, het project wordt aangestuurd door één coördinerende partij. Doorgaans legt de klant
wel een aantal maatregelen op die zeker
moeten uitgevoerd worden binnen het
project.
 R-Light-EPC: variant waarbij slechts kleiC
ne ingrepen op het vlak van de bouwschil
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld dakisolatie.

SC - Energy Supply Contracting : enkel fo• Ecus
op de energieaanbodzijde. De ESCO levert aan de klant een bepaalde hoeveelheid
warmte en/of koude (uitgedrukt in MegaWh)
aan een vooraf vastgelegde prijs om te voldoen aan een vooraf vastgelegd comfortniveau. De ESCO staat in voor de levering van
(al dan niet hernieuwbare) brandstof voor
de lokale warmte- of koudeopwekking.

12 EPC gids

De EPC-contractvormen (dus m.u.v. de ESC) kunnen bovendien een ander model hanteren om
de gerealiseerde besparingen in te zetten voor de financiering van de uitgevoerde investeringen
en deze te verdelen tussen de klant en de ESCO. De twee meest voorkomende modellen zijn:
hared Savings-model: de kostenbesparin- • Guaranteed Savings-model: de ESCO garan• Sgen
tussen de ESCO en de klant worden
deert een bepaald niveau van energiebeverdeeld volgens een op voorhand afgesproken percentage, en dit voor een welbepaalde periode. De verdeling is afhankelijk
van de kost van het project, de lengte van
het contract en de risico’s die door de ESCO
en de klant genomen worden. Dit model is
eerder geschikt voor markten die in ontwikkeling zijn, aangezien de ESCO vaak zelf de
financiering voorziet.

sparingen en neemt dus het prestatierisico op zich. De klant neemt het kredietrisico
op zich. De ESCO ontvangt in principe een
vastgelegde vergoeding. Dit model creëert
meer opportuniteit voor de lange termijngroei van de ESCO’s en de financiële sector
omdat nieuw opgerichte ESCO’s niet in het
door hun uitgevoerde project moeten investeren.

Uit de praktijk
Bij de Regie der Gebouwen groeide al enige tijd de overtuiging dat het zinvol is het onderhoud
en het beheer in een aantal gebouwen op een prestatiegerichte wijze te organiseren en tegelijk
na te gaan hoe hierbij energie kan bespaard worden. Na overleg met Fedesco, de EPC-facilitator, werd geconcludeerd dat een meer globale aanpak veel mooiere resultaten zou opleveren.
Uiteindelijk koos de Regie der Gebouwen er voor om voor een eerste pool van dertien federale
overheidsgebouwen, samen goed voor een energierekening van 1.000.000 euro, een OEPCproject op te starten.
Dirk Van Geystelen, directeur-generaal Strategie en Vastgoedbeheer: « In eerste instantie hopen
we dat aan de maintenance en energie-efﬁciëntie in de betrokken gebouwen effectief de vereiste
aandacht zal worden gegeven, aangezien de ESCO dit alles op zich neemt. In dit verband verwachten
we dat de energiekosten van de FOD Financiën en de andere gebruikers effectief met 10 à 15 % zullen afnemen. Ook de beheerskosten van de eigenaar, Fedimmo, kunnen hierbij desgevallend afnemen. »
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4 Prestatiegarantie: een sleutel tot investeringen

In het kort
Financiële instellingen staan weigerachtig om de te verwachten besparingen in klassieke projecten mee in rekening te brengen bij het verstrekken van leningen. Bij een EPC worden de besparingen gegarandeerd door de ESCO en kunnen zo wél als toekomstige verzekerde cashflow
worden meegenomen in de financieringsconstructie. Voorwaarde is evenwel dat de bedoelde
bestemming van het gebouw niet al te grondig wijzigt en dat het gedrag van de personen in
het gebouw in lijn is met de vooropgestelde richtlijnen voor het behalen van de prestaties.

Energiebesparende
investeringen
leiden
meestal niet tot een extra inkomstenbron,
maar eerder tot een vermeden kost. Financiële instellingen zijn ook niet snel overtuigd
van het zekere karakter van deze energiebesparende ingrepen: een slecht ontwerp of ondermaatse uitvoering of beheer leiden in hun
ogen immers al snel tot het niet halen van de
vooropgestelde besparingen.
In de klassieke aanpak betekenen de energiebesparingen dus een te grote factor van onzekerheid voor banken en financiële instellingen. Als onderpand voor de ter beschikking
gestelde leningen nemen zij doorgaans dan
ook hun toevlucht tot de traditionele waarborgen. Hierdoor wordt de totale leningscapaciteit voor de gebouweigenaar wel heel erg beperkt.
Een EPC staat daarentegen voor een gegarandeerde energiebesparing op lange termijn.
Een EPC kan dus als basis dienen om een businessmodel uit te bouwen waarbij de onroerende energiebesparingen worden omgezet in
een verzekerde cashflow. Dankzij de gegarandeerde energieprestatie kan deze verzekerde cashflow ingezet worden als (bijkomende)
waarborg voor een correcte schuldaflossing.
Dankzij de gegarandeerde energieprestatie
van de uitgevoerde energiebesparingsmaatregelen, kan de risicopremie dalen voor het
ter beschikking stellen van de noodzakelijke middelen en daalt dus ook de financiële
kost. Energiebesparingsmaatregelen worden
steeds interessanter voor de financiële sector
waardoor de weg wijd open ligt voor massale
investeringen.

14 EPC gids

Een Energieprestatiecontract stelt een organisatie in staat om zijn schulden voor een stuk
te externaliseren: gebouweigenaars kunnen
zo makkelijker hun natuurlijke weerzin overwinnen om te investeren in energiebesparende investeringen. Vaak wordt hiertoe een of
andere vorm van derdepartijfinanciering ingezet. Het is een belangrijk en doorslaggevend
voordeel van een ESCO-project voor zover dat
de controlerende overheid het model aanvaard als een model dat toegepast kan worden voor schulddeconsolidatie.
In onderstaand schema wordt verduidelijkt
hoe de kosten evolueren doorheen de tijd.
Gezien deze figuur de kern van een Energieprestatiecontract omvat, gaan we even dieper
in op de verschillende onderdelen:

 X-as geeft de tijd weer, de Y-as de
• de
hoogte
van de energiekosten;
lgemeen wordt aangenomen dat alle
• aonderliggende
prijzen (energie, onderhoud, personeel) waaruit de totale energiekosten bestaan in de toekomst zullen
blijven stijgen, dit wordt aangegeven met
de stijgende bovenste lijn;

uitvoering van de energiebesparen• ndea ingrepen
daalt de donkerblauwe lijn

tot het nieuwe niveau, om vervolgens
dezelfde stijgende evolutie (zelfde hellingsgraad) te hernemen als voor de ingrepen;

 klant betaalt tijdens de contractperio• de
de
minder aan energiegerelateerde kosten, maar met de vrijgekomen budgettaire ruimte betaalt hij de investeringen

et van klant

jke fin.
Evtl onmiddelli
klant
or
do
g
besparin
investering
Terugbetaling
paring
met energiebes

Historisch verbruik

Totale energiekost

➟

Evtl. extra budg

Evtl. bonus aan ESCO
Evtl. malus door ESCO

ergieVerbruik na en
egelen
tr
aa
besparende m

Projectstart

terug die de ESCO uitvoerde en prefinancierde. Indien gewenst kunnen hier eveneens de kosten voor een projectfacilitator en andere externe transactiekosten
worden meegenomen in het budget. In
overleg tussen de klant en de ESCO kan
de klant ook akkoord gaan om daarbovenop extra budget te voorzien, om bijvoorbeeld meer ingrijpende renovaties
met hogere energiebesparingen te kunnen mogelijk maken. Of omgekeerd kan
ook afgesproken worden om de klant al

Projecteinde

➟

Jaren

onmiddellijk deels te laten genieten van
de financiële besparingen gerealiseerd
door de ingrepen;

 afloop van het contract geniet de op• na
drachtgever
verder van de gerealiseerde
besparingen;


bonus of malus: de ESCO wordt
• eventuele
immers
beloond als hij de vooropgestelde besparingsdoelstellingen realiseert.
Of beboet in het omgekeerde geval.

Uit de praktijk
Een energiebesparingsgarantie van 30% is mogelijk in de praktijk. De Hanzehal, een grote
sporthal in Zutphen (NL), heeft een vloeroppervlakte van 3700 m² en 600 zitplaatsen. Het
project kende een lange aanloopperiode, waarbij de risico’s ook op juridisch vlak heel gedetailleerd in beeld werden gebracht. Het bleek ook nodig meerdere sessies te organiseren met alle
betrokken stakeholders: zowel technische mensen als juristen, de inkoopafdeling, de beheerders van de sporthal, … De garanties worden gerealiseerd door monitoring en diverse KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren).
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5 Meer ambtieuze doelstellingen binnen
handbereik met een EPC

In het kort
Eigenaars en projectontwikkelaars hebben een natuurlijke voorkeur om het ‘laaghangende
fruit’ te plukken. Een beperkt investeringsprogramma gericht op het vernieuwen van HVAC
kan inderdaad mooie resultaten opleveren, maar heeft als belangrijk nadeel dat de ingrepen
met een langere terugverdientijd wellicht nooit zullen worden uitgevoerd. Tenzij van meet af
aan ambitieus gekozen wordt voor een totaalaanpak dewelke past binnen een coherente en
geïntegreerde approach, met een mix van investeringen met verschillende terugverdientijden.

Gebouwen kunnen op verschillende manieren energie-efficiënter gemaakt worden:

• energiebeheer,
• aanpassen regelsystemen,
• efficiëntere HVAC-installaties,

• inzetten hernieuwbare energie,
soleren gebouwschil
• i(vensters,
daken, vloeren,
gevels)

Elke ingreep vereist een bepaald investeringsbudget en resulteert in een daarmee
samenhangende energiebesparing. Schematisch9 kan dit ruwweg als volgt worden
voorgesteld, waarbij volgende elementen van belang zijn:

Zeer goede Isolatie bouwschil + HE
Ventilatie, luchtdichtheid, CV en SWW
Regeling + goed gebruik en onderhoud

Factor 4,
lage energie

Grondige
Energierenovatie

Huidige EPC’s:
5 – 30% besparingen

Isolatie bouwschil + HE. CV en SWW
Regeling + goed gebruik en onderhoud
CV en SWW
Goed gebruik en onderhoud
Goed gebruik
en onderhoud

HE : HERNIEUWBARE ENERGIE
CV : CENTRALE VERWARMING
SWN : SANITAIR WARM WATER

➟

Energiebesparing

Terug
➟
verdientijd
Gebouweigenaars en, ruimer bekeken, investeerders hebben nogal de reflex zich te laten leiden door terugverdientijden en dus te
focussen op de meest winstgevende investeringen, waarbij mature technologieën met
relatief korte terugverdientijden worden in-

16 EPC gids

gezet. Meestal zijn deze ingrepen gericht op
het vernieuwen van de stookinstallatie of het
vernieuwen van de regeling of distributie. De
energieproductie zeg maar of het correct regelen van de vraag, zonder dat de energiebehoefte zelf wordt beïnvloed (isolatie, hoogren-

dementsbeglazing, …). Op de figuur zijn dat de
kleinste blokken, met de kortste terugverdientijd, maar ook met de laagste potentiële energiebesparing.
Vanuit energiebesparingsoogpunt is deze
aanpak, ook wel het ‘lock in’-effect genoemd,
hoogst problematisch:
gaat meest• Ealen15energieproductiesysteem
à 20 jaar mee en gebouweigenaars

hebben nogal de neiging deze niet te
vervangen zolang ze nog min of meer
werken. De natuurlijke investeringsmomenten met energiefocus komen dus ongeveer maar eens om de 20 jaar voor.

een EPC nú te weinig ambiti• Wanneer
euze doelstellingen nastreeft met enkel
een focus op bv. het vernieuwen van de
HVAC-installatie, dan riskeert de gebouweigenaar de eerste twintig jaar nooit
nog een min of meer rendabel project te
kunnen lanceren om het globale energieverbruik in zijn gebouwen aan te pakken.

Een
ambitieuze
investeringsstrate•
gie omvat immers zowel investeringen

met een eerder geringe energie-impact
(maar met een korte terugverdientijd,
bv. HVAC) als investeringen met focus op
hoge energiebesparingen (maar met een
lange terugverdientijd, bv. gevelisolatie).
Door de mix wordt een globaal investeringsrendement gehaald dat aanvaardbaar is.

Samengevat, wil een gebouweigenaar significante energiebesparingen realiseren, dan is
de enige mogelijkheid om een evenwichtig investeringstraject op te zetten waarbij eventueel ook externe financieringsbronnen worden
aangesproken (derdepartijfinanciering) en
waarbij de focus ligt op een mix van rendabele investeringen en investeringen met een iets
langere terugverdientijd. Om dat evenwicht te
bekomen, is het interessant meerdere gebouwen tegelijk mee te nemen in het EPC. Enerzijds vergroot hierdoor de scope en dus het
investeringsvolume, anderzijds staat het de
ESCO ook toe zijn risico’s beter te spreiden
(wet van de grote getallen).

6 Meten en verifiëren

In het kort
In het voorgaande werd verduidelijkt dat de besparingsgarantie de kern uitmaakt van een
energieprestatiecontract. Zowel de ESCO als de klant willen heel nauwkeurig de evolutie van het
energieverbruik kunnen opvolgen. Een gedetailleerd meet- en verificatieplan is noodzakelijk.
Voor een goed begrip, bekijken we even hoe het energieverbruik in een organisatie evolueert .

}Besparing
1

2

3

4

5

6

7

8

}Besparing

In een perfect stabiele wereld, met gelijkblijvende energieprijzen en installaties die niet
onderhevig zijn aan slijtage, is het eenvoudig
om de energiebesparing te berekenen:
Besparing = Jaar 4 – Jaar 5

Perfectie is niet van deze wereld…
Energieprijzen stijgen en installaties verouderen. Jaar na jaar nemen de globale kosten toe.
Hoe berekenen we nu de energiebesparing?

1

2

3

4

5

6

7

8

Besparing = Jaar 4 – Jaar 5
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± Aanpassingen
basisverbruik
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Besparing

verbruik na EBM
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We voelden al dat dit niet klopt: mochten we
geen energiebesparende maatregelen hebben doorgevoerd dan zouden de kosten in
jaar 5 hoger geweest zijn.
De berekende besparing moet dus rekening
houden met die vermeden kosten!

Vertrekkende van jaar 4, kennen we een jaar
later het nieuwe verbruik na uitvoering van de
energiebesparende maatregelen (EBM). Maar
om correct te zijn, moeten we ook de invloed
op de evolutie van het energieverbruik van
een heel aantal andere parameters nog nagaan en neutraliseren. Dit wordt in de figuur
aangegeven met de ‘± Aanpassingen’. Als de
gebruiker in zijn gebouw een drukkerij integreert, dan zullen de energieverbruikskosten
immers stijgen, zonder dat de ESCO hier een
rol in speelde.

Besparing = Verbruik Jaar 4 – Verbruik Jaar 5 na EBM +/- andere Aanpassingen

Om de werkelijke energieverbruiken zo goed
mogelijk te modelleren, hebben zowel de ESCO
als de klant baat bij een onafhankelijke meetmethodiek. Het meest erkende protocol is het
‘International Performance Measurement and
Verification Protocol’ (IPMVP), oorspronkelijk ontwikkeld in Noord-Amerika. Het IPMVP
wordt intussen in meer dan 60 landen toegepast. Dit protocol bepaalt standaardvoorwaarden en geeft ‘best-practice’ aanbevelingen

voor de kwantificering van de energiebesparingen na uitvoering van de energiebesparende maatregelen10.Dit protocol wordt door de
ESCO gehanteerd als leidraad bij het opstellen
van een eigen M&V-projectplana. De klant of
de door hem aangestelde facilitator moet dit
M&V-plan uiteraard zeer grondig nakijken: het
is een noodzakelijke voorwaarde om het project te doen slagen!

Uit de praktijk
Een goede samenwerking tussen de opdrachtgever en de ESCO is heel belangrijk. Daarvoor zijn
goede afspraken noodzakelijk, gebaseerd op objectiveerbare parameters. Het St. Antoniusziekenhuis in Sneek (NL) wil een ‘groene’ zorggroep worden, met een hoog ambitieniveau op het
vlak van energieverbruik binnen het ziekenhuis. De aangestelde ESCO levert een turn-keyoplossing, inclusief projectmanagement en uitvoering/eindverantwoordelijkheid voor het ontwerp van de energiebesparende maatregelen. De besparingsgaranties zijn contractueel vastgelegd. Op basis van het M&V-plan worden deze besparingen jaarlijks aangetoond aan de klant.
Het project tekent voor een energiebesparing van 7% per jaar, wat neerkomt op een financiële
besparing van 83.000 euro per jaar.

18 EPC gids

a. in de literatuur staat M&V voor Measurement & Verification, hier vertaald als Meet&Verificatie

7 Financieringstechnieken
en boekhoudkundige weerslag
De initiële investeringskost, voor de uitvoering
van energiebesparende maatregelen, kan gefinancierd worden op verschillende manieren:

maar wordt bepaald door tal van factoren eigen aan het specifieke project: hoe groot is de
projectscope, wat wordt gefinancierd met eigen middelen, risicobereidheid opdrachtgever
en opdrachtnemer, leningsvoorwaarden, …

oelagen : Europese of gewestelijke toe• tlagen
en projectondersteuning gekop-

Ook de boekhoudkundige verwerking verschilt van project tot project. Bij publieke overheden gelden het budgettair stabiliteitspact,
de ESR-normen en eveneens een regionaal
boekhoudstelsel. Bij financieringen door de
publieke overheden dient uiteraard ook met
deze elementen rekening gehouden te worden. Bedrijven kunnen er voor opteren een
deel via off-balance financiering te investeren.
Kortom, voer voor specialisten. De EPC-facilitator brengt de juiste mensen rond de tafel (financieel verantwoordelijke opdrachtgever en
ESCO, boekhouding, afgevaardigden van de financiële instelling, …) en stelt de best mogelijke financieringsconstructie voor, rekening
houdend met de wensen van de klant en de
mogelijkheden van de ESCO.

nanciering door de eigenaar van het ge• fibouw;

peld aan prefinancieringsoplossingen;

• financiering door de ESCO;
erdepartijfinanciering - een bank voor• dziet
een lening;

- een derde partij
• doferdepartijfinanciering
fonds betaalt de investering;

e overheid of nutsbedrijven voorzien
• dvolledige
of gedeeltelijke financiering via
subsidies, leningen of fiscale maatregelen;

ombinatie van een of meer van boven• cstaande
manieren.
In een overheidscontext wordt er meestal
voor geopteerd dat de opdrachtgever de investeringen financiert, gezien een overheid
doorgaans kan lenen aan aantrekkelijker voorwaarden dan de ESCO.
Het uitwerken van de optimale financieringsconstructie is een belangrijk projectonderdeel,

Om de juiste formule toe te passen voor het
gebruiken van een off-balance investering is
het raadzaam om voorafgaandelijk een revisor te consulteren. Het zal resulteren in het
toepassen van de juiste afschrijving, bijvoorbeeld gebaseerd op IFRS (met 35% van de
restwaarde) of belgian GAAP (met 16% van de
restwaarde).

Uit de praktijk
Hoe hoger het ambitieniveau, hoe hoger de vereiste investeringen in energiebesparende maatregelen. En hoe moeilijker het is om de financiële middelen te vinden om deze investeringen te
financieren. Een Energieprestatiecontract kan hier de oplossing zijn. In Nederland wordt voor
het beheer van een vastgoedportefeuille vaak gewerkt met een Duurzame Meerjaren Onderhouds Planning, waarbij stapsgewijs een aantal ingrepen worden doorgevoerd en gefinancierd.
Dat gaat traag en levert onzekere resultaten op. De provincie Noord-Brabant stelde een haalbare 3% energiebesparing voorop en kwam na onderzoek tot de conclusie dat het beter was
alle ingrepen in één keer te laten uitvoeren in plaats van verspreid over meerdere jaren. En om
de financiering mogelijk te maken zonder haar liquiditeitspositie in gevaar te brengen, deed ze
een beroep op een ESCO die mee instond voor de financiering.
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AAN DE SLAG:
EEN EPC-PROJECT OPZETTEN
In het kort
Een EPC-project heeft zo zijn eigen karakteristieken, die niet volledig overeenstemmen met de
gewone aanpak in ‘klassieke’ projecten. Om mogelijke koudwatervrees te overwinnen, schetst
dit hoofdstuk hoe een EPC- project wordt opgezet en wat de aandachtspunten zijn.
De EPC-facilitator geeft de nodige ondersteuning.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de vier verschillende fases11 die in elk EPC-project terug
te vinden zijn:

➟

Voorbereiding

➟

Selectie

➟

Gunning

Project

In elk van de fases is het aangewezen dat de opdrachtgever een EPC-facilitator inschakelt, net
zoals de bouwheer vertrouwt op de kennis en kunde van zijn architect. Meestal werkt de EPCfacilitator met een multidisciplinair team die de opdrachtgever bijstaat in alle fases van het
EPC-traject.

1

Fase 1: Projectvoorbereiding
VOORBEREIDINg
✔

Scope

✔

Keuze EPC

✔

Quickscan

✔

Rol facilitator

Een mogelijk EPC-project start met het rijpen van het idee binnen de organisatie van
de klant: zijn er op het eerste zicht gebouwen
die in aanmerking komen, is er de ambitie
om meer ingrijpend te werk te gaan dan met
de klassieke aanpak. En vooral is er draagvlak binnen de organisatie. Eventueel kan een
‘strategische workshop’ onder begeleiding van
een EPC-facilitator dit voortraject binnen de
organisatie aanzienlijk versnellen.
Eens de initiële knoop doorgehakt, bestaat de
allereerste projectstap uit het identificeren

20 EPC gids

Is de organisatie klaar voor een EPC-project? Maak dan een selectie van energieintensieve gebouwen. Zorg voor de nodige
interne betrokkenheid, stel een degelijk
team samen en betrek de EPC-facilitator
zo vroeg mogelijk bij het project.

van de gebouwen of gebouwsites waar een
EPC mogelijks toepasbaar is.
Gezien de met een EPC samenhangende
transactiekosten, wordt een EPC interessanter naarmate er meer ruimte is voor energiebesparingen. Om de interessante gebouwen
te bepalen, kan een energiekadaster worden
opgesteld. Door het berekenen van de ratio
kWh²/m² (let op het kwadraat bij kWh) kan op
een eenvoudige manier bepaald worden welke gebouwen weinig performant zijn én een
groot verbruik kennen.

Vorm een pool van gebouwen
Een goede aanpak kan er vervolgens uit bestaan om gebouwen met een groot energiebesparingspotentieel met een korte
terugverdientijd, onder te brengen in eenzelfde pool met gebouwen waar de energiebesparingsmaatregelen langere terugverdientijden
hebben. Op die manier wordt gemakkelijker
een financieel evenwicht bereikt waarbij zowel stookplaatsvernieuwing (korte terugverdientijd) als moeilijkere ingrepen op de gebouwschil (langere terugverdientijd) aan bod
komen.

Stel een projectteam samen
Het opzetten van een degelijk en goed gestructureerd projectmanagement is cruciaal voor
het slagen van het project. Het projectteam
bestaat uit een kerngroep aangevuld met experten met een gedegen managementkennis
of specifieke kennis op technisch, financieel of
wetgevend vlak.
Groen licht krijgen van de juiste personen binnen de organisatie kan vaak een lang en traag
proces zijn. Het is cruciaal dat de top beslissingnemers, die dit soort investeringen moeten goedkeuren, van meet af aan betrokken
zijn bij het project en de impact van de EPCmethodiek kennen en er hun goedkeuring
aan geven. In de praktijk blijkt dat een projectsponsor, die het project ter harte neemt
en de nodige passie voor het project verder
uitdraagt, een grote meerwaarde kan betekenen. Dat kan bv. de bevoegde schepen zijn in
een stad.

Schakel externe expertise in
Precies omwille van de vereiste specifieke knowhow, is het zeker aan te bevelen om
een onafhankelijke EPC-facilitator al van in de
voorbereidingsfase bij het project te betrekken. Dankzij zijn onafhankelijke positie kan de
facilitator de gekozen uitgangspunten valideren en de aandacht vestigen op belangrijke
thema’s. De juiste keuze van deze strategische
partner is van groot belang voor het slagen

van het project. In een overheidscontext moet
ook deze aanstelling verlopen via een overheidsopdracht, tenzij gebruik gemaakt wordt
van een aankoopcentrale.

Bepaal het einddoel voor het EPC
In nauw overleg met de EPC-facilitator kan nu
via een (bestaande) quickscan of energieaudit
een eerste inschatting gemaakt worden van
de te behalen energiebesparing van de weerhouden gebouwen.
Voor deze gebouwen wil de eigenaar in essentie 3 zaken:
energieprestaties en
• betere

randeerde energiebesparing;

dus gega-

a afloop van het contract nog optimaal
• nfunctionerende
installaties dankzij preventief onderhoud;

en installaties die in een be• gebouwen

tere toestand verkeren dan voor de projectaanvang.

De opdrachtgever beschrijft hiertoe samen
met de EPC-facilitator de bestaande toestand
van gebouwen en uitrusting en de projecteisen waaraan de opdrachtnemer tijdens de
contracttijd moet voldoen. De opdrachtnemer
is binnen dit kader volledig vrij om zijn energiebesparende voorstellen verder vorm te geven.

Keuze EPC
In deze fase is het tenslotte ook van belang
een aantal keuzes te maken omtrent het
soort EPC:

niet ook energieleveringen voor• alziendan(Energy
Supply Contract, ESC, of IEC:

zie toelichting in vorig hoofdstuk): deze
keuze heeft een impact op het economisch evenwicht van het contract en op
het aantal potentiële ESCO-kandidaten,
gezien niet alle partijen dit aanbieden

van de investering en verde• financiering
ling

van de te verwachten besparingen
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Fase 2: Selectie van de ESCO
selectie
✔

procedure

✔

publicatie

✔

bestek

✔

short list

Dankzij de voorbereidingen uit de eerste fase kan
het bestek worden opgemaakt. Kandidaat-opdrachtnemers stellen zich kandidaat voor het uitvoeren
van de opdracht. De opdrachtgever kan nu samen
met de EPC-facilitator de beste kandidaten selecteren om de onderhandelingen mee op te starten.

Openbare besturen die een EPC-project wensen op te zetten, moeten ook voor dit soort
project de wetgeving op de overheidsopdrachten respecteren. Privé-investeerders zijn
niet gebonden aan deze wetgeving, maar kunnen zich vrij baseren op de gebruikte principes in deze procedures. Bedoeling is immers
om meerdere kandidaten met elkaar in concurrentie te brengen en daarvoor zijn onderstaande procedures bij uitstek geschikt.

Kies de meest aangewezen
gunningsprocedure
Meestal wordt gekozen voor een ‘Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’:

• Dankzij de voorafgaande bekendmaking
•

•
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krijgt de opdrachtgever al een zicht op
het aantal geïnteresseerde partijen;

Stel het bestek op en publiceer
de opdracht
In het bestek worden alle weerhouden elementen uit de projectvoorbereiding omgevormd tot goed geformuleerde projecteisen.
Ook hier speelt de EPC-facilitator volop zijn
rol. Opgelet: het bestek wordt in deze fase nog
niet bezorgd aan de kandidaten (zie volgende
punt).
De opdracht zal doorgaans ook Europees moeten bekendgemaakt worden. Sinds kort biedt
de federale overheid via het e-Procurementplatform de mogelijkheid deze publicatie zowel nationaal als Europees bekend te maken.
Private opdrachtgevers sturen het bestek zelf
naar een selectie van energiedienstenbedrijven.

Selecteer de kandidaatIn het bestek worden dan kwalitatieve opdrachtnemers

selectiecriteria opgenomen, waardoor
de opdrachtgever dat aantal nog kan reduceren tot een werkbaar aantal. Hoe
meer kandidaten in de running blijven,
hoe arbeidsintensiever, maar hoe groter
ook de concurrentie;

Het is aangewezen het aantal kandidaten niet
te hoog en niet te laag te nemen. Bij teveel
kandidaten verhoogt de werklast van de opdrachtgever proportioneel. Bij te weinig kandidaten kan het zijn dat de concurrentie niet
meer optimaal speelt of dat oplossingen van
Het bestek bevat de gunningscriteria

niet-weerhouden kandidaten, verloren gaan.
onder de vorm van een technische omDe EPC-facilitator weet waarop moet gelet
schrijving van het energieprestatieniworden om aan de hand van de kwalitatieve
veau dat de opdrachtgever wenst te beselectiecriteria deze keuze tot een goed einde
reiken. Het voorwerp van het project kan
te brengen. Enkel de kandidaten die doorstro‘in beperkte mate’ nog evolueren op bamen naar de volgende ronde, zullen het besis van de inzichten van de kandidaat-opstek ontvangen.
drachtnemers en de door hen geformuleerde oplossingen.

3

Fase 3: Gunning van de opdracht

gunning
✔

info

✔

onderhandeling

✔

bafo

✔

Epc contract

In de derde fase worden de geselecteerde kandidaat-opdrachtnemers uitgenodigd om een offerte in
te dienen op basis van het bestek. Er wordt dan verder onderhandeld over deze initiële offerte, waarna
de kandidaten uiteindelijk een finale offerte indienen (BAFO: Best And Final Offer).

Toelichtingsvergadering
Wil het project slagen, dan is een goede communicatie van meet af aan noodzakelijk. Kandidaten kunnen enkel een goede offerte indienen als glashelder is wat de verwachtingen
zijn van de opdrachtgever. Om de gelijkheid
van de kandidaten niet te schaden, zijn er een
aantal regeltjes verbonden aan het houden
van een dergelijke toelichtingsvergadering. De
EPC-facilitator kan hier de nodige ondersteuning leveren.

Voorbereiding van de offerte
Met de elementen beschreven in het bestek
en de gekregen bijkomende toelichting, gaan
de kandidaten aan de slag. Voor hen is het van
belang dat ze de aangereikte informatie kunnen verifiëren. Gezien hun ervaring in het opzetten van energiebesparende projecten, kunnen ze met een eigen energie-auditmethodiek
zeer snel het besparingspotentieel van de
weerhouden gebouwen in kaart brengen. Ook
de conditiescores van de gebouwen en hun
uitrusting moeten worden gevalideerd. Deze
elementen vormen immers de kern van het
technisch risico dat zij als mogelijke uitvoerder zullen moeten dragen. Bijkomende informatie en toelichting wordt zo nodig door
de EPC-facilitator aan alle kandidaten ter beschikking gesteld.

Indienen van de initiële offerte
De kandidaat-opdrachtnemer neemt in zijn offerte een projectplan op dat de opdrachtgever
toelaat na te gaan of de kandidaat zal kunnen
voldoen aan de gestelde projecteisen.

Dit projectplan is een bijlage bij de offerte en

• geeft aan welke maatregelen de kandidaat-opdrachtnemer zal nemen om aan
de gestelde projecteisen te voldoen,

• omschrijft het onderhoud dat de kandidaat-opdrachtnemer voorziet,

• bepaalt het investeringsvolume en de investeringsstructuur,

• bepaalt een concept M&V-plan (‘meet- en
verificatieplan’),

• berekent de verwachte besparingen en
bepaalt de minimale energiekostbesparingen.

Onderhandeling
De opdrachtgever kan, na analyse van de ingediende initiële offertes, opnieuw een aantal
kandidaten uitsluiten van verdere onderhandelingen. Met de geselecteerde kandidaat-opdrachtnemers kan vervolgens tijdens één of
meerdere onderhandelingsronde(n) de opdracht nog meer in de diepte gespecificeerd
worden. Dit is ook het moment dat de technische knowhow en de ervaring van de ESCO bepalend is: hij kan nu alternatieven aanreiken
om het eindresultaat voor zowel de opdrachtgever als de ESCO te optimaliseren.
De onderhandelingen resulteren uiteindelijk
in de vraag van de opdrachtgever aan de geselecteerde kandidaat-opdrachtnemers om een
definitieve offerte in te dienen (een Best And
Final Offer, de BAFO). Het hoeft geen betoog
dat de EPC-facilitator uitstekend geplaatst is
om het onderhandelingsproces met de verschillende aanbieders te ondersteunen. Te-
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vens kunnen ze worden ingeschakeld om de
ontvangen offertes kritisch te evalueren.

Toewijzing van de opdracht
De eventuele BAFO-Offertes worden (opnieuw) beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria met het oog op de toewijzing van
de opdracht.
De opdrachtgever beslist vervolgens formeel
over de gunning van de opdracht aan de geselecteerde kandidaat-opdrachtnemer met de
beste offerte (dus deze die het best scoort op
basis van de gunningscriteria na de eventuele
onderhandelingen).

Opstellen van het Energieprestatiecontract
Na de gunningbeslissing kunnen op initiatief
van de opdrachtgever nog preciseringen, aanvullingen of wijzigingen worden doorgevoerd
alvorens tot ondertekening van de overeenkomst over te gaan. Tot op dat ogenblik is de
opdrachtgever op geen enkele wijze gebonden. Hieronder (kader) worden de elementen
hernomen die volgens de Europese richtlijn
(2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie)
moeten worden opgenomen in de overeenkomst:
Energieprestatiecontracten moeten ten minste het volgende bevatten:

en heldere en transparante lijst van effi• Eciëntiemaatregelen
die moeten worden ingevoerd of van de te behalen efficiëntieresultaten.

egarandeerde besparingen die worden
• Gbehaald
door de maatregelen in de overeenkomst uit te voeren.

e looptijd en mijlpalen van de overeen• Dkomst,
voorwaarden en opzeggingstermijn.

en heldere en transparante lijst van de
• Everplichtingen
van elke overeenkomstsluitende partij.
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eferentiegegeven(s) om de behaalde be• Rsparing
vast te stellen.

en heldere en transparante lijst van stap• Epen
die moeten worden ondernomen om

een maatregel of een pakket maatregelen
uit te voeren en, indien relevant, de kosten daarvan.

e verplichting om de maatregelen in de
• Dovereenkomst
volledig uit te voeren en
alle veranderingen die tijdens het project
worden gemaakt, te documenteren.

egelgeving inzake het opnemen van ge• Rlijkwaardige
eisen in iedere onderaanneming met derde partijen.

eldere en transparante weergave van de
• Hfinanciële
gevolgen van het project en de
verdeling van het aandeel van beide partijen in de bereikte geldelijke besparingen
(o.a. bezoldiging van de dienstenleverancier).

en transparante bepalingen inza• Hkeeldere
het meten en de verificatie van de behaalde gegarandeerde besparing, kwaliteitscontroles en -garanties.

epalingen ter verduidelijking van de pro• Bcedure
voor het veranderen van kader-

voorwaarden die een weerslag hebben op
de inhoud en het resultaat van de overeenkomst (o.a. veranderende energieprijzen, gebruiksintensiteit van een installatie).

edetailleerde gegevens inzake de ver• Gplichtingen
van elke overeenkomstsluitende partij en de sancties wegens nietnakoming.

4

Fase 4: Projectuitvoering en overhandiging

Project
✔

Implementatie

✔

m&v

✔

overhandiging

✔

fine
tuning

In deze fase voert de geselecteerde ESCO de energiebesparende maatregelen uit. De ESCO zal deze
optimaal inregelen en eventueel nog bijkomende
ingrepen uitvoeren om de vooropgestelde besparingen te halen. Jaarlijks wordt een afrekening
opsteld. Na afloop van het project beschikt de opdrachtgever over performante en op energievlak
goed onderhouden gebouwen en installaties.

Uitvoering van de energiebesparingsmaatregelen
De ESCO kan starten en zal in eerste instantie
de elementen uit de audit en de offerte, zoals
besproken tijdens de onderhandelingen, technisch verder uitwerken. Vooraleer met de werken te starten, valideert de opdrachtgever de
finale voorstellen.

regelen effectief de verwachte energiebesparingen realiseren. Ook in deze fase moet de
opdrachtgever er op toezien dat alle stappen
en instellingen goed gedocumenteerd worden
conform de vooropgestelde vereisten.

Meten & Verificatie
van de energiebesparingen

De ESCO maakt de site(s) klaar voor de projectuitrol. De energiebesparende ingrepen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden gecoördineerd met de
opdrachtgever, zodat voldaan wordt aan eventuele bijzondere eisen (voorziene stroomonderbrekingen, kritische (productie-)periodes,
vakanties, feestdagen, …). De opdrachtgever
moet in deze fase nauwkeurig opvolgen of de
ESCO de timing respecteert en zijn verplichtingen volledig nakomt. Eventueel kan hij een
veto stellen tegen de uitvoering van bepaalde
voorgestelde ingrepen.

Na de implementatie van alle energiebesparingsmaatregelen start de M&V-periode.

De opdrachtgever moet er verder op toezien
dat de geleverde en geïnstalleerde installaties
volledig overeenkomen met de in de offerte
opgegeven specificaties.

Op basis van de metingen wordt eenmaal per
jaar objectief vastgesteld of de ESCO zijn doelstellingen bereikt en hoe groot een eventuele
afwijking in plus of min bedraagt. Doet hij beter dan beloofd, dan ontvangt hij een bonus.
In het andere geval is hij verplicht een boete te
betalen, een malus dus.

De oplevering en inbedrijfstelling van de installaties wordt uitgevoerd door de ESCO,
maar de participatie van de opdrachtgever
wordt ten zeerste aanbevolen, zodat er een
maximale informatie-overdracht plaatsvindt
over de projectprestaties en de manier waarop de medewerkers van de opdrachtgever tijdens de exploitatiefase de installaties moeten
bedienen. De ingebruikname van de installaties vereist doorgaans een hele periode van
‘fine-tuning’ zodat de energiebesparingsmaat-

De opvolging van het Meet&Verificatieplan
wordt normaal gezien uitgevoerd door de
ESCO volgens de in het contract bepaalde specificaties. De opdrachtgever checkt of de door
de ESCO opgestelde rapporten en monitoring overeenstemmen met de werkelijk gerealiseerde besparingen en conform zijn met de
in het contract opgelegde bepalingen. De opdrachtgever kan dit zelf doen of laten uitvoeren door een onafhankelijk expert.

In dit kader is ook het onderhoud van belang:
de ESCO is niet alleen verplicht om de geleverde installaties te onderhouden, hij heeft
er ook zelf alle belang bij om preventief onderhoud uit te voeren aan de installaties, zodat deze steeds de vooropgestelde prestaties
blijven leveren. Presteren deze installaties immers ondermaats, dan zal de ESCO quasi ze-
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ker een malus moeten betalen voor het niet
halen van de vooropgestelde besparing. De
opdrachtgever heeft er ook alle belang bij dit
goed op te volgen, gezien hij na de contractperiode zelf moet instaan voor het onderhoud.
Vandaar dat het belangrijk is dat er een logboek wordt bijgehouden waarin alle onderhoudstaken zijn opgenomen en de verschillende interventies worden beschreven.
Bij het uitvoeren van de M&V en bij het onderhoud, zal de ESCO zeker de eerste twee
jaar van het contract de energiebesparingen
zoveel als mogelijk maximaliseren via finetuning. Dit is van belang om zijn winstmarge
zo hoog mogelijk te houden en de risico’s te
verkleinen. In sommige gevallen zal de ESCO
vaststellen dat de reeds uitgevoerde maatregelen niet de verhoopte besparingen opleverden en dat er nieuwe maatregelen noodzakelijk zijn ter compensatie van de minder hoog
uitgevallen besparingen. Het is dus een continu proces waarbij vaak nieuwe besparingsmogelijkheden worden gedetecteerd, die dan
kunnen worden voorgelegd aan de opdrachtgever, zonder de financiële voorwaarden van
het contract te wijzigen.
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Projectafloop en
overdracht aan de klant
Op het einde van de projectperiode voeren de
opdrachtgever en de ESCO opnieuw een energieaudit uit, waarin de toestand van de gebouwen en de installaties wordt nagegaan.
Na de afwikkeling van de laatste financiële berekeningen en de overhandiging van alle projectgerelateerde documentatie, die mogelijks
nog bij de ESCO lag, wordt tenslotte het beheer van de gebouwen en installaties terug
overgedragen aan de opdrachtgever. Deze
beschikt nu over goed onderhouden installaties met een hogere energieperfomantie. Op
voorwaarde dat de opdrachtgever deze verder
(preventief en energetisch) onderhoudt of dit
opnieuw uitbesteedt bv. onder de vorm van
een nieuw EPC-contract, kan hij nog jaren de
vruchten plukken van de gerealiseerde energiebesparingen!

Bijlage B: eindnoten en bronvermelding
1. E
 SCO: Energy Services Company, een natuurlijke of rechtspersoon die in de inrichtingen of gebouwen van een gebruiker energiediensten en/of andere maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie levert en daarbij tot op zekere
hoogte financiële risico’s accepteert. De betaling van de geleverde diensten wordt (geheel of gedeeltelijk) gebaseerd
op de realisatie van verbeteringen van de energie-efficiëntie en op de inachtneming van de andere overeengekomen
prestatiecriteria (bron: RICHTLIJN 2006/32/EG). In de nieuwe energie-efficiëntierichtlijn van 2012 worden de termen
‘energiedienstenbedrijf’ en ‘aanbieder van energiediensten’ gebruikt (bron: RICHTLIJN 2012/27/EU).
2. M
 ededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio’s, Energie 2020: Een strategie voor een concurrerende, duurzame en continu geleverde energie, SEC(2010)
1346
3. B
 ron: Naar energie-efficiëntie van wereldklasse in België, McKinsey&Company, 2009
(http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/Belux/Energy_efficiency_in_Belgium_summary_NL.pdf, blz 10)
4 Bron: BPIE (Buildings Performance Institute Europe) via
http://www.europeanclimate.org/documents/LR_%20CbC_study.pdf
5V
 rij naar Energymag 17, http://www.energymag.be/nl/dossiers/energiediensten/79-services-energetiques/
390-case-study-als-de-zuidertoren-op-dieet-gaat
6P
 ublieke ESCO’s: Fedesco, Eandis, Infrax
7D
 e Nederlandse voorbeelden komen uit ‘Energiebesparing organiseren met ESCO’s’,
een white paper van het Agentschap NL, exemplaar aan te vragen via
http://rapporten.fmm.nl/product/energiebesparing-organiseren-met-escos.11991.html
8R
 ICHTLIJN 2012/27/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en
2006/32/EG
9H
 erwerkt naar ICF, 2011 via www.fresh-project.eu (Energy Performance Contract in Social Housing)
10 IPMVP: International Performance Measurement and Verification Protocol, meer info via www.ipmvp.org
11 E
 PC-projectverloop zoals beschreven in Handleiding en typebestek EPC - Energie, onderhoud en comfort prestatieovereenkomst (ontwikkeld i.o.v. FEDESCO, 2012)
12 M
 eer info op http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc/ondernemingen/e-procurement

Januari 2014 27

Wie is Belesco ?

BELESCO, de Belgische ESCO-vereniging, is een vzw die de belangrijkste
stakeholders samenbrengt van de Belgische energiedienstensector
en gerelateerde domeinen als Derde partijfinanciering (DPF). Deze
sector vertegenwoordigt de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen in de
bredere markt van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, via het
leveren van ‘prestatiegerichte’ business modellen, evenals contractuele
en operationele modellen, aan de private en publieke sector.
De ESCO en Energy Contracting markt omvat zowel private en publieke
gebouwen als industriële sites.
Onder de leveranciers vinden we private en publieke Energy Services
Companies (ESCOs), publieke en private EPC projectfacilitatoren en
consultants, publieke en private banken en derde investeerders,
PPS-bedrijven, ingenieursbedrijven in energie-efficiëntie en andere
stakeholders.
Klanten omvatten privébedrijven en gebouweneigenaars,
vastgoedbedrijven en publieke overheden en gebouweneigenaars.
De opdracht van BELESCO is het stimuleren en ondersteunen van de
ontwikkeling van professionele energiediensten in België en de
3 gewesten, zowel aan de vraagzijde (eindklanten) en de aanbodzijde
(ESCOs en hun partners, derde investeerders en banken), als aan
het samenbrengen van vraag en aanbod (projectfacilitatoren en
consultants).

Meer info: www.belesco.be

Contacten:
Lieven Vanstraelen
President of the Board BELESCO
Joseph Coosemansstraat 107
1030 Brussel
lvanstraelen@belesco.be
Jean-François Marchand
President of the Steering Committee & Spokesperson BELESCO
Joseph Coosemansstraat 107
1030 Brussel
jfmarchand@belesco.be
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O P T I M I S I N G

E N E R G Y

Philippe De Dobbeleer
Directeur-Adjoint
Boulevard Pachéco 44 - 1000 Bruxelles
philippe.dedobbeleer@belfius.be
www.belfius.be

Pierre Evrard
Sales Manager Energy Solutions
Fleming Science Park
Rue Granbonpré, 4 - 1348 Louvain-la-Neuve
ped@dapesco.com
www.dapesco.com

Jean Aznar
CCO
House Esmeralda
Lange Herentalsestr. 26 - 2018 Antwerpen
j.aznar@beiholding.com
www.beiholding.com

Ines Becue
Hoofd Energiediensten-ESCO
Brusselsesteenweg 199 - 9090 Melle
ines.becue@eandis.be
www.eandis.be

Kathleen Markey
Directeur
Gitschotellei 138 - 2600 Berchem
kathleen.markey@cenergie.be
www.cenergie.be

Lieven Vanstraelen
co-CEO & Owner
Joseph Coosemansstraat 107
1030 Brussel
lvanstraelen@energinvest.be
www.energinvest.be

Dirk Den Haese
Service Director (BeNeLux & Nordics)
Pegasuspark
De Kleetlaan 3 - 1831 Diegem
dirk.den.haese@jci.com
www.johnsoncontrols.com

Jean-François Marchand
Senior Consultant
rue Royale 47 - 1000 Bruxelles
jfmarchand@knowledgecenter
www.knowledgecenter.be

Wilfried Gilis - Owner
Kollegestraat 52 - 2440 Geel
wilfied.gilis@reus-int.com
www.reus-int.com
www.belesco.be

Dimitri Mertens
Founder - Executive Director Legal
& Regulatory
Place de l’Université 16
1348 Louvain-la-Neuve
www.climact.com

Johan Coolen
Partner
Lange Winkelhaakstr. 26 - 2060 Antwerpen
johan.coolen@factor4.be
www.factor4.be

Rudi Heymans
Head of Division Building Automation
Guido Gezellestraat 121 - 1654 Huizingen
rudi.heymans@siemens.com
www.siemens.com

Thierry Vuye
Account Executive
World Trade Center - Tower 1
30, Albert II-laan - 1000 Brussel
thierry.vuye@cofelyservices-gdfsuez.be
www.cofelyservices-gdfsuez.be

Christophe Madam
Algemeen Directeur
Koningsstraat 47 - 1000 Brussel
christophe.madam@fedesco.be
www.fedesco.be

Pascal Hendrickx
Afgevaardigd Bestuurder
Winston Churchilllaan 98
1180 Brussel
p.hendrickx@sophia-group.be
www.sophia-group.be

Thierry Carrette
Associé
Rue des Gardes-Frontière, 1 - 4031 Angleur
thierry.carrette@coretec.be
www.coretec.be

Emmanuel Berryer
CEO and co-owner
Chaussée de Bruxelles 115 -1310 La Hulpe
emmanuel.berryer@green-invest.be
www.green-invest.be

Raf Vermeire
Rauwelkoven 87B - 2440 Geel
www.terra-energy.be

Wim Vermeire
Development Director
Fernand Demetskaai 52 - 1070 Brussel
vermeire.w@dalkia.be
www.dalkia.be

Dirk Schreurs
Hoofd REG-Departement
Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
dirk.schreurs@infrax.be
www.infrax.be

Johan Castelein
Business Unit Manager
Anzegemseweg 28 - 8790 Waregem
johan.castelein@cegelec.com
www.vinci-facilities.com
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Joseph Coosemansstraat 107, 1030 Brussel
Tel. +32 2 737 91 19 - Fax +32 2 735 30 97
info@belesco.be - www.belesco.be
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