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• In scholen en gemeenten in Vlaanderen en Brussel voor zover zij rechtstreeks of onrechtstreeks afhangen van Vlaamse

middelen

• Deze met privémiddelen alternatief financieren

• Het is de intentie om deze energiebesparende maatregelen op een ESR-neutrale manier ter beschikking te stellen van de

scholen en gemeenten (zonder de staatsschuld te verhogen)

• Voor energiebesparende maatregelen en lokale groene stroomproductie zorgen in scholen en gemeenten (elektriciteit en

warmte)

• Deze alternatieve financiering heeft geen impact op de begroting, zorgt niet voor consolidatie in de openbare schuld en

schept extra beleidsruimte:

• Ernstige bijdrage aan de realisatie van de milieudoelstellingen op het vlak van Energie en CO2

• Economische stimulans in de reële economie

• Verbetering van de handelsbalans

• Budgetneutraal op korte termijn

• Op termijn komt er ruimte vrij op de algemene werkingsmiddelen door structureel lagere energiekost

• Verder is naast de pure energiebesparing ook participatie (educatie, co-creatie en coöperatie) bij de ontwikkeling van

projecten voor energierenovatie van groot belang. In de projecten waarin een maatschappelijk doel vervat zit, wisselen

deelnemers bijdragen uit en wordt het gemeenschappelijke resultaat ook steeds beter
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• Institutionele investeerders (via CVBA 1-fonds: ESCO Fin Flanders) betalen de nodige investeringen bij aanvang, voor de

periode van de bouw- en/of renovatiefase, via een lening aan de gekozen ESCOs

• ESCO Fin Flanders wordt daarna terugbetaald door de effectief gerealiseerde besparingen en/of uit de garantie die door

de ESCOs wordt verleend

• Door de maximale terugbetalingstermijn op 15 jaar te zetten, zijn niet enkel de eenvoudige maatregelen (“quick-wins”)

maar ook de meer structurele en langere termijn maatregelen mogelijk vanuit maximale energiebesparing

• ESCOs garanderen op voorhand de hoogte van het investerings- en onderhoudsbudget en de grootte van de

energiebesparingen

• Indien de vooropgestelde energiebesparingen niet effectief

gerealiseerd worden, zullen de ESCO de institutionele investeerders

een garantiebedrag moeten betalen ten bedrage van het verschil

• ESCO staat voor Energy Service Company en is een bedrijf dat

energiediensten levert via een OEPC (onderhoud- en energie-

prestatie-overeenkomst)

• Nadat de investeringen zijn afbetaald genieten de scholen en

gemeenten van de energiebesparingen en de lagere energiefactuur

• Een belangrijk voordeel van de voorgestelde financieringsstructuur is

dat de scholen en gemeenten zelf geen middelen moeten vrijmaken

voor de investeringen in het energie project

EUR

energiekost energiekost zonder investeringen

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Tijd

Fase 1: Implementatiefase

Fase 2: Energie Prestatie Garantie-fase (EPC)

Fase 1 + Fase 2: Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC)

Fase 3: energiebesparingen in het voordeel van scholen en gemeenten

kost ESCO

kost Facilitator
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• Een energiemeester maakt een volledige inventarisatie van besparingsmogelijkheden (elektriciteit en warmte) in een

coherent energieplan, in samenspraak met de scholen en gemeenten

• Om een energie-prestatie-overeenkomst te organiseren voor scholen en gemeenten dient men rekening te houden met de

wet op overheidsopdrachten

• Hier zorgt de Facilitator (VEB, Eandis, …) voor een standaardontwerp van overeenkomsten en aanbestedingen voor

ESCO

• De ESCO, geselecteerd via een gunningsprocedure, en op basis van de beste voldoening aan het opgemaakte

energieplan en technische fiche (zie energiemeester en facilitator), maak een detailstudie en –plan met betrekking tot de

mogelijke besparingsmaatregelen

• Scholen en gemeenten keuren het plan goed, en de ESCO start met werken

• ESCO Fin Flanders zal de ESCO betalen naarmate de werken vorderen

• ESCO Fin Flanders (~CVBA 1-fonds) investeert dus in de bouwfase van het project en in de 12 maanden monitoring na de

bouw: tijdens deze fase zijn alle bouwrisico’s gesitueerd, en wordt ook duidelijk hoe de garanties op energieprestaties door

de ESCO worden opgeleverd

• Zodra een historiek van 12 maanden monitoring beschikbaar is, kunnen de projecten worden overgedragen naar een

CVBA 2-fonds: Groene Scholen en/of Gemeenten Vlaanderen CVBA: in de financiering draagt de ESCO alle risico’s met

betrekking tot de technische garanties, maar worden de kredietrisico’s op de scholen of gemeenten gedragen door de

investeerders in CVBA 1-fonds of CVBA 2-fonds
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Scholen en Gemeenten

• Scholen en/of gemeentegebouwen kunnen groener en comfortabeler worden gemaakt

• Investeringen hebben geen impact op de totale jaarlijkse werkingsmiddelen (financiële last is kleiner of gelijk aan de

energiebesparingen)

• Geen verhoging van hun schuld

• Maatschappelijk karakter en motiverende gedragswijziging

Energiemeester

• Maakt een eerste inventaris van mogelijke besparingsmogelijkheden in samenspraak met de school of gemeente

• Zorgt voor educatieve pakketten

• Zorgt voor lokaal stakeholder overleg/co-creatie

• Promoot de coöperatieve gedachte waarbij de betrokkenen zelf kunnen investeren in groenere scholen en

gemeenten

Facilitator

• Procedure wet overheidsopdrachten

• Bewaken van het evenwicht tussen de belangen van de scholen/gemeenten enerzijds en de ESCOs anderzijds

• Monitoring van de uitvoering van de overeenkomst tussen scholen/gemeenten en ESCO (energie-prestatie-

overeenkomst)

• Eventueel bemiddelen in geval van conflict
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ESCO en ESCO gerelateerde Industrie

• Installeert in energiebesparende maatregelen en engageert zich tot een resultaatsverbintenis

• Levert meer werk op in de industrie, met verhogende omzetmogelijkheden: energie audits, systemen, installatie,

onderhoud en monitoring

ESCO Fin Flanders (CVBA 1-fonds)

• Is gemaakt voor professionele investeerders:

• kunnen instappen op niveau risicokapitaal of achtergestelde lening (beoogd rendement >8% per jaar)

• kunnen instappen in een rollend krediet (verwachte kost +/- 3% per jaar)

• Leent het geld in de vorm van leningen aan de ESCOs tijdens de investeringsfase

• Laat zich terugbetalen met:

• energiebesparingen, en

• eventuele garantiebedragen

Waarbij de maximale looptijd van de financiering wordt bepaald op 15 jaar

• Kredietrisico is een combinatie van kredietrisico op scholen/gemeenten en op ESCOs.

Groene Scholen en/of Gemeenten Vlaanderen (CVBA 2-fonds)

• Herfinanciering van ESCO Fin Flanders (CVBA 1-fonds)

• Staat open voor retail-investeringen mits goedkeuring FSMA

• Is een instrument om de stakeholders van scholen en gemeenten bij het verhaal te betrekken

• Bij de promotie is er een rol weg gelegd voor middenveldorganisaties, zoals bijvoorbeeld Bond Beter Leefmilieu en

anderen.
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4. PARTIJEN

B-Crown Advisors

• Investeert in samenbrengen partijen

• Investeert in de juridische uitwerking van de structuren

• Analyseert de investeringen in leningen aan ESCOs

• Analyseert bestaande projecten die binnen de doelstelling van ESCO Fin Flanders/Groene Scholen en/of

Gemeenten Vlaanderen passen

• Doet het algemene management van de structuren

Diko

• Steunt dit voorstel en plan van aanpak

• Overlegt en coördineert waar nodig

• Promoot het idee bij een belangrijk deel van het onderwijsveld in Vlaanderen en Brussel
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5. B-CROWN ADVISORS

• B-Crown Advisors is een onafhankelijke financiële adviesfirma inzake (i) alternatieve financiering en (ii)

portefeuillebeheer

• Opgericht door het team van Royal Park Investments, een special purpose vehicle (SPV) dat ontstond bij de redding van

de Fortis groep in 2008. Het team beheerde bij Royal Park Investments met succes een portefeuille van 20,5 miljard euro

aan structured finance activa
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• B-Crown Advisors is een volledig onafhankelijke adviseur, en dus niet gebonden aan bepaalde belangen gelinkt aan 

specifieke producten

• Met een unieke en flexibele aanpak stelt het team alles in het werk om oplossingen op maat te ontwerpen (~project op 

maat) die aansluiten bij de behoeften van de klanten

• Interne structureringsgroep met specifieke expertise inzake modellering, commerciële en juridische aspecten

• Volledig toegewijd aan het project

• Expertise als investeerder: 

o Analyse en investering in tientallen deals met verschillende onderliggende (ook Belgische) activa: woonkredieten, 

autoleningen, consumentenkredieten, bedrijfsleningen, kredietkaarten, ….

o Kennis van de investeerders

o Inzicht in het verwachtingspatroon van investeerders

• Expertise als structureerder in verscheidene transacties:

o Effectisering, coöperatie, gestructureerde leningen/obligaties, …

o Structurering van tientallen transacties in verschillende klassen van activa, onder meer:

- Woonkredieten uitgegeven door een openbare Belgische kredietinstelling

- Belgische woonkredieten

- Leningen verschaft door sociale kredietinstellingen in Vlaanderen

- Autoleningen

- Bedrijfsleningen

- Taks inkomsten

- …

o Kennis kredietbeoordelingsagentschappen en processen



5. B-CROWN ADVISORS

12

Danny Frans

• Danny Frans was CEO bij Royal Park Investments.

• Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in structured finance en 11 jaar in trade finance.

• Voordat hij bij Royal Park Investments aan de slag ging, werkte hij bij BACOB Bank en Artesia, en bij Fortis Bank eerst

als portfolio manager en later als hoofd van de groep Structured Credit Management.

• Hij was ook senior commodity investment officer bij Unilever PLC in Londen, nadat hij zijn professionele loopbaan in

1983 was gestart als futures trader en analyst commodities bij Société Générale in België.

• Danny behaalde een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen bij de UFSIA - Universiteit Antwerpen.

Jacques Straetmans

• Jacques Straetmans was CFO bij Royal Park Investments.

• Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met het effectiseren van activa, onder meer als managing director bij Rabobank

Londen en executive director bij ABN Amro Londen.

• Hij voltooide deals in verscheidene activaklassen voor financiële instellingen, fondsbeheerders en bedrijven in

verschillende landen.

• Jacques behaalde diploma's bij de Universiteiten van Leuven, Hull en Cambridge, alsook bij het Graduate Institute of

International Studies in Genève.

Bernhard Ardaen

• Bernhard Ardaen was onafhankelijk juridisch adviseur bij Royal Park Investments.

• In de loop van zijn carrière werkte hij voor BACOB Bank, Artesia en Dexia, waar hij deel uitmaakte van het

kredietcomité dat toezicht hield op de asset-backed securities beleggingsportefeuille.

• Hij structureerde een asset-backed commerical paper programma van 2,6 miljard USD, en daarnaast verschillende

andere effectiseringsprogramma's voor Dexia en derde partijen.

• Bernhard behaalde een Master in de Rechten aan de Universiteit van Leuven, een Master in de

Handelswetenschappen bij EHSAL, en een Master in Verzekeringsrecht en -economie aan de Université Catholique de

Louvain-La-Neuve.
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Koen Weemaes

• Koen Weemaes was senior portfolio manager bij Royal Park Investments.

• Hij was er verantwoordelijk voor het beheer van een gestructureerde kredietportefeuille van 20,5 miljard EUR.

• Voordat hij aan de slag ging bij Royal Park Investments, was hij senior portfolio manager voor de groep Structured

Credit Management bij Fortis Bank.

• Zijn expertise situeert zich voornamelijk op het gebied van Europese en Amerikaanse gestructureerde financiële activa

en heeft ook ervaring met effectiseringstransacties voor verzekeringsmaatschappijen en institutionele beleggers.

• Koen behaalde een MBA bij Lynn University en een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen bij de

UFSIA - Universiteit in Antwerpen.

Danny Decupere

• Danny Decupere was senior treasury manager bij Royal Park Investments en heeft meer dan 21 jaar ervaring op de

financiële markten.

• Voordat hij Royal Park Investments vervoegde, was hij senior portfolio manager ABS/MBS, met een specialisatie in

CDO's voor de groep Structured Credit Management bij Fortis Bank.

• Hij werkte 5 jaar als equity analyst nadat hij eerder actief was als promotor van nieuwe uitgiftes bij de Brusselse beurs.

• Hij startte zijn carrière als assistent-onderzoeker aan de faculteit Economie van de Universiteit van Leuven.

• Danny behaalde een Master in de Economie aan de Universiteit van Leuven en is lid van de Belgische Vereniging van

Financiële Analisten (BVFA-ABAF).
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Kroonlaan 365

1050 Brussel 

Email       info@b-crownadvisors.com

Website   www.b-crownadvisors.com

www.linkedin.com/company/b-crownadvisors/

Adres

CONTACTEER ONS


