
Klantreacties op een 

EPC-aanbod bij lokale 

besturen 



1ste vaststelling: bekendheid concept 

 De term ESCO is een containerbegrip 

 Het concept EPC is slechts in beperkte mate 

goed gekend: 

Er bestaan misvattingen over 

– “EPC lost al mijn facility problemen op”  

– “De energiebesparingen zijn onmiddellijk voor de klant” 

 In welke gebouwen en welke situaties toepassing 

aangewezen is wordt dikwijls fout ingeschat 

– “EPC kan in al mijn gebouwen” 

– “Een vooraf gepland project opleggen aan een ESCO” 

 Conclusie: stap 1 is vaak informeren 
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Aanbod ‘EPC’ door Energiediensten Eandis 

STAP2: Energieperformantiecontract 
Realisatie 

Uitvoering 
Maatregelen 

Onderhoud & 
Waarborg 

Meting & 
Verificatie 

Financiering 
(optioneel) 

STAP1: Aankoop van EPC 
Facilitatie 

1. Energie-analyse 
gebouwen 

2. Aankoop en 
gunning EPC 

3. Detailstudie 
Maatregelen 
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Per stap wordt een (deel)contract afgesloten 

tussen lokaal bestuur en DNB 



Aanbod ‘EPC’ door Energiediensten Eandis 
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Baseline gebouwenpool: criteria 

MINIMUM 500 k€/jaar energieverbruik 

 Zeer weinig gebouwen die voldoen aan dit 

criterium bij lokale besturen 

 Gebouwenpool moet samengesteld worden 

MINIMUM baseline per gebouw: 50 k€/jr 

90% van de lokale besturen bezit geen 10 

gebouwen die aan dit criterium voldoen 

Wat met de andere gebouwen? 

Pool van x lokale besturen moet samengesteld 

worden 

… contractuele complexiteit loopt op … 
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Keuze van de maatregelen 

 Basisprincipe EPC: Resultaatsverbintenis 

ligt niet op de genomen maatregelen, wel op 

de bereikte besparing 

Keuze maatregelen = Vrijheid ESCO 

 Maatregelen opleggen 

 Uitvoeringsmodaliteiten maatregelen bepalen 

 EPC beperkt flexibiliteit in het gebouw 

Lock-in van andere maatregelen (gebouwschil?) 

Onzekerheid over toekomst gebouwen (verkoop?, 

verbouwing?, …) 

 Potentieel voor EPC wordt verder beperkt 
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Meting & Verificatie van resultaat 

 Hoe goed is baseline gekend? 

Vaak ontbreken gedetailleerde verbruiksdata en 

metingen van verbruiksbepalende factoren 

– Kost om in kaart te brengen! 

 Energieverbruik moet meetbaar & 

verifiëerbaar zijn: 

Beperkt aantal onafhankelijke variabelen (klimaat, 

openingsuren, bezoekers, …) 

Makkelijk meetbare onafhankelijke variabelen 

Statische factoren 

– Kost voor Meting & Verificatie is aandachtspunt 
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Onderhoudsaspecten 

 Verschil tussen VOOR en NA 

Situatie vóór contract: 

Vaak beperkt onderhoud, soms zelfs zijn 

wettelijke verplichtingen niet voldaan 

vs. ‘Verwachte’ situatie tijdens contract: 

Technisch beheer met totale waarborg 

 Wat met het huidig onderhoudscontract? 
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Financiering 

 Verschillende lokale besturen = 

Verschillende financieringsnoden 

 Investeringsbudgetten van de meeste lokale 

besturen staan onder druk (keuzes maken) 

Zelf investeren vs. Off-balance? 

– Off-balance: 

» Risico’s moeten bij ESCO gelegd worden (ESR) 

» Drijft prijs omhoog… of… beperkt de gerealiseerde 

energiebesparing 
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Conclusies 

 Markt in ontwikkeling 

 Informatieverstrekking nodig 

Nood aan enkele overtuigende succesverhalen 

Nood aan standaardisatie 

 EPC heeft potentieel, maar ook beperkingen 

– Vereiste energie-intensiteit 

– Nadelen naar flexibiliteit 

Klassieke programmatorische aanpak heeft ook 

zijn plaats 
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