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ESCO  model  – Belesco Leden
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Leden



Het  ESCO-‐model

• EEaaS =  Energy  Efficiency  as  a  Service
• ESCO  =  Energy  Service  Company  als “integrator”
• Een DBMO-‐model  (Design  /  Build  /  Maintain  /  Operate)
• Prestatiegericht =  OUTPUT-‐gestuurd
• Resultaatsverbintenis =  Garanties

Ø Bonus/Malus

• Hefboom voor financiering



Hoe werkt de  klassieke aanpak? ESCO  model



De  beperkingen  van  de  klassieke/programmatorische  
aanpak?
• Meerdere  en  diverse  partijen  voor  elke  stap  van  het  proces  

(auditeur,  studiebureau,  installateur/aannemer,  
onderhoudsfirma,  monitoringfirma…)

• Onvoldoende  afstemming  en  beperkte  kennisoverdracht  
tussen  opeenvolgende  fases  van  het  project

• Geen  enkele  partij  kan  of  wil  verantwoordelijkheid  nemen  
voor  het  eindresultaat,  maar  beperkt  zich  tot  een  
middelenverbintenis

• Noodzaak  van  interne  (of  externe)  technische  kennis  om  de  
behoeften  te  bepalen  (INPUT-‐gestuurd)  en  partijen  aan  te  
sturen  en  te  controleren

• Arbeidsintensief
• Lange  doorlooptijd



De  beperkingen  van  de  klassieke/programmatorische  
aanpak?
• Besparingen  soms  lager  dan  verwacht  en  onvoldoende  

duurzaam
• Heel  wat  extra  en  verborgen  kosten  door  een  gebrek  aan  

optimalisatie
– Studiekosten
– Bestekkosten
– Aanbestedingskosten

• Beperkte  competitie  mogelijk  en  uitsluitend  op  ervaring  en  prijs
• Risico  van  het  niet  behalen  van  de  verwachte  besparingen  ligt  

vrijwel  volledig  bij  de  eindklant
• Moeilijk  om  projecten  extern  gefinancierd  te  krijgen  aan  

interessante  voorwaarden  en  off-‐balance (private  sector)  of  met  
schulddeconsolidatie  (publieke  sector)



EPC:  Definitie

De  EU-‐richtlijn  voor  energie-‐efficiëntie  (EED)  definieert  
energieprestatiecontracten  als  volgt:  

“Een  contractuele  regeling  tussen  de  klant  en  de  leverancier  
van  een  energiebesparingsmaatregel,  die  wordt  
gecontroleerd  en  gemonitord  gedurende  de  hele  
contractduur,  waarbij  de  investering in  die  maatregel  wordt  
gefinancierd uit  een  gegarandeerde  energiebesparing  of  
financiële  besparing.”



Hoe werkt EPC? ESCO  model



Het ESCO/EPC-‐model  vanuit financieel standpunt
« Besparing betaalt investering »



Voordelen  van  het  ESCO/EPC-‐model

• Lager  budget  (of  minstens  budgetneutraal)
• Eén  partij  (de  ESCO)  is  verantwoordelijk  voor  alle  stappen  van  het  proces  

en  van  het  eindresultaat
• Gegarandeerde  prestaties  =  resultaatsverbintenis
• Functionele  en  OUTPUT-‐gestuurde  definitie  van  behoeften  en  controle
• Prestatie  in  het  hart  van  het  competitief  proces
• Minder  of  geen  risico
• Kostenoptimalisatie
• Kortere  « time  to savings »
• Meer  scalable naar  grotere  projecten
• Schaalvoordelen  door  pooling  &  aggregatie
• Sturing  mogelijk  op  financiële  objectieven  en  parameters
• Eenvoudiger  om  CFO/CEO  te  overtuigen
• Hefboom  voor  financiering  door  derden



EPC:  Vraag  naar  projectfacilitatoren

(Pot.)
Klant

ESCOs

Banken

ESCO KlantFacilitator als “architect/adviseur”

Projectdoelen, haalbaarheid, “make or buy”?

Scope, project set-up, business model

Financiële constructie, subsidies

Contract, competitie (“kies de beste ESCO”)

Baseline, inventaris, conditiescores

Evaluatie offertes, onderhandeling, gunning

Opvolging, controle, M&V, bemiddeling

Kostprijs = 
3 à 12 maanden 
gegarandeerde 
energiebesparing



smartEPC

• Een  model  ontwikkeld  in  België/Vlaanderen,  door  Energinvest  &  
Partners  (o.a.  Factor4)  in  samenwerking  met  Fedesco  

• In  eerste  instantie  voor  de  publieke  sector,  maar  aangepaste  versie  in  
ontwikkeling  voor  de  private  sector  (KMO  en  grote  bedrijven)

• In  het  bijzonder  voor  grote  gebouwparken
• Een  100%  prestatiegericht  model  voor  een  Onderhouds-‐ en  

Energieprestatiecontract  (OEPC),  met  optie  voor  een  ‘user-‐centric’  
prestatiegericht  model  voor  comfort

• Integratie  van  de  rol  van  de  facilitator
• Intelligent  gebruik  van  de  wet  overheidsopdrachten
• Een  verregaande  standaardisatie  van  selectieleidraad,  bestek,  tools…
• ‘Slimme’  projecteisen
• Intelligent  documentbeheer
• Maakt  gebruik  van  innovatief  concept  van  gebouwwaarde
• Gebaseerd  op  een  gebruikerslicentie  (auteursrechtelijk  beschermd)



ESCO  markt:  Historiek  van  ESCOs/Energy  Services

• Ontstaan  in  de  jaren  ‘80  in  Noord-‐Amerika  (VS,  Canada)
• Nog  steeds  dé  manier  om  energie-‐efficiëntie  te  realiseren  (bv.  
Federal  Energy  Management  Program  (FEMP),  Ministry of  Defense…)

• Overgenomen  in  Europa  begin  jaren  ’90
• Pioniers:  Duitsland  (Berliner  Energieagentur)  en  Oostenrijk  (Grazer  
Energieagentur)

• Nu  in  meer  dan  60  landen,  waarvan  alle  EU-‐landen



ESCO  markt:  Europese  context

• Policy  &  Regelgeving
• EU  Energy  Services  Directive
• EU  Energy  Efficiency  Directive

• Stimuli
• Burgemeestersconvenant
• EPC  campaign

• R&D
• Intelligent  Energy  Europe
• Horizon2020  (e.g.  CITYnvest)

• Financiering  &  subsidies
• Europese  Investeringsbank  (EIB):  ELENA,  Jessica…
• European  Energy  Efficiency  Fund  (EEEF)



ESCO  markt:  In  België  en  Vlaanderen

• Federaal  -‐ Pionier  sinds  2006:  Fedesco  (federale  
overheidsgebouwen)
• Transversale  maatregelen  (als  publieke  ESCO,  omdat  Regie  niet  klaar  
was  voor  EPC)

• Sinds  2011,  EPC-‐project  facilitatie
§ Federaal  (als  publieke  facilitator)
§ Niet-‐federaal  (via  “Knowledgecenter  by Fedesco”)

• Binnenkort  geïntegreerd  binnen  Regie  der  Gebouwen
• Vlaanderen

• Vlaams  Energiebedrijf  als  facilitator – beperkt  aantal  projecten?
• publieke  ESCOs:  Infrax (ESCO  Limburg),  Eandis – geen  EPC
• Provincie  Vlaams-‐Brabant:  EPC-‐helpdesk
• Aantal  pilootprojecten:  Stad  Gent,  Stad  Antwerpen,  Provincie  Oost-‐
Vlaanderen…

• ESKIMO-‐project:  ESCO’s voor  KMO’s



Enkele  ESCO/EPC-‐voorbeeldprojecten  in  BE/VL  –
Publieke  sector
• GRE  Liège

• GRE  Liège  -‐ EPC  Programma  voor  10  lokale  overheden  met  Provincie  Luik,  Stad  Luik,  
Luchthaven  Bierset  en  7  kleinere  steden  en  gemeenten:  120  gebouwen,  4  pools,  40  
Miljoen  € investering,  technical assistance  door  EEEF

• Federale  overheid
• Fedimmo:  13  (gehuurde)  federale  overheidsgebouwen

§ onderhoud  en  energieprestatiecontract  (OEPC)

• Fedasil:  20  opvangcentra  voor  asielzoekers  en  vluchtelingen
§ Grondige  renovatie?

• Provincie  Waals  Brabant
• 150  gebouwen  op  30  sites

§ HVAC/stookplaatsen

• Stad  Gent
• 12  stedelijke  gebouwen

• Stad  Antwerpen
• Pilootproject



Andere  ESCO/EPC-‐voorbeeldprojecten  in  BE/VL  –
Publieke  sector

• Openbaar  Psychiatrisch  Zorgcentrum  Rekem
•M-‐EPC  project  in  campus  met  meerdere  gebouwen

• RVP:  Pensioentoren  Brussel
• Gemeente  Beersel

• EPC-‐pilootproject  voor  3  gebouwen

• Provincie  Vlaams  Brabant
• EPC  Helpdesk  voor  steden  en  gemeenten

• Leuven  Klimaat  Neutraal  2030
• Potentieel  pilootproject  voor  grote  gebouweigenaren

• Zorgbedrijf  Antwerpen
• Provincie  Oost-‐Vlaanderen



ESCO/EPC  Financieringsmodellen:  
Specifieke mogelijkheden

• European Investment Bank
• Vanaf 50  Miljoen €

• Belfius
• « Smart  Cities &  Sustainable Development »
• Vanaf  circa  1  Miljoen  €

• SUSI  fonds
• Zwitsers  Private  Equity fonds



Financier

Financieringsmodellen:
De  dynamiek  van  de  ESCO-‐markt

KLANT

€

€

FACILITATOR



Financier

Financieringsmodellen:
Belang  van  aggregatie

AGGREGATOR

•© €

€

KLANT

KLANT

KLANT

FACILITATOR



Drempels  bij  ESCO/EPC-‐model

• Mentaliteitswijziging  en  in  vraag  stellen  van  historische  manier  
van  werken

• Soms  wantrouwen  naar  ESCO  (“to good to be true”)
• Soms  gepercipieerd  als  te  innovatief
• Weerstaan  aan  de  verleiding  om  toch  INPUT-‐gestuurd  te  willen  

werken
• Rekening  houden  met  de  belangen  van  bestaande  stakeholders    

en  in  vraag  stellen  van  status  quo
• Door  grotere  omvang  en  financiële  scope  van  projecten  wordt  

het  beslissingsproces  vaak  meer  strategisch  en  dus  complexer
• Beperkt  aantal  kritische  spelers  in  Vlaanderen  vandaag:  

facilitatoren en  aggregatoren
• Kennisopbouw  vraagt  tijd



Aanbevelingen

• Opbouw  van  kennis  en  vaardigheden
• Informatiecampagnes  voor  grotere  kennis  en  inzicht
• Opleidingsprogramma’s  voor  marktpartijen
• Stimuleren  van  onderzoek  en  ontwikkeling  (bv.  IEA  Task 16)

• Vlaamse  financieringsstimuli  voor  EPC-‐projecten
• Publieke  sector:  fonds  voor  bv.  provincies,  steden  en  gemeenten
• Zorgsector
• Onderwijssector
• KMO’s

• Hieraan  gelinkt,  subsidies  voor  projectfacilitatie (cfr.  EIB  technical
assistance)

• Wetgevend  kader
• Duidelijke  richtlijnen  voor  boekhoudkundige  behandeling  van  EPC  (cfr.  
Schulddeconsolidatie)

• Wetgeving  m.b.t.  « split  incentive »  tussen  huurder  en  eigenaar  (bv.  Loi Molle in  
Frankrijk  – 50%  van  gegarandeerde  besparing)

• EPC  als  standaardmethodologie  voor  Vlaamse  overheidsgebouwen  (cfr.  
FEMP)



VRAGEN EN ANTWOORDEN

CONTACT CONTACT _
LIEVEN VANSTRAELEN INGMAR HERMANS
VOORZITTER BELESCO PROGRAM MANAGER
CO-‐CEO  &  OWNER ENERGINVEST ENERGINVEST
+32  495  551  559 +32  489  329  759
lvanstraelen@energinvest.be ihermans@energinvest.be
lvanstraelen@belesco.be

Energinvest
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