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Klimaat- en energiedoelstellingen 
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Europese Unie 
•  een reductiestreefcijfer van 40% binnen de EU t.a.v. broeikasgasemissies in 2030 (tov 1990) 

•  het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitssector in de EU moet minstens 27% zijn in 2030 

•  een streefcijfer van minimaal 27% energiebesparing binnen de EU (t.o.v. niet nemen maatregelen) 

•  Alle gebouwen energieneutraal in 2050 

•  210 miljoen gebouwen waarvan 90% in 2050 nog wordt gebruikt  

•  Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% energieverbruik en 36% CO2 emissie.  

NL 
•  Energieakkoord: hoeveelheid duurzame energie 16% in 2023, 2050 helemaal duurzaam en CO2 uitstoot 95% 

gereduceerd.  

•  10.000 schoolgebouwen verbruiken voor 223 miljoen euro aan gas en elektriciteit en produceren 800 kton 
CO2 uitstoot.  

•  Besparing van 30 - 40 % elektriciteit en 15 - 20 % gas is goed mogelijk en leidt tot besparing van € 60 miljoen 
per jaar.  

 



Wettelijke verplichtingen inzake verduurzaming 
gebouwen:  
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Lopende verplichtingen 
•  Het treffen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar 

(inrichtingen >50.000Kwh of >25.000 aardgas) en het onderhouden van de uitgevoerde 
maatregelen (activiteitenbesluit) 

•  Zichtbaar aanbrengen energielabel gebouw (>250m2) dat in gebruik is bij overheidsinstelling 
en veelvuldig door publiek bezocht (besluit energieprestatie gebouw) 

•  Uitvoeren energieaudit grote ondernemingen en organisaties (> 250 FTE, >50 mlj. omzet of > 
43 mlj. balanstotaal) (regeling implementatie richtlijn energie-efficiëntie) 

Bij nieuwbouw, vernieuwbouw, verkoop of verhuur 
•  Verstrekken energielabel bij verhuur of verkoop van een gebouw (besluit energieprestatie 

gebouwen) 
•  bijna energie-neutraal bouwen overheidsgebouwen vanaf 1 jan. 2019. Overige gebouwen 

vanaf 1 jan. 2021 (richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen) 
•  Berekening Milieuprestatie Gebouwen overleggen bij aanvraag omgevingsvergunning 

(bouwbesluit) 

 



Verplichtingen tot treffen energiebesparende 
maatregelen  
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art 2.15 Activiteitenbesluit (bij Wet Milieubeheer): 
De drijvers van inrichtingen die >50.000 kWh of >25.000 aardgasequivalent 
verbruiken zijn verplicht besparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar 
terugverdienen. 
 
 
Daaronder kunnen vallen: 
•  gebouweigenaren; 
•  gebruikers; 
•  verhuurders; 
•  huurders; 
 
Criterium is wie de energiebesparing in zijn macht heeft. Dat kan betekenen dat zowel verhuurder 
als huurder maatregelen moeten nemen. 
 



Inmiddels zijn er erkende maatregellijsten voor 12 
verschillende bedrijfstakken: 

1. metalelektro en mkb-metaal
2. autoschadeherstelbedrijven
3. gezondheidszorg- en      

welzijnszorginstellingen
4. kantoren
5. onderwijsinstellingen
6. commerciële datacenters

7. rubber- en kunststofindustrie
8. levensmiddelenindustrie
9. agrarische sector
10. mobiliteitsbranche
11. sport en recreaGe
12. hotels en restaurants
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Erkende maatregelen uit bijlage 10 
Activiteitenregeling 
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maatregelen met betrekking tot: 
 
- gebouwschil (zoals spouwmuurisolatie); 
- ruimteventilatie; 
- ruimteverwarming; 
- ruimte- en buitenverlichting; 
- warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie; 
- persluchtinstallatie; 
- stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie 
- liftinstallatie; 
- roltrapsysteem; 
- informatie- en communicatietechnologie; 
- serverruimten; 
- zwembadbassin; 
- faciliteiten; 
- processen (zoals gieten of harden). 
 



Lessons learned 
 
Wat werkt(e) niet? 

  
•  Te kleinschalige projecten worden te 

groots en gefragmenteerd aangepakt 
•  Gebrek aan integraliteit, techniek, 

financieel, fiscaal en juridisch 
•  Communicatie en organisatie 

ontbreekt 
•  Opschalen, modelmatig werken en 

langdurige contracten worden als 
moeilijk en obstakel gezien 

•  Bestuurlijk commitment ontbreekt 
 

07-11-17 Esconetwerk | ©BootAdvocaten 7 



Lessons learned 
 
Wat werkt wel? 

    
•  Politiek klimaat en besluitvorming 

werkt mee (minister voor klimaat en 
energie) 

•  ESCO professionaliseren 
•  Aanpakken communicatie en 

organisatie 
•  Techniek, financieel, juridisch en 

fiscaal aan de voorkant 
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Slim organiseren aanbesteding duurzaam energieproject 
en bijbehorende contractering 
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Ø  Gedegen voorbereiding van het project 

Ø  Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten 

Ø  Integraal beslismodel scholen - toepasbaar op andere sectoren 



Bepalen scope van de opdracht 
•  Het bepalen van de scope van de opdracht (renovatie, nieuwbouw, circulair 

bouwen, onderhoud, architectenwerkzaamheden, catering, onderhoud) 
 
•  renovatie één gebouw of meerdere gebouwen (motiveren passeren 

clusterverbod), samenwerkingsverband, partnerschap (bijv. i.c.m. Esco en EPC 
contract)  

 
•  Opdracht integraal aanbesteden of in delen (bijv. uitvoeren maatregelen én 

onderhoud nadien) 

•  Circulair aanbesteden 
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Voorbereiding - Aanbesteding en contractering 



Aanbesteden partnerschap 
 
Ø  Procedure van het innovatiepartnerschap (art. 2.31a en b 

Aanbestedingswet 2012) 
 
Ø  Aanbesteding partnership c.q. samenwerkingsverband 

q  Selectiecriteria 
•  referentie minimaal [50% of meer] investering voor eigen rekening en 

risico 

q  Gunningscriteria 
•  Gezamenlijk risico in de exploitatie  
•  Minimale randvoorwaarden, brandbreedten 
•  Visies op transformatie, duurzaamheid, openbare ruimte, etc 
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Voorbereiding - Aanbesteding en contractering 



Projectorganisatie 
•  Transparante samenwerking 

o  van exploitatiemodel naar coöperatie 
o  ketensamenwerking 
o  partnerschap 

•  Gebruiker betrekken bij het (aanbestedings-) proces, beheer/exploitatie 

•  Borging van kennis in organisatie opdrachtgever 
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Voorbereiding - Aanbesteding en contractering 



 
Soorten contracten 

•  Raamovereenkomst 
•  (Energie)prestatiecontract  
•  Aannemingsovereenkomst 
•  DBFMO contract 
•  Ketensamenwerkingsovereenkomst 
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Voorbereiding - Aanbesteding en contractering 



Let op het volgende: 
 
•  Flexibiliteit 

o  Looptijd, tco 
o  Producten 
o  Van bezit naar gebruik (circulariteit) 
o  Samenwerkende partner 
 

 
•  Meten en verifiëren (risicoallocatie, betalingsachterstanden, leegstand) 

•  Financiering 
o  Garanties 
o  Zakelijk recht, taxaties 
o  Leningen  
o  Subsidies  

 
•  Aansprakelijkheid 
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Voorbereiding - Aanbesteding en contractering 



Leidraad EPC contract - verzamelen benodigde gegevens 
 
Vooraf tijd en energie vrijmaken voor grondige gegevensverzameling 
 
1.  Informatie over gebouw 

•  gebruiksfunctie, verdiepingen, meetstaat BVO, GVO en GO, 
gebruikstijden bouwjaar, renovatiejaar 

•  lopende huur en onderhoudscontracten 
•  energieverbruik gas en elektriciteit 

2.  Informatie over techniek 
•  HVAC installaties, verlichting, bouwfysica en gebouw-beheersysteem 
•  eerdere adviezen 

3.  Financiering 
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Leidraad EPC contract - selectiecriteria 
 
1.  Uitsluitingsgronden 

2.  Geschiktheidseisen 
•  Eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht 

(bankverklaring, verzekering tegen beroepsrisico’s, overlegging van 
balansen en verklaring met betrekking tot inzet 

•  Eisen met betrekking tot technische- en beroepsbekwaamheid 
•  certificeringseisen  
•  ervaring met het analyseren en ontwerpen van energiebesparende 

maatregelen 
•  ervaring met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen 
•  ervaring met het beheer en onderhoud van gebouwen en installaties  
•  ervaring met het monitoren van energieprestaties en onderhoud 
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Leidraad EPC contract - gunningscriteria 
 
Ø  Kwalitatieve gunningscriteria 

•  plan van aanpak 
•  sterkte van het financieringsconcept 
•  kwalificaties en ervaring projectteam 
•  duur overeenkomst 
•  innovatieve efficiënte energiediensten 
•  kwaliteit monitoringssystemen 
•  overname personeel 

Ø  Kwantitatieve gunningscriteria  
•  prijscomponenten (netto contante waarde, energiebesparing, 

investering, onderhoud en restwaarde) 
•  energieverbruik gerelateerde componenten (laagste energieverbruik en 

toepassing hernieuwbare energiebronnen 
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Integraal beslismodel 

Ø  Technisch maatregelenpakket aan de hand van: 
•  bouwjaar van het gebouw 
•  verwachte gebruiksduur van het gebouw 
•  ambitieniveau van de gebruiker (wettelijk minimum of meer) 

Bouwjaar: 
•  Bouwperiode voor 1975 (energielabel G). Deze gebouwen hebben slechte isolatie, 

natuurlijke ventilatie en enkel glas 

•  Bouwperiode tussen 1975 en 1992 (energielabel F en E). Deze gebouwen hebben 
matige isolatie, mechanische ventilatie afvoer, dubbel glas en HR ketel 

•  Bouwperiode na 1992 (energielabel D of beter). Gebouwen met goede isolatie, 
mechanische toe- en afvoer, veegpulsschakeling op de verlichting, dubbel glas en HR 
Ketel 
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Integraal beslismodel 
Gebruiksduur en ambitieniveau 
•  Gebruiksduur ± 5, ± 15, of ± 25 jaar 
•  Wettelijk minimum; selectie erkende maatregelen uit activiteitenbesluit van Wet Milieubeheer en voldoen 

aan Bouwbesluit.  
•  Ambitieniveaus zijn gebaseerd op het Energielabel en Frisse Scholen Klasse; het Energielabel geeft de 

energieprestaties van het gebouw en de installaties aan. Frisse Scholen Klasse is gebaseerd op het PVE 
Frisse Scholen van RVO en geeft kwaliteit aan van energie, licht, temperatuur, licht en geluid.   

•  Tevens maatregelen opgenomen om een energieneutraal gebouw te realiseren.  
 

Financiering 
leidraad omtrent de bekostiging en financiering van de energiebesparende maatregelen.  
 

•  Bij wie liggen de financiële risico’s (organisatiestructuur) 
•  Bekostiging 

o  Naast regulier onderhoud renovatie bekostigen uit: 
 - Eigen vermogen 
 - Subsidies (bijv. SDE) 
 - Externe financiering  

 

Contractering en aanbesteding: zie vorige sheets 
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