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• Toelichten van de context van de energiemarkt en 

van de markt van het vastgoed bestemd voor 

verhuring 

• Informeren over de verschillende EPC-vormen

• Feedback geven aan de hand van 2 projecten

• De succesfactoren

• De ondervonden problemen

• Praktisch tonen hoe energiebesparingen worden 

berekend
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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE



PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Globale context

II. Misvattingen

III. EPC-formules 

IV. Verschillende actoren en rol van elke actor

V. Praktijkgeval 1: recommissioning

VI. Voorbeeld van een energiebesparings-

berekening

VII. Praktijkgeval 2: commissioning en renovatie 

van HVAC
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I. GLOBALE CONTEXT
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I. GLOBALE CONTEXT

• Het Europese reglementaire kader vereist de verdere

evolutie van de vastgoedberoepen:
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 Richtlijn 2002/91/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

2002 betreffende de energieprestatie van 

gebouwen

 Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 19 mei 2010 

betreffende de energieprestatie van 

gebouwen (herschikking) 

 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

betreffende energie-efficiëntie

 RICHTLIJN (EU) 2018/2001 VAN HET 

EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 11 december 2018 ter bevordering van 

het gebruik van energie uit hernieuwbare 

bronnen (herschikking) 



I. GLOBALE CONTEXT
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• Het Belgische reglementaire kader transponeert het

Europese kader (voorbeeld van Brussel):

 EPB werken (2008 - 2009)

 BWLKE 

 EPB verwarming (2013)

 EPB klimaatregeling (2015)

 Audits grootverbruikers (2016)

 Audits grote ondernemingen 

(2017)

 Verplicht Plage (2018)

 EPB-herziening (2018)

 …..



I. GLOBALE CONTEXT

7

• Welke rechtstreekse gevolgen voor de

vastgoedberoepen:

 Nieuwe administratieve procedures 

(ingewikkeldere en langere 

procedures)

 Nieuwe erkenningsregels / 

professionele functies

 Veeleisendere huurders

 Stijgende bouw-/renovatiekosten

 Complexere technieken 

 Noodzaak van een proactieve 

opvolging van de gebouwen (om de 

voorziene energieprestaties te 

halen)

 …..



I. GLOBALE CONTEXT
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• Welk gevolg voor het verbruik van tertiaire gebouwen?

ENERGIEBALANS BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 De daling van het verbruik 

in de tertiaire sector is vrij 

gering

 Tal van gebouwen halen de 

verwachte prestaties niet 

–Comfort (luchtkwaliteit, 

thermisch comfort,…)

–Energie



I. GLOBALE CONTEXT

• Oorzaak van het niet-realiseren van de HVAC-

prestaties
 Goed ontworpen maar slecht afgestelde installaties:

–Onaangepaste uurprogramma’s

–Energievernietiging

–Te grote luchtdebieten

–Slecht geregelde bevochtiging

–…

 Overdimensionering van de technieken omdat er geen rekening wordt 

gehouden met de gewoonten van de bewoners/gebruikers

 Slechte communicatie tussen de ontwerper en de technische exploitant 

 Niet-inachtneming van de aspecten verbonden aan het onderhoud en de 

bediening van de installaties bij het ontwerp

 Honoraria van de ontwerpers ‘onder druk’ van de opdrachtgevers
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I. GLOBALE CONTEXT

• Welke oplossing om de problemen te verhelpen?

De technische exploitanten vanaf het begin van een 

project bij de denkoefeningen betrekken

De fijnafstelling van de installaties voorzien (specifieke 

opvolging gedurende minstens 1 jaar) met de exploitant

Duidelijkheid eisen inzake de werking van de regeling in 

de As-built-documenten

Een Building User Guide voorzien zodat het gebouw 

wordt gebruikt zoals het ontworpen is

• Maar… dit alles kost geld en komt alleen de 

huurder ten goede!!
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II. MISVATTINGEN



II. MISVATTINGEN

• De investeringen genereren alleen voordelen voor

de huurder – FOUT
 Stijging van de lasten… 

 De huurwaarde van een gebouw =  huur + lasten:

–Tevredenheid van de huurder (comfort)

–Verlenging van de huurovereenkomst (of geen 

heronderhandeling)

–Verlenging van de levensduur van de uitrustingen

–Stijging van de waarde van het gebouw (EPB: D -> B- ) 

–Mogelijke indexering van de huur aangezien de stijging van de 

lasten beperkt is
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II. MISVATTINGEN

• Als ik in een goed presterend gebouw wil

investeren, kan ik mijn investeringsrisico niet

dekken - FOUT
 Het energieprestatiecontract ... 

“een contractuele regeling tussen de begunstigde en de 

aanbieder (normaliter een leverancier van energiediensten) met 

betrekking tot een maatregel ter verbetering van de energie-

efficiëntie, waarbij investeringen in die maatregelen worden 

vergoed in verhouding tot de contractueel vastgelegde mate van 

verbetering van de energie-efficiëntie”.
Voornoemde richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006, art. 3 j). 
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III. DE ENERGIEPRESTATIECONTRACTEN

FOTOMELIA



III. DE EPC-FORMULES

• De contracten voor leveringen en diensten
 Deze contracten omvatten de levering, door de ESCO, van 

goederen en uitrustingen waarvan de ESCO gedurende de 

looptijd van het contract het onderhoud verzekert. 

– Impliceert vooral aanpassingen aan regeling en HVAC

– Vooral interessant bij eenvoudige renovaties (speciale 

technieken +- 20 jaar)

– Snelle uitvoeringstermijn(en)

– Contract op korte en middellange termijn

– Beperkte investering(en)

– Korte terugverdientijd
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III. DE EPC-FORMULES

• De contracten voor werken en diensten

Deze contracten impliceren werken aan het gebouw 

(dichtheid, gebouwschil)

– Lange uitvoeringstermijn(en)

– Contract op lange termijn (meer dan 15 jaar)

– Zeer lange terugverdientijd; deze contracten zijn moeilijk 

te financieren door de energiebesparingen alleen 

– Genereert een aanzienlijke toename van het 

gebouwenpatrimonium (planning van patrimonium)
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III. DE EPC-FORMULES

• De globale contracten

Deze contracten garanderen de globale prestaties 

(dichtheid, gebouwschil, HVAC)

– Aangepast aan nieuwe of met nieuw gelijkgestelde 

gebouwen 

– Aangepast aan langlopende huurovereenkomsten 

(erfpacht,…)

– Contract op zeer lange termijn 

– Vereist een aanzienlijke financiële draagkracht van de 

ESCO, de onderneming die de energiediensten levert
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IV. DE EPC-ACTOREN

Eigenaar ESCO 

Bewoner/
gebruiker

Expert



IV. DE EPC-ACTOREN

• Een EPC omvat (bijna) altijd:  
 Actor 1: onderneming(en) voor levering van energiediensten 

–Energieprestatiemaatregelen

 Actor 2: een eigenaar

 Actor 3: een bewoner/gebruiker

 Actor 4: de opsteller van het contract / garant voor de 

objectiviteit van de besparing:

–Een besparingsberekening op een ogenblik T op voorwaarde van 

bezetting, gebruik, weersomstandigheden die onveranderd blijven, 

... Het zijn de statische factoren zoals in het IPMVP 

gedefinieerd

De 4 actoren moeten deelnemen om het succes te 

garanderen!
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IV. DE EPC-ACTOREN

• Actor 1: de ESCO  
 Implementeert het actieplan (volgens de regels van het vak!)

 Verzekert het onderhoud (volgens de regels van het vak!)

 Verzekert de bediening van de installaties

 Optioneel: garandeert de duurzaamheid van de installaties 

(totaalgarantie,…)

 Verzekert de naleving van de contractueel overeengekomen 

comfortvoorwaarden
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IV. DE EPC-ACTOREN

• Actor 2: de eigenaar 
 Verzekert de communicatie (via een zaakvoerder) tussen de 

ESCO en de bewoner/gebruiker

 Stelt indien mogelijk ‘groene huurovereenkomsten’ op met de 

bewoners/gebruikers

 Stelt ‘externe scheidsrechters’ aan:

– IPMVP-experts 

– Breeam-assessors

– …

 Vergoedt de ESCO volgens de gerealiseerde besparing
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IV. DE EPC-ACTOREN

• Actor 3: de bewoner/gebruiker 
 Communiceert met het personeel

 Houdt rekening met het ontwerp van het gebouw op het vlak van de 

privé-inrichtingen (space planning)

 Aanvaardt omgevingsvoorwaarden conform de codex over het 

welzijn en de normen (er wordt geen temperatuur van 26 °C 

gevraagd bij -10 °C buiten)

 Vermijdt gedrag dat tot energievernietiging leidt:

– venster openen in een gebouw met klimaatregeling

– 19 °C en 25 °C vragen op 2 verschillende plekken van een open 

space

–…
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IV. DE EPC-ACTOREN

• Actor 4: de energie-expert  
 Begeleidt de actoren bij het ontwerp en de implementatie van 

het actieplan

 Stelt de contractuele documenten op

 Controleert eventueel de uitvoering

 Realiseert de commissioning van de installaties en valideert de 

omgevingsvoorwaarden

 Valideert de besparingen door middel van het meet- en 

verificatieplan
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V. PRAKTIJKGEVAL 1 

EIGENAAR-GEBRUIKER: RECOMMISSIONING
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• Context:
– Kantoorgebouw opgetrokken in 1993, gerenoveerd in 2014 

(gebouwschil en technieken)

– Uitvoering van een verplichte energieaudit (grote 

onderneming) → hoog potentieel voor het verminderen van 

het verbruik



V. PRAKTIJKGEVAL 1 

EIGENAAR-GEBRUIKER: RECOMMISSIONING
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• Context:
– Voorstel van een EPC (4 jaar) ter dekking van een deel van 

de prestaties voor de uitvoering van het verplichte actieplan.

– Een klant … die zich wat verloren voelt! Maar die hierin 

verandering wil brengen.

– Een klant … die te veel energie verbruikt!  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.jai-des-amis.ca/uploads/YA_INDL_8B_Getting_Lost.jpg&imgrefurl=http://www.jai-des-amis.ca/index.php/ressources/etre-perdu&docid=5YtF-HCKwDQRzM&tbnid=Kt32PE9IXVTP_M:&vet=10ahUKEwj1_uuulNvgAhWDyKQKHSrPAUYQMwhLKAwwDA..i&w=560&h=367&bih=758&biw=1567&q=perdu&ved=0ahUKEwj1_uuulNvgAhWDyKQKHSrPAUYQMwhLKAwwDA&iact=mrc&uact=8
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• Vaststellingen:
– Verschillende interveniënten, die allemaal menen goed werk 

te hebben geleverd

– Hoge omgevingstemperatuur 

– Niet-optimaal hydraulisch ontwerp

– Te ruim gedimensioneerde SWW-installatie

– Onaangepaste werkingsuren voor verwarming en ventilatie

– Te lage instelwaarden voor de klimaatregeling, te hoge 

instelwaarden voor de verwarming 

V. PRAKTIJKGEVAL 1 

EIGENAAR-GEBRUIKER: RECOMMISSIONING
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• Geïmplementeerde REG-maatregelen:

– Optimalisering van de luchtverversing

– Wijziging van de instellingen voor de werkingsuren

– Wijziging van de HVAC-instelpunten (temperatuur, 

buitenluchtvolume,…)

– Optimalisering van de werking van de bevochtiging

– Voortdurende monitoring van de installaties en communicatie 

met het onderhoudsbedrijf

– Hydraulische aanpassingen

V. PRAKTIJKGEVAL 1 

EIGENAAR-GEBRUIKER: RECOMMISSIONING
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• Voor welke resultaten?

V. PRAKTIJKGEVAL 1 

EIGENAAR-GEBRUIKER: RECOMMISSIONING
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V. PRAKTIJKGEVAL 1 

EIGENAAR-GEBRUIKER: RECOMMISSIONING
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V. PRAKTIJKGEVAL 1 

EIGENAAR-GEBRUIKER: RECOMMISSIONING
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V. PRAKTIJKGEVAL 1 

EIGENAAR-GEBRUIKER: RECOMMISSIONING



VI. BEREKENING VAN DE 

ENERGIEBESPARINGEN
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VI. BEREKENING VAN DE BESPARINGEN: 

IPMVP

• Besparing = 25.706 kWh Onder overigens 

gelijke omstandigheden …

• International Performance Measurement and 

Verification Protocol

• Statische factoren

33



VI. BEREKENING VAN DE 

BESPARINGEN: IPMVP
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Beschrijving Opmerkingen

Bestemming van het gebouw Het gebouw is een woongebouw

Verbouwing van het gebouw, met name van 
de openende delen en van de gevels

Geen enkele renovatie voorzien voor de gebouwschil die
niet in het actieplan is opgenomen

Bezettingspercentage van het gebouw Het hele gebouw was bewoond tijdens de
referentieperiode

Verdeling van de verwarmingslasten Het gebouw is uitgerust met verdelers

Verbruikt SWW-volume Het globale SWW-verbruik moet constant blijven met een
tolerantie van 5 %

Vloeroppervlakte van het gebouw De vloeroppervlakte van het gebouw blijft onveranderd

Bestaande technieken Handhaving van de bestaande technieken, uitgezonderd
diegene die onder energieprestatiemaatregelen vallen
(geen toevoeging van GMV, geen toevoeging van
klimaatregeling, …).

Verlichtingssterkteniveau Handhaving van het verlichtingssterkteniveau in de
gemeenschappelijke delen en de parkings

• Voorbeelden van statische factoren (huisvesting)



VII PRAKTIJKGEVAL 2
EPC* VOOR EEN KANTOORGEBOUW 

• Gebouw van +- 20 jaar:
 Vrij performante gevel

 Ouder wordende speciale technieken: ijswaterproductie die niet 

zo goed presteert, ‘onzekere’ regeling,…

 Het goed is ondergebracht in een vastgoedmaatschappij

 Huurders zijn vrij ontevreden over het comfort in de zomer

• Eigenaar overtuigd door een actief beheer van de 

energie-efficiëntie 
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VII PRAKTIJKGEVAL 2
EPC* VOOR EEN KANTOORGEBOUW 

Het essentiële van het project:

• Vervanging van een luchtgekoelde 

koelmachine (monobloktype) door een 

warmtepomp met 4 buizen (bezonning 

van de gevels)
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VII PRAKTIJKGEVAL 2
EPC* VOOR EEN KANTOORGEBOUW 

Het essentiële van het project:
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• Het essentiële van het project:
 Vervanging door een condenserende verwarmingsinstallatie 

met een vermindering van 50 % van het geïnstalleerde 

vermogen 

 Terugwinning van warmte uit de afgevoerde lucht

 Vervanging van de regeling en implementatie van variabele 

debieten (verse buitenlucht en hydraulica)
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VII. PRAKTIJKGEVAL 2
EPC* VOOR EEN KANTOORGEBOUW 



• Het essentiële van het project:
 Plaatsing van een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie

39

VII PRAKTIJKGEVAL 2
EPC* VOOR EEN KANTOORGEBOUW 



• Welke gevolgen:
 Brandstofbesparing van 40 %, elektriciteitsbesparing van 15 %: 

➔ besparing van € 25.000 per jaar

 EPB B- (in plaats van D) en Breeam Excellent

 Huurder ‘eindelijk’ tevreden over het comfort in de zomer

➔ huurcontract verlengd tot 7 jaar

 Stijging van de patrimoniumwaarde van het goed

 Stijging van de huurwaarde van het goed

 Vervanging van de installaties (CAPEX) gegarandeerd in het kader 

van een totaalgarantie

 Risico verbonden aan de prestaties overgedragen aan de exploitant 

➢ Doorverkoop van sociale aandelen van de 

vastgoedmaatschappij met toegevoegde waarde
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VII. PRAKTIJKGEVAL 2
EPC* VOOR EEN KANTOORGEBOUW 



• Te onthouden van deze ervaring:
 Vereist een groot vertrouwen tussen de actoren

 Verplicht de project- en onderhoudsafdelingen tot besprekingen vanaf het 

voorontwerp

 Groter respect voor de ontwerper dankzij sterke betrokkenheid

 Groter respect voor de technische exploitant naar wiens mening en advies wordt 

geluisterd

 Grote transparantie tussen partijen

 Betere communicatie van details zou de rendabilteit nog hebben verbeterd

 De overhandiging van de User Guide en de afstelling van de technische 

installaties vormen de meest kritieke stappen

 Dankzij de monitoring kwamen tijdens de keuring-/opleveringsfase 

regelingsproblemen aan het licht die in het algemeen niet waarneembaar zijn 

tijdens deze fase. 
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VII PRAKTIJKGEVAL 2
EPC* VOOR EEN KANTOORGEBOUW 



TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE
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• Commissioning mag niet als een kost worden gezien! 

Commissioning vormt de garantie voor goede 

toekomstige prestaties

• Commissioning vormt de schakel tussen de studiefase 

en de exploitatiefase

• De afstelling van de installaties is absoluut noodzakelijk

• Het energieprestatiecontract zorgt voor de convergentie 

van de belangen van alle actoren!

• De installaties moeten voortdurend worden gemonitord 

(afstandsbeheer, geautomatiseerde rapportering)

• IPMVP staat garant voor een correcte vergoeding (en 

vormt dus de motor voor de implicatie van iedereen)…



CONTACT

Gaëtan DURVAUX

Operationeel directeur

 : +32 2 736 63 23

E-mail: info@deplasse.com 


