
Duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen realiseren zonder 
zelf extra te investeren in vastgoed? Met Energy Service 
Companies (ESCo’s) kan dat. ESCo’s zijn bedrijven die de aanleg 
en het beheer en onderhoud van de (klimaat-)installaties van 
gebouwen overnemen. Zij leveren een gegarandeerde energie-
besparing, inclusief de financiering ervan. Dat gebeurt kosten-
neutraal, dus zonder investeringskosten voor de 
vastgoedeigenaar.

Met het afsluiten van een prestatieovereenkomst worden 
afspraken over energiebesparing vastgelegd. Als een gebouw 
grote installaties bevat, is het inschakelen van een ESCo een 
interessante mogelijkheid. Bijvoorbeeld bij zwembaden,  
ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en sporthallen.

Hoe werken ESCo’s?
Energy Service Companies (ESCo’s) zijn zelf verantwoordelijk voor 
de financiering, aanleg, beheer en onderhoud van energie
besparende maatregelen. In ruil daarvoor spreken vastgoed-
eigenaar en ESCo een vergoeding af die niet hoger ligt dan de 
kosten voor energie, beheer en onderhoud bij het voortzetten van
de bestaande situatie. Doordat de ESCo bespaart op energie-
kosten, verdient het de investering terug. Dit betekent dat de 
totale kosten voor de gebouweigenaar hetzelfde blijven tijdens de 
looptijd van het ESCo-contract, maar dat het energieverbruik 
meteen flink omlaag gaat. Op die manier is het mogelijk om
zonder extra investeringen klinkende resultaten te behalen op het 
gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen. Na afloop van
het ESCo-contract vervalt de betaling aan de ESCo en profiteert  
de vastgoedeigenaar verder van de genomen maatregelen.  
Zo bespaart die ook financieel.

Energy Service 
Companies 
(ESCo’s)
Kostenneutraal werken aan 
duurzaam vastgoed

Figuur 1: 
Kosten/opbrengsten ESCo

Start contract Einde contract Tijd

Besparing gebruiker

Vergoeding aan ESCo
Optionele besparing

Huidige
gebruiks-
kosten



Wat zijn de voordelen van een ESCo?
•	 Energie	besparen	zonder	extra	investeringskosten,	ideaal	voor

organisaties met een beperkt budget voor investeringen in 
duurzaam vastgoed.

•	 Structureel	lagere	energielasten	en	lagere	periodieke	lasten	na
afloop van het ESC -contract.

•	 Klimaatdoelstellingen:	energiebesparing	en	daarmee	
vermindering van CO₂-uitstoot met 20 tot 40 procent.

•	 Comfortverbetering,	verbetering	van	het	binnenklimaat.	
Bijvoorbeeld bij scholen zorgt een beter binnenklimaat ook 
voor een verbetering van de leerprestaties.

•	 ESCo’s	hebben	kennis	van	installaties,	zodat	het	niet	nodig	is
zelf in technische kennis te investeren.

•	 ESCo’s	kunnen	een	totaal	ontzorgingsconcept	aanbieden,	
inclusief onderhoud.

Schaalvoordelen door bundeling per sector
Aanbestedingen voor ESCo’s kunnen gaan om losse gebouwen. 
Maar door gebouwen op portefeuilleniveau (per sector) te 
bundelen, zijn schaalvoordelen te behalen. Een ESCo die meerdere 
gebouwen onder zijn hoede heeft, kan hiermee de risico’s
spreiden. Ook ontstaat er een hoger investeringsaanbod,  
wat interessant is voor grotere (institutionele) beleggers. 

Voorbeelden	van	bundeling:
•	 Binnen	één	gemeente:	bijvoorbeeld	alle	scholen	uit	de	jaren

zeventig en tachtig.
•	 Binnen	één	woningcorporatie:	alle	woningen	met	energielabel

D of lager, of hetzelfde type woningen in een hele wijk.

Huurders betrekken
Denkt u eraan gebruik te maken van een ESCo en heeft u huurders
in het betreffende vastgoed? Dan speelt mogelijk het fenomeen
split incentive:	de	eigenaar	investeert	in	energiebesparende	maat- 
regelen, maar de huurder profiteert hiervan in de vorm van een
lagere energierekening. Dit dilemma, dat vooral speelt bij 
corporatiewoningen, is op een aantal manieren te ondervangen. 
Bijvoorbeeld:	
•	 Neem	de	huurder	in	het	contract	op.	Geef	de	huurder	(meteen)

een deel van het rendement als kostenbesparing terug.
•	 Voeg	de	investeringskosten	en	de	servicekosten	samen. 

Spreek met de huurder af dat de totale woonlasten gelijk 
blijven,	maar	anders	worden	verdeeld:	een	verlaagde	energie-
rekening en tegelijkertijd een verhoging van de servicekosten 
met hetzelfde bedrag.

Wie profiteren van een ESCo?
•	 Eigenaren:	duurzaam	vastgoed,	hogere	boekwaarde	en	na

investeringstermijn lagere lasten.
•	 Gemeenten:	duurzaam	eigen	vastgoed	en	behalen

klimaatdoelstellingen.
•	 Scholen:	betere	leerprestaties	van	de	leerlingen	door	een	beter

binnenklimaat.
•	 Bouw-	en	installatiebedrijven:	werk	voor	een	lange	termijn.
•	 Eventuele	huurders:	lagere	energielasten	(direct	of	op	termijn),

hoger comfort.
•	 Institutionele	beleggers:	gegarandeerd	rendement	op

de investering.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met PPSsupport via 
telefoon nummer 070 - 456 87 77 of e-mailadres  
info@ppssupport.nl.
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