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In deze handleiding wordt de toepassing van Energy Performance Contracting (EPC) besproken voor grootschalige renovaties
van gebouwen en loodsen op bedrijventerreinen. Het uitgangspunt van deze handleiding is het faciliteren van duurzaam industrieel
renoveren en het verhogen van de energie-efficiëntie op bedrijventerreinen.
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Energy Performance Contracting is een nieuw businessmodel waarmee bedrijven op een budgetneutrale manier hun gebouwen
kunnen verduurzamen. Een Energy Service Company (ESCO) verbindt er zich toe om a.d.h.v. een aantal energiebesparende
maatregelen een vermindering van het jaarlijks energieverbruik voor instappende bedrijven te realiseren. Dankzij de besparing op
de energiekosten kunnen de investeringen voor de renovatie binnen een vastgestelde termijn worden terugverdiend. De jaarlijkse
energiebesparing is gegarandeerd. Indien de energiebesparing lager uitvalt dan voorzien, wordt het verschil door de ESCO
gecompenseerd.
Het volledige EPC-project bestaat uit een studiefase, een aanbestedingsfase en een realisatie- en beheerfase. Een EPC-project
is pas aantrekkelijk vanaf een bepaalde jaarlijkse energiekost, ook wel de baseline genoemd. Voor individuele bedrijven of gebouwen
zal de energiekost vaak niet groot genoeg zijn. Daarom wordt voor een EPC-project best een ‘pool’ van bedrijven en gebouwen
samengesteld. Op bedrijventerreinen zijn verschillende bedrijven geografisch geclusterd. Dit biedt een groot aantal voordelen voor
het collectief doorlopen van een EPC-project. Er zijn echter ook een aantal knelpunten aan de samenwerking verbonden, die echter
door een goede voorbereiding en coördinatie van de betrokken spelers kunnen worden geminimaliseerd.
In deze handleiding wordt eerst stilgestaan bij het duurzaam industrieel renoveren en de rol die EPC hierin speelt. Vervolgens
worden de verschillende mogelijkheden van EPC op bedrijventerreinen toegelicht met de bijhorende voordelen en knelpunten. Ten
slotte worden de verschillende stappen van het EPC-project besproken en wordt voor elke stap de rol van de verschillende actoren
toegelicht met het oog op het maximaliseren van de voordelen en het minimaliseren van de knelpunten.
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ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING
BINNEN HET DUURZAAM INDUSTRIEEL
VERBOUWEN

Eén van de ankerpunten van het duurzaam industrieel renoveren op bedrijventerreinen is het verhogen van de energie-efficiëntie
op het bedrijventerrein. Door te investeren in energiebesparende maatregelen in combinatie met een Duurzaam Meerjaren
Onderhoudsplan (DMOP) kan het energiegebruik van het gebouwenpark met gemiddeld 30% worden teruggedrongen. Dit resulteert
in een aanzienlijke jaarlijkse besparing tijdens de exploitatiefase van het gebouw.
Het uitrollen van een langetermijnvisie voor het verduurzamen van de gebouwen en een daarbij aansluitend renovatietempo wordt
vaak afgeremd omdat financiering niet mogelijk is of doordat de bijhorende risico’s om de investering terug te verdienen via de
besparing op de energiekost te groot zijn. Zowel voor nieuwbouwprojecten als verbouwingen wordt voor de besteding van de
beschikbare middelen meestal gesteund op een kortetermijnvisie in plaats van op het principe van ‘total cost of ownership’. Hierdoor
wordt het ambitieniveau voor duurzaam ontwerp en energie-efficiëntie maatregelen vaak ingeperkt of worden diepgaande renovaties
van gebouwen en installaties niet uitgevoerd.

Figuur 2: Energy Performance Contracting

Figuur 1: Kostenverdeling levenscyclus gebouw

Hierdoor kan de opdrachtgever op een budgetneutrale manier zijn gebouw(en) verduurzamen. De ESCO zal na oplevering instaan
voor het optimaal regelen en duurzaam onderhoud van de installaties zodat de levensduur wordt verlengd en de maatregelen geen
éénmalige opbrengst betekenen.

Energy Performance Contracting (EPC) is een dienstverlening die aangeboden wordt door Energy Service Companies (ESCO’s)
en is veruit de beste methode die vandaag beschikbaar is om bestaande gebouwen en nieuwbouwprojecten energiezuinig te maken.
Het principe van EPC is dat de ESCO garanties geeft op de effectieve realisatie van beloofde besparingen en op het feit dat alle
nodige investeringen door de besparingen kunnen afbetaald worden binnen een vastgestelde termijn.
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AMBITIENIVEAU EN FINANCIERINGSVORMEN
ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING

FACTOREN EPC-PROJECT
Bij een EPC-project is het de bedoeling om aan de hand van een
aantal energiebesparende maatregelen de energie-efficiëntie
van het gebouw te verhogen zodat de energiekost op jaarbasis
vermindert. Elk EPC-project is anders. Zowel de omvang/vorm
van het project, de energiebesparende maatregelen en de
bijhorende besparing hangen af van een aantal factoren.
De belangrijkste factoren zijn:
• De eigenschappen van het gebouw: Gebouweigenschappen
zoals de bouwschil (isolatie en beglazing) en de staat van de
technische installaties (HVAC en verwarming) zijn belangrijk
om te bepalen welke energiebesparende maatregelen mogelijk
zijn en wat hiervan de potentiële energiebesparing is.
• Het ambitieniveau van het project: Het ambitieniveau geeft
weer in hoeverre de eindgebruiker bereid is om zijn bedrijf
te verduurzamen. Hoe hoger het ambitieniveau, hoe meer
ruimte er voor de ESCO is om ingrijpende energiebesparende
maatregelen te realiseren. Bij projecten met een hoger
ambitieniveau kunnen grotere energiebesparingen worden
gerealiseerd.
• Maximale eigen investering of contractduur van het project:
Verderop worden de verschillende financieringsvormen
besproken. Belangrijk bij het bepalen van het type EPC-project
is de mate waarin de gebruiker bereid is zelf investeringen te
financieren of lange contracten af te sluiten met de ESCO.
Aangezien de investeringen tijdens de projectduur moeten
worden terugverdiend via de besparing van de energiekost,
zal dit een invloed hebben op de contracttermijn van het EPCproject. De maximaal aanvaardbare terugverdientijd van het
project zal zowel voor de eigenaar als de ESCO een bepalende
factor worden voor het al dan niet behalen van het gewenst
ambitieniveau.
Dat de eigenschappen van het gebouw de invulling van het
EPC-project zullen bepalen is vrij logisch. Dit zal het kader zijn
waarbinnen een EPC kan worden uitgewerkt.

Een belangrijk aandachtspunt bij EPC is dat er in het bestek geen
technische specificaties voor installaties worden opgemaakt
maar dat er wordt gewerkt met een prestatiebestek. De ESCO
zal worden beoordeeld op de voorgestelde energiebesparing,
rekening houdend met het besparingspotentieel in de gebouwen,
de looptijd van het contract en de comfort- en functioneringseisen
die de eindgebruiker stelt. Het ambitieniveau en de bijhorende
investering worden grotendeels door de bedrijven zelf bepaald
en zullen hier dan wel verder in detail worden besproken.

SOORTEN EPC
Doorgaans wordt EPC in 3 verschillende soorten onderverdeeld
naargelang het ambitieniveau dat wordt gesteld op vlak van
energiebesparende maatregelen en de bijhorende ingrepen die
tijdens het EPC-project door de ESCO gebeuren:
• EPC Light (Quick Wins en Recommissioning) legt op
vlak van energiebesparende maatregelen voornamelijk de
nadruk op maatregelen met een beperkte investering en het
doorvoeren van een duurzaam en prestatiegericht onderhoud.
Met recommissioning worden maatregelen zoals het beter
instellen van regelingen en beter gebruik van de technische
installaties bedoeld. Quick wins zijn kleine ingrepen die vaak
een grote energiebesparing opleveren zoals het plaatsen van
een bewegingssensor in circulatieruimten voor de verlichting.
Er worden bij EPC Light geen grote investeringen gepland, wat
zorgt voor een korte terugverdientijd en looptijd van het contract
met de ESCO. De verwachte jaarlijkse energiebesparing
bedraagt +/- 15% t.o.v. de baseline met een terugverdientijd
van de investering van maximaal 2 jaar.

• Comprehensive Refurbishment EPC (CR-EPC) biedt
de meest ingrijpende aanpassingen aan de gebouwen,
waarbij grotere energiebesparende maatregelen met lange
terugverdientijden en hoge investeringskosten worden
gerealiseerd. Typische maatregelen zijn ingrijpende
aanpassingen aan de gebouwschil zoals het verbeteren
van de isolatie, het wegwerken van koudebruggen en het
vervangen van verouderde ramen. Dankzij de ontzorging en de
garanties van de ESCO, kunnen dergelijke projecten worden
gerealiseerd en zijn besparingen van meer dan 30% op het
jaarlijkse energieverbruik mogelijk. De terugverdientijden voor
CR-EPC projecten kunnen sterk verschillen naargelang de
ingrepen. Doorgaans ligt de terugverdientijd van de investering
en contractduur tussen de 15 en 20 jaar.

MOGELIJKE FINANCIERINGSBRONNEN
Hoewel de ESCO garanties biedt op vlak van de terugverdientijd
van de verschillende energiebesparende maatregelen, is het
niet noodzakelijk de ESCO die de (volledige) initiële investering
draagt.

• Standaard EPC zorgt voor een globale aanpak met
energiebesparende maatregelen die zowel op de korte
termijn, quick wins, als op de (middel)lange termijn worden
terugverdiend. Typische ingrepen zijn het vernieuwen van
de technische installaties zoals een relighting waarbij de
verlichting wordt vervangen door een energiezuinige variant
(met regeling op aanwezigheid en/of lichtsterkte) of een
vernieuwing van de verwarmingsinstallatie. De verwachte
jaarlijkse energiebesparing bedraagt 25% t.o.v. de baseline
met een terugverdientijd van de investering en contractduur
tussen de 4 en 9 jaar.
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Andere mogelijke financieringsbronnen zijn:
• de eigenaar van de gebouwen;
• derde partijfinanciering via leningen bij banken;
• subsidies en projecttoelagen vanuit (boven)lokale
overheden;
• Alternatieve financieringsbronnen zoals crowdfunding of
fondsen.
Een EPC-project kan in één pool verschillende soorten
gebouwen bevatten met verschillende soorten EPC. Ook
kunnen voor de verschillende gebouwen (en dus verschillende
bedrijven en gebouweigenaars) andere financieringsbronnen
worden aangewend. Dit heeft als voordeel dat bedrijven met een
verschillend ambitieniveau en verschillende investeringscapaciteit
samen een EPC-project kunnen opstarten.
Hierbij kunnen de bedrijven genieten van de schaalvoordelen
door de collectieve implementatie van energiebesparende
maatregelen en worden de kosten van het aanlooptraject en
opvolging gedeeld over de deelnemende bedrijven.

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING OP
BEDRIJVENTERREINEN

OPSTART COLLECTIEF EPC-PROJECT

VOORDELEN

AANDACHTSPUNTEN

EPC kan op een bedrijventerrein worden toegepast voor zowel
de verschillende bedrijfsgebouwen als de gemeenschappelijke
voorzieningen die meestal eigendom zijn van de
projectontwikkelaar of –beheerder. Een EPC-project kan door
ieder bedrijf individueel worden opgestart. De verschillende
voordelen van een collectief EPC-project maken het echter veel
aantrekkelijker om de verschillende stappen van het project
gezamenlijk te doorlopen. In dit hoofdstuk wordt besproken hoe
een collectief EPC-project op een bedrijventerrein er mogelijks
uitziet en wat de voordelen en knelpunten zijn t.o.v. een
individueel EPC-project.

De voordelen van een collectief EPC-project vallen uiteen in
volgende categorieën:

Een belangrijk aandachtspunt bij het collectief doorlopen
van het EPC-project is dat de bedrijven geen afremmende
factor van elkaar mogen zijn en dat de individuele ambities en
investeringscapaciteit van ieder bedrijf afzonderlijk bewaard blijft.
Een andere belangrijke factor is de onzekerheid bij bedrijven op
vlak van continuïteit (voortbestaan en locatiewijzigingen) op de
lange termijn. Dit is een belangrijk struikelblok bij het afsluiten
van langetermijncontracten voor algemene verduurzaming
van het gebouw. Door middel van het opzetten van een juiste
juridische structuur voor het samenwerkingsverband, kan
de continuïteit van een EPC-project worden gewaarborgd.
Welke juridische structuur er best wordt opgezet, kan per
EPC-project worden beschouwd en zal afhankelijk zijn van
bestaande samenwerkingsstructuren van de bedrijven en de
aanwezigheid van een (publieke) trekker. Voor het vinden
van de nodige financiering kunnen waarborgfondsen en
investeringsverzekeringen een oplossing bieden aan de
financiële onzekerheden bij collectieve EPC-projecten.

Hierboven werden de verschillende soorten en de
financieringsvormen
van
EPC
besproken.
Op
een
bedrijventerrein zal elk bedrijf individueel moeten bepalen wat
zijn ambitieniveau is en wat de maximale (eigen) investering of
contractduur mag zijn om de energiebesparende maatregelen
te financieren. Ook de projectontwikkelaar of -beheerder kan
ervoor kiezen om nutsvoorzieningen zoals de terreinverlichting
te verduurzamen tot energiezuinige LED-verlichting of verlichting
met fotovoltaïsche cellen. Het ambitieniveau en de mogelijke
investering of contractduur zal dus voor elk bedrijf verschillend
zijn. Toch is dit geen probleem voor het collectief doorlopen van
het EPC-project.
Een EPC-project kan het best worden geïnitieerd en
gecoördineerd door het parkmanagement. De combinatie
van de verschillende gebouwen met steeds een bijhorend
ambitieniveau en financieringsmodel vormen samen een
gebouwenpool. Zo’n gebouwenpool zal een gediversifieerde
‘portefeuille’ zijn die aan een ESCO kan worden aangeboden. De
ESCO zal de jaarlijkse besparing op de energiekost aanwenden
om de investeringen te financieren en een duurzaam onderhoud
uit te voeren. Er zal bijgevolg een voldoende grote baseline nodig
zijn om het werkingsbudget van de ESCO vrij te maken. Bij EPCprojecten in de publieke sector wordt als vuistregel een minimale
baseline van € 500.000 voor de gebouwenpool gehanteerd. Voor
de toepassing van EPC bij KMO’s zijn er voorlopig nog geen
vuistregels beschikbaar. Het Vlaams Agentschap Ondernemen
heeft momenteel met het programma “ESCO’s voor KMO’s” vier
pilootprojecten lopen rond de toepassing van EPC voor KMO’s
en bedrijventerreinen. (link)

• Kost- en tijdbesparing wordt op een aantal manieren
gerealiseerd. Ten eerste zal de investering voor
energiebesparende maatregelen lager zijn wegens de
schaalgrootte. Er zullen namelijk veel gebouwen op het
bedrijventerrein in dezelfde periode gebouwd zijn. De ESCO
kan hiervoor gelijkaardige energiebesparende maatregelen
toepassen. Ten tweede kunnen een aantal stappen in het
EPC-project gemeenschappelijk worden doorlopen zoals
het aanlooptraject, de aanbesteding en de beoordeling van
de prestaties door een onafhankelijke partij (de facilitator).
Ten derde zal de ESCO de studiefase en het onderhoud
gemeenschappelijk kunnen uitvoeren.
• Diversifiëring
van
verschillende
ambitieniveaus,
financieringsvormen en gebouwen zorgt ervoor dat de ESCO
een hele reeks maatregelen kan implementeren die zowel op
de korte als lange termijn een energiebesparing opleveren.
Elk bedrijf dient afzonderlijk een contract af te sluiten met de
ESCO over de energieprestaties, financiering en looptijd van
het contract.
• Geografische clustering zorgt voor een beperking van de
verplaatsingskosten voor zowel de facilitator als de ESCO.
• Gemeenschappelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld een
energiemanagementsysteem. Dit zorgt ervoor dat niet voor elk
bedrijf een aparte installatie moet worden voorzien en dat de
kost gedeeld wordt over de verschillende bedrijven.
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DE VERSCHILLENDE STAPPEN IN HET EPC-PROJECT

INLEIDING
Het EPC-project bestaat uit een aantal stappen die leiden tot de aanstelling van een ESCO die zich contractueel verbindt tot
welbepaalde energieprestaties en de jaarlijkse besparing op de energiekost.
Om tot een succesvol traject te komen is het belangrijk vertrouwd te zijn met het EPC-concept. Het helpt zeker om te vertrekken
van de bestaande ervaringen in de vorm van handleidingen en typebestekken of beroep te doen op externe begeleiding. Zo hebben
bepaalde adviesbureaus zich gespecialiseerd in de rol van EPC-facilitator. De rol van een EPC-facilitator in een EPC-project kan
vergeleken worden met die van een architect in een bouwproject.

Stap 1 - Kwalificatie van het
EPC-project

Stap 2 – Aanbesteden en
selecteren van een ESCO

Stap 3 - Realisatie en beheer

Figuur 3: De verschillende stappen in een EPC-project

VOORBEREIDING – WERVING EN ZOEKTOCHT PARTICIPANTEN
Voordat een EPC-project kan worden opgestart, dienen de mogelijke bedrijven te worden gezocht die zich willen engageren om
gezamenlijk een EPC-project te doorlopen.
Via een communicatiecampagne kunnen de bedrijven warm worden gemaakt voor het EPC-project. Door middel van het verspreiden
van algemene informatie over EPC kunnen de bedrijven vertrouwd geraken met het businessmodel. De potentiële bedrijven dienen
ook voldoende ingelicht te worden over de praktische kant van het project, in het bijzonder bij wie ze terecht kunnen met hun vragen
(de betrokken actoren) en wanneer de opstart van het project zal plaatsvinden. Eventueel kan een informatiesessie plaatsvinden
waarbij de bedrijven vragen kunnen stellen.
Vervolgens kan via een vragenlijst worden gepolst naar de interesse van de bedrijven om deel te nemen aan het EPC-project. Zo
kan eenvoudig in kaart worden gebracht welke bedrijven geïnteresseerd zijn om effectief het EPC-project te doorlopen.

STAP 1 – KWALIFICATIE VAN HET EPC-PROJECT
In deze stap wordt de scope van het EPC-project afgebakend. Er wordt bepaald voor welke gebouwen EPC wordt toegepast en
wat het ambitieniveau per gebouw is. De nodige informatie per gebouw wordt gedocumenteerd zodat de kandidaat ESCO voldoende
informatie heeft om zijn voorstel uit te werken.
Voor het renoveren van gebouwen via EPC wordt er van elk gebouw informatie verzameld over de huidige staat van het gebouw,
de technische installaties, het energieverbruik en -kost van het gebouw. Aan de hand van de informatie over de staat van het
gebouw en de technische installaties kan het besparingspotentieel worden beoordeeld. De huidige energiekost of baseline wordt
tijdens de projectperiode gebruikt om de prestaties van de ESCO te beoordelen.
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Tijdens de kwalificatie van het EPC-project worden volgende
aspecten voor ieder gebouw afzonderlijk onderzocht en
gedocumenteerd:
• Technisch: is er voldoende besparingspotentieel aanwezig, is
er een voldoende grote baseline aanwezig?
• Organisatorisch: is de eindgebruiker bereid om het beheer
en onderhoud van technische installaties uit te besteden aan
een ESCO?
• Middelen: beschikt de opdrachtgever over voldoende middelen
(budget, mankracht en expertise) om de opstartkosten van
het EPC-project te financieren? Worden er zelf middelen
vrijgemaakt om te investeren?
Globaal genomen hangen de strategie en de keuze van de
energiebesparingsmaatregelen af van het ambitieniveau. Door
het groeperen van een aantal gebouwen tot een pool, kunnen
bovenstaande factoren worden verdeeld en gediversifieerd
over verschillende bedrijven. Dit geeft een bredere basis voor
het uitvoeren van een EPC-project dan bij een individuele
aanbesteding.

STAP 2 - AANBESTEDEN EN SELECTEREN VAN EEN ESCO
Een bestek voor een EPC-project zal er wezenlijk anders
uitzien dan een standaard technisch bestek voor bv. de
vervanging van een verwarmingsketel. Bij dit laatste wordt elk
onderdeel technisch beschreven. Het EPC-bestek daarentegen is
een ‘prestatiebestek’, er worden dus hoofdzakelijk eisen gesteld
naar een verbetering van de energieprestatie van een gebouw of
het totaal gebouwenpark. In het bestek kunnen ook eisen op vlak
van comfort en duurzaamheid worden opgenomen. Wanneer er
collectief voor een aantal bedrijven wordt aanbesteed, wordt er
meestal een eisentabel in het bestek opgenomen. In dergelijke
eisentabel kan ieder bedrijf individueel bijkomende eisen aan
de ESCO stellen (bijv. maximale interventietijd, specifieke
comforteisen, minimaal te nemen maatregelen,…). Om het EPCproject niet overbodig complex te maken, wordt er wel getracht
om dit tot een minimum te beperken.

Bij het opstellen van een EPC-bestek geeft de eindgebruiker
van het gebouw aan wat zijn eisen zijn op vlak van
comfort en functionering, samen met de eventuele
investeringsmogelijkheden en de maximale looptijd van het
contract. Dit zal het framework vormen waarbinnen de ESCO
kan werken. Door de resultaten van stap 1 met betrekking tot de
inventarisatie van de verschillende factoren te documenteren en
aan de ESCO’s aan te bieden, kan iedere ESCO een specifiek
voorstel uitwerken op maat van de diverse gebouwen en de
respectievelijke eigenaar.
Hoewel voor elk gebouw afzonderlijke eisen en factoren in het
bestek worden gesteld, kan een groot gedeelte van het bestek
gemeenschappelijk worden opgemaakt met andere bedrijven
binnen de ‘pool’. Door op het bedrijventerrein met een aantal
bedrijven samen het EPC-project te doorlopen kan de kost voor
het opstellen van het bestek aanzienlijk worden teruggedrongen.
Met bedrijven aan het roer moet ook niet aan de wet op de
overheidsopdrachten worden voldaan wat het proces eenvoudiger
maakt. Wanneer een doorgedreven vorm van parkmanagement
aanwezig is op het bedrijventerrein, kan de parkmanager instaan
voor de aanbesteding van het gezamenlijke EPC-project en
kan deze, samen met de EPC-facilitator, de voorstellen van de
verschillende ESCO’s beoordelen. De eindgebruikers kunnen op
deze manier worden ontlast van de administratieve en juridische
processen en worden enkel betrokken bij de finale goedkeuring
van de weerhouden ESCO.

STAP 3 – REALISATIE EN BEHEER
Het spreekt voor zich dat het cruciaal is om energiestromen
duidelijk en voldoende gedetailleerd te kunnen meten om
de gerealiseerde energiebesparingen te kunnen verifiëren. Dit
onderdeel dient professioneel te gebeuren en zal een taak zijn
van de facilitator.
Er kan gewerkt worden volgens het ‘International Measurement
& Verification Protocol’ (IMVP), dat in voorkomend geval door
een gecertificeerde deskundige ‘Certified Measurement &
Verification Professional’ (CMVP) zal worden uitgevoerd. Het
IMVP zorgt ervoor dat veranderingen die niet te wijten zijn aan het
besparingsproject, uitgefilterd worden zodat een netto besparing
ten gevolge van de investeringen kan berekend worden.
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NUTTIGE LINKS VOOR ENERGY PERFORMANCE
CONTRACTING

BELESCO

EESI

Belesco is de Belgische vereniging van ESCO’s en andere
actoren actief in de energie-efficiëntie markt. De missie van
Belesco is het stimuleren en ondersteunen van professionele
energiediensten in België en dit zowel voor de klanten, de
ESCO’s, de facilitatoren, de investeerders en andere partners.
(link)

Het European Energy Service initiative (EESI) is een Europees
project (10 landen) met als objectief de ontwikkeling van
energiediensten in Europa te ondersteunen. EESI richt
zich vooral op het bezorgen van gerichte informatie aan
gebouweigenaars en -beheerders over de toepassing van
EPC met derdepartijfinanciering en de rol van de ESCO. Op de
website van EESI worden een aantal pilootprojecten besproken
en kunnen een aantal tools zoals handleidingen, opleidingen en
modeldocumenten worden geraadpleegd. (link)

TRANSPARENSE
Transparense is een Europees project (over 20 landen) met als
doel de transparantie en betrouwbaarheid van de EPC-markten in
Europa te vergroten. Transparense richt zich voor elk individueel
land op de belangrijkste eigenschappen voor EPC-projecten.
Zo werd een gedragscode voor de fundamentele basisprincipes
opgesteld voor de implementatie van EPC met voor elk land
individueel de nodige modificaties. De website bevat verder een
Q&A met de belangrijkste vragen en antwoorden over EPC, een
aantal publicaties en trainingen. (link)

POM OOST-VLAANDEREN
ESCO4Oost-Vlaanderen is één van de vier pilootprojecten in
het ESCO’s voor KMO’s project van het Vlaams Agentschap
Ondernemen. Het is een vooruitstrevend project waarbij wordt
onderzocht in welke mate KMO’s gemakkelijke toegang kunnen
krijgen tot de ESCO-methodiek. De resultaten van dit pilootproject
worden tevens gebruikt om beleidsaanbevelingen te doen naar
de minister. (link)
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