
De Energy Service Company (ESCo) is een
onderneming met het doel om nieuwe en
bestaande gebouwen te verduurzamen.
Hieronder bespreek ik de voordelen van
een ESCo, en de mogelijkheid die de ESCo
biedt om de bouwwereld een nieuwe
impuls te geven.

Energiebesparing, groen, duurzaam…:
begrippen die bovenaan het wensenlijstje
staan van menig politicus en eigenaren en
gebruikers van vastgoed. Niet alleen uit
idealistische motieven, maar ook vanwege
de economische veronderstelling dat 
de prijzen van fossiele brandstoffen in de
toekomst alleen nog maar zullen stijgen.
Echter, veel eigenaren van vastgoed
beschikken niet over de middelen om 
die zo gewenste energiebesparende 
toepassingen aan hun vastgoed te 
bekostigen.

Tegen deze achtergrond kan de opkomst
in Nederland van de ESCo worden 
begrepen. Een ESCo is een onderneming
die in opdracht van een vastgoedeigenaar
de realisatie en het onderhoud van 
energiezuinige maatregelen ten aanzien
van het vastgoed op zich neemt. De 
ESCo en de vastgoedeigenaar sluiten een
langdurige prestatieovereenkomst, waarin
doelstellingen zijn opgenomen die de ESCo
garandeert te halen. Als tegenprestatie
ontvangt de ESCo van de vastgoed-
eigenaar betaling van termijnvergoedingen.
Deze vergoedingen betaalt de vastgoed-
eigenaar uit de besparingen op de 
energierekening (of uit de toeslag die 
die de gebruiker, meestal een huurder,
wegens bespaarde energiekosten betaalt).

De ESCo-structuur biedt legio voordelen:
de gebruiker ervaart een hoger comfort en
betaalt gedurende lange tijd een vaste 

energieprijs, de vastgoedeigenaar hoeft
geen investeringen te doen terwijl de 
waarde van zijn vastgoed wel toeneemt en
de ESCo kan produkten (energiezuinige
installaties) en diensten (het daadwerkelijk
aanbrengen daarvan) leveren, en de marge
tussen de ontvangen vergoeding en haar
investeringskosten behouden. Meer direct:
een ESCo betekent een opdracht voor één
of meerdere aannemers, met alle daarbij
behorende werkgelegenheid.

De ESCo is tot nu toe in Nederland 
toegepast in de utiliteitsbouw, en de 
overheid zet stevig in op die sector. De 
vraag rijst echter of het ESCo-model ook kan
worden toegepast in de woningbouwsector.
Gekeken wordt dan naar de voorraad 
oudere huurwoningen, waar weinig energie-
besparende maatregelen zijn toegepast,
met een hoge energierekening als gevolg.
De idee is dan dat een ESCo die huur-
woningen energiezuinig maakt. De huurders
betalen in plaats van een energierekening
een toeslag op de huurprijs, welke toeslag
door de woningcorporatie aan de ESCo
wordt afgedragen. De juridische uitwerking
van deze structuur vergt nog wel enig 
denkwerk, maar valt te overzien. De 
grootste uitdaging is de financiering van 
de ESCo-structuur. Het is in het bijzonder 
niet eenvoudig voor de ESCo op dit 
moment een volledige financiering voor de
investering te verkrijgen. Banken zijn huiverig
om leningen te verstrekken, en pensioen-
instellingen zijn met name geïnteresseerd in
omvangrijke projecten. In de markt en op
overheidsniveau zijn dan ook initiatieven 
ontstaan om te proberen hier een oplossing
voor te bedenken. Gelet op de voordelen
van een geslaagde ESCo-structuur, is het
zeker de moeite waard om hiermee aan 
de slag te gaan.
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Heeft u vragen over deze column, dan kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.M. (Diana) Gunckel, 
advocaat Banking & Finance bij KienhuisHoving advocaten en notarissen.
E diana.gunckel@kienhuishoving.nl
T +31 53 480 42 24
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