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INLEIDING 

Zijn industriële audits nuttig en rendabel, of kunnen we ons niet beter ergens anders op focussen? Op dit soort 

vragen zal in deze paper worden getracht een antwoord te geven. Al kan het niet anders dan dat er op 

sommige van deze vragen geen direct kan gegeven worden, mede omdat er geen zwart of wit antwoord 

bestaat. Doormiddel van verschillende blogs die gelinkt waren aan één of andere theorie of artikel, of waar ik 

zelf mijn gedachtegang even deelde, heb ik geprobeerd de meningen en standpunten van mijn peers over dit 

onderwerp los te krijgen. Deze groep bestaat vooral uit jonge volwassenen met een basis wetenschappelijke 

scholing. 

In een eerste deel worden vooral de meer technische zaken besproken. Hier zullen verschillende modellen 

worden uitgeklaard gaande over manieren van het toepassen van industriële maar ook meer algemene 

energieaudits. Zo worden de verschillende ESCO-types voorgesteld en besproken. Daarna komt in deze paper 

het meer de financiële aspect aan bod. Hier worden de energieaudits en de hieruit volgende projecten 

geplaatst in de economische markt van vandaag. De laatste analyse vergelijkt energie besparende maatregelen 

in de industrie en gaat na waarom we ons hier überhaupt op zouden moeten focussen. Ook zal er bij elk 

onderwerp een korte samenvatting gegeven worden, met betrekking tot de mening van de peers en 

blogvolgers. 

Aan het einde van deze paper geef ik mijn eigen statement weer, dat ik heb gecreëerd tijdens het bloggen en 

met de ervaringen van mijn theses. Ook wordt in de conclusie weergeven op welke vragen er nog geen 

duidelijk antwoord was. 

 

HOE ENERGIE AUDITS UITVOEREN? 

Alvorens een aantal types van energie audits worden besproken, zal eerst worden uitgeklaard wat er eigenlijk 

wordt bedoeld met een energieaudit. Bij een standaard energieaudit komt een bedrijf, privé -of 

overheidsinstelling met de vraag over hoe ze hun energieprestaties het best kunnen verbeteren. Een 

organisatie of onderneming van specialisten (vaak ingenieurs) zullen vervolgens een offerte opstellen voor deze 

studie. Deze is meestal afhankelijk van de grootteorde van de klant. Vervolgens zullen ze nagaan waar in de 

infrastructuur van het bedrijf kan worden bespaard op energetisch vlak. Dit kan gaan over het kijken naar meer 

isolatie, verluchting en verwarming in gebouwen, het plaatsen van een warmte recuperatiesysteem in het 

bedrijfsproces enzovoort. 

De energiespecialisten, of vanaf nu genoemd ESCO’s (energy service company’s), zullen vervolgens een plan 

van aanpak opmaken waarin voorstellen voor verbetering aan de klant worden voorgelegd. Dit wordt versterkt 

door een economische analyse van deze projecten en met eventueel een financierings- en uitwerkingsplan. ( 

Davin Martens, EFIKA, maart 2015) 

Natuurlijk kunnen deze audits ook intern worden uitgevoerd door technische specialisten in het bedrijf zelf. Of 

is er ook de mogelijkheid om deze studies te laten doen door studenten en universiteiten. Studenten hebben 

naar mijn mening een meer open gedachtegang, wat een voordeel kan bieden in deze zaken. Al zal dit voordeel 

niet opwegen tegenover het grote tekort aan praktische kennis en ervaring. 
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DE ESCO TYPES 

De volgende types worden in deze paper allemaal als ESCO’s beschouwd, zo bekijken we het ook in de breedste 

zin van zijn betekenis. 

Basis ESCO: 

Deze is eigenlijk de meest eenvoudige variant. Het gespecialiseerde bedrijf voert een studie uit voor een bedrijf 

of instelling, en helpt ze om de juiste beslissingen te nemen op vlak van energiebesparing en het plaatsen van 

hernieuwbare energie. Eventueel kan er ook nog een verdere samenwerking ontstaan voor het begeleiden en 

uitvoeren van de effectieve werken. De klant betaalt hiervoor een vooropgesteld bedrag dat afhankelijk is van 

de grootte en de geschatte complexiteit van de studie. 

Eventueel kan er ook een “no cure, no pay”-formule worden aangeboden. Hierbij wordt op voorhand een 

minimale potentiële besparing bepaald en zal de klant niet moeten betalen indien dit minimum niet wordt 

behaald. Ook hangt de totaalprijs van de studie af van de besparing welke werd behaald. Al zullen de meeste 

ESCO’s die op deze manier werken deze formule enkel aanbieden, indien ze op voorhand genoeg informatie 

hebben over de klant. (David Martens, EFIKA, maart 2015) 

Het EPC model: 

EPC staat voor energy performance company en is een iets strikter model van de hierboven beschreven “no 

pay, no cure”-formule. Hier wordt steeds op voorhand een EPC-contract opgesteld met de klant. In dit contract 

staat geschreven dat de ESCO, welke ook de energie besparende maatregelen uitvoert, voor een op voorhand 

afgesproken percentage, recht heeft op de behaalde besparingswinsten. Bij dit contract wordt ook rekening 

gehouden met de stijgende energieprijzen. Onderstaande figuur 1 legt uit hoe dit net in zijn werk gaat. 

 

Figuur 1: http://www.eu-esco.org/ 

 

Zoals te zien stelt de lichtblauwe blok midden-boven de betaling aan de het ESCO bedrijf voor en de oranje blok 

de winst welke de klant uit de besparingen haalt. Op deze manier is de klant vrijwel zeker van zijn resultaat. 

(Tobias Huber, Chair eu.ESCO ,http://www.eu-esco.org/index.php?id=21) 
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De Europese organisatie van energiebedrijven bespreekt op hun site deze vorm nog gedetailleerder. Ook 

worden er verschillende subtypes van EPC’s meer gedetailleerd besproken. Maar om de eenvoud en 

toegankelijkheid van deze paper te bewaren, worden deze hier niet apart behandeld. 

 

Strikte ESCO: 

Deze vorm wordt beschreven door Inesco als structuur waaraan een echte ESCO moet voldoen (Inesco, 

http://www.inesco.be/wat-een-esco). Hierbij zal het ESCO-bedrijf net zoals bij de bovenstaande types een 

energiestudie uitvoeren. Maar er wordt op voorhand geen prijs vastgelegd. Daarna zal het ESCO bedrijf zelf een 

investering doen om de voorgestelde energiebesparende maatregelen te financieren. Deze gaat over een deel 

van de kostprijs of over het volledige bedrag van het gehele project. Op dat moment is de ESCO voor een 

bepaalde tijd deels eigenaar van de installatie en zal ze ook een deel van de return of investment krijgen. Als 

het project is terugbetaald en de ESCO hierop winst heeft gemaakt, zal het bedrijf waar het project werd 

uitgevoerd de volledige eigenaar van de installatie worden. 

Maar in de praktijk is dit meestal onmogelijk om te doen zonder een extra terugbetalingsplan van de klant. Dit 

is grotendeels te wijten aan het feit dat veel van de grotere ESCO’s vooral specialisten zijn in gebouwen. 

Bovendien omdat energie de dag van vandaag nog altijd “te goedkoop” is, zijn de terugverdientijden voor deze 

investeringen meestal zeer lang (tot 20jaar). Hierdoor zou bijna geen enkele ESCO zo lang kunnen wachten op 

zijn return. Dit type is ook enkel mogelijk voor grote ESCO’s de kapitaalkracht hebben om investeringen te 

doen, zoals Infrax bijvoorbeeld. (David Martens, EFIKA, maart 2015) 

MENING VAN DE BLOGGERS: 

Er is een keuze van duidelijk vertrouwen in het EPC-model omdat dit tegelijk realistisch is, alsook een soort van 

veiligheid voor de klant biedt. Zo werd de opmerking gemaakt dat bedrijven vaak de kennis niet hebben en dus 

louter blindelings moeten vertrouwen op de ESCO. Maar met het EPC-model heeft de klant een soort van 

zekerheid om een positieve return te krijgen op zijn investeringen. 
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HET FINANCIËLE PLAATJE 

De wijze waarop bedrijven hun potentiële investeringen valoriseren hangt natuurlijk af van heel veel zaken, 

meer dan enkel de return of investment (C. , Bedrijfsfinanciering, KULeuven). Er moet ook rekening worden 

gehouden met het risico van de investering, of gelijkaardig met de zekerheid van de return of investment. Zo 

hangen deze twee factoren vaak af van een meestal niet zo stabiele energiemarkt. Op die manier kan men zich 

baseren op voorspellingen, zoals bijvoorbeeld volgende uit bron Belga “Bij ongewijzigd beleid kan de 

productiekost van elektriciteit in 2020 al meer dan 60 procent hoger liggen - DANIELLE DEVOGELAER, federaal 

plan bureau”. Als men hier vanuit gaat zal de return jaarlijks steeds gemiddeld stijgen. Maar dit blijven 

natuurlijk enkel maar voorspellingen, en een bedrijf neemt liever risico’s waarvan het op korte termijn zeker is. 

Ook de tijd van een project speelt een belangrijke rol. Als het gaat om een gebouw zal een bedrijf sneller een 

terugverdientijd van enkele decennia accepteren, maar als het gaat over aanpassingen in het productieproces 

is dit veel moeilijker. Want dit verandert veel sneller van situatie, zeker in meer hightech omgevingen waar 

innovatie constant is vereist. Ook moeten bedrijven veel meer rekening houden met hun interest rate, alsook 

het feit dat een investering in één project minder kapitaal betekend voor het investeren in andere projecten. 

Dit laatste is een fenomeen waar overheidsinstellingen zoals zwembaden en scholen ook rekening mee moeten 

houden, maar in veel kleinere mate (David Martens, EFIKA, maart 2015). 

Hieruit wil ik besluiten dat investeringen in het bedrijfsproces veel kortere terugverdientijden moeten hebben. 

Hier zal dan ook zeker rekening mee moeten worden gehouden bij het uitvoeren van industriële energieaudits. 

MENING VAN DE BLOGGERS: 

Ze zijn het er allemaal over eens dat investeringen in energie ook moet gebeuren en groeien naargelang de 

productieprocessen. Al is het duidelijk dat deze energieaudits veel complexer zullen zijn en specifieke 

specialisten per sector zullen vereisen. Bovendien hebben ze veel begrip voor het risico voor een bedrijf, omdat 

ook volgens hen de energiemarkt zeer onstabiel is. 
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INDUSTRIE OF HUISVESTING?  

 

Een laatste vraag waar in deze paper op moet worden ingegaan, is deze “Is Industrie wel de juiste sector om op 

in te zetten?”. 

In een artikel over ESCO’s en de toekomstige markt wordt gezegd dat energie besparingscontracten tegen het 

einde van dit decennia zouden stijgen van 6 naar 15 miljard euro in de potentiële markt. Maar er wordt ook 

gezegd dat de markt zich sterk zal (moeten) verplaatsen naar de privé-ondernemingen. De huidige markt focust 

zich vooral op gebouwen. (Stephen Lacey, greentechmedia.com, September 2013) 

Maar niet alleen op het vlak van ESCO’s, maar ook op globaal energie besparingsvlak moet er gekeken worden 

naar waar de meeste besparing kan gebeuren. De industrie heeft veruit nog altijd het grootste verbruik, maar 

ze heeft de laatste jaren ook al redelijk wat inspanning op zichzelf gedaan. 

Momenteel is 80% van de ESCO’s bedrijven gericht op de publieke sector. Om voor een doorbraak in de 

industriële sector te zorgen, is hulp nodig om dit in juiste richting te leiden. Maar de vraag is welke? De 

overheid kan piloot -en disseminatieprojecten subsidiëren zodat de eerste stap kleiner wordt en de bedrijven 

zullen leren van deze projecten. Maar er is veel discussie over het nut van subsidies. Zo is er het project 

DUWAHE², waarover ik zelf mijn thesis schrijf. Dit project wordt gesteund en gesubsidieerd door de 

overheidsinstelling VLAKWA en dient als disseminatieproject voor andere bedrijven welke ook duurzaam en 

energie efficiënter willen omgaan met hun afvalwaterbehandeling. 

MENING VAN DE BLOGGERS: 

De meeste zijn er over eens dat de industrie een belangrijke tak is om op in te spelen, en ook dat er in de 

toekomst langs deze zijde een sterke groei in de markt zal ontstaan. Al zijn ze soms ook sceptisch over de 

complexiteit van deze projecten. Bovendien vinden ze dat subsidies geen duurzame vorm zijn voor projecten 

en investeringen. Een “proof of concept” zoals het DUWAHE² project zou eventueel wel kunnen. Maar dan 

moet er goed worden geëvalueerd of deze projecten inderdaad voor reactie zorgen in de rest van de 

betreffende sector. 
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MY FINAL STATEMENT 

 

In de sector van industriële audits zit zeker een grote groei in de markt aan te komen, omdat ze ook zeer veel 

potentieel hebben voor rendabele projecten. Daarenboven, ondanks dat de energiemarkt een onzekere 

toekomst heeft, is het veilig om stellen dat energieprijzen op lange termijn alleen maar zullen stijgen. 

Huisvesting en de openbare sector hebben zeker ook hun plaats in de eerste stap van de “trias energetica” 

(http://www.triasenergetica.com/). Maar volgens mij zal de industrie een grotere slagkracht kunnen leveren. 

De beste manier om dit aan te pakken zal zijn met gespecialiseerde ESCO-bureaus die heel veel kennis hebben 

van een bepaald vlak of sector in de industriële wereld (Bijv. Warmtewisselaars). Deze ESCO’s behoren ook veel 

financiële kennis te hebben om een bedrijf zo veel mogelijk te kunnen ondersteunen en stimuleren. 

http://www.triasenergetica.com/

