
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, formuleerde Europa een aantal duidelijke  
klimaatdoelstellingen die tegen 2030 gehaald dienen te worden. De Green Deal die de Europese 
Commissie eind 2019 voorstelde, gaat nog veel verder en stelt voorop dat Europa tegen 2050  
klimaatneutraal wordt. Gebouwen zijn een belangrijke hefboom in deze transformatie. 
 

Onderhouds- en energieprestatiecontract 
(OEPC) voor een duurzaam gebouwenbeheer  
 

De Vlaamse regering vertaalde dit onder meer naar het burgemeestersconvenant om lokale  
besturen te motiveren de CO2-uitstoot met 35% te verlagen en meer in te zetten op hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie. 

Ook uw organisatie kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en bovendien flink besparen  
wanneer uw gebouw energiezuinig en op termijn klimaatneutraal wordt. 
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Duurzaam gebouwenbeheer zonder zorgen
Als Van Roey Services ontzorgen wij onze klanten tijdens de exploitatiefase van hun vastgoed.  
Dit doen we door: 
• de operationele kost van elk gebouw te minimaliseren (technisch- en bouwkundig onderhoud  

alsook het energieverbruik)  
• het comfort te maximaliseren (bv. temperatuur en luchtkwaliteit).

Hiertoe bieden wij o.a. onderhouds- en energieprestatiecontracten (OEPC) aan waarbij Van Roey  
Services wordt aangesteld (als ESCO of energy service company) voor de studie, de implementatie  
van een energiebesparingsplan en het onderhoud van de technische installaties. 

Het goede nieuws is dat u de investeringen in energiebesparende maatregelen terugverdient tijdens  
en na het contract waardoor dit project u geen euro extra gaat kosten. 

Wat is een onderhouds- en energieprestatiecontract (OEPC)?  

Resultaatsverbintenis 
Een onderhouds- en energieprestatiecontract is een resultaatsverbintenis die u maximaal ontzorgt. 
Van Roey Services is verantwoordelijk voor het behalen van de vooropgestelde comforteisen en  
energiebesparing. Deze worden gerealiseerd door: 
• het opzetten en opvolgen van een energiemonitoring platform
• het onderhoud en de implementatie van energiebesparingsmaatregelen

Vaste vergoeding met bonus-malus 
U betaalt een vaste vergoeding voor uw onderhouds- en energieprestatiecontract. 

Om de resultaatsverbintenis extra kracht bij te zetten, kunt u bovendien rekenen op een interessant  
bonus-malussysteem: 
• Als de besparingen groter zijn dan vooropgesteld: u ontvangt als klant een bonus ter waarde van 50% 

van de extra energiebesparing.
• Als de besparingen lager zijn dan vooropgesteld: Van Roey Services neemt de meerkost 100% ten laste.

Dankzij het bonus-malussysteem zal u dus nooit meer betalen dan vóór de realisatie van de energie- 
besparende maatregelen. Na afloop van de contractperiode, is elke bijkomende winst ten gevolge van  
de energiebesparende maatregelen integraal voor u. Samen met u werken we aan hetzelfde doel:  
continu energie besparen. Dit resulteert in een win-win situatie voor beide partijen.
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Financiering initiële investeringskost  
Aan energiebesparende maatregelen hangt een prijskaartje. Budget dat u misschien niet meteen  
ter beschikking hebt. Er zijn twee mogelijkheden om dit op te vangen: 
• Van Roey Services neemt de voorfinanciering van de initiële investering op zich, met twee  

grote voordelen:
- Ontzorging - u wordt als klant ontzorgd voor zowel de financiering als het onderhoud en de  

energieprestaties.
- Administratieve eenvoud - voor het volledige OEPC ontvangt u enkel facturen van Van Roey 

Services, wat een eenvoudige boekhoudkundige verwerking mogelijk maakt.

• U staat zelf in voor de financiering bij uw financiële instelling. Mogelijk ontvangt u als organisatie 
interessante voorwaarden.
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Plan van aanpak voor een OEPC  

1. Energiescan
Een energiescan is een eerste belangrijke stap naar een energiezuinig gebouw. We maken een  
analyse van het besparingspotentieel van uw gebouw en dit op drie niveaus. Om te beginnen  
bekijken we het energieverbruik van al de gebouwen in uw beheer. Dit geeft ons een indicatie van  
welke gebouwen in aanmerking komen voor een onderhouds- en energieprestatiecontract (OEPC).  
We analyseren onder meer het gebouwtype, de vloeroppervlakte en het energieverbruik. 
Vervolgens bekijken we meer specifiek het energieverbruik van uw gebouw(en) op basis van bv.  
plannen, technische fiches en keuringsverslagen. Op basis daarvan maken we een eerste raming van  
het potentieel dat u kan besparen aan energie en in welke mate u het comfort van de gebruikers van  
uw gebouw kan verbeteren. Tenslotte maken we een detailstudie door middel van concrete  
berekeningen, extra rondgangen en metingen in de gebouwen.

De energiescan resulteert in een duidelijk overzicht van:
• De potentiële energiebesparing  
• De potentiële hernieuwbare energieproductie
• De potentiële verlaging van de CO2-uitstoot
• De potentiële verbetering in het comfort voor de gebruikers
• Voor elke energiebesparende maatregel een beschrijving van kostprijs, energiebesparing en terug-

verdientijd 
• De onderhoudskost na het nemen van de energiebesparende maatregelen
• De overheidspremies waarop u kan rekenen wanneer u investeert in energiebesparende maatregelen

2. Afsluiten van het OEPC
Na de energiescan is het aan u om te beslissen welke energiebesparende maatregelen u wilt nemen. 
Samen met u overlopen we de conclusies zodat u een gefundeerde beslissing kan nemen. We geven u 
ook een overzicht van de mogelijke planning van de gekozen maatregelen. Op basis van uw beslissing 
bezorgen we u een offerte voor toekomstig onderhoud en stellen we u een Service Level Agreement 
voor op maat van uw gebouwen. Na akkoord starten we met het plannen en uitrollen van de energie-
besparende maatregelen en dit in regelmatig overleg met u, o.a. om de impact op de gebruikers van de 
gebouwen te minimaliseren. Na de implementatie van de maatregelen monitoren en optimaliseren we 
via ons energiemonitoring platform continu het energieverbruik en op vaste tijdstippen rapporteren wij 
u hierover in een overzichtelijke stand van zaken. Ook de besparingsgarantie treedt nu in werking met 
een bonus-malus op jaarbasis. 

Welke resultaten mag u verwachten?  
Met een OEPC bereikt u de volgende doelstellingen:
• Minder energieverbruik 
• Meer hernieuwbare energie 
• Beter onderhouden gebouwen en installaties
• Meer comfort voor de gebruiker 

Zo zet u grote stappen naar een klimaatneutrale organisatie, met minder CO2-uitstoot en een lagere 
operationele kost.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking! 
Stefaan Engels 
technisch adviseur 

stefaan.engels@vanroeyservices.pro 
+32 477 34 00 99 

Van Roey Services
Oostmalsesteenweg 261  2310 Rijkevorsel 
+32 3 340 18 28  www.vanroeyservices.be    




