Project Brief
Energy Performance Contracting (EPC) kan een aanzienlijke energiebesparing in EU-landen
bewerkstelligen door investeringen in energiebesparing direct te financieren uit de
bespaarde energiekosten. Momenteel is er een gebrek aan transparantie op de EPC markten
in Europa. Het Transparense project zal gedragscodes ontwikkelen voor EPC om de
transparantie en kwaliteit van de beschikbare energiediensten te bevorderen. Hierdoor zal
ook de kennis van en bekendheid met EPC verbeteren.
Het Transparense project wordt gefinancierd vanuit het Intelligent Energy Europe
programma en heeft als voornaamste doel om de transparantie en betrouwbaarheid van
EPC-markten in Europa te bevorderen. Met twintig partners, bestaande uit zowel
beginnende als reeds ontwikkelde EPC-markten, heeft het project een groot potentieel om
de Europese EPC-markt te ontwikkelen en daarbij substantiële verbeteringen op het gebied
van energie-efficiëntie te realiseren. De structuur van het project en de middelen om het
projectdoel te bereiken worden geïllustreerd in onderstaande figuur.
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De kerntaak van het Transparense project is om Europese en nationale gedragscodes te
ontwikkelen voor Energieprestatiecontracten (EPC) die kunnen worden gebruikt door
energiedienstverleners en hun klanten. Deze richtlijnen worden afgestemd op de specifieke
omstandigheden van elk deelnemend land en vergroten de transparantie van EPC-markten
en verzekeren de kwaliteit van de geleverde energiediensten. De gedragscodes zullen
worden getest en geëvalueerd aan de hand van pilot projecten in de deelnemende landen.
Er zal sprake zijn van een intensieve samenwerking tussen de partners om te waarborgen
dat EPC-projecten aan gelijkwaardige, hoge kwaliteitseisen voldoen. Hierbij zal twinning
tussen gevorderde en beginnende markten overdacht van ervaringen realiseren.
Het project biedt tevens een uitgebreid overzicht van EPC-markten in Europa, in de vorm van
een online databank over o.a. verschillende EPC-modellen en financieringsconstructies.
Verder zal het project de oprichting van verenigingen van ESCO’s promoten in landen waar
deze organisaties momenteel ontbreken. Om de implementatie van de Code of conduct te
bevorderen worden trainingen gegeven over de ontwikkelde richtlijnen en vindt actieve
communicatie met de stakeholders plaats. Doelgroepen zijn onder andere ESCO’s, ESCOverenigingen, beleidsmakers en potentiële klanten.
Het Transparense project is gestart in april 2013 en zal in september 2015 worden afgerond.
Het project brengt 20 Europese partners samen: de Tsjechische Republiek, Verenigd
Koninkrijk, Slovenië, Duitsland, Zweden, België, Oostenrijk, Bulgarije, Italië, Litouwen,
Nederland, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Griekenland, Hongarije, Letland, Denemarken
en Noorwegen. Het project heeft een budget van 2,1 miljoen euro en wordt gefinancierd
door het Intelligent Energy Europe programma met cofinanciering van de projectpartners.
Meer informatie vindt u op www.transparense.eu
of neem contact op met Marijke Menkveld, ECN (menkveld@ecn.nl)

Wat is EPC?
Een Energieprestatiecontract (EPC) is een 'contractuele regeling tussen de begunstigde en de
aanbieder van een energiegesparende maatregel, gemeten en geverifieerd tijdens de gehele
looptijd van het contract, waarbij investeringen (werk, levering of dienst) in die
energiebesparende maatregelen worden terugverdiend door een contractueel vastgelegde
energiebesparing of een ander overeengekomen prestatiecriterium, zoals een financiële
besparing '.

Disclaimer
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de auteurs, en representeert
niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie. Noch de EACI noch de Europese
Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de
daarin opgenomen informatie.

