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1 Energiebeleid
1.1 Energiebeleidsverklaring
1.1.1 De organisatie heeft energie expliciet 

genoemd als belangrijk onderdeel van het 
(milieu)beleid. Het energiebeleid past bij de 
milieueffecten van het bedrijf.

1.1.2 De organisatie heeft expliciet vastgelegd 
dat wet- en regelgeving, een eventuele 
MJA of de energieaspecten van een 
milieuconvenant zullen worden 
nagekomen.

1.1.3 De organisatie heeft haar commitment 
tot continue verbetering van de energie-
efficiency en preventie van onnodig 
energiegebruik vastgelegd.

1.1.4 Het energiebeleid is bekend gemaakt bij alle 
medewerkers.

1.1.5 Het energiebeleid is beschikbaar voor het publiek.

2. Planning
2.1 Energieaspecten
2.1.1 De belangrijkste energieaspecten van  

de organisatie zijn geïnventariseerd en  
worden regelmatig geactualiseerd.

2.1.2 Er is een duidelijke relatie tussen de 
geïnventariseerde energieaspecten en  
de energiedoelstellingen.

2.2 Wettelijke en andere eisen
2.2.1 Relevante wettelijke en overige eisen die 

betrekking hebben op de processen, 
 producten en diensten van de organisatie 

zijn geïdentificeerd (o.a. Wm en MJA/
milieuconvenanten).

2.3 Doel- en taakstellingen
2.3.1 De organisatie heeft energiedoelstellingen 

geformuleerd voor de middellange termijn 
(bijv. 4 jaar of de duur van een vergunning 
of MJA) en energietaakstellingen voor de 
korte termijn (kleiner of gelijk aan 1 jaar).

2.3.2 De organisatie heeft bij het vaststellen van 
de doelstellingen rekening gehouden met :
•	 wettelijke en overige regelgeving;
•	 significante energieaspecten;
•	 stand der techniek;
•	 financiële, zakelijke en operationele 

vereisten;
•	 visie van belanghebbende derden

2.3.3 De doelstellingen van de organisatie zijn in 
overeenstemming met het geformuleerde 
energiebeleid (o.a. continue verbetering).

2.4 Programma
2.4.1 De verantwoordelijkheden inzake het 

bereiken van de energiedoelstellingen en 
energietaakstellingen zijn vastgelegd.

2.4.2. De organisatie beschikt over een 
overzicht van activiteiten uitgezet in 
de tijd om de energiedoelstellingen en 
energietaakstellingen te verwezenlijken.

2.4.3 Energieaspecten worden bij belangrijke 
beslissingen zoals investeringen en 
productontwikkeling meegenomen.

2.4.4 De voortgang van activiteiten wordt 
bewaakt.

Hieronder is de zogenaamde Referentie voor Energiezorg© opgenomen. Deze Referentie geeft  
een aantal criteria waaraan een organisatie moet voldoen om van een goede invulling van 
energiemanagement te kunnen spreken. Er is een onderscheid gemaakt tussen voor het systeem 
noodzakelijke onderdelen (‘verplichte’) en voor het systeem wenselijke (‘vrijwillige’) onderdelen. 
De wenselijke elementen zijn facultatief en hier cursief weergegeven.

De specificaties van een 
energiemanagementsysteem
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3 Implementatie en uitvoering 
3.1 Structuur en verantwoordelijkheid
3.1.1 Op verschillende niveaus in de organisatie 

zijn de taken en verantwoordelijkheden 
zodanig vastgelegd dat de doel- en 
taakstellingen op het terrein van energie 
kunnen worden gerealiseerd. Een 
directievertegenwoordiger is aangewezen 
als eindverantwoordelijke.

3.1.2 Er zijn voldoende middelen beschikbaar 
gesteld voor invoering en onderhoud van 
het energiemanagementsysteem (zoals 
competent personeel, technische en 
financiële middelen).

3.2 Opleiding en bewustwording
3.2.1 De opleidingsbehoefte is geïnventariseerd 

van de werknemers waarvan de 
werkzaamheden een belangrijk effect op het 
energieverbruik kunnen hebben.

3.2.2 Er is een overzicht van de relevante kennis en 
ervaring van individuele werknemers.

3.2.3 Er wordt regelmatig aandacht besteed aan de 
bewustwording van de werknemers.

3.3 Communicatie
3.3.1 Intern wordt regelmatig over de voortgang 

van het energiemanagementprogramma 
gecommuniceerd.

3.3.2 Extern wordt, indien gewenst of verplicht, 
regelmatig over de voortgang van het energiebeleid 
en/of het energiemanagementprogramma 
gecommuniceerd.

3.4 Documentatie energiemanagementsysteem
3.4.1 De elementen van het 

energiemanagementsysteem zijn 
beschreven evenals de relatie met andere 
documentatie.

3.5 Documentenbeheer
3.5.1 De gebruikte wijze van documentenbeheer 

ligt procedureel vast.
3.5.2 Alle aan het zorgsysteem verbonden documenten 

worden ordelijk en toegankelijk bewaard.
3.5.3 Alle aan het zorgsysteem verbonden documenten 

worden periodiek beoordeeld, eventueel herzien en 
goedgekeurd door bevoegde medewerkers.

3.6 Beheersing van de werkzaamheden
3.6.1 Er bestaat aantoonbaar inzicht in het 

energieverbruik van de belangrijkste 
energieverbruikers alsmede de 
mechanismen (organisatie, gedrag en/of 
techniek)met welke zij worden beheerst.

3.6.2 Significante energieaspecten van 
ingekochte diensten en goederen worden 
beoordeeld.

3.6.3 Derden worden geïnstrueerd en voorgelicht  
(o.a. toeleveranciers en aannemers).

4 Controle en corrigerende maatregelen
4.1 Controle en meting
4.1.1 Het energiegebruik van relevante 

bedrijfsactiviteiten wordt regelmatig 
gemeten, geregistreerd, geanalyseerd en 
gerapporteerd.

4.1.2 De organisatie beschikt over een 
voortgangsrapportage en evaluatie 
met betrekking tot de energiedoelen 
taakstellingen.

4.1.3 Periodiek wordt geëvalueerd of eisen met 
betrekking tot energie in wettelijke en 
overige regelgeving worden nageleefd.

4.1.4 Meet- en registratieapparatuur worden regelmatig 
onderhouden en gekalibreerd.

4.2 Afwijkingen, corrigerende en preventieve 
maatregelen

4.2.1 De verantwoordelijkheid voor het 
onderzoeken en behandelen van 
afwijkingen en het nemen van maatregelen 
om afwijkingen in het gebruik van energie 
te corrigeren en te voorkomen is vastgelegd.

4.2.2 De uitvoering, juistheid en effectiviteit van 
de getroffen maatregelen wordt regelmatig 
gecontroleerd.

4.3 Registraties
4.3.1 Registraties van het energiemanagement-

systeem worden geïdentificeerd, vastgelegd, 
opgeslagen en indien nodig verwijderd uit 
een (energie)register.

4.3.2 De registraties zijn leesbaar, identificeerbaar 
en herleidbaar tot de betrokken activiteit, 
product of dienst.

4.4 Energieaudits
4.4.1 Er worden regelmatig, maar minimaal 

eens per jaar, interne audits uitgevoerd 
met betrekking tot het aspect energie 
zoals verwoord in deze specificatie (kan 
onderdeel zijn van andere zorgsystemen) 
om de werking van het systeem te 
controleren.

4.4.2 De resultaten van de audit worden 
gerapporteerd aan het management.

5 Betrokkenheid directie
5.1 Evaluatie
5.1.1 Het energiemanagementsysteem of 

het energieaspect binnen een ander 
zorgsysteem wordt periodiek, maar 
minimaal jaarlijks, beoordeeld door de 
directie op toepasselijkheid, adequaatheid 
en effectiviteit.
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Voorwoord
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De ontwikkelingen op het gebied van energiemanagement zijn de laatste tijd in een stroom ver
snelling gekomen. Overheden, organisaties en bedrijven zijn ervan overtuigd geraakt dat energie
management noodzakelijk is voor het realiseren van blijvende energieefficiency verbetering.  
In het kader van de meerjarenafspraken zijn hierover ook formele afspraken gemaakt.

Monitoring is een belangrijk onderdeel van het 
energiemanagementsysteem.

De publicatie die voor u ligt, de Referentie Energiezorg© met 
Leidraad, en de hierbij horende Checklist Energiezorg© zijn 
standaardwerken. Ze beschrijven eenduidig begrippen en 
aanpak, en voegen aan de boven omschreven gereedschapsset 
belangrijke instrumenten toe voor de realisatie van 
energiemanagement. De Referentie geeft het kader voor 
een optimaal energiemanagementsysteem. De Leidraad 
geeft een interpretatie van de Referentie en is behulpzaam 
bij de vormgeving van het energiemanagementsysteem. De 
Checklist, ten slotte, geeft de mogelijkheid de kwaliteit van 
het energiemanagementsysteem te toetsen en verbeterpunten 
te genereren.

De Referentie, Leidraad en Checklist zijn gebaseerd 
op de ISO 14001-norm voor milieuzorg. Dit wil 
zeggen dat energiemanagement conform de 
Referentie perfect past in milieuzorgsystemen 
conform ISO 14001. De Referentie en vooral 
de Checklist Energiezorg© zijn nu ook nuttige 
gereedschappen bij de beoordeling van het aspect 
energie binnen dit milieuzorgsysteem. De relatie 
is vastgelegd van energiemanagement met het 
kwaliteitssysteem ISO 9001, 2000 en met het 
HACCPsysteem. Dit betekent dat de Referentie en 
Checklist nu ook voor deze systemen als leidraad 
voor de beoordeling van het energieaspect kunnen 
dienen.

Het gecombineerde instrumentarium van 
Referentie, Leidraad en Checklist, is bedoeld voor 
managers, energie- en milieucoördinatoren, 
energieadviseurs, auditoren van certificerende 
instellingen, brancheorganisaties en andere 
energiebetrokkenen. Het zal een richtsnoer 

zijn voor de realisatie van energiemanagement 
zoals opgenomen in de meerjarenafspraken. 
Net als de ISO-normen is het instrumentarium 
breed toepasbaar in alle sectoren, zowel de 
industriële als sectoren in de gebouwde omgeving. 
Bovendien is het toepasbaar binnen zowel grote 
als kleine bedrijven en organisaties, uiteraard 
mits de Referentieonderdelen met de aard 
van de organisatie in het achterhoofd worden 
geïnterpreteerd, zoals dat ook bij andere normen 
gebruikelijk is.

Tip!
Vermeld in de checklist in de kolom 
‘opmerkingen’ hoe verificatiepunten kunnen 
worden verbeterd. Na een audit geeft deze 
kolom dan een overzicht van alle verbeter-
punten. Dit is een perfecte basis voor een 
plan van aanpak ‘Verbeteren/optimaliseren 
energiemanagement’.

Tip!
Gebruik de brochure ‘Energiemanagement 
in relatie tot uw zorgsysteem’. Deze bevat 
zogeheten ‘linking lists’, die de relatie leggen 
tussen de Referentie Energiezorg© en ISO 
14001, ISO 9001, 2000 en HACCP.
De brochure is een praktisch hulpmiddel bij 
het integreren van energiemanagement in 
uw bestaande zorgsysteem.



7 | Energiemanagement 

Energiebesparing
als integraal 
onderdeel van de 
bedrijfsvoering
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Energiebesparing móét, zowel uit kosten als uit milieuoogpunt. Daar zijn steeds meer bedrijven en 
organisaties het mee eens.In alle industriële en de meeste overige meerjarenafspraken (MJA’s) zijn 
dan ook afspraken gemaakt met de overheid over (de invoering van) energiemanagement als 
integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Om hiervoor hulpmiddelen aan te reiken en te zorgen 
voor standaardisatie, is een formeel concept van energiemanagement ontwikkeld. Dit is geschikt 
voor alle bedrijven en instellingen, als zelfstandige activiteit of als onderdeel van of aanvulling op 
het milieucertificaat NENISO 14001.

Dit hoofdstuk, speciaal bedoeld voor het 
management van bedrijven en organisaties en 
hun adviseurs, beschrijft de hoofdlijnen van deze 
vernieuwende aanpak. 
De Leidraad, die beschreven is in de volgende 
hoofdstukken, is een hulpmiddel bij de 
interpretatie van de Referentie Energiezorg©.

Systemen voor energiemanagement
Een energiemanagementsysteem is bedoeld voor 
bedrijven en organisaties die:
•	 zicht willen hebben op het energiegebruik 

binnen de organisatie of bedrijf;
•	 het gebruik van energie willen controleren en 

verminderen;
•	 de naleving van de specificaties zelf willen 

vaststellen en hierover een verklaring willen 
afleggen;

•	 zich ervan willen verzekeren dat zij het zelf 
vastgestelde energiebeleid naleven;

•	 de naleving willen aantonen aan derden. 

Een energiemanagementsysteem waarborgt dat een 
bedrijf of organisatie aantoonbaar en structureel 
aandacht besteedt aan energiemanagement.

De voordelen van een energiemanagementsysteem 
zijn evident:
•	 Effectief en efficiënt beheersen van het 

energiegebruik.
•	 Inspanning en resultaten kwantificeren.
•	 Eenvoudig kunnen aantonen dat men aan 

bepaalde eisen voldoet.

Energiemanagement vereist structurele aandacht, 
en structurele aandacht binnen een organisatie 
vereist een managementsysteem:
Een energiemanagementsysteem omvat de organisatorische 
structuur, afspraken over taken en verantwoordelijkheden,  
en procedures, processen en voorzieningen voor het ten 
uitvoer brengen van energiemanagement.
De uitwerking van het energiemanagementsysteem 
kan van organisatie tot organisatie verschillen, 
maar het doel is altijd hetzelfde: continue 
prestatieverbetering op het gebied van energie-
efficiency.

Net als arbo-, milieu- en kwaliteitszorgsystemen 
vergt een energiemanagementsysteem een 
voortdurende herhaling van de cyclus ‘Plan, Do, 
Check, Act’. Deze cyclus wordt weergegeven in de 
zogeheten ‘Cirkel van Deming’ (zie figuur op de 
volgende bladzijde).

Definitie energiemanagement
Energiemanagement wordt wel als volgt 
gedefinieerd: 

Energiemanagement is het op een structurele en economisch 
verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, 
technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van 
energie, inbegrepen de energie voor de productie en het 
gebruik van grond- en hulpstoffen, te minimaliseren.

Uit deze definitie komt naar voren dat energie-
management en een energie managementsysteem 
drie invalshoeken kennen:
1) De organisatie 

Energiemanagement is ingebed in de 
bedrijfsvoering en de organisatiestructuur. 
Wezenlijke aspecten hiervan zijn planning, 
monitoring, informatievoorziening, 
management en het vastleggen van 
verantwoordelijkheden.

2) De techniek 
De aanpak van de energiemanagement 
is afhankelijk van de processen en 
bedrijfsomstandigheden die specifiek zijn 
voor elke sector. Technische maatregelen 
maken er altijd onderdeel van uit, zowel 
binnen de (productie)processen als bij de 
informatievoorziening.

3) Het gedrag 
De aanpak van energiemanagement houdt 
rekening met de sociale factoren van de 
bedrijfsvoering, zoals de stijl van leidinggeven, 
attitude en gedrag van werknemers en de 
organisatiecultuur.
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Energiemanagement omvat nadrukkelijk alle 
aspecten van organisatie, techniek en gedrag.

Energiemanagement is niet alleen een zaak 
voor productiebedrijven, maar ook voor 
kantoororganisaties onafhankelijk van de branche, 
de grootte of het belang dat de organisatie 
momenteel aan het thema energie hecht.

Redenen om aan  
energiemanagement te doen:
•	 Kostenbeheersing
•	 Milieuoverwegingen
•	 Wettelijke	eisen
•	 Maatschappelijke	afspraken
•	 Imago

Instrumenten voor energiemanagement
Voor het realiseren van energiemanagement 
bestaat een keur aan instrumenten, variërend 
van praktijkvoorbeelden en checklists tot 
rekenmodellen en rapportages. Agentschap 
NL maakt deze informatie via haar internetsite 
toegankelijk. Via www.agentschapnl.nl/mja 
kunt u hulpmiddelen en instrumenten voor 
energiemanagement vinden. Meer informatie is 
ook telefonisch bij Agentschap NL te verkrijgen, u 
kunt ook terecht bij uw MJA-contactpersoon.

Energiemanagement is  
een vast onderdeel van  
de MJA’s
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Leidraad bij  
de Referentie 
Energiezorg©
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1 Energiebeleid

Algemeen
De organisatie zou daar moeten beginnen met  
de invoering van energiemanagement waar 
duidelijke voordelen te verwachten zijn. Zij kan  
zich bijvoorbeeld in eerste instantie richten op 
naleving van de wettelijke eisen, op aanpakken 
van de oorzaken van energieverspilling of op 
doelmatiger gebruik van energiedragers.

Als de ervaring van de organisatie toeneemt en haar 
energiemanagementsysteem vorm begint te krijgen, 
kunnen programma’s en technieken in werking 
worden gezet om de prestaties op energiegebied 
verder te verbeteren. Als het zorgsysteem 
daarna naar volwassenheid groeit, kunnen 
milieuoverwegingen, waaronder energieaspecten, 
in alle bedrijfsbeslissingen worden meegenomen.

Om succes te verzekeren moet het hoogste 
leidinggevende niveau van de organisatie zich in 
een vroeg stadium committeren aan verbetering 
van de energiemanagement en het ontwikkelen of 
verbeteren van een energiemanagementsysteem.
Een voortdurende betrokkenheid en leiderschap 
vanuit het hoogste leidinggevende niveau zijn van 
doorslaggevende betekenis.

Het management kan deze betrokkenheid tonen 
door het onderschrijven van de beleidsverklaring en 
door het beschikbaar stellen van voldoende mensen 
en middelen om het voorgestane beleid ook 
daadwerkelijk een kans van slagen te geven.

1.1  Energiebeleidsverklaring
De energiebeleidsverklaring stelt een algehele 
richting vast en legt de grondslagen voor de acties 
van de organisatie. Het legt vast welk niveau van 
eigen verantwoordelijkheid en welke prestaties 
in het vlak van energiemanagement vereist zijn. 
Langs deze maat zullen de latere acties worden 
beoordeeld.

De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van 
het energiebeleid en een energiebeleidsverklaring 
ligt bij het hoogste leidinggevende niveau van 
de organisatie. De directie van de organisatie is 
verantwoordelijk voor het (doen) implementeren 
van het beleid en voor het leveren van input voor 
het formuleren en aanpassen van het beleid.

Een energiebeleidsverklaring moet zodanig worden 
opgesteld, dat in ieder geval:
•	 Blijkt dat het energiebeleid van de onderneming 

wordt onderschreven door het hoogste 
leidinggevende niveau.

•	 In dit beleid wordt verklaard dat de 
onderneming/organisatie voldoet aan de 
relevante wetten, regels en andere onderschreven 
eisen.

•	 In dit beleid wordt verklaard dat de 
onderneming/organisatie continue verbetering 
en preventie van onnodig energiegebruik 
nastreeft. 

Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 De activiteiten waarvoor het energiebeleid geldt 

(scope).
•	 De rol van energiemanagement in relatie tot de 

missie, visie, kernwaarden en overtuiging van het 
bedrijf of de organisatie.

•	 De wijze waarop continue verbetering en 
preventie van onnodig energiegebruik inhoud 
krijgen.

•	 De wijze waarop de onderneming of organisatie 
voldoet aan de relevante wetten, regels en andere 
onderschreven eisen.

•	 De schriftelijke vastlegging van het beleid, de 
implementatie en de wijze van bekendmaking 
aan de medewerkers.

•	 Het beschikbaar stellen van het beleid aan het 
publiek.

Deze Leidraad is bedoeld als hulpmiddel bij de nadere invulling van de verschillende onderdelen 
van de Referentie Energiezorg©.De nummering komt overeen met de nummering in de Referentie. 
De aanbevelingen in deze Leidraad komen voort uit de interpretatie die Agentschap NL geeft aan de 
vereisten die genoemd zijn in de Referentie. Deze praktische handreikingen vormen – behoudens 
de verplichte elementen  nadrukkelijk geen dictaat, maar geven slechts aan op welke wijze de 
onderdelen van de Referentie ingevuld zouden kunnen worden.
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Praktische handreiking
Energiebeleid

Alle activiteiten, producten of diensten 
kunnen het energieverbruik van de organi-
satie in meer of mindere mate beïnvloeden. 
Dit zou door het beleid moeten worden 
onderkend.

Naast het voldoen aan milieuregelgeving en 
opgenomen	verplichtingen	zoals	de	MJA,	 
de preventie van energieverspilling en het 
streven naar continue verbetering, kan het 
beleid meer concrete verbintenissen 
bevatten	tot:
•	 het ontwikkelen van procedures voor het 

evalueren van prestaties op energiegebied 
met bijbehorende 
energieprestatie-indicatoren;

•	 het gestalte geven aan denken in termen 
van levenscyclus, waarbij het energiever-
bruik benodigd voor het verkrijgen van de 
grondstoffen en het energieverbruik van 
het uiteindelijke product worden 
meegenomen;

•	 het zodanig ontwerpen van producten en 
processen dat het energieverbruik tijdens 
de productie, de opslag en het transport 
zo veel mogelijk wordt beperkt;

•	 het voorkomen van energieverspilling en 
het verbruik van hulpbronnen (materialen, 
brandstoffen en energie),gecombineerd 
met inzet voor terugwinning en 
hergebruik;

•	 interne en externe scholing en opleiding;
•	 het uitwisselen van ervaringen en 

verbruiksgegevens (benchmarking)
•	 het uitwisselen van ervaringen en 

verbruiksgegevens (benchmarking)
•	 het betrekken van belanghebbende 

partijen bij het beleid en de communicatie 
met deze belanghebbenden;

•	 het toewerken naar duurzame  
ontwikkeling door waar mogelijk te kiezen 
voor hernieuwbare energiedragers

2 Planning

Algemeen
Het onderdeel Planning bestaat uit vier zeer nauw 
met elkaar samenhangende elementen, die bij 
voorkeur na elkaar doorlopen worden.
Een goede initiële energieanalyse, een 
inventarisatie van alle energieaspecten, is het 
startpunt. Deze analyse vormt de hoeksteen 
van het energiemanagementsysteem en dient 
periodiek, maar minimaal eens in de twee jaar, 
herhaald te worden. Het tweede element vormt de 
inventarisatie van wettelijke en andere eisen, nodig 
om het huidige energieverbruik te kunnen toetsen 
aan het gewenste of eventueel het van buitenaf 
opgelegde maximale energieverbruik. Op basis van 
deze eerste twee inventarisaties kunnen de doel- en 
taakstellingen worden geformuleerd, die vervolgens 
nader worden geconcretiseerd in acties vastgelegd 
in een energiemanagementprogramma.

2.1 Energieaspecten
Het beleid, maar meer nog de doel- en 
taakstellingen van een organisatie, moeten zijn 
gebaseerd op kennis van het totale energieverbruik 
en hoe dat samenhangt of direct kan worden 
toegeschreven aan de activiteiten, producten of 
diensten van de organisatie. De inventarisatie 
van de energieaspecten en analyse ervan is een 
voortdurend proces, waarin de vroegere, huidige 
en potentiële effecten (positief of negatief ) 
van de activiteiten van een organisatie op het 
energieverbruik worden vastgesteld. 
Essentieel voor een goede analyse is dat 
medewerkers die invloed uit (kunnen) oefenen 
op het energiegebruik of verantwoording 
dragen voor het gebruik, ook betrokken zijn 
bij de uitvoering van de analyse. De analyse 
zou ertoe moeten leiden dat bij het vaststellen 
van de milieudoelstellingen en het opstellen 
van het energiemanagementprogramma de 
verbruiksgegevens meewegen in het bepalen van  
de prioriteit van aanpak.

Met betrekking tot de energieaspecten moet(en)  
in ieder geval:
•	 De belangrijke energieaspecten van de 

bedrijfsprocessen worden geïdentificeerd.
•	 Het overzicht van energieaspecten worden 

regelmatig geactualiseerd.
•	 In deze identificatie betrokken worden:

 - Alle bedrijfsprocessen.
 - Een energieconsumptieanalyse.
 - De relatie meter/energieverbruikers/processen.
 - Alle belangrijke energiedragers.
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Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 De procedurele vastlegging van de 

inventarisatiemethodiek, met aandacht voor de 
wijze van analyse en prioriteitsstelling.

•	 De typen energiedragers die worden ingekocht en 
de voorwaarden waaronder (kW-max, 
dalurentarief ).

•	 De activiteiten, producten of diensten van het 
bedrijf of de organisatie die belangrijke nadelige 
energieaspecten hebben.

•	 De technologische opties die het bedrijf of de 
organisatie ter beschikking staan.

•	 De reikwijdte van de belangrijke energieaspecten 
(denk aan regionale smogvorming of het 
mondiale broeikaseffect.

•	 Een procedure voor het evalueren van de 
energieaspecten van nieuwe projecten (zie 2.4 
Programma). De effecten van eventuele geplande 
veranderingen of uitbreidingen van activiteiten, 
producten of diensten op de energieaspecten. 

Praktische handreiking
Energieaspecten

Een energieaspect heeft betrekking op een 
element van een activiteit, product of dienst 
van een organisatie dat een voor- of nadelig 
effect kan hebben op het energieverbruik.
Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een 
lozing of emissie met een hoog thermisch 
gehalte (ventilatie, koelwater), verbruik of 
hergebruik van een materiaal met een hoge 
energiecomponent bij de primaire productie 
(aluminium).
De identificatie van energieaspecten en de 
analyse daarvan is een proces dat in vier 
stappen kan worden aangepakt.

Stap 1 - Selecteer de activiteiten,  
producten en/of diensten
De geselecteerde activiteit, het product of de 
dienst zou groot genoeg moeten zijn voor 
zinvol onderzoek en klein genoeg om inzicht 
in te krijgen.

Stap 2 - Identificeer de energieaspecten 
van de activiteit, het product of de dienst
Identificeer zo veel mogelijk energie-aspec-
ten die samenhangen met de geselecteerde 
activiteit, het product of de dienst. 

Hierbij is het belangrijk dat de verschillende 
energiedragers per activiteit worden 
toegerekend.
Algemene technieken voor het uitvoeren  
van	een	beoordeling	zijn	onder	andere:
•	 vragenlijsten
•	 vraaggesprekken
•	 controlelijsten
•	 rechtstreekse inspectie en meting
•	 beoordeling van registraties

Organisaties,	met	inbegrip	van	het	MKB,	
kunnen een aantal externe bronnen 
raadplegen	zoals:
•	 overheidsinstanties waar het gaat om 

wetten	en	vergunningen;
•	 plaatselijke of regionale bibliotheken of 

gegevensbanken;
•	 andere organisaties om gegevens uit te 

wisselen;
•	 brancheorganisaties;
•	 fabrikanten van de installaties die worden 

gebruikt; 
•	 zakelijke relaties (bijvoorbeeld de 

nutsbedrijven);
•	 professionele ondersteuning.
•	
Stap 3 - Identificeer 
energieprestatieindicatoren
Om inzicht te krijgen in het feitelijke 
reductiepotentieel is het noodzakelijk dat 
energieprestatie-indicatoren of -kengetallen 
worden vastgesteld. Hierbij moet men 
denken aan zaken als gasverbruik per m2 
vloeroppervlak of per m3 gebouwinhoud, 
aantal	kilowatt	per	eenheid	product,	
opgenomen vermogen per geleverde 
krachtseenheid	en	dergelijke.	Bij	voorkeur	
moet worden aangesloten bij binnen de 
branche gebruikelijke indicatoren.
Daardoor is het mogelijk de eigen prestaties 
met die van soortgelijke bedrijven of met 
een branchenorm te vergelijken.

Stap 4 - Stel een energiebesparings- 
overzicht op
Het energiebesparingsoverzicht wordt bij 
voorkeur in tabelvorm weergegeven, waarbij 
per onderscheiden activiteit, gebouw(deel) 
of productie-eenheid het verbruik met een 
kengetal wordt weergegeven. Vervolgens 
dient het besparingspotentieel en de 
besparingsnoodzaak te worden aangegeven. 
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Ook de mogelijkheden voor alternatieve 
energiedragers kunnen worden aangegeven. 

Het kan handig zijn bij de evaluatie rekening 
te	houden	met	de	volgende	factoren:

Milieubelang:
•	 de schaal van het verbruik;
•	 de impact van het verbruik (bijvoorbeeld 

bij	piekverbruiken,	die	de	kW-max	sterk	
beïnvloeden);

•	 duur van het verbruik (bijvoorbeeld 
draaitijd van een installatie).

Zakelijk belang:
•	 mogelijke invloed van wet- en 
•	 regel-geving;
•	 kosten van het beïnvloeden van het 

verbruik;
•	 effect van de verandering op andere 

activiteiten en processen;
•	 bezorgdheid van belanghebbende 

partijen;
•	 invloed op het imago van de organisatie

2.2 Wettelijke en andere eisen
Elke organisatie onderschrijft een aantal wettelijke 
en andere eisen die rechtstreeks betrekking hebben 
op de energieaspecten van haar activiteiten, 
producten of diensten. Voor het identificeren, 
ontsluiten en begrijpen van deze eisen moet de 
organisatie een procedure vaststellen en bijhouden.

Bij het vastleggen van wettelijke en andere eisen 
moet de onderneming in ieder geval:
•	 Documenteren aan welke wettelijke en andere 

eisen (MJA) ze moet voldoen.

Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 De wijze waarop de organisatie zich toegang 

verschaft tot relevante wettelijke en andere eisen 
en hoe zij deze identificeert.

•	 De wijze waarop de organisatie op de hoogte 
blijft van wettelijke en andere eisen en 
wijzigingen daarin.

•	 De traceerbaarheid van afspraken met het 
bevoegd gezag (Wm-vergunning of convenant) 
over bijvoorbeeld energiegerelateerde 
emissieplafonds en maximale verbruiken. De 
wijze waarop het voldoen aan de 
rapportageverplichtingen wordt aangetoond.

2.3 Doel- en taakstellingen
Een organisatie moet binnen haar beleid 
doelstellingen formuleren. Deze doelstellingen 
zijn de algehele doelen voor de prestaties 
op energiegebied, zoals die in het beleid 
zijn vastgelegd. Bij het formuleren van die 
doelstellingen zou een organisatie rekening moeten 
houden met relevante bevindingen met betrekking 
tot de geïdentificeerde energieaspecten.

Vervolgens moet zij taakstellingen formuleren, 
om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen 
binnen een gespecificeerd tijdsbestek worden 
gerealiseerd. De taakstellingen zouden specifiek 
en meetbaar moeten zijn en bij voorkeur gesteld 
in de zelfde eenheden als gebruikt worden bij het 
vaststellen van de energieprestatieindicatoren. Deze 
indicatoren kunnen worden gebruikt als basis voor 
een evaluatiesysteem voor milieuprestaties op het 
gebied van energie en kunnen informatie leveren 
over zowel de energiemanagement als over de 
bedrijfssystemen.

Praktische handreiking
Wettelijke en andere eisen

Om naleving van de wetgeving te handha-
ven	zou	een	organisatie	de	wettelijke	eisen	
die van toepassing zijn op haar activiteiten, 
producten of diensten moeten identificeren 
en begrijpen. Regelgeving kan in diverse 
vormen	voorkomen:
•	 die welke kenmerkend is voor de activiteit 

(bijvoorbeeld vergunningen voor de 
locatie);

•	 die welke kenmerkend is voor de 
producten of diensten van de organisatie;

•	 die welke kenmerkend is voor de 
industriële sector waartoe de organisatie 
behoort;

•	 algemene	milieuwetten	als	de	Wet	
milieubeheer	en	de	WVO	(thermische	
lozingen);

•	 convenanten.

Er kunnen diverse bronnen worden gebruikt 
voor het identificeren van milieuregelgeving 
en de wijzigingen die daarin voortdurend 
optreden,	zoals:
•	 alle overheidsniveaus;
•	 brancheorganisaties of -groepen;
•	 commerciële gegevensbanken;
•	 professionele dienstverlening.
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Om gemakkelijk op de hoogte te blijven van 
wettelijke	eisen	kan	een	organisatie	een	lijst	
opstellen	en	bijhouden	van	alle	wetten	en	
regels die betrekking hebben op haar 
activiteiten, producten en diensten.

Doel- en taakstellingen kunnen op de gehele 
organisatie van toepassing zijn of, in beperkter 
verband, op specifieke locaties of afzonderlijke 
activiteiten. Doel- en taakstellingen zouden 
moeten worden gedefinieerd op het passende 
managementniveau. Doel- en taakstellingen 
zouden periodiek moeten worden beoordeeld en 
herzien en zouden rekening moeten houden met de 
visie van belanghebbende partijen.

Bij het vastleggen van doel- en taakstellingen moet 
de organisatie in ieder geval:
•	 Een EEP (energie-efficiency plan) opstellen, in het 

kader van afgesloten convenanten
•	 Bij het vaststellen en beoordelen van de 

doelstellingen de volgende zaken in acht nemen:·
 - De wettelijke eisen
 - De belangrijkste energieaspecten
 - De stand der techniek
 - De financiële, operationele en zakelijke 

behoeften
•	 Wensen van belanghebbende derden (externe 

partijen)
•	 Ervoor zorgdragen dat de doel- en taakstellingen 

in overeenstemming zijn met het energiebeleid, 
inclusief het voorkómen van onnodig 
energieverbruik.

Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 Het vaststellen van meetbare indicatoren voor 

doel- en taakstellingen.
•	 De wijze waarop doel- en taakstellingen periodiek 

worden beoordeeld en herzien om uiting te 
geven aan de gewenste verbeteringen in de 
milieuprestaties.

Praktische handreiking
Doel- en taakstellingen

Doelstellingen kunnen onder andere 
verbintenissen	inhouden	tot:
•	 het terugdringen van energieverbruik en 

van	uitputting	van	niet-hernieuwbare	
grondstoffen;

•	 het verminderen of opheffen van 
thermische lozingen in het milieu;

•	 het zodanig ontwerpen van producten dat 
productie, gebruik en verwijdering ervan 
optimale energieaspecten hebben;

•	 het tot een minimum beperken van 
belangrijke nadelige effecten op het 
energieverbruik van nieuwe 
ontwikkelingen;

•	 het bevorderen van energiebewustzijn bij 
medewerkers en de maatschappij.

Voortgang in de richting van een doelstelling 
kan over het algemeen worden gemeten 
door het gebruik van prestatie-indicatoren 
zoals:
•	 hoeveelheid gebruikte grondstoffen of 

energie; 
•	 hoeveelheid emissies, zoals van 

koolstofdioxide;
•	 geproduceerd afval per hoeveelheid 

eindproduct (verspilling);
•	 doelmatigheid van materiaal- en 

energiegebruik;
•	 percentage hergebruikt afval  

(ook hergebruik vergt energie);
•	 aantal voertuigkilometers per  

geproduceerde eenheid.

Een voorbeeld
Doelstelling:	terugdringing	van	energie-
verbruik in het productieproces.
Taakstelling:	het	realiseren	van	een	
vermindering van 10% van het energiever-
bruik per geproduceerde eenheid in 
vergelijking tot het voorgaande jaar.
Indicator:	hoeveelheid	verbruikte	 
brandstoffen en elektriciteit per  
geproduceerde eenheid.
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2.4 Energiemanagementprogramma
Het energiemanagementprogramma beschrijft de 
praktische invulling van de taakstellingen binnen 
de organisatie. Het identificeert specifieke acties op 
volgorde van de prioriteit die ze voor de organisatie 
hebben. Deze acties kunnen betrekking hebben 
op afzonderlijke processen, projecten, producten, 
diensten, locaties of installaties binnen een locatie.
Binnen het MJA-beleid wordt een energie-
efficiencyplan gehanteerd. Dit plan levert een 
bruikbaar model op om het energiemanagement-
programma in samenhang met taak- en doel-
stellingen weer te geven. Het energie-efficiencyplan 
moet voor het gebruik binnen een zorgsysteem 
bij de verschillende maatregelen dan wel de 
verantwoordelijken binnen het bedrijf weergeven.

Energiemanagementprogramma’s helpen de 
organisatie om haar milieuprestaties te  
verbeteren. Bij de vaststelling en uitvoering van  
een energiemanagementprogramma moet(en) in 
ieder geval:
•	 Programma’s zijn geformuleerd om de doelen  

te bereiken. Deze omvatten:
 - De verantwoordelijkheden voor het bereiken 

van de energiedoel- en taakstellingen.
 - Het tijdspad waarbinnen een en ander 

gerealiseerd moet worden.
•	 Programma’s waar nodig worden aangepast, 

zodat bij een nieuwe beslissing m.b.t. nieuwe  
of aangepaste ontwikkelingen, activiteiten, 
producten of diensten wordt voldaan aan het 
energiemanagementsysteem.

•	 De voortgang van de activiteiten aantoonbaar 
worden bewaakt.

Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 De beschikbare middelen, de verantwoordelijk-

heden en een tijdplanning inclusief 
prioriteitstelling.

•	 De wijze waarop het 
energiemanagementprogramma uiting geeft  
aan het milieubeleid en aan de algemene 
plannings-activiteiten.

•	 Een procedure voor het uitvoeren van een 
inventarisatie van energieaspecten bij belangrijke 
investeringen en productontwikkelingstrajecten.

Praktische handreiking
Energiemanagementprogramma

Hier volgt een voorbeeld van een indeling 
van een energiemanagementprogramma.

Taakstelling:

Actie:

Beoogd doel: 

Verantwoordelijke:

Budget / Middelen /
Menskracht:

Datum gereed:

3 Implementatie en uitvoering

Algemeen
Een organisatie heeft voortdurend te maken 
met veranderende eisen van belanghebbende 
partijen, een dynamische bedrijfsomgeving en 
een zelfopgelegd proces van continue verbetering. 
Hierdoor zijn ook de eisen die gesteld worden aan 
de inzet en bekwaamheid constant in ontwikkeling. 
Voor het realiseren van haar energiedoelstellingen 
zou een organisatie zich moeten richten op haar 
mensen, systemen, strategie, middelen en structuur 
en deze op elkaar moeten afstemmen.

Voor veel organisaties kan het implementeren 
van energiemanagement stapsgewijs worden 
aangepakt. Het implementatieniveau zou 
moeten aansluiten bij het bewustzijnsniveau 
van energieverbruikeisen, energieaspecten, 
verwachtingen en voordelen en de beschikbaarheid 
van middelen.

3.1 Organisatie

3.1.1    Structuur en verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de algehele 
effectiviteit van het energiemanagementsysteem 
zou moeten worden toegewezen aan (een) 
leidinggevende perso(o)n(en) of functie(s) met 
voldoende bevoegdheden, bekwaamheid en 
middelen.
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Praktische handreiking
Structuur en verantwoordelijkheid

Om doeltreffende ontwikkeling en  
implementatie van een energiemanage-
mentsysteem te bewerkstelligen, is het 
noodzakelijk dat passende verantwoorde-
lijkheden worden toegewezen. Het is aan te 
bevelen dat de sleutelfunctionarissen binnen 
het energiemanagementsysteem gedefini-
eerd worden, en zo mogelijk overzichtelijk  
in een organisatie schema worden weerge-
geven. Dit is ook een vereiste in het EEP.  
De specifieke taken, bevoegdheden en 
verant woordelijkheden moeten zijn 
vastgelegd in functiebeschrijvingen.

Bedrijfsleiders zouden de verantwoordelijkheden 
van relevant personeel duidelijk moetendefiniëren. 
Zij zouden verantwoordelijk en aansprakelijk 
moeten zijn voor doeltreffende implementatie 
van het energiemanagementsysteem en voor de 
prestaties op het gebied van energieefficiency en 
preventie van energieverbruik. Medewerkers op  
alle niveaus zouden, binnen de reikwijdte van 
hun eigen verantwoordelijkheden, daarvoor 
aansprakelijk gesteld moeten kunnen worden.

Bij het vastleggen van structuur en 
verantwoordelijkheden met betrekking 
tot de implementatie en uitvoering van 
energiemanagement, moeten in ieder geval:
•	 Taakverdeling, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden (TVB) op verschillende niveaus 
zijn gedefinieerd en vastgelegd.

•	 Een directievertegenwoordiger zijn benoemd.
•	 Regelmatig aan het management worden 

gerapporteerd over de voortgang en de 
presentaties van het (energiemanagement)
systeem.

Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 Welke is de relatie tussen verantwoordelijkheid 

en individuele prestaties op het gebied van 
energie-efficiency en preventie van 
energieverbruik en wordt deze periodiek 
beoordeeld?

•	 Verantwoordelijke en aansprakelijke 
medewerkers:
 - Hoe krijgen ze voldoende opleiding, middelen 

en personeel voor de implementatie?
 - Hoe komen ze tot actie om naleving van het 

energiebeleid te bewerkstelligen? 

 - Hoe voorkomen, identificeren en registreren  
ze eventuele problemen?

 - Hoe geven ze de aanzet tot, doen ze 
aanbevelingen voor of geven ze oplossingen 
voor die problemen?

 - Hoe verifiëren ze de implementatie van 
dergelijke oplossingen?

 - Hoe beheersen ze verdere activiteiten tot elke 
tekortkoming of onbevredigende toestand op 
het gebied van energieverbruik is gecorrigeerd?

 - Hoe krijgen ze passende opleiding om actie te 
ondernemen in noodsituaties?

 - Hoe krijgen ze begrip van hun 
aansprakelijkheid?

 - Hoe moedigen ze vrijwillige actie en  
initiatief aan?

3.1.2    Personele, fysieke en financiële middelen
Het is essentieel dat voor de implementatie van 
het energiebeleid en voor het realiseren van de 
doel- en taakstellingen van de organisatie passende 
personele, fysieke en financiële middelen worden 
gedefinieerd en beschikbaar gesteld. Bij de 
toewijzing van die middelen kunnen organisaties 
procedures ontwikkelen voor het in kaart brengen 
van voordelen én kosten van beheersing van de 
energieaspecten. Hierin kunnen ook onderwerpen 
als de kosten van beheersing van vervuiling, afval  
en verwijdering worden meegenomen.

Bij het vastleggen van personele, fysieke en 
financiële middelen voor energiemanagement 
moeten in ieder geval:
•	 Afdoende middelen ter beschikking worden 

gesteld, zoals specifieke opleidingen, financiële 
middelen en investeringen in technologie.

•	 Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:

•	 De middelen die nodig zijn om de energiedoel- 
en -taakstellingen voor de huidige situatie èn bij 
nieuwe projecten te realiseren en de toewijzing 
daarvan.

•	 Het in kaart brengen van de kosten en voordelen 
van activiteiten gericht op de beheersing van 
energieverbruik. 
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Praktische handreiking
Personele, fysieke en financiële middelen

De beschikbare middelen en de organisatie-
structuur van het midden- en kleinbedrijf 
(MKB)	kunnen	bepaalde	beperkingen	
opleggen aan de implementatie van 
energiemanagement. Om deze restricties 
het	hoofd	te	bieden	zou	het	MKB	kunnen	
overwegen strategisch samen te werken met 
grotere organisaties.

Daarbij valt te denken aan uitwisseling van 
technologie en kennis, gezamenlijk gebruik 
van faciliteiten, gemeenschappelijk 
adviseurs inhuren voor opleiding en 
bewustwordingsprogramma’s en contacten 
met universiteiten en andere onderzoeks-
centra ter ondersteuning van efficiencyver-
betering en innovatie.

3.2 Opleiding en bewustwording
Het hoogste leidinggevende niveau speelt 
een hoofdrol in het proces van opleiding en 
bewustwording van de medewerkers en de 
daarbij belangrijke actoren (gedrag, technieken 
en organisatie). Het is het commitment van 
individuen binnen het kader van gedeelde 
energienormen en -waarden dat ervoor zorgt dat 
een energiemanagementsysteem verandert van  
een papieren tijger in een doeltreffend proces.

3.2.1    Inventarisatie van opleidingsbehoefte
Bij de inventarisatie van de opleidingsbehoefte 
moeten in ieder geval:
•	 De onderneming opleidings-, scholingsen/ of 

voorlichtingsbehoeften zijn bepaald.
•	 Hierbij in het bijzonder die functionarissen zijn 

meegenomen waarvan de werkzaamheden een 
effect kunnen hebben op het energieverbruik.

Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 De wijze waarop opleidingen worden ontwikkeld, 

beoordeeld en waar nodig aangepast.
•	 De wijze waarop opleidingen (schriftelijk) 

worden vastgelegd en gevolgd.

3.2.2    Kennis, vaardigheden en opleiding
De kennis en vaardigheden die nodig zijn om 
energiedoelstellingen en -taakstellingen te 
realiseren, zouden moeten worden geïdentificeerd. 
Hiermee zou rekening moeten worden gehouden 
bij selectie en rekrutering van personeel, opleiding, 
ontwikkeling van vaardigheden en voortdurende 
scholing.
Passende opleiding die relevant is voor het 
realiseren van het energiebeleid, de energie-
doelstellingen en -taakstellingen zou kunnen 
worden gegeven aan alle medewerkers binnen een 
organisatie.

Medewerkers zouden een passende basiskennis 
moeten hebben en ingewijd zijn in de methoden 
en vaardigheden die zijn vereist voor het op 
doeltreffende en bekwame wijze uitvoeren van 
hun taken. Verder zouden zij bekend moeten zijn 
met de invloed die incorrecte uitvoering van hun 
werkzaamheden zou kunnen hebben op het milieu.
Scholing en opleiding zijn een vereiste om te 
bewerkstelligen dat medewerkers juiste en actuele 
kennis hebben van de eisen van weten regelgeving, 
de interne normen en het beleid en  
de doelstellingen van de organisatie.

Het niveau en de mate van detail van de opleiding 
kunnen afhankelijk van de taak variëren. Hierbij zal 
tevens de mogelijkheid van uitbesteding van (een 
deel) van de werkzaamheden bestaan.
In dergelijke gevallen zal duidelijk moeten zijn op 
welke wijze wordt gewaarborgd dat het uitbestede 
werk wordt uitgevoerd door personeel dat aan de 
zelfde vereisten (of hoger) voldoet als personeel dat 
het werk binnen het bedrijf zelf zou uitvoeren.
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Ook extern ingehuurd personeel dient te handelen 
in overeenstemming met beleid en doelstellingen 
van de organisatie.

Kenmerkend voor opleidingsprogramma’s zijn de 
volgende elementen:
•	 ontwikkeling van een opleidingsplan om aan de 

gedefinieerde behoeften te voldoen;
•	 verificatie van de overeenstemming van het 

opleidingsprogramma met eisen van de 
organisatie of regelgeving;

•	 opleiding van doelgroepen onder het personeel;
•	 (schriftelijk) vastleggen van genoten opleiding; 

aantoonbaar bewijs van genoten opleidingen 
zoals diploma’s, certificaten en getuigschriften  
in de personeelsdossiers

•	 evaluatie van genoten opleiding.

3.2.3    Bewustwording
Alle leden van de organisatie zouden het belang 
moeten begrijpen van het realiseren van de 
energiedoelstellingen en -taakstellingen waarvoor 
ze verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn. 
Ze zouden moeten worden gestimuleerd dit te 
accepteren. Op hun beurt zouden ze, waar nodig, 
de andere leden van hun organisatie moeten 
stimuleren om op eenzelfde manier te reageren. 
De motivatie tot continue verbetering kan worden 
vergroot als medewerkers waardering ondervinden 
voor het realiseren van energiedoelstellingen en 
-taakstellingen en wanneer zij worden gestimuleerd 
om voorstellen te doen die kunnen leiden tot betere 
prestaties.

Bij de uitwerking van het onderwerp 
bewustwording, kan men onder andere rekening 
houden met de volgende punten:
•	 De wijze waarop het hoogste leidinggevende 

niveau de verbintenis van de organisatie tot haar 
energiebeleid vaststelt, bekrachtigt en meedeelt.

•	 	De mate waarin medewerkers de 
energiedoelstellingen begrijpen, accepteren en 
delen.

•	 De waardering van de organisatie voor de 
prestaties van de medewerkers op het gebied van 
energie-efficiency en preventie van 
energiegebruik.

3.3 Communicatie (intern en extern)

3.3.1 / 3.3.2
Het onderwerp communicatie omvat het 
vaststellen van processen voor interne en externe 
communicatie over energiebeleid, -doelstellingen, 
-taakstellingen en -programma van de organisatie. 
Doelen hierbij zijn:
•	 betrokkenheid van de directie voor het 

energievraagstuk aantonen;
•	 bezorgdheid en vragen over het energieverbruik 

van de activiteiten, producten en diensten van de 
organisatie behandelen;

•	 bewustwording bevorderen van het milieubeleid, 
de energiedoelstellingen, -taakstellingen en 
-programma’s van de organisatie;

•	 interne of externe belanghebbende partijen in te 
lichten over het energiemanagementsysteem van 
de organisatie en waar passend over de prestaties 
op het gebied van energieefficiency en preventie 
van energieverbruik.

Resultaten van controle, metingen, en energie-
managementaudits en de beoordeling door de 
directie van het energiemanagementsysteem 
moeten worden medegedeeld aan diegenen binnen 
de organisatie die verantwoordelijk zijn voor deze 
prestaties.

Het verstrekken van geschikte informatie aan 
de medewerkers van de organisatie en andere 
belanghebbende partijen draagt bij aan de 
motivatie van medewerkers. Ook bevordert het 
binnen de maatschappij begrip en acceptatie van de 
inspanningen die de organisatie zich getroost om 
haar prestaties op het gebied van energie-efficiency 
en preventie van energieverbruik te verbeteren.

Bij het vastleggen van de processen voor interne en 
externe communicatie over energiemanagement 
moet in ieder geval:
•	 Zijn vastgelegd en worden bijgehouden hoe de 

interne communicatie plaatsvindt binnen de 
verschillende niveaus en functies. 
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Praktische handreiking
Communicatie

Aangegeven moet worden hoe de interne 
communicatie tussen de verschillende 
niveaus (al dan niet procedureel) vastgelegd 
is. Dit moet aantoonbaar zijn door middel 
van verslagen en notulen van de aanwezige 
overlegvormen waarbij zaken m.b.t. energie 
en energieverbruik aan bod komen. 
Duidelijk moet aangetoond kunnen worden 
hoe de communicatie verloopt van de 
directie naar de medewerkers en vice versa. 
Op welke wijze worden bijvoorbeeld het 
energiebeleid en de prestaties op het gebied 
van energie-efficiency en preventie van 
energieverbruik intern gecommuniceerd?

Is de interne communicatie voldoende om 
continue verbetering rond energiezaken te 
ondersteunen (verslagen/notulen van 
besprekingen over de voortgang van 
projecten uit het 
energiemanagementprogramma)?

Externe communicatie met belanghebben-
den moet aantoonbaar zijn (o.a. een 
jaarrapport,	wettelijk	verplichte	informatie-
verschaffing, registraties van overheden, 
publicaties van brancheorganisaties).
Van tevoren zou bepaald moeten worden 
met welke overige doelgroepen  
gecommuniceerd moet worden.

3.4 Documentatie energiemanagementsysteem

3.4.1
De basiselementen van het energiemanagement-
systeem moeten eenduidig gedocumenteerd zijn. 
De onderlinge samenhang tussen de elementen 
moet aantoonbaar zijn. Dit bevordert het besef bij 
medewerkers van wat vereist is voor het realiseren 
van de energiedoelstellingen van de organisatie. 

Verder maken documentatie en samenhang 
evaluatie mogelijk van het systeem en van de 
milieuprestaties op energiegebied. De aard van 
de documentatie kan variëren met de omvang en 
de complexiteit van de organisatie. Als elementen 
van het energiemanagementsysteem worden 
geïntegreerd in het algehele managementsysteem 
(kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem) van de 
organisatie zou de documentatie moeten worden 

geïntegreerd in de bestaande documentatie.  
Om het gebruik te vergemakkelijken is het aan 
te bevelen een matrixtabel op te stellen die de 
samenhang tussen de verschillende systemen 
duidelijk aangeeft. Deze matrixtabel moet het 
ook eenvoudig maken om elementen van een 
norm (energiemanagement, kwaliteitszorg, 
milieuzorg) terug te vinden in het algemene 
managementsysteem.

Om het gebruik van de documentatie te 
vergemakkelijken kan de organisatie overwegen 
om hiervan een samenvatting te maken en bij te 
houden. Daarmee kan zij:
•	 energiebeleid, -doelstellingen en  

–taakstellingen op een rijtje zetten;
•	 de middelen voor het realiseren van 

energiedoelstellingen en -taakstellingen 
beschrijven;

•	 de hoofdfuncties, verantwoordelijkheden, 
procedures en werkinstructies vastleggen;

•	 de weg wijzen naar bijbehorende documentatie 
en - waar van toepassing - andere elementen van 
het managementsysteem beschrijven;

•	 aantonen dat de elementen van het 
energiemanagementsysteem die op de 
organisatie van toepassing zijn, worden 
geïmplementeerd.

Bij het documenteren van het energiemanagement-
systeem moeten in ieder geval:
•	 De belangrijkste elementen van het 

energiemanagementsysteem schriftelijk of 
elektronisch vastliggen. (Te weten de 
energiebeleidsverklaring, het overzicht 
energieaspecten, het overzicht wettelijke en 
andere eisen, het energieprogramma, het 
documentbeheer, het meet- en 
registratieprogramma, de energieregistraties,  
de rapportages energiemanagementaudits en  
de directiebeoordeling).
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Praktische handreiking
Documentatie en documentbeheer

Documenten kunnen in alle vormen 
voorkomen	en	zouden	nuttig	en	gemakkelijk	
te begrijpen moeten zijn. Alle documentatie 
zou gedateerd (met revisiedatum), gemak-
kelijk te identificeren en geordend moeten 
zijn en gedurende een gespecificeerde 
periode (5 – 10 jaar) moeten worden 
bewaard.

De organisatie zou moeten  
bewerkstelligen	dat:	
•	 duidelijk is op welke organisatie, afdeling, 

functie, activiteit en/of contactpersoon 
documenten betrekking hebben;

•	 documenten periodiek worden beoor-
deeld, waar nodig herzien en goedgekeurd 
door bevoegd personeel voor ze worden 
uitgegeven;

•	 de actuele versies van relevante docu-
menten beschikbaar zijn op alle locaties 
waar werkzaamheden worden verricht die 
essentieel zijn voor het doeltreffend 
functioneren van het systeem;

•	 verouderde documenten onmiddellijk 
worden verwijderd van alle plaatsen waar 
ze worden uitgegeven of gebruikt.

3.5 Documentbeheer

3.5.1 / 3.5.2
De in 3.4.1 genoemde samenvatting kan als 
referentie dienen voor het implementeren en 
bijhouden van het energiemanagementsysteem  
van de organisatie.
Bij het vastleggen van de wijze waarop het 
documentbeheer zal plaatsvinden, moet in ieder 
geval:
•	 Een procedure voor de beheersing van 

documenten aanwezig zijn.
•	 Deze procedure ook betrekking hebben op 

periodieke beoordeling, wijziging en 
goedkeuring, of een andere procedure moet  
dit bevatten.

Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 De wijze waarop de documentatie van het 

energiemanagementsysteem, indien van 
toepassing, wordt geïntegreerd in bestaande 
documentatie?

•	 De toegang van medewerkers tot de documentatie 
van het energie  management  systeem.

3.6 Beheersing van de werkzaamheden

3.6.1
Implementatie wordt tot stand gebracht door het 
vaststellen en bijhouden van bedrijfsprocedures 
en beheersingsmechanismen die zorgen dat kan 
worden voldaan aan het energiebeleid en de 
energiedoelstellingen en -taakstellingen van de 
organisatie.

Bij de beheersing van de werkzaamheden moet  
in ieder geval:
•	 Aantoonbaar inzicht bestaan in de uitvoering van 

activiteiten die samenhangen met de 
belangrijkste energieverbruikers 
(energieaspecten), alsmede de mechanismen 
(organisatie, gedrag en/of techniek) waarmee ze 
worden beheerst.

3.6.2
De Referentie stelt dat significante energieaspecten 
van ingekochte goederen en diensten moeten 
worden beoordeeld. Dat kan geschieden 
overeenkomstig dezelfde methodiek, en volgens 
dezelfde procedure, als de energieaspectenanalyse 
die onder punt 2.1 van de Referentie is beschreven.

Bij de beheersing van de werkzaamheden moet 
tevens:
•	 Aantoonbaar zijn dat energieaspecten van 

ingekochte diensten en goederen worden 
beheerst.

3.6.3
De activiteiten van derden, waaronder 
toeleveranciers en aannemers, maar ook de 
catering of de schoonmaakorganisatie, kunnen een 
duidelijke invloed hebben op het energieverbruik. 
Ook de werkzaamheden van dergelijke derde 
partijen dienen daarom in het beheerssysteem te 
worden betrokken.

Bij de beheersing van de werkzaamheden moet 
tevens:
•	 Aantoonbaar zijn dat de energieaspecten van 

ingekochte diensten en goederen worden 
beheerst.
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Documentatie en documentbeheer

Beheersing	van	de	werkzaamheden

Bij	het	ontwikkelen	of	aanpassen	van	
beheersingsmechanismen en -procedures 
zou de organisatie de energieaspecten van 
de verschillende werkzaamheden en 
activiteiten in aanmerking moeten nemen. 
Dergelijke werkzaamheden en activiteiten 
kunnen	het	volgende	omvatten:
•	 onderzoek en ontwikkeling, ontwerp en 

constructie;
•	 inkoop;
•	 uitbesteding;
•	 behandeling en opslag van grondstoffen;
•	 productie- en onderhoudsprocessen;
•	 laboratoria;
•	 opslag van goederen;
•	 vervoer;
•	 marketing, adverteren;
•	 klantenservice;
•	 aankoop, bouw of verbouw van  

ontroerend goed en faciliteiten. 

Activiteiten binnen het energiebeleid 
kunnen in drie categorieën worden 
onderverdeeld:
•	 activiteiten om overmatig energieverbruik 

te voorkomen bij nieuwe projecten, zoals 
nieuwe installaties, proceswijzigingen en 
grondstoffenbeheer, onroerend goed 
(aankopen, afstoten en beheer van 
eigendom) en nieuwe producten en 
verpakking;

•	 dagelijkse managementactiviteiten om 
overeenstemming met interne en externe 
eisen van de organisatie te garanderen, te 
anticiperen op ontwikkelingen en 
doelmatigheid te bewerkstelligen;

•	 strategische managementactiviteiten om 
vooruit te lopen of te reageren op 
veranderende energieeisen.

4 Controle en corrigerende maatregelen

Algemeen
Een organisatie zou haar energiemanagement-
prestaties moeten meten, controleren en evalueren.

4.1 Controle en meting

4.1.1
Meten, monitoren en evalueren zijn 
de belangrijkste onderdelen van het 
energiemanagementsysteem om te bewerkstelligen 
dat de organisatie presteert volgens het vastgestelde 
energiemanagementprogramma.
Het identificeren van geschikte energieprestatie-
indicatoren voor de organisatie zou een continu 
proces moeten zijn. Dergelijke indicatoren zouden 
objectief, verifieerbaar en reproduceerbaar moeten 
zijn. Ze zouden relevant moeten zijn voor de 
activiteiten van de organisatie, consistent met 
haar energiebeleid, praktisch, kosteneffectief en 
technisch uitvoerbaar.

Bij het vastleggen van de wijze waarop controle en 
metingen zullen plaatsvinden, moet(en) in ieder 
geval:
•	 Het energieverbruik van relevante 

bedrijfsactiviteiten regelmatig worden gemeten, 
geregistreerd, geanalyseerd en gerapporteerd.

•	 Metingen en registraties worden vergeleken met 
en getoetst aan branche/proceskengetallen en/of 
ratio’s (benchmarking).

Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 De beheersingsprocessen voor het regelmatig 

kalibreren en bemonsteren van apparatuur en 
systeem voor meting en controle.

•	 Het proces voor het periodiek evalueren van 
naleving van relevante wettelijke en andere 
regels.

4.1.2
Er zou binnen de bedrijfsprocessen een systeem 
moeten zijn voor het meten en controleren van 
de feitelijke prestaties en hun vergelijking met de 
energiedoelstellingen en -taakstellingen van de 
organisatie.

In ieder geval moeten:
•	 De resultaten van de metingen minimaal eens  

per jaar worden geëvalueerd om de performance 
te beoordelen in relatie tot de 
beheersingsmechanismen en de energiedoel- en 
-taakstellingen.
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4.1.3
Er moet een periodieke evaluatie van de naleving 
van relevante wet- en regelgeving zijn.
De resultaten zouden moeten worden geanalyseerd 
en gebruikt om succesvolle gebieden vast te stellen 
en om activiteiten te identificeren die nog om 
corrigerende maatregelen en verbetering vragen.

In ieder geval moet:
•	 Minimaal één keer per jaar worden geëvalueerd 

of wettelijke en andere eisen (MJA) met 
betrekking tot energie worden nageleefd.

4.1.4
Er zouden geschikte processen moeten zijn voor 
het garanderen van de betrouwbaarheid van 
gegevens, zoals kalibratie van instrumenten, 
beproevingsapparatuur en het nemen van 
steekproeven via software en hardware.

4.2 Afwijkingen, corrigerende en preventieve 
maatregelen

4.2.1
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen die 
resulteren uit meten, controleren, audits en andere 
beoordelingen van het energiemanagementsysteem 
zouden (schriftelijk) moeten worden vastgelegd. 
Daarbij zouden de noodzakelijke corrigerende 
en preventieve maatregelen moeten worden 
geïdentificeerd.

In ieder geval moeten:
•	 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

aantoonbaar zijn geregeld voor het behandelen 
en beoordelen van afwijkingen en het nemen van 
correctieve en preventieve maatregelen.

•	 Bij afwijkingen de oorzaak worden onderzocht en 
correctieve actie ondernomen.

4.2.2
Om de doeltreffendheid van corrigerende en 
preventieve maatregelen te verzekeren zou de 
directie moeten bewerkstelligen dat zij worden 
geïmplementeerd en systematisch opgevolgd.

In ieder geval moet:
•	 Bij afwijkingen altijd worden beoordeeld of 

passende corrigerende en/of preventieve 
maatregelen zijn ingevoerd om herhaling te 
voorkomen.

 

Praktische handreiking
Controle en corrigerende maatregelen

Om in staat te zijn prestaties op het gebied 
van energiemanagement te meten, 
controleren, evalueren en erover te 
rapporteren, zal in veel gevallen gebruik 
moeten worden gemaakt van een monito-
ringsysteem.	Een	goed	systeem:
•	 registreert de energiegebruiken die voor 

een onderneming relevant zijn;
•	 registreert de omgevingsfactoren die 

bepalend zijn voor de energie-efficiency 
van een onderneming (bijvoorbeeld de 
hoeveelheid product, graaddagen, 
(buiten)temperatuur, vochtigheid, 
bedrijfstijden, productietijden enzovoort);

•	 berekent de prestatie-indicatoren;
•	 geeft aan waar verbetermogelijkheden 

zijn of waar corrigerende maatregelen 
moeten worden genomen;

•	 genereert de gewenste rapportages, 
afgestemd op de ontvanger (manage-
ment, afdelingshoofden enzovoort) met 
tabellen, grafieken e.d. naar wens;

•	 levert de gegevens voor bijvoorbeeld 
MJA-rapportage,	voor	de	vergunningver-
lener enzovoort

4.3 Registraties

4.3.1
Registraties vormen het bewijs van de voortdurende 
werking van het energiemanagementsysteem.
Ze zouden de volgende onderdelen moeten 
omvatten:
•	 eisen van wet- en regelgeving;
•	 vergunningen;
•	 (significante) energieaspecten;
•	 activiteiten op het gebied van opleidingen 

(vaktechnisch en op het gebied van 
energiemanagement);

•	 keurings-, kalibratie- en onderhoudsactiviteiten;
•	 controlegegevens;
•	 gegevens over afwijkingen, incidenten, klachten 

en vervolgmaatregelen;
•	 productidentificatie: gegevens over samenstelling 

en eigenschappen;
•	 gegevens over leveranciers en aannemers;
•	 energieaudits en beoordelingen door de directie.

Ten aanzien van registratie moet de organisatie in 
ieder geval:
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•	 Aantoonbaar de identificatie, het onderhoud en 
de verwijdering van relevante registraties van het 
energiemanagementsysteem hebben geregeld.

•	 De betreffende bewaartermijnen hebben 
bepaald.

4.3.2
Het resultaat van de registraties kan een complex 
geheel van gegevens zijn.
Doeltreffend beheer van deze registraties is 
essentieel voor het met succes implementeren 
van het energiemanagementsysteem. Voor 
goed beheer van energiegegevens zijn middelen 
nodig voor het identificeren, verzamelen, 
indexeren, archiveren, opslaan, onderhouden, 
terugvinden, bewaren en opruimen van relevante 
documentatie en registraties in het kader van het 
energiemanagementsysteem.

In ieder geval moeten:
•	 De registraties herleidbaar, leesbaar en 

identificeerbaar zijn in relatie tot object, 
activiteit, product of dienst.

Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:
•	 De (energie)gegevens die nodig zijn voor een 

doeltreffend beheer.
•	 Het identificeren en in kaart brengen van de 

prestatie-indicatoren en andere gegevens die 
nodig zijn voor het realiseren van de 
doelstellingen.

•	 Het beschikbaar stellen van gegevens aan 
medewerkers.

4.4 Energieaudits
Energieaudits moeten jaarlijks worden uitgevoerd 
om vast te stellen of het systeem overeenstemt met 
de voorgenomen maatregelen en of het goed is 
geïmplementeerd en bijgehouden.

Energieaudits kunnen worden uitgevoerd door 
personeel van de organisatie en/of door de 
organisatie uitgekozen ex-terne partijen.
In ieder geval zou(den) degene(n) die de audit 
uitvoeren in een positie moeten zijn om dit 
objectief en onpartijdig te doen. Ze zouden 
daarvoor naar behoren moeten zijn opgeleid.

Of een energieaudit vaker dan één keer jaar moet 
worden uitgevoerd, hangt af van de significante 
energieaspecten en de potentiële effecten van de 
werkzaamheden. Ook de resultaten van eerder 
audits moeten meewegen bij de keuze om eventueel 
vaker dan eens per jaar een audit uit te voeren. 

Ten aanzien van de audits moet in ieder geval:
•	 Minimaal één keer per jaar een interne audit op 

het gebied van energiemanagement plaatsvinden
•	 In de energieaudits aandacht worden besteed aan:

 - Een doeltreffende uitvoering van het 
energiemanagementsysteem (programma, 
procedures en instructies).

 - Het volgen van vastgestelde werkwijzen en 
verantwoordelijkheden in verband met 
energieaspecten voor de beheersing van de 
werkzaamheden en de werking van registratie- 
en beoordelingsmechanismen.

 - Informatievoorziening over audits aan het 
management.

 - Het voldoen van de activiteiten om het 
energieverbruik te beheersen aan het 
energiemanagementprogramma van de 
onderneming.

Het rapport van de energieaudit moet volgens het 
auditplan worden uitgebracht.

5 Betrokkenheid directie

5.1 Evaluatie...
De directie van de organisatie zou met regelmatige 
tussenpozen het energiemanagementsysteem 
moeten beoordelen om de continue geschiktheid 
en de doeltreffendheid ervan te bewerkstelligen.

Een energiemanagementsysteem zou aan een 
continu verbeteringsproces onderhevig moeten zijn 
om algehele verbetering in de energieprestaties te 
realiseren.

Het onderwerp en de reikwijdte van de beoordeling 
van het energiemanagementsysteem zouden 
breed genoeg moeten zijn om de energieaspecten 
van alle activiteiten, producten of diensten van 
de organisatie aan de orde te stellen. Daarbij 
zouden ook de effecten op de financiële prestaties 
en mogelijkerwijs op de concurrentiepositie 
meegenomen moeten worden.

Ten aanzien van de betrokkenheid van de directie 
moet in ieder geval:
•	 Minimaal eens per jaar het 

energiemanagementsysteem worden beoordeeld 
door het management.

•	 Hierin aandacht worden besteed aan de 
doeltreffendheid van het systeem en het beleid.

•	 Voldoende informatie worden verzameld om het 
energiemanagementsysteem te kunnen 
beoordelen.
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•	 Bij de uitwerking kan men onder ander rekening 
houden met de volgende punten:

•	 De wijze waarop het energiemanagementsysteem 
wordt beoordeeld.

•	 De wijze waarop medewerkers bij de beoordeling 
van het energiemanagementsysteem worden 
betrokken en het vervolg daarop.

•	 De wijze waarop rekening wordt gehouden met 
de visie van belanghebbende partijen bij de 
beoordeling van het 
energiemanagementsysteem.

... en continue verbetering
Het concept van continue verbetering is 
geïncorporeerd in het hele energiemanagement-
systeem en verdient hier een aparte vermelding. 
Continue verbetering wordt bereikt door 
voortdurend evalueren van de energieprestaties van 
het energiemanagementsysteem en afzetten van 
deze prestaties tegen het energiebeleid en de doelen 
taakstellingen om mogelijkheden voor verbetering 
te identificeren.

Praktische handreiking
Beoordeling

De beoordeling van het energiemanage-
mentsysteem zou het volgende moeten 
omvatten:
•	 een beoordeling van energiedoelstellin-

gen, -taakstellingen en -prestaties;
•	 bevindingen uit de energieaudits;
•	 een evaluatie van de doeltreffendheid 

ervan;
•	 een evaluatie van de geschiktheid van het 

energiebeleid en de behoefte aan 
veranderingen in het licht van wetgeving;

•	 veranderende verwachtingen en eisen van 
belanghebbende partijen;

•	 wijzigingen in producten of activiteiten 
van de organisatie;

•	 wetenschappelijke en technische 
vooruitgang;

•	 lessen die uit incidenten worden 
getrokken;

•	 voorkeuren vanuit de markt; 
•	 rapportage en communicatie.

Praktische handreiking
Continue verbetering

Het proces van continue verbetering zou het 
volgende	kunnen	omvatten:
•	 identificeren van gebieden waar mogelijk-

heden liggen voor verbetering van het 
energiemanagementsysteem, met als 
doel verbeterde energieprestaties;

•	 vaststellen van de kernoorza(a)k(en) van 
afwijkingen of tekortkomingen;

•	 ontwikkelen en implementeren van (een) 
plan(nen) voor corrigerende en preven-
tieve maatregelen die de kernoorza(a)
k(en) aanpakken;

•	 verifiëren van de doeltreffendheid van 
corrigerende en preventieve maatregelen;

•	 (schriftelijk) vastleggen van wijzigingen in 
procedures die het gevolg zijn van 
procesverbetering; vergelijkingen maken 
met doel- en taakstellingen.

Meer weten over energiemanagement?
Deze brochure maakt onderdeel uit van een serie 
brochures over energiemanagement:
1. Referentie Energiezorg© (met Leidraad)
2. Checklist Energiezorg©

3. Energiemanagement in relatie tot uw 
zorgsysteem (Linking list)

4. Energiemanagement: de weg naar continue 
verbetering van de energie-efficiency

5. Energiemanagement: blijvende winst!
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samen gesteld kan 
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aan vaarden voor eventuele fouten.

Agentschap NL is een agentschap van het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor 
diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en 
inter nationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, 
financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door te 
werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

MJA en energiemanagement
Energiemanagement is een garantie voor een blijvende verlaging 
van het energiegebruik, en daarmee voor een beperking van 
de CO2-uitstoot. Een beperking die noodzakelijk is voor het 
behalen van de klimaatdoelen. De geschiedenis leert dat zonder 
structurele aandacht voor energiegebruik, de effecten van 
besparingsmaatregelen na verloop van tijd wegebben. Dat is 
de reden dat energiemanagement een verplicht onderdeel is 
van de meerjarenafspraak energie-efficiency. Voor bedrijven en 
organisaties is energiemanagement een geschikt instrument om 
invulling te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Naast kostenbesparing en een verhoging van de doelmatigheid, 
draagt energiemanagement als vorm van maatschappelijk 
ondernemen bij aan een beter imago. Daarmee vergroten 
bedrijven en organisaties de continuïteit en zekerheid van hun 
bedrijfsvoering.

Over het MJAprogramma
De meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA’s) zijn overeen-
komsten tussen de ministeries van EL&I, IenM, Financiën, IPO, 
bedrijven en instellingen over het effectiever en efficiënter
inzetten van energie.




