EED Factsheet keurmerk:
Erkend Duurzaam
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

EED Factsheet keurmerk: Erkend Duurzaam.
Samenvatting
Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks. In iedere factsheet uit deze reeks wordt
aangegeven in hoeverre het betreffende keurmerk voldoet aan de EED-criteria van een
energieaudit. Hier wordt bedoeld de vierjaarlijkse audit die wordt opgelegd aan grote
ondernemingen door artikel 8 van het Energy Efficiency Directive (EED, 2012/27/EU van 25
oktober 2012) en de ministeriële regeling IENM/BSK-2015/103340 van 10 juli 2015.
In één oogopslag:
■ – groen: voldoet aan de criteria van EED.

□

– wit: het EED-criterium valt niet onder het keurmerk, maar gezien hetgeen waarop het
keurmerk is gericht, is dat criterium daarvoor niet relevant.
■ – geel: voldoet deels aan de criteria van EED, of voldoet vanaf een bepaald niveau van het
keurmerk aan de criteria. In het geval van het deels voldoen aan de criteria is het aan het
bevoegd gezag te beoordelen of dat in voldoende mate is. In § 4 wordt daarover advies gegeven.
■ – rood: voldoet niet aan de criteria van een EED-audit. Dit hoeft niet altijd problematisch te
zijn.
Erkend Duurzaam voldoet aan de volgende criteria:
■ Het keurmerk omvat een energie-audit voor de niveaus Plus en Premium.

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Het keurmerk wordt gecontroleerd door een onafhankelijke partij.
Het keurmerk omvat een audit voor productieprocessen.
Het keurmerk omvat een audit voor utilities.
Het keurmerk omvat een audit voor gebouwen.
De audit omvat verbruiksprofielen voor processen, gebouwen en utilities.
Het auditverslag bevat een overzicht van besparingsmaatregelen.
Het auditrapport bevat niet altijd een plan voor uitvoering.
Het keurmerk maakt een koppeling met wettelijke verplichtingen.
Er vindt borging van het keurmerk plaats.

Erkend Duurzaam voldoet deels of niet aan de volgende criteria:
■ Het keurmerk omvat geen audit voor het niveau Basis.

■
■
■
■
■
■
■

Het keurmerk omvat op alle niveaus geen audit voor transport.
Er is geen opgave van energieverbruiken voor het niveau Basis.
De audit omvat niet altijd belastingprofielen.
De audit omvat niet per se alle energiedragers.
De audit omvat geen verbruiksprofiel voor transport.
De levenscyclusmethode voor rentabiliteit wordt niet toegepast.
Het keurmerk heeft indirect een ambitieniveau voor energie.
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Samenvattend oordeel:
Erkend Duurzaam Basis: onacceptabel in de huidige vorm.
Erkend Duurzaam Plus: acceptabel.
Erkend Duurzaam Premium: acceptabel.
Zie § 4 voor details van de beoordeling en advies over eventuele aanvullingen.

§ 1 – Introductie en gebruik factsheet
Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks. In iedere factsheet uit deze reeks wordt
aangegeven in hoeverre het betreffende keurmerk voldoet aan de EED-criteria van een
energieaudit. Hier wordt bedoeld de vierjaarlijkse audit die wordt opgelegd aan grote
ondernemingen door artikel 8 van het Energy Efficiency Directive (EED, 2012/27/EU van 25
oktober 2012) en de ministeriële regeling IENM/BSK-2015/103340 van 10 juli 2015.
Het gaat bij deze reeks factsheets om keurmerken die een certificaat afgeven en in ieder geval
een energieaudit omvatten. De factsheet geeft aan op welke punten het keurmerk wel of niet in
voldoende mate voldoet aan de EED-criteria. Als extra werkzaamheden nodig zijn om te voldoen
aan de EED-criteria dan is aangeven hoe dit het beste kan. De factsheet geeft zo een
beoordeling van het keurmerk in het licht van de EED-criteria en aanbevelingen aan bevoegd
gezag en certificaathouders over aanvullende werkzaamheden.
Deze aanbevelingen zijn richtinggevend voor het bevoegd gezag en hebben geen juridische
status. Bevoegd gezag wordt echter wel sterk aangemoedigd de aanbevelingen op te volgen.
Daarmee wordt een duidelijke lijn ten aanzien van het keurmerk gevolgd. Dit geeft uniformiteit
in de uitvoering waarmee de uitvoeringslasten voor de EED-richtlijn worden gereduceerd en het
bedrijfsleven wordt aangemoedigd om op structurele wijze aan energiebesparing en
duurzaamheid te werken door het gebruiken van een gecertificeerd keurmerk.
Als een bedrijf in het bezit is van dit keurmerk, stuurt het bedrijf een kopie van het certificaat
aan het bevoegd gezag op. Het bevoegd gezag bepaalt of het inzage wil krijgen in de
onderliggende informatie.
Keurmerkbeheerders kunnen de factsheet gebruiken om naar aanleiding van de bevindingen
een keurmerk aan te passen. De factsheet zal geactualiseerd worden na relevante en
substantiële aanpassingen.
Leeswijzer: § 2 geeft een korte beschrijving van het keurmerk en het toepassingsgebied. § 3
geeft detailinformatie over elk EED-criterium en de mate waarin het keurmerk daaraan voldoet.
§ 4 geeft het oordeel, inclusief een praktisch advies over eventuele aanvullingen. § 5 bevat
contactgegevens en referenties.
Links naar de factsheets op de website van RVO worden op de volgende websites gepubliceerd
www.rvo.nl/eed
www.omgevingsdienst.nl
www.vng.nl
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§ 2 – Inleiding Erkend Duurzaam.
Erkend duurzaam is een keurmerk voor de mobiliteitsbranche: autodealers, garages,
truckdealers, revisiebedrijven, schadebedrijven en autowasbedrijven. Het keurmerk, Erkend
Duurzaam, wordt door IvDM, Instituut voor Duurzame Mobiliteit uitgevoerd in opdracht van
BOVAG, RAI, FOCWA en Stiba.
Het keurmerk heeft betrekking op MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is
gebaseerd op ISO 26.000. Energie maakt deel uit van het keurmerk.
Het keurmerk is niet geaccrediteerd. De Basis van het keurmerk bestaat uit een online
zelfscan, welke door bedrijven kan worden ingevuld. Dit geeft ondernemers inzicht in de
huidige prestatie en aandachtspunten op het gebied van MVO. Vervolgens kan een bedrijf er
zelf voor kiezen om dit door een onafhankelijke externe auditor te laten controleren en
zodoende een Erkend Duurzaam certificaat te verwerven.
Erkend Duurzaam kent 3 niveaus:
1. Erkend Duurzaam Basis. De focus ligt op procesbeheersing, inzicht en beleid rond de
MVO thema’s , kostenbewustzijn en communicatie. De nadruk ligt op het inzichtelijk
maken van de bestaande situatie door het uitvoeren van een zelfscan en een audit.
2. Erkend Duurzaam Plus. Heeft naast MVO aandacht voor besparingen op energie en
afval. Er vindt een audit plaats waarbij naast de MVO-aspecten uit Erkend Duurzaam
Basis veel aandacht wordt besteed aan energiebeheer .
3. Erkend Duurzaam Premium. Wordt bereikt door verdergaande verdieping tot op het
niveau van ISO 26.000 en een zelfverklaring van het management op het NEN-platform,
waarin staat hoe het bedrijf MVO concreet, met voorbeelden toegelicht, toepast.
In de aanpak om tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te komen c.q. in het Handboek
Duurzaam Ondernemen voor Autobedrijven, wordt op de volgende wijze aandacht aan energie
besteed:
1. In hoofdstuk 5: daarin worden de werking en het nut van een energiecertificaat
uitgelegd. Dit betreft het gebouw.
2. Energiebesparing in het autobedrijf wordt in hoofdstuk 5 van het handboek
behandeld. Dat gaat stapsgewijs, vergelijkbaar met het uitvoeren van een EED-audit:
□ Het energieverbruik inventariseren; een energieverbruiksprofiel opstellen.
Hierbij verwijst het handboek naar de hulpmiddelen van energiecentrum.nl, een
website die informatie en hulpmiddelen biedt voor energiebesparing in het MKB.
□ Een plan van aanpak opstellen. Het handboek bevat hulpmiddelen, tips en
praktijkvoorbeelden daarvoor. Daarbij wordt erg veel aandacht besteed aan het
betrekken en motiveren van de medewerkers. Aan bod komen: gebouw en
utilities.
3. Het nieuwe rijden komt aan bod met als doel het aan klanten uit te leggen en hen te
motiveren het nieuwe rijden toe te passen.
In Nederland zijn ongeveer 1.500 Erkend Duurzaam certificaathouders:
▫ Erkend Duurzaam Basis: ca. 1.300 certificaathouders.
▫ Erkend Duurzaam Plus: ca. 200.
▫ Erkend Duurzaam Premium: ca. 15.
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Vanaf het niveau Plus wordt bij het energieverbruik gekeken naar verbruiken en
besparingsmogelijkheden voor gebouw, faciliteiten en productiemiddelen, en houdt zelfs een
benchmark in.

§ 3 - Samenhang met de EED-audit
Onderstaande beschrijving gaat in op details van Green Key Hotel in relatie tot de auditplicht
voor grote ondernemingen volgens artikel 8 van het EED. RVO heeft deze analyse gedaan in
overleg met betrokkenen vanuit bevoegd gezag Wm en in overleg met de keurmerkbeheerder.
Per EED auditcriterium:
1.

■

■
■
■

Nee, Erkend duurzaam Basis.

Bevat keurmerk een energie-audit?

Ja, Erkend duurzaam Plus.
Ja, Erkend duurzaam Premium.

Erkend Duurzaam Basis
Van een Energie audit is bij een Erkend Duurzaam Basis certificering geen sprake. Op dit
niveau wordt wel gevraagd om inzicht in het energieverbruik en welke maatregelen er worden
genomen door het bedrijf om dit te verminderen. Bedrijven die onder het activiteitenbesluit
(>50.000 kWh of >25.000m3 gas) of EED vallen krijgen vanuit Erkend Duurzaam het advies
om hiermee aan de slag te.
Erkend Duurzaam Plus
De energie audit is een essentieel onderdeel van de certificering.
Erkend Duurzaam Premium
Een Erkend Duurzaam Premium certificering is enkel te verkrijgen door bedrijven die reeds
Erkend Duurzaam Plus zijn gecertificeerd. Dit betekend dat deze bedrijven reeds succesvol de
energie audit hebben doorlopen. Deze bedrijven publiceren hun zelfverklaring en onderbouwing
op het NEN ISO26000 platform. Dat platform is publiekelijk toegankelijk.
https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Publicatieplatform-ISO-26000.htm
2.

■

Controle keurmerk door onafhankelijke partij?

Alle Erkend Duurzaam audits worden uitgevoerd door externe auditoren. Een College van
Deskundigen ziet toe op de inhoud van het programma, het certificatieschema, het auditorenhandboek en harmonisatie.
Het Keurmerk Erkend Duurzaam wordt jaarlijks geactualiseerd.
3.

■

Omvat audit productieprocessen?

Ja. Voorbeelden van processen in de automobielsector zijn o.a. autowasplaatsen, laswerkzaamheden en banden vervangen.
4.

■

Omvat audit utilities?
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Ja. Voorbeelden van utilities in de automobielsector zijn perslucht, verwarming, afzuiging en
warm water.
5.

■

Omvat audit gebouwen?

Ja. Bijvoorbeeld verlichting, ventilatie, airconditioning, werkplaatsverwarming en kantoorverwarming.
6.

■

Omvat audit transport?

Nee. Het transport van goederen en mensen is geen onderdeel van Erkend Duurzaam, maar
kan geïmplementeerd worden
Wel worden er eisen gesteld aan het inzetten van milieuvriendelijk vervangend vervoer voor
klanten.
De Energie Efficiëntie Richtlijn vereist dat minimaal 90% van het energieverbruik onder de
energie-audit valt. Voor de meeste Erkend Duurzaam gecertificeerde bedrijven zal het
energieverbruik voor transport hoogstens enkele procenten zijn. Als het energieverbruik van
transport aanzienlijk is, bijvoorbeeld meer dan 10% van het totale energieverbruik van het
bedrijf, dan dient daarvoor een aanvullende audit te worden opgesteld.
7.

■

Is er opgave van:
a. actuele energieverbruiken?
b. gemeten verbruiken?
c. traceerbare verbruiken?
d. herleidbare verbruiken?

Voor het niveau Basis is er geen opgave van de energieverbruiken.
De actuele energieverbruiken maken deel uit van de audit voor de niveau Plus en Premium. De
waarden worden bepaald aan de hand van meterstanden, facturen en schattingen. Het
energieverbruik van het bedrijf wordt gebenchmarkt ten opzichte van bedrijven in dezelfde
branche.
8.

■

Omvat audit belastingprofielen?

Daar waar relevant. Processen zoals laswerkzaamheden (voor reparatiebedrijven althans), en
het wassen van auto’s vinden op ad hoc plaats. Voor dergelijke processen is het niet mogelijk
zinvolle belastingprofielen op te stellen omdat er niet op gestuurd kan worden. Voor sommige
utilities of gebouwgebonden energieverbruikers zijn belastingprofielen wel relevant; bijvoorbeeld
persluchtcompressoren, verlichting in een showroom. Deze worden meegenomen in de audit en
daar worden besparingsmaatregelen voor meegegeven.
9.

■

Bevat audit alle energiedragers?

In de audit is aandacht voor elektriciteit en aardgas. Het gebruik en verbruik van brandstoffen
valt buiten het programma Erkend Duurzaam. Wel is er aandacht voor het reduceren van het
verbruik van brandstoffen.
10. ■ Bevat audit verbruiksprofielen?
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a.
b.
c.
d.

■
■
■
■

voor processen voor de niveaus Plus en Premium.
voor gebouwen voor de niveaus Plus en Premium.
voor utilities voor de niveaus Plus en Premium.
niet voor transport

De audit voor Erkend Duurzaam gaat voor de niveaus Plus en Premium in op de
onderverdeling van het energieverbruik voor wat betreft processen, gebouwen en utilities. Niet
voor transport.
11. ■ Is levenscyclusmethode rentabiliteit gebruikt?
De ondernemingen waarop het keurmerk Erkend Duurzaam betrekking heeft, zijn over het
algemeen kleinschalig en energie-extensief dat het toepassen van de levenscyclusmethode voor
het bepalen van de rentabiliteit meestal geen toegevoegde waarde heeft.
12. ■ Omvat audit overzicht besparingsmaatregelen?
Er wordt een overzicht gegeven van de Top5 besparingsmaatregelen. De audit voor Erkend
Duurzaam Plus wordt elk 2 jaar herhaald, zodat uitgevoerde maatregelen van het overzicht
verdwijnen en door nieuwe maatregelen worden vervangen.
13. ■ Omvat audit een plan voor de uitvoering van maatregelen?
Vanaf niveau Plus bevat het auditrapport een top 5 van aanbevelingen. Optioneel kan de
ondernemer een actieplan formuleren. Het auditrapport van Erkend Duurzaam biedt daarvoor
een format.
Het formuleren van een plan voor de uitvoering van maatregelen is géén vereiste voor de
verplichte audit volgens de Energie Efficiëntie Richtlijn, maar een dergelijk plan maakt het
overleg met het bevoegd gezag over verplichtingen vanuit de wet Milieubeheer wel veel
gemakkelijker.
14.

■

Heeft keurmerk een ambitieniveau voor energie?

Indirect. Een benchmark is onderdeel van het auditverslag voor de niveaus Plus en Premium.
De onderneming kan zich door middel van de benchmark meten met de gemiddelde score van
de sector en besluiten een hoger ambitieniveau te gaan hanteren om zodoende hoger of veel
hoger dan gemiddeld te scoren. Een typische doelstelling is het behalen van een score bij de
beste 10% van meest energie efficiënte ondernemingen.
15. ■ Maakt het keurmerk een koppeling met wettelijke verplichtingen?
Met ingang van 2016 wordt de koppeling met wettelijke verplichtingen opgenomen in de audit
en de rapportage. De vorm waarin dat gebeurt is als volgt. Naar verwachting wordt begin juli
2016 de Erkende Maatregelenlijst voor de mobiliteitsbranche in de Staatscourant gepubliceerd
en wordt deze eind 2016 opgenomen als bijlage in het activiteitenbesluit.
Erkend Duurzaam is van plan om deze erkende maatregelen op te nemen in Erkend Duurzaam
Plus. Dit zal gebeuren door een digitale checklist voor de bedrijven, waarin per sector de
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toepasbare maatregelen worden getoond. Aan de hand van de resultaten, krijgen de bedrijven
een actieplan welke zij dienen aan te vullen.
Daarbij heeft Erkend Duurzaam het doel om een koppeling te maken met EPK. Hierover wordt
momenteel (medio 2016) overlegd met het ministerie van IenM.
16. ■ Vindt borging van de resultaten van het keurmerk plaats?
Ja. Het keurmerk bestaat uit 2 onderdelen. Voor het MVO-deel vindt jaarlijks een controle
plaats. Voor het deel energie en afval is dat tweejaarlijks.

§ 4 – Oordeel en advies.
Het algemeen oordeel kent drie niveaus:
1.
Acceptabel
2.
Acceptabel met aanvullingen
3.
Onacceptabel in de huidige vorm
Het oordeel heeft betrekking op de eerste ronde van de EED energieaudit. En betreft dus ook
een overgangssituatie waarbij het Rijk graag ziet dat keurmerken deze uitdaging positief
oppakken. Als er nu het oordeel acceptabel wordt gegeven betekent dat niet per definitie dat
het keurmerk voldoet aan de EED-criteria, maar meer dat het al goed op weg is. Het Rijk
verwacht dat de keurmerkbeheerders de uitdaging oppakken om hun keurmerk in de komende
jaren geheel “EED-proof” te maken. In de volgende ronde (december 2019) zal de beoordeling
van een keurmerk dus automatisch strenger zijn: dan moet men voldoen aan alle dan geldende
criteria.
Het huidige oordeel hangt af van het aantal gele en rode vakjes en het belang van die criteria.
Bij dit oordeel wordt meegenomen dat de keurmerken nog in een leerproces zijn en wordt enige
coulance betracht bij de huidige beperkingen. Minder dan 5 gele en rode vakjes betekent
automatisch “acceptabel” (uitgaande van de aanwezigheid van een energieaudit). Meer dan 8
rode vakjes betekent automatisch “onacceptabel”. Daartussenin betekent maatwerk. Bevoegd
gezag en de keurmerkhouder hebben deze teksten kunnen becommentariëren. De
eindverantwoordelijkheid voor het eindoordeel van elk keurmerk ligt bij het Ministerie van
Economische Zaken.
Oordeel:
Erkend Duurzaam Plus: acceptabel.
Erkend Duurzaam Premium: acceptabel.
Advies:
Het bevoegd gezag wordt geadviseerd de certificaten Erkend Duurzaam Plus en Erkend
Duurzaam Premium te accepteren als equivalent aan de EED-auditplicht en geen aanvullingen
te vragen.
Oordeel:
Erkend Duurzaam Basis: onacceptabel in de huidige vorm.
Advies:
Erkend Duurzaam Basis omvat geen energie-audit en geeft geen inzicht in het
energieverbruiksprofiel. Deze ondernemingen dienen op een andere manier aan wet- en
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regelgeving te voldoen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van een energie audit, of door andere
mogelijkheden die b.v. de Wet milieubeheer biedt.

§ 5 - Referenties
Erkend Duurzaam in de basis een programma dat de inspanningen op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meetbaar en inzichtelijk maakt.
Erkend Duurzaam Plus, besteed naast de MVO-onderwerpen ook aandacht aan Energie en
Afval. Op deze 2 onderwerpen is vaak veel milieuwinst te behalen.
In de bijlage is een geanonimiseerd auditrapport meegezonden waarin de bevindingen en
verstrekte adviezen te herleiden zijn.
Contact:
IVDM
www.ivdm.nl
Dolf Teuwen
Op http://www.erkendduurzaam.nl/bedrijvengids-2/bedrijvengids/ staat een lijst met Erkend
Duurzaam gecertificeerde bedrijven.
Zelfverklaringen (niveau premium) worden op het door NEN gefaciliteerde Publicatieplatform
ISO 26000 geplaatst. https://www.nen.nl/normontwikkeling/Publicatieplatform-ISO26000.htm.

■
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