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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,
de beoordeling daarvan is aan het bevoegd gezag.
BMWT Duurzame Bedrijfsvoering voldoet aan de volgende criteria:

■ Omvat het keurmerk een energieaudit?
■ Controle keurmerk door onafhankelijke partij?
□ Omvat de audit productieprocessen?
■ Omvat audit utilities?
■ Omvat audit gebouwen?
■ Omvat de audit transport?
■ Bevat de audit alle energiedragers?
■ Is er een opgave van energieverbruiken?
■ Bevat de audit verbruiksprofielen?
□ Omvat audit belastingprofielen?
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■
■
■
■

Omvat de audit een overzicht van besparingsmaatregelen?
Omvat audit een plan voor de uitvoering van maatregelen?
Maakt het keurmerk een koppeling met wettelijke verplichtingen?
Vindt borging van de resultaten van het keurmerk plaats?

BMWT Duurzame Bedrijfsvoering voldoet deels of niet aan de volgende criteria:

■
■

Is de levenscyclusmethode voor rentabiliteit gebruikt?
Heeft keurmerk een ambitieniveau voor energie?

Samenvattend oordeel:
BMWT – Duurzame Bedrijfsvoering is acceptabel als invulling van de EED-auditplicht.
Zie §4 voor details van de beoordeling en het advies aan het bevoegd gezag.

§ 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.
Het keurmerkcertificaat, de energiebalans en de lijst met energiebesparende maatregelen met
uitvoeringsplan zijn bij de onderneming opvraagbaar door het bevoegd gezag.
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.
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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
(directe link: http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europeseenergie-efficiency-richtlijn/energie-audit/alternatieve-invulling-met-keurmerk ).
www.omgevingsdienst.nl
www.vng.nl

§ 2 - Inleiding BMWT Duurzame Bedrijfsvoering
BMWT is een in 1950 opgerichte vereniging en staat voor: vereniging Bouwmachines,
Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. BMWT behartigt de
belangen van haar leden. De BMWT levert toegevoegde waarde voor de leden en hun
klanten op het gebied van veilig, deskundig en duurzaam werken.
Typisch zijn leden van BMWT fabrikant, importeur of dealer van:
□ bouwmachines (b.v. graafmachines, wielladers, bulldozers, hijskranen)
□ magazijninrichtingen
□ wegenbouwmachines
□ transportmiddelen (b.v. mobiel intern transportmaterieel zoals heftrucks,
stapelaars, verreikers).
Typische activiteiten van de leden van BMWT zijn:
□ importeren en of fabriceren van mobiele werktuigen
□ leveren mobiele machines aan klanten in de weg- en waterbouw, huizen- en
utiliteitsbouw en de landbouw
□ het klantspecifiek fabriceren van mobiele machines
□ het verzorgen van service en onderhoud van deze machines
□ verkoop en advies.
Activiteiten van BMWT zijn onder andere:
□ het borgen van de kwaliteit van periodieke veiligheidskeuringen die door
deelnemende bedrijven worden uitgevoerd (beheer kwaliteit- en certificatiesystemen
en trainprogramma’s)
□ het aanbieden van badges en certificaten voor de bediening van werkmaterieel
□ het borgen van de kwaliteit van SOG-examens en examens Terugwinnen mobiele
airco’s.
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De BMWT telt 103 leden (januari 2017). 114 bedrijven zijn deelnemer aan BMWT-Keur.
Lidmaatschap van de Vereniging BMWT is mogelijk voor importeurs en fabrikanten van
bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines, transportmiddelen,
hulpmiddelen en uitrustingsstukken. Leden moeten actief zijn in de EU en beschikken
over een operationele serviceorganisatie. Dat mag via een dealernetwerk lopen.
Stichting BMWT Keur is een aparte stichting. Bedrijven die het certificaat “BMWT Keur”
bezitten, mogen werkmaterieel in de bouw en logistiek keuren. Op jaarbasis verstrekt
BMWT Keur circa 250.000 veiligheidskeuringen van mobiele machines. Hiermee heeft het
keurmerk een vooraanstaande positie in de markt op het gebied van periodieke
veiligheidskeuringen. Andere keurmerken die BMWT aanbiedt zijn het Traincertificaat Het
Nieuwe Draaien, Het Nieuwe Heffen en BMWT Train
Naast de reeds genoemde keurmerken biedt BMWT het keurmerk “BMWT Duurzame
Bedrijfsvoering” aan. Over dat keurmerk gaat deze factsheet. Het keurmerk is speciaal
voor de branche door BMWT Keur samen met haar leden de Stichting Stimular
ontwikkeld. Een certificaat BMWT Duurzame Bedrijfsvoering toont aan dat een bedrijf zijn
bedrijfsvoering op duurzame wijze inricht. Het keurmerk stimuleert zelfregulering en heeft
als subdoel het vertrouwen van de overheid en de klanten in de subsector te vergroten.
Scope van het keurmerk “BMWT Duurzame Bedrijfsvoering”
Het keurmerk BMWT heeft criteria voor de volgende thema’s:
1. Milieumanagement en wet- en regelgeving
2. Energie
□ energiebesparing gebouwen en apparatuur
□ duurzame energie
3. Mobiliteit
□ brandstofverbruik zakelijk verkeer;
□ inkoop, onderhoud en gebruik van:
bestelbussen, lease, huur of eigendom
personenauto’s, lease, huur of eigendom
vrachtwagens, lease, huur of eigendom
□ woon-werkverkeer.
4. CO2
□ CO2-footprint;
□ CO2-reductie en compensatie.
5. Afval
□ registratie van afvalstromen
□ afvalscheiding
6. Water en afvalwater
□ waterbesparing
□ afvalwater emissiepreventie
7. Emissies naar de bodem
9. Verkoop en onderhoud
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Per criterium worden punten toegekend (door de auditor TRN). Eén punt voor elke
ingevoerde maatregel. Per thema zijn er verschillende maatregelen die kunnen worden
ingevoerd. Sommige onderwerpen zijn verplicht, andere zijn een keuze. Naast alle
verplichte onderwerpen moet een bedrijf 11 keuzemaatregelen implementeren. In § 3.3.2,
onderdeel 1 van het certificatieschema wordt de verplichting aangegeven dat alle Erkende
Maatregelen moeten worden onderzocht op haalbaarheid en indien mogelijk uitgevoerd.
Hiervoor stelt de onderneming een actieplan op. In Bijlage 3 van het certificatieschema
wordt een nadere toelichting gegeven over Erkende Maatregelen, waar ze mee
samenhangen (artikel 2.15), en waar de lijsten te vinden zijn (InfoMil).
Voor Energie kent het keurmerk in totaal 5 maatregelen waarvan 2 verplicht en 3 keuze.
(Zie § 3.3.2 uit de handleiding Keur Duurzame Bedrijfsvoering, Achtergrond en Schema).
De 3 keuzemaatregelen betreffen alle duurzame energie en zijn voor de EED-audit niet
relevant.
De voor de EED-audit relevante verplichte maatregel voor alle certificaathouders is:
□ Energiebesparingsplan exclusief vervoer.
De aandacht voor vervoer valt binnen het keurmerk niet onder het hoofdstuk energie,
maar onder een aparte hoofdstukken mobiliteit en CO2.
Het beschikken over een CO2-footprint van het gebouw en de bedrijfsactiviteiten, inclusief
de CO2-emissie van zakelijke auto- en vliegreizen is ook een verplicht onderdeel voor
certificering en is beschreven in § 3.3.4 van het certificatieschema. Het onderdeel vervoer
wordt dus onder de CO2-paragraaf van het certificatieschema opgenomen.
Een certificaat voor het keurmerk BMWT Duurzame Bedrijfsvoering is tot 3 jaar na afgifte
geldig.
Een nieuw certificatieschema is ingegaan op 1 januari 2017. Voor reeds gecertificeerde
bedrijven geldt een overgangsperiode van 12 maanden om te voldoen aan het vernieuwde
certificatieschema.

§ 3 - Samenhang met de EED-audit
Onderstaande beschrijving gaat in op details van BMWT Duurzame Bedrijfsvoering 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 (de
Adviesgroep) en in overleg met de keurmerkbeheerder.
Er zal regelmatig gerefereerd worden aan voorschriften uit “Keur Duurzame
Bedrijfsvoering – Achtergrond en Schema” , kortweg het keurmerkschema of het
certificatieschema. Dat zijn de beschrijvingen van het keurmerk en de certificering. Het
document maakt geen deel uit van dit factsheet en is op te vragen bij BMWT. Voor
contactgegevens zie §5 Referenties.
Per criterium:
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1.

■

Omvat het keurmerk een energieaudit?

Een verplicht onderdeel van het keurmerk (certificatieschema § 3.3.2 sub 1) is het hebben van een
energiebesparingsplan van maximaal 3 jaar oud. Hierin moeten zijn uitgewerkt:
□ een overzicht van de energieverbruiken van tenminste 2 opeenvolgende jaren en voor alle
locaties afzonderlijk
□ een overzicht van de verbruikskosten
□ een actieplan per vestiging waarin:
□ de erkende maatregelen voor de eigen branche worden uitgevoerd of op haalbaarheid
onderzocht
□ maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter, worden binnen 3 jaar
uitgevoerd
□ gebouwgebonden maatregelen voor panden jonger dan 5 jaar behoeven niet te zijn
opgenomen.
BMWT-lidbedrijven zijn redelijk uniform; de maatregelen die relevant zijn in de branche zijn
daardoor goed in beeld.
Voor grote ondernemingen refereert het keurmerk aan een energieplan dat voldoet aan de criteria
van een EED-audit en is goedgekeurd door het bevoegd gezag. De toets van het energieplan valt
voor grote ondernemingen vanaf 1 januari 2017 niet meer onder het keurmerk maar onder dat van
het bevoegd gezag. Het keurmerk toetst dan of goedkeuring is verkregen.
Zie onderdeel 6 over transport omdat het keurmerk niet vereist dat voor MKB-ondernemingen
transport in het energieplan is opgenomen.
Registratie van energieverbruiken is voor het keurmerk geregeld in voorschrift 3.3.1-7, en wel met
inbegrip van transport voor alle ondernemingen. Dat geldt expliciet voor:
energieverbruik (gas en elektriciteit)
brandstofverbruik van het wagenpark
brandstofverbruik machines.
Het energiebesparingsplan dient te zijn opgesteld door een vakbekwame adviseur of een
vakbekwame werknemer van de onderneming. Vakbekwaam houdt in dat de auditor met
opleidingscertificaten, getuigschriften of door relevante ervaring van minimaal één jaar, kan
aantonen dat hij/zij in staat is om relevante energiebesparende maatregelen met hun
terugverdientijd te identificeren. De kwalificaties moeten inzichtelijk zijn.
2.

■

Controle keurmerk door onafhankelijke partij?

Audits voor het keurmerk worden uitgevoerd door TRN Rheinland Nederland B.V.. TRN is een
onafhankelijke certificerende instelling.
TRN Rheinland beoordeelt in hoeverre de aanvrager van het branchekeurmerk voldoet aan de
gestelde criteria in het certificatieschema en geeft een audit-advies aan BMWT-Keur. Per criterium
worden er punten toegekend. TRN Rheinland beoordeelt in hoeverre voldaan is aan de verplichte
eisen en keuzemaatregelen en kent hieraan de punten toe. Per criterium moet een minimaal aantal
punten worden behaald.
Bij positief advies van TRN aan BMWT-Keur volgt certificering. Bij een negatief advies geeft TRN
verbeterpunten aan, en volgt een heraudit.
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De audit vindt jaarlijks plaats altijd op locatie, veelal administratief op juistheid en aanwezigheid
van gegevens, en waar nodig visueel.
Het keurmerk wordt jaarlijks geactualiseerd.
De volgende partijen (met daaronder de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn) zijn betrokken bij
de totstandkoming, uitvoering en handhaving van het branchekeurmerk:
□ Stichting BMWT-Keur
□ Beheer van de certificatie- en toezichtprocedure
□ Jaarlijks vaststellen van het branchekeurmerk
□ Onderhouden en verbeteren van het branchekeurmerk
□ Verstrekken van de certificaten ‘Duurzame Bedrijfsvoering’ aan erkende bedrijven
□ Werkgroep Duurzaamheid
□ signalerende en adviserende rol richting Stichting BMWT-Keur
□ College van Toezicht
□ houdt toezicht op het functioneren van het keuringssysteem
□ TRN Rheinland
□ Stichting Stimular
□ adviserende en signalerende functie over aanpassingen wet- en regelgeving
□ inbrengen van kennis in.
3.

□

Omvat audit productieprocessen?

BMWT Duurzame bedrijfsvoering is gericht op een sector waarin in principe geen sprake is van
productieprocessen zoals bedoeld in de EED-richtlijn. Dit aspect is niet relevant.
4.

■

Omvat audit utilities?

Energieverbruik voor utilities wordt integraal meegenomen in het energiebesparingsplan dat is
toegelicht onder punt 1. Stoom is niet aanwezig. Warm tapwater is nauwelijks relevant. Het
tenminste gebruik maken van Erkende Maatregelen is een onderdeel van het certificaat. Perslucht
en andere utilities worden daarin meegenomen. Dit is omschreven in het certificatieschema § 3.3.2
eisen onderdeel 1.
5.

■

Omvat audit gebouwen?

Gebouwgebonden energieverbruik wordt voor gebouwen ouder dan 5 jaar integraal meegenomen in
het energiebesparingsplan. Maatregelen voor gebouwen maken onderdeel uit van de Erkende
Maatregelen. Dit is omschreven in het certificatieschema § 3.3.2 eisen onderdeel 1.
6.

■

Omvat audit transport?

Mobiliteit is een apart hoofdstuk van het keurmerkschema: § 3.3.3. Het besteedt onder andere
aandacht aan aankoop en lease (keuze), brandstoffen (verplicht, zie certificatieschema § 3.3.1 onder
7) en woon-werkverkeer.
Bij het tot stand komen van het keurmerk BMWT, is geanalyseerd welk type transport bij de
bedrijven in deze branche voorkomt en welke daarvan beïnvloedbaar zijn en daarvoor zijn expliciet
(keuze-)maatregelen opgenomen. Deze aanpak levert minstens een gelijkwaardig effect op als een
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EED-audit omdat de aanpak naast de inventarisatie van maatregelen ook de uitvoering van
maatregelen inhoudt.
7.

■

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

Een opgave van de energieverbruiken moet aanwezig zijn bij keuring (certificatieschema § 3.3.1
onderdeel 7, geen keuze maar eis). Ook eis 1 van § 3.3.4 “CO2”, vereist impliciet dat de
energiestromen zorgvuldig in kaart worden gebracht en actueel worden gehouden. Dit geldt voor
alle stromen: gebouwgebonden, utilities, apparaten, wagenpark en ook vliegreizen.
8.

□

Omvat audit belastingprofielen?

Een belastingprofiel geeft inzicht in de variatie van het energieverbruik in de tijd, en op die manier
kunnen onregelmatigheden c.q. verspillingen opgespoord worden.
Een dergelijke analyse maakt geen deel uit van het keurmerk BMWT. Het bestuderen van
belastingprofielen heeft vooral daar zin waar er op gestuurd kan worden en daar waar via een
belastingprofiel onnodig energieverbruik kan worden gesignaleerd. Bij de doelgroep van BMWT
worden variaties in het energieverbruik voornamelijk veroorzaakt door dag-nacht ritme (personele
aanwezigheid) en seizoensinvloeden (klimatisering gebouw). Deze invloeden geven in principe
voorspelbare effecten en worden in het pallet van Erkende Maatregelen meegenomen, inclusief
gedragsmaatregelen die er op gericht zijn te voorkomen dat onnodig energie wordt verbruikt
(bijvoorbeeld het voorkomen van het gebruik van airconditioning bij koel weer). Nader onderzoek
daarnaar is voor deze bedrijven van weinig of geen toegevoegde waarde omdat maatregelen die
daaruit kunnen voortkomen reeds in de Erkende Maatregellijsten zijn opgenomen. Het gaat hier
bijvoorbeeld om maatregelen met timers, dag- en nachtschakelaars en bewegingssensoren.
9.

■

Bevat audit alle energiedragers?

Ja. Ook brandstoffen voor mobiele werktuigen zijn relevant voor deze branche en moeten worden
meegenomen in de registratie (Certificatieschema § 3.3.1 punt 7, eis).
10. ■ Bevat audit verbruiksprofielen?
a.
b.
c.
d.

□ voor processen?
■
■
■

voor gebouwen?
voor utilities?
voor transport?

Een verbruiksprofiel is de onderverdeling van het energieverbruik naar de diverse
energieverbruikende toepassingen. Voor dit aspect geldt hetzelfde als voor aspect 7, een opgave van
de energieverbruiken. Het keurmerk vereist dat er verbruiksprofielen c.q.
energieverbruiksoverzichten worden opgesteld (Certificatieschema § 3.3.2, eis 1). Voor de
doelgroep van BMWT zijn processen weinig relevant.
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11. ■ Is de levenscyclusmethode voor rentabiliteit gebruikt?
De ondernemingen waarop het keurmerk betrekking heeft, zijn over het algemeen energie-extensief
. Het toepassen van de levenscyclusmethode voor het bepalen van de rentabiliteit heeft geen
toegevoegde waarde.
Voor deze branche zijn alle relevante maatregelen opgenomen in de Erkende Maatregelen. Ook
daarvoor is gerekend met een eenvoudige terugverdientijd.
12. ■ Omvat audit overzicht besparingsmaatregelen?
Ja. Deze bevat minimaal terugverdientijd en planning.
13. ■ Omvat audit een plan voor de uitvoering van maatregelen?
Een planning is onderdeel van het energiebesparingsplan.
Het formuleren van een plan voor de uitvoering van maatregelen is overigens géén vereiste voor de
verplichte audit volgens de Energie Efficiëntie Richtlijn.
14. ■ Heeft keurmerk een ambitieniveau voor energie?
Niet expliciet. Het keurmerk omvat keuzemaatregelen. Ieder bedrijf moet aanvullend op de
verplichte maatregelen een aantal keuzemaatregelen doorvoeren. Door het systeem worden
bedrijven gemotiveerd meer ambitieus te zijn en meer keuzemaatregelen uit te voeren.
Het stimuleren van hernieuwbare energie is onderdeel van het keurmerk (zie Keurmerkschema §
3.3.2, onderdeel 3 en verder).
15. ■ Maakt het keurmerk een koppeling met wettelijke verplichtingen?
Ja. Er moet een energierapport worden opgesteld en daarin moeten minimaal de Erkende
Maatregelen meegenomen worden. Verder moet aan de milieuwetgeving voldaan worden (aspect
3.3.1 van het certificatieschema).
16. ■ Vindt borging van de resultaten van het keurmerk plaats?
Ja via jaarlijks door een externe auditor c.q. TRN.

§ 4 – Oordeel en advies.
Dit oordeel heeft betrekking op de tweede ronde audits en EED-factsheets. Het factsheet is geldig
tot eind 2023, of zoveel eerder als een nieuwe versie van het BMWT-certificatieschema in gebruik
wordt genomen.
Het oordeel hangt af van het aantal oranje en rode vakjes en het belang van de criteria van een
EED-energie audit. Elk oordeel is daarom maatwerk.
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De eindverantwoordelijkheid voor de publicatie van de keurmerken ligt bij het Ministerie van
Economische Zaken.
Oordeel:
BMWT Duurzame bedrijfsvoering is acceptabel als invulling van de EED-auditplicht.
Advies:
Het bevoegd gezag wordt geadviseerd het BMWT-certificaat te accepteren als minimaal equivalent
aan de EED-auditplicht en geen aanvullingen te vragen.

§ 5 - Referenties
Organisatie:
BMWT Management B.V.
Vlietweg 17-U
2266 KA Leidschendam
info@bmwt.nl
tel: 070 – 30 10 103.
Contactpersoon:
dhr. A. Lusseveld (BMWT)
a.lusseveld@bmwt.nl
tel: 070 – 79 00 077.
Website:
www.bmwt.nl
Actuele lijst met deelnemers in BMWT-Keur te downloaden via:
http://www.bmwt.nl/over-de-bmwt/lidmaatschapsinformatie

■
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