
 

Ga voor goud! 

Het energiekeurmerk van ECUB 

 

 

Bedrijven die lid zijn van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) zijn energiebewust. Ze 

voldoen aan de wettelijke eisen die aan hen worden gesteld met betrekking tot energiebesparing, óf 

hebben zich er aan verbonden daar binnen een periode van maximaal twee jaar na de 

inwerkingtreding van het lidmaatschap aan te gaan voldoen.  

Het werken aan het verbeteren van het energieprofiel van de onderneming wordt, als men de eerste 

hobbels over is, door ondernemers vaak als zeer positief en uitdagend ervaren. Niet alleen betaalt 

vrijwel iedere investering in energiebesparing zich binnen een aantrekkelijke periode terug, ook het 

positieve effect op de uitstraling van het bedrijf werpt steeds vaker zakelijk vruchten af.  

Voor veel bedrijven zijn dit redenen om meer maatregelen te treffen dan de wet voorschrijft. Ook 

hier geldt namelijk dat met goed ondernemerschap geld valt te verdienen! En dat blijkt voor 

toekomstgerichte ondernemers een gezonde motivatie. 

ECUB ondersteunt en faciliteert haar leden bij het verkrijgen van inzicht in wat er op het gebied van 

energiebesparing en de opwek van hernieuwbare energie allemaal moét én wat er nog meer 

mogelijk is. Samen werken aan een forse reductie van de uitstoot van CO2, en daar geld mee 

verdienen. Waar veel bedrijven in Nederland worstelen met de energieopgave kunnen we er in 

Utrecht met recht trots op zijn dat wij wél in staat zijn onze CO2-footprint te verlagen.  

We zijn trots, en dat willen we laten zien. Aan elkaar, maar ook aan de gemeente Utrecht. De 

gemeente heeft hier meerdere rollen. Enerzijds heeft de gemeente energiedoelen gesteld en 

stimuleert ze bedrijven om de CO2-footprint zover als mogelijk te verlagen. Anderzijds heeft de 

gemeente een toezichthoudende rol en ziet ze er op toe of bedrijven minimaal voldoen aan de 

wettelijke eisen voor energie. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de gemeente aangegeven dat 

de ontwikkelingen bij ECUB vertrouwen wekken, én dat bedrijven die met ECUB werken aan het 

verbeteren van het energieprofiel geen prioriteit krijgen bij handhaving. De gemeente behoudt zich 

echter wel het recht voor haar toezichthoudende taak steekproefsgewijs bij deze bedrijven uit te 

voeren. 

Voor ECUB redenen genoeg om een noviteit in te voeren. Het ECUB-keurmerk! Afgestemd op de 

gemeentelijke ladder van energieprestatie brengt dit keurmerk in beeld hoe een bedrijf presteert op 

energiegebied. We gaan ervan uit dat er zich onder de leden géén leden bevinden die nog nooit 

energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. Het keurmerk kent vier prestatieniveau’s en 

wordt op basis van de inzichten uit de energiescan, het begeleidingstraject of voortschrijdende 

inzichten uit onze monitoring aan bedrijven uitgereikt volgens de volgende methodiek:  



 

 

Lid ECUB: 

Stap 1 van de prestatieladder: het bedrijf heeft al een aantal energiebesparende maatregelen 

getroffen en is samen met ECUB op weg om minimaal aan de wettelijke eisen te voldoen. 

Brons: 

Stap 2 en 3 van de prestatieladder: Het bedrijf heeft alle wettelijk verplichte energiemaatregelen 

getroffen, mogelijk al een aantal bovenwettelijke maatregelen en heeft een vorm van eigen 

duurzame opwekking. 

Zilver: 

Stap 4 en 5 van de prestatieladder: het bedrijf wekt minimaal 50% tot maximaal 100% van de eigen 

energiebehoefte op met behulp van duurzame bronnen 

Goud: 

Stap 6 van de energieprestatieladder: Het bedrijf heeft naast stap 5 van de prestatieladder de 

overige CO2 emissie veroorzaakt door het bedrijf gecompenseerd en heeft daarmee een volledig 

CO2-neutrale footprint. 

  

 

 

 


