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Het Keurmerk 
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 eraan verbonden daar binnen een periode van maximaal twee jaar na de 

inwerkingtreding van het lidmaatschap aan te gaan voldoen.  

De gemeente Utrecht heeft stappen naar klimaatneutraal geformuleerd. Het is erg belangrijk om te 

werken naar klimaatneutraal. Klimaatneutraal wil zeggen dat bepaalde activiteiten (al dan niet 

binnen een bepaald gebied of op een bepaalde plek) geen positief of negatief effect hebben op het 

klimaat. Het begrip ‘klimaatneutraal’ wordt vooral gebruikt om aan te geven dat bepaalde 

activiteiten geen negatief effect hebben op het klimaat. Het begrip wordt door diverse instanties 

(overheden, onderzoeksinstellingen) gebruikt, ook voor de gebouwde omgeving. Klimaatneutraal is 

echter een nogal vaag begrip. Vele processen en stoffen zijn van invloed op ons klimaat. Deze 

processen en stoffen bevinden zich echter niet in de invloedring van ECUB. Vanwege die redenen zal 

dit keurmerk voornamelijk ‘CO2-neutraal’ stimuleren.  

 

Afbeelding 1: Stappenplan naar klimaatneutraal van de gemeente Utrecht 

Het begrip ‘CO2-neutraal’ houdt in dat er geen emissie is van CO2 of dat de emissie wordt 

gecompenseerd. Dit is door ECUB te meten en te controleren. Dit keurmerk is toegespitst op het 

bereiken van CO2-neutraliteit in de gebouwde omgeving, mobiliteit en energieproductie. 

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 erop 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 
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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 het 6 – 

stappenplan van de gemeente Utrecht ‘Utrechtse bedrijven op weg naar klimaatneutraal’ 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 prestatieniveaus en wordt uitgereikt op basis van de procedure zoals omschreven 

in dit document. 

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven 
Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven is een energiecoöperatie voor bedrijven. ECUB is opgericht 

door en voor ondernemers en heeft geen winstoogmerk. Door het collectieve draagvlak kan ECUB de 

belangen behartigen van de bedrijven op aangesloten bedrijventerreinen. Denk hierbij aan 

bemiddeling met handhaving, het aantrekken van subsidies en het opzetten van lobbytrajecten. 

Verder is ECUB met haar leden een netwerk van duurzame gelijkgestemde bedrijven. 

De activiteiten van ECUB richten zich op 3 pijlers, 

namelijk: 

- Duurzame gebouwen; 
- Duurzame mobiliteit; 
- Duurzaam energiesysteem. 
 

De 3 pijlers hebben als doel om economische 

continuïteit te borgen voor de leden en de 

aangesloten bedrijventerreinen. 

 

 

Door strategische partners realiseert ECUB een collectief inkoopvoordeel voor specifieke producten 

die bedrijven helpen verduurzamen. Zo zijn er nu partners voor de inkoop van groene stroom, 

ledverlichting, zonnepanelen en zonnecollectoren. ECUB is een onafhankelijke partij, dus de leden 

zijn niet verplicht om samen te werken met de partners. 

ECUB biedt haar leden: 

- Collectieve inkoopvoordelen; 
- Groene stroom voor de prijs van grijs; 
- Een energiescan (Erkende Maatregelen en bovenwettelijke maatregelen); 
- Economisch verantwoorde verduurzaming; 
- Begeleiding en toewijding in verduurzaming: van ambitie naar realisatie; 
- Voorbereiding op komende wetgeving; 
- Een platform voor gezamenlijke verduurzaming; 
- Bemiddeling met handhaving; 
- Participatie in innovatie; 
- Kennisbijeenkomsten over duurzaamheid; 
- Het ECUB-keurmerk; 
- In het kort: ontzorging op het gebied van verduurzaming.  
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Procedure 
Om aanspraak te maken op het ECUB-keurmerk, dient het bedrijf lid te zijn ECUB. Het bedrijf kan dan 

als lid de onderstaande procedure doorlopen: 

Stap 1: Aankondiging aanvraag ECUB-keurmerk 
Het bedrijf kondigt bij ECUB aan dat het een aanvraag wil doen voor een ECUB-keurmerk en spreekt 

het naar eigen inzicht te verwachten prestatieniveau uit. 

Stap 2: Dossiervorming 
Het bedrijf gaat een dossier vormen van bewijslijst aan de hand van de relevante indicatoren. Hierbij 

maakt het lid gebruik maken van de Energieplanner van EnergiePartners. Een lid heeft recht op een 

Energieplanner en wordt aangeboden door ECUB. Het bedrijf kan ook zelfstandig (door bijvoorbeeld 

een adviseur of KAM Manager) het dossier opbouwen. Uit het dossier moet duidelijk blijken dat het 

bedrijf voldoet aan de indicatoren. 

Stap 3: Eerste toetsing 
EnergiePartners doet binnen 5 werkdagen een eerste toetsing van het dossier en brengt een advies 

uit voor het prestatieniveau. Wanneer het dossier niet voldoende bewijslast bevat, wordt het 

teruggestuurd met een verzoek tot aanvullen van gespecificeerde stukken. 

Stap 4: Tweede toetsing 
ECUB doet vervolgens binnen 5 werkdagen een tweede toetsing aan de hand van het dossier en het 

advies van EnergiePartners. ECUB neemt dan een definitief besluit over het prestatieniveau. 

Stap 5: Kennisgeving 
Het bedrijf wordt geïnformeerd over het definitieve prestatieniveau. Er worden afspraken gemaakt 

over het moment en de vorm van de uitreiking. 

Stap 6: Uitreiking 
De uitreiking vindt plaats op het afgesproken moment en in de afgesproken vorm. ECUB zal in 

overleg zorgen voor een fotomoment en vermeldingen op de eigen website en in de eerstvolgende 

nieuwsbrief. Verder kunnen afspraken worden gemaakt over aanvullende publicaties.  

Stap 7: Beheer keurmerk 
Om het keurmerk actueel te houden, dient een keurmerkhouder iedere 2 jaar het prestatieniveau te 

laten controleren door ECUB. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens deze controle zal worden 

nagegaan of het prestatieniveau nog klopt of moet worden bijgesteld. Een keurmerkhouder kan ook 

tussentijds een verzoek doet tot het herzien van het prestatieniveau.  
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Prestatieniveau: ECUB Basis 
Stap 1 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: het bedrijf heeft al een aantal energiebesparende 

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

voldoen. 

Indicatoren: 

1.1 Het bedrijf is lid van ECUB. 

1.2 Het bedrijf heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van de Erkende Maatregelen uit de 

voor het bedrijf relevante Erkende Maatregelenlijst (EML) zoals bepaald in bijlage 10 van het 

Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. 

- Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf naar 

eigen inzicht een lijst op stellen van energiebesparende maatregelen die het bedrijf wil 

uitvoeren. 

1.3 Het bedrijf heeft 2 of meer energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 

1.4 Het bedrijf voldoet aan de Informatieplicht energiebesparing. 

- Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet energiebesparingsplichtig is volgens de 

voorwaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer komt deze indicator te vervallen 
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Prestatieniveau ECUB Basis 

Indicator Omschrijving Criteria Bewijsvoering 

1.1 Het bedrijf is lid van ECUB Gecontroleerd door ECUB Aanmeldingsformulier van ECUB 

1.2 

Het bedrijf is heeft een plan van 
aanpak voor de uitvoering van de 
Erkende Maatregelen uit de voor 
het bedrijf relevante Erkende 
Maatregelenlijst (EML) 

Zoals bepaald in bijlage 10 van het 
Activiteitenbesluit van de Wet 
Milieubeheer 

Plan van aanpak voor Erkende Maatregelen 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf een 
eigen lijst aanvoeren 

1.3 
Het bedrijf heeft 2 of meer 
energiebesparende maatregelen 
uitgevoerd 

Zowel Erkende Maatregelen als 
bovenwettelijk 

Fotomateriaal en omschrijving van maatregelen 

1.4 
Het bedrijf voldoet aan de 
Informatieplicht 
Energiebesparing 

Op grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer.  Uitzondering: 
Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is volgens 
de voorwaarden van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer   
komt deze indicator te vervallen 

Bevestigingsmail van RVO of de ingediende 
rapportage in het eLoket 
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Prestatieniveau: Brons 
Stap 2 en 3 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: Het bedrijf heeft alle wettelijk verplichte 

energiemaatregelen getroffen, mogelijk al een aantal bovenwettelijke maatregelen en heeft een 

vorm van eigen duurzame opwekking. 

Indicatoren: 
2.1 Het bedrijf is lid van ECUB. 

2.2 Het bedrijf heeft alle Erkende Maatregelen uitgevoerd uit de voor het bedrijf relevante 

Erkende Maatregelenlijst (EML) zoals bepaald in bijlage 10 van het Activiteitenbesluit van de 

Wet milieubeheer. 

- Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf naar 

eigen inzicht een lijst met energiebesparende maatregelen opstellen en uitvoeren. 

2.3 Het bedrijf heeft 5 of meer energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 

2.4 Het bedrijf koopt de elektriciteitsvraag in als groene stroom. 

- Groene stroom uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy 

Directive (2018/2001/EU). 

2.5 Het bedrijf voldoet aan de wet op het gebied van energie. 

2.6 Het bedrijf heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van bovenwettelijke 

energiebesparende maatregelen. 

- Uitzondering: Indicator 2.5 is niet van toepassing wanneer het bedrijf niet 

energiebesparingsplichtig is. 

2.7 Het bedrijf heeft een vorm van duurzame opwekking van elektriciteit of warmte. 

- Duurzame op wekking uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy 

Directive (2018/2001/EU). 

Afbeelding 2: Predicaat van prestatieniveau brons  
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Prestatieniveau Brons 

Indicator Omschrijving Criteria Bewijsvoering 

2.1 Het bedrijf is lid van ECUB Gecontroleerd door ECUB Aanmeldingsformulier van ECUB 

2.2 

Het bedrijf is heeft alle Erkende 
Maatregelen uit de voor het bedrijf 
relevante Erkende Maatregelenlijst 
(EML) uitgevoerd 

Zoals bepaald in bijlage 10 van van het 
Activiteitenbesluit van de Wet 
milieubeheer 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is, mag het 
bedrijf naar eigen inzicht 
energiebesparende maatregelen selecteren 
en deze uitvoeren 

Uittreksel van het eLoket van RVO of 
Energieplanner 
 

2.3 
Het bedrijf heeft 5 of meer 
energiebesparende maatregelen 
uitgevoerd 

Zowel erkende maatregelen als 
bovenwettelijke maatregelen 

Fotomateriaal en omschrijving van 
maatregelen 

2.4 
Het bedrijf koopt de volledige 
elektriciteitsvraag in als groene 
stroom 

Groene stroom uit een hernieuwbare bron 
zoals bepaald in de Renewable Energy 
Directive (2018/2001/EU) 

Afschrift van energierekeningen waarop 
staat dat groene stroom wordt 
afgenomen, energiecontract of GvO's 
ter waarde van de elektriciteitsvraag 

2.5 
Het bedrijf voldoet aan de wet op 
het gebied van energie 

 

Documentatie waaruit blijkt dat het 
bedrijf aan aanvullende wetten voldoet 
naast het uitvoeren van de EML op het 
gebied van gebouwgebonden energie 

2.6 

Het bedrijf heeft een plan van 
aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke 
energiebesparende maatregelen 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 
Niet van toepassing wanneer het bedrijf 
niet energiebesparingsplichtig is 

Plan van aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen of Energieplanner 

2.7 
Het bedrijf heeft een vorm van 
duurzame opwekking van 
elektriciteit of warmte 

Duurzame opwekking uit een hernieuwbare 
bron zoals bepaald in de Renewable Energy 
Directive (2018/2001/EU) 
Eerst moet het eigen vastgoed worden 
benut. Overige opwekking mag ook extern. 
Formule: Eher / Etot x 100% = aandeel 
hernieuwbare energie 

Fotomateriaal van op het perceel 
aanwezige hernieuwbare 
energiebronnen of collectieve 
hernieuwbare energiesystemen en 
gemeten energiegebruik over een jaar 
of een jaarrekening met daarin het deel 
hernieuwbaar opgewekte energie 
gespecificeerd (gemeten 
energiegegevens) 
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Prestatieniveau: Zilver 
Stap 4 en 5 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: het bedrijf wekt minimaal 50% tot maximaal 100% 

van de eigen energiebehoefte op met behulp van duurzame bronnen. 

Indicatoren: 
3.1 Het bedrijf is lid van ECUB. 

3.2 Het bedrijf heeft alle Erkende Maatregelen uitgevoerd uit de voor het bedrijf relevante 

Erkende Maatregelenlijst (EML) zoals bepaald in bijlage 10 van het Activiteitenbesluit van de 

Wet milieubeheer. 

- Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf naar 

eigen inzicht energiebesparende maatregelen selecteren en deze uitvoeren. 

3.3 Het bedrijf heeft 2 of meer bovenwettelijke energiebesparende maatregelen uitgevoerd. 

3.4 Het bedrijf koopt de elektriciteitsvraag in als groene stroom. 

- Groene stroom uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy 

Directive (2018/2001/EU). 

3.5 Het bedrijf voldoet aan de wet op het gebied van energie. 

3.6 Het bedrijf heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van bovenwettelijke 

energiebesparende maatregelen. 

3.7 Het bedrijf voorziet voor minimaal 50% in eigen elektriciteitsbehoefte in de vorm van 

duurzame opwekking of het bedrijf voorziet voor minimaal 20% in eigen energiebehoefte 

door duurzame opwekking van elektriciteit en/of warmte. Dit mag ook extern.  

- Het percentage duurzaam opgewekte energie wordt berekend aan de hand van de 

volgende formule: Eher / Etot x 100% = aandeel hernieuwbare energie (Totaal 

hernieuwbare energie opgewekt per jaar / Totaal energiegebruik van het pand per jaar x 

100%). 

- Duurzame opwekking uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy 

Directive (2018/2001/EU). 

3.8 Het bedrijf is met eigen vastgoed CO2-neutraal. 

- Uitzondering: Wanneer het bedrijf huurder is wordt enkel de CO2-uitstoot waar de 

huurder direct invloed op heeft meegerekend. 

 

Afbeelding 3: Predicaat van het prestatieniveau zilver 
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Prestatieniveau Zilver 

Indicator Omschrijving Criteria Bewijsvoering 

3.1 Het bedrijf is lid van ECUB Gecontroleerd door ECUB Aanmeldingsformulier van ECUB 

3.2 

Het bedrijf is heeft alle Erkende 
Maatregelen uit de voor het bedrijf 
relevante Erkende Maatregelenlijst 
(EML) uitgevoerd 

Zoals bepaald in bijlage 10 van het 
Activiteitenbesluit van de Wet 
Milieubeheer 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is, mag het 
bedrijf naar eigen inzicht 
energiebesparende maatregelen 
selecteren en deze uitvoeren 

Uittreksel van het eLoket van RVO of 
Energieplanner (of soortgelijke 
energiescan) 

3.3 
Het bedrijf heeft 2 of meer 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen uitgevoerd 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 

Fotomateriaal en omschrijving van 
bovenwettelijke maatregelen 

3.4 
Het bedrijf koopt de volledige 
elektriciteitsvraag in als groene 
stroom 

Groene stroom uit een hernieuwbare bron 
zoals bepaald in de Renewable Energy 
Directive (2018/2001/EU) 

Afschrift van energierekeningen 
waarop staat dat groene stroom wordt 
afgenomen, energiecontract of GvO's 
ter waarde van de elektriciteitsvraag 

3.5 
Het bedrijf voldoet aan de wet op 
het gebied van energie 

 

Documenten waaruit blijkt dat het 
bedrijf aan aanvullende wetten moet 
voldoen naast het uitvoeren van de 
EML op het gebied van 
gebouwgebonden energie 

3.6 

Het bedrijf heeft een plan van 
aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 

Plan van aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen of Energieplanner 

3.7 

Het bedrijf voorziet voor minimaal 
50% in eigen elektriciteitsbehoefte 
in de vorm van duurzame 
opwekking of  het bedrijf voorziet 
voor minimaal 20% in eigen 
energiebehoefte door duurzame 
opwekking van elektriciteit en/of 
warmte 

Duurzame opwekking uit een 
hernieuwbare bron zoals bepaald in de 
Renewable Energy Directive 
(2018/2001/EU) 
Eerst moet het eigen vastgoed worden 
benut. Overige opwekking mag ook extern. 
Formule: Eher / Etot x 100% = aandeel 
hernieuwbare energie 

Fotomateriaal van op het perceel 
aanwezige hernieuwbare 
energiebronnen of collectieve 
hernieuwbare energiesystemen en 
gemeten energiegebruik over een jaar 
of jaarrekening met daarin het deel 
hernieuwbaar opgewekte energie 
gespecificeerd (of databronnen op basis 
van energierekeningen of gemeten 
energiegegevens) 

3.8 
Het bedrijf is met eigen vastgoed 
CO2-neutraal 

De CO2 wordt vastgesteld aan de hand van 
de CO2emissiefactoren 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf huurder 
is, telt alleen de invloedring van de huurder 
mee aan de CO2-uitstoot 

Overzicht van totale energievraag, 
overzicht van type energie dat 
ingekocht wordt, overzicht van totale 
duurzame energieopwekking en 
optioneel CO2 certificaten 
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Prestatieniveau: Goud 
Stap 6 van het gemeentelijk 6 – stappenplan: 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. 

Indicatoren: 
4.1 Het bedrijf is lid van ECUB. 

4.2 Het bedrijf heeft alle Erkende Maatregelen uitgevoerd uit de voor het bedrijf relevante 

Erkende Maatregelenlijst (EML) zoals bepaald in bijlage 10 van het Activiteitenbesluit van de 

Wet milieubeheer. 

- Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet energiebesparingsplichtig is, mag het bedrijf naar 

eigen inzicht energiebesparende maatregelen selecteren en deze uitvoeren 

4.3 Het bedrijf heeft 5 of meer bovenwettelijke energiebesparende maatregelen uitgevoerd.. 

4.4 Het bedrijf koopt de elektriciteitsvraag in als groene stroom. 

- Groene stroom uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy 

Directive (2018/2001/EU). 

4.5 Het bedrijf voldoet aan de wet op het gebied van energie. 

4.6 Het bedrijf heeft een plan van aanpak voor de uitvoering van bovenwettelijke 

energiebesparende maatregelen. 

4.7 Het bedrijf voorziet voor 100% in eigen elektriciteitsbehoefte in de vorm van duurzame 

opwekking van stroom of het bedrijf voorziet voor minimaal 50% in eigen energiebehoefte 

door duurzame opwekking van elektriciteit en/of warmte. 

- Het percentage duurzaam opgewekte energie wordt berekend aan de hand van de 

volgende formule: Eher / Etot x 100% = aandeel hernieuwbare energie (Totaal 

hernieuwbare energie opgewekt per jaar / Totaal energiegebruik van het pand per jaar x 

100%). 

- Duurzame opwekking uit een hernieuwbare bron zoals bepaald in de Renewable Energy 

Directive (2018/2001/EU). 

4.8 Het bedrijf is met eigen vastgoed CO2-neutraal. 

- Uitzondering: Wanneer het bedrijf huurder is wordt enkel de CO2-uitstoot waar de 

huurder direct invloed op heeft meegerekend. 

4.9 Het bedrijf heeft beleid geformuleerd om het wagenpark en logistiek binnen 5 jaar CO2-

neutraal te maken en het aantal vervoersbewegingen te beperken. 

 Afbeelding 4: Predicaat van het prestatieniveau goud 

 

  



 

Handboek ECUB-Keurmerk Versie 1.2 (14 augustus 2020) 
    

14 

Prestatieniveau Goud 

Indicator Omschrijving Criteria Bewijsvoering 

4.1 Het bedrijf is lid van ECUB Gecontroleerd door ECUB Aanmeldingsformulier van ECUB 

4.2 

Het bedrijf is heeft alle Erkende 
Maatregelen uit de voor het bedrijf 
relevante Erkende Maatregelenlijst 
(EML) uitgevoerd 

Zoals bepaald in bijlage 10 van het 
Activiteitenbesluit van de Wet 
milieubeheer 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf niet 
energiebesparingsplichtig is, mag het 
bedrijf naar eigen inzicht 
energiebesparende maatregelen 
selecteren en deze uitvoeren 

Uittreksel van het eLoket van RVO of 
Energieplanner (of soortgelijke 
energiescan) 

4.3 
Het bedrijf 5 of meer 
bovenwettelijke maatregelen 
uitgevoerd 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 

Fotomateriaal met omschrijving van 
bovenwettelijke maatregelen 

4.4 
Het bedrijf koopt de volledige 
elektriciteitsvraag in als groene 
stroom 

Groene stroom uit een hernieuwbare bron 
zoals bepaald in de Renewable Energy 
Directive (2018/2001/EU) 

Afschrift van energierekeningen 
waarop staat dat groene stroom wordt 
afgenomen, energiecontract en/of 
GvO’s ter waarde van de 
elektriciteitsvraag 

4.5 
Het bedrijf voldoet aan de wet op 
het gebied van energie 

 

Documenten waaruit blijkt dat het 
bedrijf aan aanvullende wetten moet 
voldoen naast het uitvoeren van de 
EML op het gebied van 
gebouwgebonden energie 

4.6 

Het bedrijf heeft een plan van 
aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen 

Maatregelen mogen geen deel uitmaken 
van relevante EML 

Plan van aanpak voor de uitvoering van 
bovenwettelijke energiebesparende 
maatregelen of Energieplanner 

4.7 

Het bedrijf voorziet voor 100% in 
eigen elektriciteitsbehoefte in de 
vorm van duurzame opwekking of 
het bedrijf voorziet voor minimaal 
50% in eigen energiebehoefte door 
duurzame opwekking van 
elektriciteit en/of warmte 

Duurzame opwekking uit een 
hernieuwbare bron zoals bepaald in de 
Renewable Energy Directive 
(2018/2001/EU) 
Eerst moet het eigen vastgoed worden 
benut. Overige opwekking mag ook extern. 
Formule: Eher / Etot x 100% = aandeel 
hernieuwbare energie 

Fotomateriaal van op het perceel 
aanwezige hernieuwbare 
energiebronnen of collectieve 
hernieuwbare energiesystemen en 
gemeten energiegebruik over een jaar 
of jaarrekening met daarin het deel 
hernieuwbaar opgewekte energie 
gespecificeerd (of databronnen op basis 
van energierekeningen of gemeten 
energiegegevens) 

4.8 
Het bedrijf is met eigen vastgoed 
CO2-neutraal 

De CO2 wordt vastgesteld aan de hand van 
de CO2emissiefactoren 
Uitzondering: Wanneer het bedrijf huurder 
is, telt alleen de invloedring van de huurder 
mee aan de CO2-uitstoot 

Afschriften van de totale energievraag 
met type energie gespecificeerd  

4.9 

Het bedrijf heeft beleid 
geformuleerd om het wagenpark en 
logistiek binnen 5 jaar CO2-neutraal 
te maken en het aantal 
vervoersbewegingen te beperken 

De CO2 wordt vastgesteld aan de hand van 
de CO2emissiefactoren 

Overzicht van eigen wagenpark met 
voertuigen gespecificeerd (inclusief 
energielabel) en het relevante beleid 
uitgeschreven 
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