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9 EPK-pilotprojecten 
 
Hieronder vindt u de 9 pilotprojecten voor Energie Prestatie Keuring (EPK): 
 

1. Axalta, uitgevoerd door Jacobs Energie Advies en Evert Vrins Energieadvies. Er wordt een EPK-idee 

ontwikkeld dat aansluit bij het MVO en milieubeleid van Axalta. Hierbij wordt een kwaliteitssysteem 

voor schadeherstelbedrijven en spuiterijen toegepast onder de kwaliteitslabels “Five Star” en 

“Repanet”. 

2. Bedrijventerreinen, uitgevoerd door Driven by Values BV, Brandts Energy Service BV en Epro Consult 

BV. Idee is om op de bedrijventerreinen van 2 bedrijventerreinenorganisaties te onderzoeken aan 

welke EPK-variant(en) en ambitieniveaus behoefte is. Op het laagste niveau wordt minimaal voldaan 

aan de Wet milieubeheer. 

3. Energiewinst in de regio, uitgevoerd in 5 regio's onder penvoerderschap van MKB-Nederland, 

Stichting MKB Energieadvies (Rivierenland), Cornelissen Consultancy Services, Milicon (Venlo), 

Stichting Energieke Regio (Goeree Overflakkee, Zeeland), Creative Change (Overijssel) en 

Adviesbureau SAM BV (Utrechtse heuvelrug). Partijen ontwikkelen een waarderingssysteem voor 

mkb-bedrijven. Hierbij kennen zij een waarde toe aan een aantal toetsbare stappen in het proces. 

Deze waardering kan gebruikt worden om zichtbaar te maken wat men al gedaan heeft op het 

gebied van energiebesparing en in hoeverre men voldoet aan de Wet milieubeheer (Wm). Daarnaast 

ook om duidelijk te maken dat men een hogere ambitie heeft of al heeft bereikt dan de Wm in feite 

vraagt. 

4. Grafische industrie, uitgevoerd door Energy Experts International in samenwerking met het 

Dienstencentrum BV. Partijen onderzoeken of het bestaande digitale ARBO RI&E-instrument - dat de 

sector gebruikt - uit te breiden is met een energiemodule. De module moet per bedrijf een algemeen 

maatregelendeel omvatten en een maatwerkdeel, inclusief een rapportage per bedrijf. Idee is dat 

het bedrijf kan aantonen dat het voldoet aan de Wet milieubeheer en welke bovenwettelijke 

maatregelen zijn uitgevoerd. 

5. Industriële bakkerijen, uitgevoerd door De Kleijn Energy Consulting & Engineering en Project 

Techniek. Partijen willen onderzoeken hoe de 4 basisstappen van een EPK volgens De Kleijn 

vormgegeven moeten worden. Er moet ook duidelijk worden welk ambitieniveau de bedrijven 

nastreven om minimaal te voldoen aan de Wet milieubeheer én welke ondersteuning de bedrijven 

daarbij wensen. 

6. Koninklijke Metaalunie en FOCWA, uitgevoerd door de beide brancheorganisaties. Metaalunie en 

FOCWA willen een digitaal zelfanalyse instrument ontwikkelen. Door registratie in een register dat 

toegankelijk is voor bevoegd gezag kan een bedrijf zichtbaar maken welke activiteiten het uitvoert 

om te voldoen aan de Wet milieubeheer. Tevens wordt onderzocht hoe het instrument en het 

register gekoppeld kunnen worden aan de bestaande MVO-instrumenten in de sectoren (Metaalunie 

MVO monitor of het Erkend Duurzaam certificaat van onder andere de FOCWA). 
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7. Supermarkten, uitgevoerd door Energy Experts International in samenwerking met in ieder geval 

Coop, Jumbo en Lidl en in overleg met de brancheorganisatie CBL. Idee is te onderzoeken of en hoe 

met de tools uit het huidige energieconvenant Supermarkten - aangevuld met een erkende 

maatregellijst - een EPK-systeem kan worden ontwikkeld. Hiermee zouden de Supermarkten als 

winkel en als concern kunnen aantonen dat zij voldoen aan de Wet milieubeheer. 

8. Textielservice, uitgevoerd door Federatie Textielbeheer Nederland. De Federatie Textielbeheer 

streeft naar integratie van kwaliteit, hygiëne, duurzaamheid en energie-efficiency. Onderzocht wordt 

of en op welke wijze certificatie-aspecten van ISO 50001 en aanvullende richtlijnen vanuit MJA3 

binnen het in de branche breed toegepaste ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem ‘Certex’ 

ondergebracht kunnen worden. Dit om een certificaat onder de naam ‘Certex Energie Prestatie 

Certificaat Textielverzorging’ te kunnen introduceren. Met het certificaat kunnen bedrijven aantonen 

dat wordt voldaan aan de eisen van de Wet milieubeheer. 

9. Zorginstellingen, uitgevoerd door de Stichting Milieu Platform Zorgsector, Duurzaamheid4All, Van 

Beek Ingenieurs BV en Stichting Stimular. Partijen onderzoeken hoe het energiehoofdstuk van het 

bestaande certificeringsysteem voor een duurzame bedrijfsvoering (de Milieuthermometer Zorg) kan 

worden vormgegeven zodat het systeem met het niveau brons aantoont dat ze aan de eisen van de 

Wet milieubeheer voor energiebesparing voldoen. Daarnaast gaan zij na of de Milieuthermometer 

breder toepasbaar is voor de (kleinere) intramurale zorginstellingen. 

 

Bovengenoemde partijen nemen bij elk project de directe uitvoering voor hun rekening. Daarnaast zijn 

hierbij ook meerdere bevoegde gezagen en bedrijven betrokken. Afhankelijk van het project kunnen ook 

parkmanagementorganisaties, brancheorganisaties en branchegerichte kennisorganisaties betrokken zijn. 

 


