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C-179
Green Deal Energiebesparing door de Energie Prestatie 
Keuring (EPK): Green Deal EPK Pilot 
Betrokken partijen
 - International Energy Experts
 - Federatie Textielbeheer Nederland
 - De Kleijn Energy Consulting
 - Jacobs Energie Advies
 - Koninklijke Metaalunie
 - Stichting Milieu Platform Zorgsector
 - Driven by Values
 - MKB-Nederland
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
De EPK is een nog te ontwikkelen instrument (van een private partij) dat als doel heeft om energiebesparing  
te stimuleren in de industriesector, bij instellingen en bij vastgoedeigenaren. Daarnaast kan een EPK  
de toetsing en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer vereenvoudigen. 

De negen pilot projecten van de Green Deal EPK Pilot gaan onderzoeken of de gekozen EPK aanpak 
inderdaad het bedrijfsleven stimuleert en het toezicht vereenvoudigt. Omdat de doelgroepen zeer divers 
zijn, zijn ook de pilot projecten gevarieerd. Om tot een goede mix van pilot projecten en doelgroepen te 
komen zijn er in 2014 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Verschillende partijen hebben daarna 
ideeën voor een pilot project ingediend. De indieners van de ideeën zijn gestimuleerd samen te werken en 
hebben – in een dialoog met overheid – het idee uitgewerkt tot een project. Uit de vijfenveertig ingebrachte 
ideeën ontstonden negen EPK pilot projecten. De projecten zijn op een kwalitatief hoog niveau uitgewerkt, 
voldoende voor een subsidieaanvraag. Eind 2014 zijn alle negen subsidieaanvragen toegekend en konden 
de pilot projecten starten. 

De aanpak van ieder EPK pilot project is vastgelegd in een projectplan. De drie basisvragen zijn voor iedere 
pilot hetzelfde: is het idee aantrekkelijk voor de afnemer/ondernemer, is het idee acceptabel voor het 
bevoegd gezag én levert het EPK-idee een goed verdienmodel op voor de aanbieder? Op 1 juli 2015 zullen  
die vragen beantwoord zijn en zijn de eindrapportages van de projecten gereed. Hierna volgt een evaluatie 
de totale EPK pilot en wordt advies uitgebracht aan de Borgingscommissie van het Energieakkoord. 

Resultaten
Het doel van de EPK pilot is het leveren van een praktisch advies aan de Borgingscommissie van het 
Energieakkoord over de toegevoegde waarde van de EPK als instrument. De projecten zullen duidelijkheid 
geven over welke vorm een mogelijke EPK kan krijgen én hoe de kwaliteit en toetsmomenten geborgd 
kunnen worden. Bij het advies aan de Borgingscommissie staan nut en noodzaak van het invoeren van  
het EPK-systeem centraal. Partijen willen eind september 2015 de evaluatie afronden en het resultaat in  
de vorm van een rapport aanbieden aan de Borgingscommissie zodat de commissie voor 2016 een besluit 
kan nemen.  
Einddatum: 1 januari 2016



Inzet en acties partijen
 - Partijen zorgen voor de uitvoering van hun project conform het ingediende projectplan met als 

uiterste datum voor afronding 1 juli 2015.
 - Partijen stellen de evaluatieresultaten van hun EPK pilot project ter beschikking aan de Rijksoverheid.

Inzet en acties Rijksoverheid
 - De Rijksoverheid coördineert de EPK pilot projecten.
 - De Rijksoverheid ondersteunt de EPK pilot projecten bij het oplossen van uitvoeringsproblemen.
 - De Rijksoverheid verzorgt de communicatie over de EPK pilot.
 - De Rijksoverheid evalueert de EPK pilot en draagt zorg voor de rapportage van de evaluatie.
 - De Rijksoverheid biedt het rapport van de evaluatie in oktober 2015 aan de Borgingscommissie  

van het Energieakkoord.
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