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* Alleen van toepassing op ondernemingsrapport en combinatierapport 

** Alleen van toepassing op vestigingsrapport en combinatierapport 

Cursief : geen verplichting vanuit de Tijdelijke regeling 

 

 

Beoordelingsformulier Energie Audit in het kader van de EED 

Type rapport : O kleingebruiker 

O middelgrote gebr. 

O grootgebruiker 

O onderneming met één vestiging 

O samenvattend rapport onderneming 

O vestigingsrapport      

Bedrijf: (locatienummer/naam) :  

Datum aanvraag :  

Aanvrager (bureau / naam):  

Rapportnaam (filenaam, nummer) :  

Beoordeeld door (naam, datum) :  

Het rapport beschrijft : Beoordeling (omcirkelen) en toelichting : 

alle relevante namen en adressen (onderneming, 
vestiging(en), bevoegd gezag(en), adviseur) 

nvt   +  ?  - 

de projectaanpak (scope, betrokkenen, maatre-
gellijsten, erkende maatregellijst indien van toe-
passing) 

nvt   +  ?  - 

de gebouwdelen (plattegrond, activiteiten, om-
vang, aantal werknemers, staat isolatie, 
bouw/renovatiejaar, werktijden, klimaatcondi-
ties, verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, 
eigendomsverhouding)** 

nvt   +  ?  - 

de faciliteiten (druk- en temperatuurniveaus, 
capaciteiten, bouw/renovatiejaar, apparatuur, 
wkk, warmtepompen, zonPV/thermisch) 

nvt   +  ?  - 

de processen (processchema met beschrijving, 
intern transport)** 

nvt   +  ?  - 

het goederentransport (modaliteiten, eigen-
domsverhoudingen, ouderdom, beperkende 
maatregelen)* 

nvt   +  ?  - 

het zakelijk personenvervoer (modaliteiten, ei-
gendomsverhoudingen, beperkende maatrege-
len)* 

nvt   +  ?  - 

de organisatie (organogram, energie/mvo-beleid, 
monitoring&targeting, zorgsystemen, taken, ver-
antwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. 
energie, benchmarking, efficiency indices)* 

nvt   +  ?  - 

TOTAAL OORDEEL BESCHRIJVINGEN nvt   +  ?  - 
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* Alleen van toepassing op ondernemingsrapport en combinatierapport 

** Alleen van toepassing op vestigingsrapport en combinatierapport 

Cursief : geen verplichting vanuit de Tijdelijke regeling 

 

 

Energiebalansen 

energie-inkoop (hoeveelheden, marginale kosten en 
tarieven, CO2-emissies)  

nvt   +  ?  - 

invloedsfactoren energiegebruik (trends jaargebruik, 
productie, maandgebruik warmte/aardgas i.r.t. graad-
dagen, elektriciteitsgebruikprofiel)  

nvt   +  ?  - 

energiegebruik en -productie faciliteiten (productie, 
energiekosten, tarieven, CO2-emissie, CO2/MWh, rest-
warmte, leidingverlies)** 

nvt   +  ?  - 

gebouwgebonden energiegebruik (transmissie, ventila-
tie, warm tapwater, liften, verlichting)** 

nvt   +  ?  - 

energiegebruik processen (gebruik, kosten en CO2 emis-
sie per onderdeel)** 

nvt   +  ?  - 

Analyse energiegebruik (balanscontrole, overig < 10%, 
grootste posten benoemd)** 

nvt   +  ?  - 

CO2-emissies voor goederen- en personenvervoer, zo-
wel in eigen beheer als van derden* 

nvt   +  ?  - 

CO2-footprint totale emissies voor gebouwen, processen, 
personenvervoer en transport* 

nvt   +  ?  - 

TOTAAL OORDEEL BALANSEN nvt   +  ?  - 

 

Maatregelen 

Zijn alle maatregelen voorzien van de gevraagde gege-
vens? (vestiging, duidelijke omschrijving, energiebespa-
ring, kostenbesparing, investering, terugverdientijd, 
besparing in ton CO2/jr, onderdeel, uitvoerbaarheid en 
categorie) 

nvt   +  ?  - 

Zijn alle onderdelen terug te vinden? (gebouwen, facili-
teiten, processen, organisatie) 

nvt   +  ?  - 

Zijn de meeste categorieën terug te vinden? (goodhou-
sekeeping, efficiency, vervanging, onderzoek, duurzame 
energie) 

nvt   +  ?  - 

Zijn alle uitvoeringscategorieën terug te vinden? (uitge-
voerd, zeker, voorwaardelijk, onzeker, niet haalbaar) 

nvt   +  ?  - 

Zijn op vervoersgebied alle kosteneffectieve verbeter-
maatregelen beschouwd mbt goederentransport en 
personenvervoer?* 

nvt   +  ?  - 

TOTAAL OORDEEL MAATREGELEN nvt   +  ?  - 
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* Alleen van toepassing op ondernemingsrapport en combinatierapport 

** Alleen van toepassing op vestigingsrapport en combinatierapport 

Cursief : geen verplichting vanuit de Tijdelijke regeling 

 

 

Algemene indruk energie audit rapport in relatie tot de tijdelijke regeling 

Geeft het rapport een schematisch overzicht van de 
energiestromen en omvat het een gedetailleerd over-
zicht van het energiegebruikprofiel van gebouwen of 
groepen gebouwen, industriële processen of installa-
ties?** 

nvt   +  ?  - 

Geeft het rapport een beschrijving van de belangrijk-
ste interne en externe factoren die het energiegebruik 
door de onderneming/vestiging beïnvloeden? 

nvt   +  ?  - 

Geeft het rapport een gekwantificeerd overzicht van 
het energiebesparingpotentieel van de onderne-
ming/vestiging ten aanzien van de komende vier ja-
ren? 

nvt   +  ?  - 

Geeft het rapport een beschrijving van de mogelijke 
kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen? 

nvt   +  ?  - 

Geeft het rapport voldoende aandacht aan het onder-
deel vervoer inclusief reducerende maatregelen?* 

nvt   +  ?  - 

Voldoet het rapport aan de Tijdelijke regeling nvt   +  ?  - 

 

Plan van aanpak in het audit-rapport opgenomen          O ja                   O nee 

Zijn alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf 
jaar of minder opgenomen in het plan of voldoende 
beargumenteerd wanneer dit niet het geval is? 

nvt   +  ?  - 

Zijn van de maatregelen alle gegevens vermeld? (dui-
delijke omschrijving, de investering, de besparing, de 
terugverdientijd, de planning van uitvoering, de CO2-
reductie en de verantwoordelijke voor uitvoering) 

nvt   +  ?  - 

Is er een acceptabele planning in uitvoering rekening 
houdend met de benodigde investeringen en man-
kracht? 

nvt   +  ?  - 

Bevat het uitvoeringsplan voldoende garantie voor een 
adequate uitvoering? (voorbereiding, uitvoering, eva-
luatie maatregel; monitoring, rapportage en evaluatie 
voortgang) 

nvt   +  ?  - 

Komt het onderdeel vervoer voldoende terug in het 
plan van aanpak inclusief monitoring?* 

nvt   +  ?  - 

Heeft het plan voldoende ambitieniveau? nvt   +  ?  - 

Voldoet het plan aan de Wet Milieubeheer? nvt   +  ?  - 

 


