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Format voor maatregel Energie registratie- en bewakingssysteem (EBS) in de lijst erkende maatregelen. 

NB Deze maatregel zal op 1 januari 2018 een erkende maatregel worden voor sectoren waar het in energiegebruik van bedrijfsgebouwen voornamelijk wordt veroorzaakt 
door klimaatinstallaties, zoals scholen, kantoren, detailhandel. De maatregel is nog geen maatregel op de lijst Erkende Maatregelen voor de rubber – en kunststofindustrie.  
 
Type maatregel  Energie registratie- en bewakingssysteem (EBS)  
Nummer maatregel  PM 
Omschrijving maatregel  Middels een energieregistratie en bewaking systeem monitoren en analyseren in welke mate de instellingen van de gebouw gebonden klimaatinstallaties, verwarming, koeling 

en ventilatie (HVAC), geoptimaliseerd kunnen worden. Aan de maatregel is voldaan als tenminste wordt gestuurd op 1) voorkomen onnodig gebruik buiten bedrijfstijden en 2) 
voorkomen van onnodig gelijktijdig verwarmen en koelen. Het gaat hierbij om het goed laten functioneren van de DBO maatregelen die vermeld staan bij volgende erkende 
maatregelen 

 Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd 
 Aanvoer temperatuur CV water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur 
 Optimaliserende regeling toepassen 
 Energiezuinige warmteopwekking toepassen 
 Energiezuinig warmteopwekking van tapwater toepassen 

 
 

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Analyse middels slimme meter of 
gelijkwaardig voor reductie bedrijfstijd en 
extra nachtverlaging 
 
Minimaal wordt het energiegebruik 
vastgelegd dat varieert over de dag, de 
week en het jaar. Hiertoe dient een 
jaarlijkse rapportage te worden gemaakt 
voor het bevoegd gezag. 

b) Energie registratie- en bewaking 
systeem voor reductie bedrijfstijd, extra 
nachtverlaging en betere instelling 
geoptimaliseerde weersafhankelijke 
regeling. 
 
Minimaal wordt het energiegebruik 
vastgelegd dat varieert over de dag, de 
week en het jaar. Hiertoe dient een 
jaarlijkse rapportage te worden gemaakt 
voor het bevoegd gezag. 

c) Energie registratie- en bewakingmanagement systeem inclusief GBS aansturing  
voor reductie bedrijfstijd, extra nachtverlaging, betere instelling geoptimaliseerde 
weersafhankelijke regeling, voorkomen gelijktijdig koelen en verwarmen en 
waterzijdig inregelen. 
 
Minimaal wordt het energiegebruik vastgelegd dat varieert over de dag, de week en 
het jaar. Hiertoe dient een jaarlijkse rapportage te worden gemaakt voor het 
bevoegd gezag. 

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

 
a) 2 meetaansluitingen & > 1.500m2 of > 
25.000 m3 aardgas eq. 
 

 
b) 2 meetaansluiitngen & > 4.000 m2 of > 
75.000 m3 aardgaseq. 

 
C1) 2 meetaansluitingen & > 7.500 m2 indien > 140.000 < 170.000 m3 aardgaseq. 
C2) 2 meetaansluitingen & > 10.000 m2 indien > 170.000 m3 aardgaseq.  

Technische randvoorwaarden  a) - b) -  -( c) gebouwbeheersysteem (GBS ))aanwezig 
Toepasbaar op een zelfstandig of 
natuurlijk moment?  

a) Zelfstandig moment: Ja.  
Natuurlijk moment: Ja.  

b) Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

c) Zelfstandig moment: Ja.  
Natuurlijk moment: Ja. 

Alternatieve erkende maatregelen   

 


