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Samenvatting  

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is, in samenwerking met het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het Ministerie van Economische Zaken en de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderzoek gedaan naar de invloed van een 

energiemanagementsysteem (EBS) op het energiegebruik. 

 

Een EBS ondersteund de eigenaar of gebruiker van een gebouw bij het inzicht krijgen in het 

daadwerkelijke energiegebruik. De mogelijkheden aan energiemanagementsystemen zijn in te 

delen naar verschillende functionaliteiten. Bij de uitwerking is gekeken naar: 

- Slimme meter voor het krijgen van inzicht. 

- Basis energiemanagementsysteem voor inzicht of er sprake is van: 

o een voldoende reductie van de bedrijfstijd; 

o een voldoende nachtverlaging; 

o voldoende mogelijkheid om als gebruiker te kunnen analyeren of de weersafhankelijke 

regeling geoptimaliseerd is. 

- Gewenst energiemanagementsysteem voor inzicht of er sprake is van: 

o de functionaliteiten uit het basis energiemanagementsysteem inclusief de functionaliteit 

van een geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling; 

o inzicht of er sprake is van gelijktijdig verwarmen en koelen. 

- Ultiem energiemanagementsysteem. Dit systeem kan meer dan benodigd en is daarmee 

robuuster naar de toekomst, ondere andere door de functionaliteit ‘demand response’. Binnen 

de erkende maatregelsystematiek is dit niet maatgevend en is verwijderd uit de verdere 

analyses. 

 

Op basis van een inventarisatie bij enkele leveranciers van energiemanagementsystemen hebben 

wij de investeringskosten van bovengenoemde systemen onderzocht. Op basis hiervan bedragen 

de gemiddelde kosten voor: 

- (EBS 1) een slimme meter € 500,-; 

- (EBS 2) een basis energiemanagementsysteem € 5.500,-; 

- (EBS 3) een gewenst energiemanagementsysteem € 21.500,-. 

 

Het aanschaffen van een energiemanagementsysteem kan door de overheid worden vereist indien 

de investering binnen vijf jaar terug te verdienen is. Om inzicht te krijgen in de rentabiliteit van deze 

maatregel zijn berekeningen uitgevoerd. Met de berekeningen is onderzocht wat de invloed op het 

energiegebruik is van de volgende maatregelen. 

1. Wat is het effect op het gasverbruik van het reduceren van de bedrijfstijden met 1, 2 en 8 uur. 

Buiten de gebruikstijd is er sprake van een nachtverlaging. 

2. Wat is het effect op het gasverbruik van het verder verlagen van de ruimtetemperatuur buiten 

de gebruikstijd. Hierbij is er sprake van een extra verlaging met 1, 2 en 5 graden ten opzichte 

van de oorspronkelijke nachttemperatuur. 

3. Wat is het effect van een verdere optimalisatie van de weersafhankelijke regeling. 

4. Wat is het effect van het voorkomen van gelijktijdig koelen en verwarmen. 

5. Wat is het effect van een verlaging van de gemiddelde binnentemperatuur met 1 graad. Dit 

kan het effect zijn van het waterzijdig inregelen van de radiatoren.  
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Bovengenoemde maatregelen zijn doorgerekend voor verschillende referentiegebouwen. De 

volgende referentiegebouwen zijn beschouwd. 

A. Een onderwijsgebouw met een gebruiksoppervlakte van 2.000 m2 en slechte thermische 

isolatie. 

B. Een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte van 5.000 m2 en slechte thermische isolatie. 

C. Een hotel met een gebruiksoppervlakte van 10.000 m2 en slechte thermische isolatie. 
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Uit het onderzoek blijkt dat het doorvoeren van een systeem voor energie registratie- en bewaking 

(management) altijd rendabel is binnen de kaders van de erkende maatregellijsten 

(Activiteitenbesluit Milieubeheer) onder de voorwaarden genoemd in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 

Voorwaarden EBS als EML 

Type EBS 
EBS 1 

(monitoring verbruik & 

dashboard) 

EBS 2 

(EBS 1 + correlaties met 

het weer, alarmering, 

advies optimaal inregelen 

installaties) 

EBS 3 

(EBS 2 + automatisch 

optimaal inregelen 

installaties via GBS, 

automatische acties en 

maatregelen) 

Voorwaarden 

Oppervlakte 

(onderwijsfunctie, 

kantoorfunctie & 

logiesfunctie) 

> 1.500 m2 > 4.000 m2  
a) > 7.500 m2  

b) > 10.000 m2  

Verbruik in m3 

aardgasequivalenten 
> 25.000 > 75.000 

a) > 140.000 < 170.000 

b) > 170.000 

Technische 

randvoorwaarde 
  GBS aanwezig 

Maatgevende maatregel 
Extra nachtverlaging met 1 

°C 

Geoptimaliseerde 

weersafhankelijke regeling 

Verlaging gemiddelde 

binnentemperatuur met 1 

°C over de gehele dag 

Overige maatregelen - 
Reductie bedrijfstijd 

Extra nachtverlaging 

Reductie bedrijfstijd 

Extra nachtverlaging 

Geoptimaliseerde 

weersafhankelijke regeling 

Voorkomen gelijktijdig 

koelen en verwarmen 

 

De terugverdientijd van de EBS maatregel zal in de praktijk korter zijn door het feit dat, omwille van 

robuustheid van de maatregel, uitsluitend is gerekend met de maatgevende maatregel. De 

besparingen van de overige maatregelen zullen een positief effect op de terugverdientijd hebben. 

Daarnaast zijn de besparingen uitsluitend gebaseerd op het gasverbruik, ook de baten ten 

gevolgen van elektriciteit besparingen zullen een positief effect op de terugverdientijd hebben. 

 
Generieke toepasbaarheid resultaten 

Bij de binnen het onderzoek betrokken gebruiksfuncties is sprake van een standaardverdeling van 

het energieverbruik (gebouw gebonden en gebruik gebonden). De resultaten zijn waarschijnlijk 

representatief voor gebruiksfuncties met een soortgelijke verdeling (bijvoorbeeld zorg). De 

resultaten zijn niet zonder aanvullend onderzoek representatief voor gebruiksfuncties met een 

afwijkende verdeling (bijvoorbeeld industrie) of matig verwarmde gebouwen (bedrijfshallen). Indien 

er sprake is van combinatiefuncties zijn de resultaten alleen representatief voor het gelijksoortige 

deel en dient dit ook van een afzonderlijk meter voorzien te zijn. 
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1 Inleiding 

Aanleiding 

De partijen in het Energie-Akkoord hebben besloten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om 

de doelstellingen van dit Akkoord te realiseren. Eén van de maatregelen is grootschalige 

toepassing van Energie Registratie en Bewaking Systemen (EBS) in gebouwen.  

Uit een studie1 van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat met het beter afstellen 

van installaties in gebouwen een besparingspotentieel van 20-30 PJ mogelijk is. Het toepassen 

van EBS is hier bij een belangrijke pijler. 

 

De ontwikkeling van energiemonitoring- en managementsystemen heeft de afgelopen jaren niet stil 

gestaan; systemen zijn marktrijp, beter betaalbaar en maatwerkgericht instelbaar. Met behulp van 

deze systemen is het relatief eenvoudig om concrete aanpassingen/acties door te voeren die 

kunnen leiden tot forse energie- en daarmee kostenbesparingen binnen een gebouw. 

 

Beleidsvoornemen 

De Ministeries van EZ, BZK en IenM hebben het voornemen EBS op te nemen in de Erkende 

maatregelenlijsten (EML’s) van het Activiteitenbesluit artikel 2.15 van de Wet milieubeheer.  

Deze aangepaste EML’s moeten 1 januari 2018 van kracht worden. Het gaat om alle 

utiliteitsgebouwen in Nederland die vallen onder de Wet milieubeheer – en een energieverbruik 

van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas of meer per jaar hebben en vallen onder de Regeling 

energieprestatie gebouwen.  

 

Het doel hierbij is:  

- dat op gebouwniveau het werkelijk energiegebruik bekend is en kan worden geanalyseerd, 

door middel van een zogenoemd EBS (hardware en software); 

- dat veelal eenvoudige besparingsmaatregelen vervolgens in beeld kunnen komen om de 

grootste energieverspillingen aan te pakken;  

- dat de beoogde maatregel van toepassing is als aanvullingen op 1ste, 2de en 3de lichting 

EML voor gebouwen. Voor gebouwen met een minimum gebruik van 50.000 kWh en/of 

25.000 m3 is deze maatregel dan van toepassing;  

- dat deze maatregel gericht is op het voorkomen van de grootste energieverspillingen die zich 

in een gebouw kunnen voordoen en die zich binnen 5 jaar terugverdienen. 

 

 

1 1 Energiemanagementsystemen in de utiliteitsbouw, M. Menkveld, ECN, 15-6-2016 

https://www.ecn.nl/publicaties/PdfFetch.aspx?nr=ECN-N--16-003 
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2 Uitgangspunten en onderzoekaanpak 

Alle gehanteerde gegevens (referentiegebouwen, energietarieven) zijn in overleg met de 

opdrachtgever vastgesteld. Er is geen gebruik gemaakt van specifieke tekeningen van de 

projecten.  

2.1 Definitie en selectie energie registratie- en bewaking (management) 

systemen 

Omdat de diverse functies in EBS software/diensten variëren is door IenM een éénduidige definitie 

opgesteld voor alle gebouwen die tot de werkingssfeer van de Wet milieubeheer behoren en onder 

de Regeling Energieprestatie gebouwen vallen. 

 

Definitie van EBS voor EML 

1. Ieder gebouw (dat beschikt over energieverbruiksmeters op gebouwniveau) behoort het 

energiegebruik te (laten) monitoren en analyseren door middel van een geautomatiseerd 

systeem (hardware & software). Hetzij omdat er reeds een gebouwbeheerssysteem is, een 

slimme meter is (of kan worden) geïnstalleerd of via andere apparatuur of tussenmeters die 

deelverbruiken monitort.  

Het minimale niveau van registratie is op hoofdmeterniveau voor zowel gas en elektra, 

inclusief de energiestromen als stadsverwarming en eigen opwek van (duurzame) energie. 

Het niveau voor elektra is minimaal het energieverbruik per kwartier (kwartierwaarden) en 

voor gas het energieverbruik per uur (uurwaarden). Dit conform de gemaakte afspraken over 

het doorzenden van data vanuit de slimme meter. 

 

2. Van de gebouweigenaar, beheerder of de huurder wordt verwacht dat deze het 

energiegebruik minimaal op de volgende zaken managet:  

a. Voorkom dat de verwarming en/of mechanische ventilatie buiten gebruikstijd 

functioneert op het temperatuurniveau tijdens gebruikstijd, door het zo nodig beter 

instellen van de ingestelde binnentemperatuur en opstarttijden van klimaat- en 

verwarmingsinstallaties afgestemd op de gebruikstijden van gebouw(delen)en opstarten 

van stookinstallaties op gebruikstijden. Minimaal wordt het energiegebruik vastgelegd 

dat varieert over de dag, de week en het jaar. Hiertoe dient een jaarlijkse rapportage te 

worden gemaakt. 

b. Voorkom dat koeling en verwarming gelijktijdig functioneren door het zo nodig afstellen 

in relatie tot elkaar. Houd bij het instellen rekening met de buitentemperatuur en 

weersomstandigheden.  

 

3. Van een gebouweigenaar/-beheerder/-gebruiker wordt verwacht dat men binnen de 

organisatie heeft vastgelegd wie verantwoordelijk is voor monitoringgegevens en dat hij of zij 

op geaggregeerd niveau (jaarlijkse rapportage ) aan het bevoegd gezag kan aantonen hoe het 

EBS functioneert op basis van ten minste punt 1 en 2. 

 

4. Indien 1. op een andere manier is ingevuld voor het gebouw, waarbij het ook mogelijk is om 

aan 2. en 3. te voldoen, mag dit als alternatief dienen (ter goedkeuring van het bevoegd 

gezag).  
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Selectie van de EBS 

Op de markt zijn diverse EBS beschikbaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

heeft op haar website een uitgebreide omschrijving gemaakt van de diverse functionaliteiten die 

een EBS kan hebben. Grofweg vallen de functionaliteiten onder te verdelen in drie categorieën: 

meten, monitoring en post-processing. Zie onderstaande figuur voor een schematische weergave. 

 

 
Figuur 2.1 

Schematische weergave functionaliteiten EBS2 

 
  

 

2 http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/meerjarenafspraken-energie-effici%C3%ABntie/verplichtingen-

mja3/mee/energiemanagement/softwaresystemen/aan-de-slag 
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De kolom ‘meten’ bevat de meetdata van de hoofdmeter, submeters, weerdata, historische 

gegevens en overige externe bronnen. De kolom 'monitoring' omvat de wijze van data inlezen uit 

de kolom 'meten', de manier van dataopslag en alarmering.  

 

De kolom 'post-processing' bewerkt en analyseert de meetdata uit de kolommen 'meten' en 

'monitoring'. Post-processing levert inzicht in het beheer van uw energiecontract, produceert 

informatieve rapportages, levert input voor energie-audits en/of geeft feedback door bewust-

wording. Het optimaal afstemmen van de energievraag met de eigen energieopwekking (demand 

response) en/of het optimaliseren van de gebouwbeheersysteemregeling behoren ook in deze 

kolom. 

 

Gelet op de opgestelde definitie van IenM en de te berekenen besparingsmaatregelen zijn de 

volgende criteria opgesteld, onderverdeeld in basis functionaliteiten en verdiepende 

functionaliteiten. Deze zijn gebruikt om een selectie te maken uit de beschikbare EBS aangeleverd 

door RVO3 en om kostprijzen op te vragen bij de marktpartijen (zie bijlage I). 

 

Basis functionaliteiten 

- monitoring real/near time verbruik (monitoring); 

- advies optimaal inregelen installaties (post-processing); 

- real/near time dashboard (post-processing). 

 

Verdiepende functionaliteiten 

- uitlezen van het GBS (monitoring); 

- correlaties maken met het weer (post-processing); 

- alarmering (monitoring); 

- automatisch optimaal inregelen installaties via GBS (post-processing); 

- automatische acties en maatregelen uitvoeren (post-processing); 

- demand response (post-processing). 

 

Het uitlezen van een slimme meter (bijvoorbeeld via slimmemeterportaal.nl) is de meest basale 

vorm van inzicht in het energieverbruik. Naar onze mening kan je op basis hiervan enkel maatregel 

twee uitvoeren: het reduceren van nachtverlaging. De overige maatregelen kunnen op basis van 

een slimme meter niet uitgevoerd worden als gevolg van te weinig analyse mogelijkheden en/of te 

weinig terugkoppeling, immers een slimme meter geeft alleen de verbruiken en de 

buitentemperatuur weer, niet waarom er warmte wordt gevraagd. De slimme meter is alleen een 

zinvol hulpmiddel bij de minst complexe bedrijven. 

 

Aan de hand van de ontvangen kostprijzen, functionaliteiten en gevoerde gesprekken met de 

diverse marktpartijen zijn de functionaliteiten toegewezen aan de door te rekenen 

energiebesparende maatregelen. Door deze systematiek kan onafhankelijk van de aanbieder, 

objectief worden vastgesteld welke combinatie van functionaliteiten rendabel is om te passen. 

Bepalend hierin is de mogelijkheid om EBS-software te koppelen (lezen of lezen en schrijven) aan 

de GBS-software. Uit de marktverkenning volgt dat “lezen en schrijven” altijd tot extra modules of 

ICT-hulpmiddelen leidt, met een hogere investering. Wat het verschil in het basis en gewenst EBS 

verklaart.  

 

3 http://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/Leverancier%20en%20softwarefunctionaliteitsmatrix%20-

%20update%2015-06-2016.xlsx 
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In onderstaande tabel is het resultaat hiervan weergegeven. 

 
Tabel 2.1 

Schematische weergave maatregelen en functionaliteiten 

 Slimme meter / inzicht Basis 

energiemanagement 

Gewenst EBS, bijna alle 

functionaliteit 

1a Reductie bedrijfstijd met 1 uur 
 X X 

2a Extra nachtverlaging met 1 °C 
Y* X X 

3a Combinatie van maatregel 1a 

en 2c 
 X X 

4. Geoptimaliseerde 

weersafhankelijke regeling 
 Y* X 

5. Voorkomen gelijktijdig koelen  

en verwarmen 
  X 

6. Waterzijdig inregelen 
  Z** 

* = alleen mogelijk met extra investering in tijd en analyse door eigen medewerker 

** = alleen mogelijk in combinatie met aanvullend onderzoek, (bijv. thermografisch) en aanvullende werkzaamheden (het 

inregelen van de radiatoren). 

2.2 Gehanteerde energietarieven  

In de terugverdientijd methodiek wordt uitgegaan van marginale energietarieven, het tarief van de 

laatste m3 aardgas of kWh elektriciteit die gebruikt wordt. Dit marginale tarief geeft beter de 

werkelijke besparing weer (in euro’s) dan gemiddelde tarieven over het totale verbruik. Hierin 

worden geen vaste (aansluit)kosten meegenomen maar alleen de variabele kosten. De marginale 

aardgas- en elektriciteitsprijs bestaat uit de commodityprijs voor de energiedrager zelf plus 

energiebelasting en SDE opslag. Voor elektriciteit gelden verschillende tarieven voor piek- en 

daluren. Voor elektriciteit gelden ook afzonderlijke tarieven voor transport (systeemdiensten zijn 

per 2015 afgeschaft). 

 

Aardgas 

De leverprijs voor gas is gebaseerd op de groothandelsprijzen one year ahead4 in 2016 (0,14 

euro/m3). Uit ECN analyses in het verleden is gebleken dat de gasprijs voor eindgebruikers gelijk is 

aan een marge maal het gemiddelde van die groothandelsprijzen. Die (geschatte) marge5 is 

afhankelijk van de aansluitdruk: hoge druk 5%, middendruk 10%, lage druk grootverbruikers 10%, 

lage druk huishoudens 15%. Voor een basisschool die jaarlijks tussen de 0 en 170.000m3 aardgas 

gebruikt is dit 15%. Aanvullend worden daar nog de energiebelasting (0,25 euro/m3) en SDE 

opslag (0,01 euro/m3) bij opgeteld om totaal een marginaal tarief te krijgen in euro’s per 

m3 aardgas van 0,14*1,15 +0,25+0,01= 0,43 euro/m3 voor dit rekenvoorbeeld. 

 

In formule = gasprijs in euro/m3 = commodityprijs + marge commodity + energiebelasting + SDE-

opslag 

 

  

 

4 forwardprijzen van www.theice.com (niet algemeen beschikbaar) 

5 vergelijking met gegevens van http://www.senternovem.databank.nl/ (begin 2014) 
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Elektriciteit 

De leverprijs (commodity) voor elektriciteit is gebaseerd op de groothandelsprijzen forwards 2015 

Q2-Q4 en 2016 Q1 Piek6 (0,04012 euro/kWh) en de groothandelsprijs forwards 2015 Q2-Q4 en 

2016 Q1 Dal (0,02567 euro/kWh)7. De gehanteerde marge op groothandelsprijzen is voor alle 

categorieën gelijk op 15%8. De transportkosten zijn op basis van 2016 door Liander gehanteerde 

tarieven9. %. Aanvullend worden daar nog de energiebelasting en de SDE opslag bij opgeteld om 

totaal een marginaal tarief te krijgen. Hierbij wordt uitgegaan van de tariefstelling van de laatst 

verbruikte kWh. 

 

Voor een basisschool die jaarlijks tussen de 50.000 en 10.000.000kWh elektriciteit gebruikt is de 

piekbelasting op 90% vastgesteld. De marginale leverprijs 0,044 euro/kWh. Hier komt bij het 

transport voor elektriciteit (0,032 euro/kWh), de energiebelasting (0,013 euro/kWh) en SDE opslag 

(0,002 euro/kWh) om totaal een marginaal tarief te krijgen in euro’s per kWh elektriciteit van 

0,044+0,032+0,013+0,002= 0,091 euro/kWh voor dit rekenvoorbeeld. 

 

In formule = elektriciteitsprijs in euro/kWh = aandeel piek * (lever-piek + transporttarief normaal) + 

aandeel dal * (lever-dal + transporttarief laag) + systeemdiensten + energiebelasting + SDE-

opslag. 

 

In onderstaande tabel zijn de energietarieven weergegeven waarmee in deze studie gerekend is. 

 

Tabel 2.2 

Overzicht gehanteerde marginale energietarieven 

 School Kantoor Hotel 

Elektriciteit (€/kWh) 0,0913 0,0685 0,0642 

Aardgas (€/m3) 0,4274 0,4274 0,2310 

 

2.3 Energiebesparing en rentabiliteitsberekening 

Energiebesparing 

Ter bepaling wat de terugverdientijd is van een EBS wordt gerekend met het doorvoeren van een 

aantal energiebesparende maatregelen, welke getroffen worden als gevolg van monitoring van het 

energieverbruik. Voor iedere referentiesituatie is de energiebesparing en de bijbehorende baten 

per maatregel bepaald.  

 

De volgende maatregelen zijn verwerkt in het onderzoek. 

1. Bedrijfstijden klimaatinstallaties beter afstemmen op gebruikstijden gebouw.  

Besparing bij 1, 2 en 8 uur reductie van de bedrijfstijd (als nachtverlagingstijd). 

2. Nachtverlaging ruimtetemperatuur  

Besparing bij 1°C, 2°C en 5°C ten opzichte van de dagtemperatuur (in bedrijf). 

 

6 forwardprijzen van www.theice.com (niet algemeen beschikbaar) 

7 forwardprijzen van www.theice.com (niet algemeen beschikbaar) 

8 vergelijking met gegevens van leveringsprijzen Eneco en Essent via Gaslicht.com zakelijk (begin 2014) 

9 https://www.liander.nl/grootzakelijk/tarievenzoeker/tarieven-2016-grootzakelijke-klanten 
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3. Een combinaties van maatregel 1 en 2. 

Besparing bij onder meer 1 uur bedrijfstijd reductie en 1°C nachtverlaging. 

4. Weersafhankelijke regeling: aanvoertemperatuur cv-water afhankelijk van buitentemperatuur 

anders instellen. 

Besparing bij een delta Tw van 5°Cbij Te van -10°C. 

5. Instellen van een 'dode zone' tussen koelen en verwarmen en of vrije koeling in plaats van 

gelijktijdig koelen en verwarmen. 

6. Waterzijdig inregelen 

Besparing indien de gemiddelde binnentemperatuur 1 graad kan dalen. 

 
In het, in hoofdstuk 1 genoemde, onderzoek van ECN worden meer maatregelen genoemd die 

middels een energie registratie en bewakingssysteem kunnen worden geïdentificeerd. Deze 

additionele maatregelen zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Er is gekozen om uitsluitend aan 

te sluiten bij de maatregelen die reeds binnen de systematiek van de erkende maatregelen (dbo) 

zijn bepaald. 

 

De genoemde maatregelen zijn allemaal, uitgezonderd maatregel 6, uit te voeren door 

aanpassingen in de meet- en regeltechniek van de HVAC-installaties. Voor het realiseren van deze 

maatregelen worden verder geen aanvullende investeringen begroot. Uitgezonderd is maatregel 6, 

dit kan alleen uitgevoerd worden indien een installateur fysiek de betreffende radiatoren naloopt en 

opnieuw inregelt. Hiervoor zijn wel extra kosten opgenomen in de berekeningen. 

 

Rentabiliteitsberekening 

Ter bepaling van de rentabiliteit van de maatregelen is gebruik gemaakt van de rekenmethodiek 

door ECN is voorgeschreven bij de ontwikkelingen van de erkende maatregelen uit het 

Activiteitenbesluit.  

 

De terugverdientijd van een energiebesparende maatregel wordt berekend door de kosten van de 

investering te delen door de jaarlijkse baten: 

TVT = (Kinv – Subsidie +r) / (Benergie + Bexploitatie ). 

Waarin: 

Kinv  = investeringskosten; 

Subsidie = subsidie; 

r  = financieringslasten over die investering; 

Benergie  = besparing op energierekening; 

Bexploitatie= overige baten/kosten door verandering kosten onderhoud en beheer. 

 

De financieringslasten (r) is het rentepercentage over Kinv vermenigvuldigd met de looptijd van de 

financiering. Jaarlijks wordt er zoveel als de baten dat toelaat afgelost er wordt rente betaald over 

resterende financiering. Uitganspunt is dat de maatregelen volledig gefinancierd worden met 

vreemd vermogen. Dit resulteert in de volgende formule: 

 

rvreemd vermogen= som voor n=0 tot 5 (Kinv-((Benergie+Bexploitatie)*n))*rente%. 

 

Het rentepercentage is voor kortlopende leningen is door ECN vastgesteld op 5,79%. 
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N.B. 

De opbrengst van oude installaties en subsidies dienen, strikt genomen, meegenomen te worden 

in de berekening van de investeringskosten. Echter bij het maken van de erkende maatregellijsten 

kan geen rekening gehouden worden met subsidies en opbrengst oude installaties. Dit kan immers 

niet vooraf voor een hele sector worden vastgesteld, dus ze worden nul verondersteld.  

2.4 Vaststellen terugverdientijd per EBS  

Bepalend ter vaststelling van de terugverdientijd van het EBS zijn de volgende ingrediënten van 

belang.  

1. Energiebesparing 

2. Investeringskosten 

3. Maatgevende maatregel bepalend 

4. Optimalisatie van de besparing 

 
In deze paragraaf zetten wij de toegepaste uitgangspunten per ingrediënt overzichtelijk op een rij. 

 

Energiebesparing 

In paragraaf 2.3 zijn zes maatregelen genoemd, die op basis van een EBS getroffen kunnen 

worden. De bijdrage van iedere maatregel is afzonderlijk bepaald. Aanvullend is de bijdrage 

bepaald indien maatregel één en twee gecombineerd worden, dit is maatregel drie. De baten zijn 

enkel weergegeven in kubieke meter aardgasbesparing per jaar. Deze gasbesparing is gebaseerd 

op het referentiegebruik, voor de gekozen referentiesituatie. In hoofdstuk 3 wordt per referentie-

situatie toegelicht welke uitgangspunten gehanteerd zijn en wat daarbij het energieverbruik is.  

 

De energiebesparing die gerealiseerd wordt op het elektriciteitsverbruik is buiten beschouwing 

gelaten. De additionele besparingen die in het ECN onderzoek geïdentificeerd zijn, zijn eveneens 

buiten beschouwing gelaten. Het potentieel aan energiebesparing is hiermee conservatief 

(robuust) bepaald. 

 

Investeringskosten 

Tijdens de marktverkenning is aanvullend op de verkenning naar functionaliteiten geïnventariseerd 

wat de kosten zijn die behoren bij de functionaliteiten. In veel gevallen zijn de kosten vertaald naar 

eenmalige “aansluitkosten” en jaarlijkse abonnementskosten. In alle gevallen zijn de kosten 

geëxtrapoleerd naar vijfjaarlijkse kosten, immers de maatregel moet binnen vijf jaar terugverdiend 

zijn. Tot slot zijn de investeringskosten in een aantal specifieke gevallen aangevuld met 

investeringen die benodigd zijn om een maatregel te kunnen vaststellen of om een maatregel uit te 

kunnen laten voeren. Zie hiervoor de “Y” en de “Z” in tabel 2.1. 

 

Maatgevende maatregel bepalend 

Per referentiesituatie, per type EBS, per maatregel zijn de gasbaten berekend10. Vervolgens is aan 

de hand van de gegeven rekenmethodiek bepaald wat de terugverdientijd is per uitgevoerde 

maatregel (per referentiesituatie en type EBS). De maatregel met de hoogste terugverdientijd is 

aangemerkt als maatgevende maatregel. De maatgevende maatregel bepaalt of het EBS al dan 

niet rendabel is om uit te voeren. 
 

10 Conform BRL 9500-04 en de ISSO 75.1 is het huidige energieverbruik van het referentiegebouw bepaald. De 

berekeningen zijn uitgevoerd met de software van VABI EPA-U (versie 2.32). 



 

 

 

 R056088ab.00001.edj | versie 03_001| 16 maart 2017 14 

 

Optimalisatie van de besparing 

De laatste stap in het bepalen van de uitgangspunten en de voorwaarden waaronder de maatregel 

uitgevoerd kan worden, is het optimaliseren van de energiebaten.  

 

Bij het bepalen van de referentiesituaties zijn een aantal uitgangspunten toegepast. 

1. Op basis van het gemiddelde bouwjaar in een sector zijn de representatieve technische 

uitgangspunten bepaald, zoals bijvoorbeeld de isolatiegraad (zie verder hoofdstuk 3 tot en met 

5). 

2. Typerende kenmerken voor een sector, zoals bedrijfstijden, zijn bepalend voor het gemiddeld 

energieverbruik in een sector (bijv. hotels zijn 24/7 in bedrijf). 

3. Het absolute energieverbruik is afhankelijk van de omvang van het gebouw, zijnde m2 BVO. 

4. Het relatieve rendement (%/jaar) van een maatregel is niet afhankelijk van het BVO van het 

bedrijf. 

 

Bovenstaande uitgangspunten maken het mogelijk om de rekenresultaten te optimaliseren. 

Door het energieverbruik per m2 BVO uit de referentiesituatie ter gebruiken om het totale 

energieverbruik voor een kleiner of groter gebouw in de geoptimaliseerde referentiesituatie te 

bepalen. Vervolgens worden de berekende rendementen uit de referentiesituaties gebruikt om het 

jaarlijkse rendement in euro’s in de geoptimaliseerde (kleiner of groter BVO) te bepalen. De 

geoptimaliseerde maatgevende maatregelen worden vervolgens opgenomen in het EML-format. 
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3 Referentiegebouw 1: Onderwijsfunctie 

3.1 Gebouwindeling en dimensionering 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gebouwindeling de indeling in klimaatsectoren en worden 

de bouwkundige en installatietechnische kenmerken besproken. Voor het gebouw met 

onderwijsfunctie (school) is uitgegaan van een gebruiksoppervlakte van 2.000 m2. Hiermee valt het 

gemiddelde energiegebruik van het gebouw onder de wetgeving van het Activiteitenbesluit.  

 

Op basis van bovenstaand uitgangspunt is bij de berekeningen verder uitgegaan van het volgende 

gebouwvolume. 

- Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen. 

- Er is uitgegaan van één klimaatsector (alle ruimten dezelfde klimaatinstallatie). 

- Er is uitgegaan van 1.000 m2 begane grondvloer, grenzend aan een kruipruimte. 

- Er is uitgegaan van 1.000 m2 plat dak. 

- Er is uitgegaan van 31,6 m1 per gevel en in totaal 6 meter hoog, uitgaande van twee bouwlagen. 

- Er is uitgegaan van 50 % kozijn. Hiermee is er totaal voor het gebouw sprake van 379,5 m2 

gesloten gevel en 379,5 m2 gevel bestaande uit kozijn met glas, gelijkmatig verdeeld over de 

verschillende gevels. Alle gevels grenzend aan de buitenlucht (niet aan bijvoorbeeld andere 

verwarmde gebouwen of onverwarmde ruimten). Voor de oriëntatie is uitgegaan van noord, 

zuid, oost en west. 

 

De bouwkundige en installatietechnische kenmerken zijn bepaald op basis van het in de aanvraag 

opgegeven gas- en elektraverbruik in combinatie met bovengenoemde oppervlakten. De volgende 

bouwkundige uitgangspunten zijn bij de berekening aangehouden. 

- Uitgangspunt is gekozen op bouwjaar 1975. 

- De begane grondvloer is niet voorzien van thermische isolatie (Rc = 0,15 m2K/W). 

- Het platte dak is voorzien van circa 30 mm thermische isolatie (Rc = 0,97 m2K/W). 

- De gevel (spouwmuur) is voorzien van 10 mm thermische isolatie (Rc = 0,43 m2K/W). 

- De houten kozijnen zijn voorzien van enkel glas (Uglas + kozijn = 5,2 W/m2K). 

- Er is bij de berekeningen uitgegaan van een ongeïsoleerde deur (U = 3,4 W/m2K). 

- Er is uitgegaan van gesloten plafonds (systeemplafond; relevant in verband met minder 

gebruik van thermische massa). 

 

De volgende installatietechnische uitgangspunten zijn bij de berekening aangehouden. 

- De school wordt geventileerd op basis van natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer. 

- De warmteopwekking geschiedt met een weersafhankelijk geregelde HR-107 cv-ketel. Voor 

het temperatuurniveau van het water is uitgegaan van hoge temperatuur en per ruimte 

individuele regeling (thermostaat radiatorkranen).  

- Er is geen sprake van koeling in de beschouwde school. 

- Voor het warmwater is er bij de berekeningen uitgegaan van een HR-ketel met cv-boiler. De 

tappunten voor het warmwater zijn niet allemaal binnen 3 meter van de opwekker. 

- Er is geen sprake van opwekking van zonne-energie. 

- Er is uitgegaan van default parameters voor tapwatergebruik en ventilatievouden. 

- Voor de verlichting is uitgegaan van 11 W/m2 tijdens de gebruikstijd en geschakeld met 

vertrekschakeling op basis van een scheiding met een dag- en kunstlichtzone.  
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Voor het gebruik van de school is bij de berekeningen uitgegaan van de volgende organisatie 

uitgangspunten. 

- Het gebouw wordt gebruikt door 250 personen ( 8 m2 per persoon). 

- Gebruikstijd 50 weken per jaar en 1 zomermaand vakantie onderbreking. 

- Vijf dagen per week. 

- Gebruikstijd 8:00 – 20:00 uur (klimaatinstallatie afgestemd op gebruik). 

- Gebruikstijd 4:00 – 24:00 uur (klimaatinstallatie te lang in gebruik). 

- Binnenluchttemperatuur tijdens gebruikstijd: 21 °C. 

- Binnenluchttemperatuur buiten gebruikstijd: 19 °C. 

3.2 Resultaat huidige situatie 

In tabel 3.1 is aangegeven wat de resultaten zijn van de uitgevoerde berekeningen op basis van 

bovengenoemde kenmerken.  

 

Tabel 3.1 

Resultaat energetische situatie voor een onderwijsgebouw met kenmerken conform paragraaf 3.1 

Energielabel D (1,31) 

Gasverbruik voor gemiddeld klimaatjaar 32.111 m3 per jaar 

Elektraverbruik 93.602 kWh/jaar11 

Primaire energie 1.993.348 MJ/jaar 

 

 
Figuur 3.1 

Verdeling energiegebruik voor een onderwijsgebouw met kenmerken conform paragraaf 3.1 

 

11 Het elektraverbruik is hoger dan het gemiddelde uit het ECN rapport. In de berekeningen is uitgegaan van een 

gemiddeld verlichtingsniveau van 11W/m2. Dit is een reëel gemiddelde voor de onderwijsfunctie.  
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3.3 Effect tijdbesparende maatregelen 

Met het aanbrengen van een EBS systeem kan op hoofdlijnen inzichtelijk worden gemaakt wat het 

energieverbruik per uur is. Op basis van het inzicht dat het EBS-systeem geeft kan worden herleid 

of er sprake is van het onnodig aanstaan van bijvoorbeeld de verwarming. In de uitvraag zijn een 

aantal te beschouwen maatregelen aangegeven: 

1. Bedrijfstijden klimaatinstallaties beter afstemmen op gebruikstijden gebouw. Bereken de 

besparing bij 1, 2 en 8 uur reductie van de bedrijfstijd (als nachtverlagingstijd).  

2. Nachtverlaging ruimtetemperatuur Bereken de besparing bij 1, 2 en 5 graden ten opzichte van 

de dagtemperatuur (in bedrijf)  

3. Weersafhankelijke regeling: aanvoertemperatuur CV water afhankelijk van buitentemperatuur 

anders instellen.  

4. Instellen van een 'dode zone' tussen koelen en verwarmen en of vrije koeling in plaats van 

gelijktijdig koelen en verwarmen.  

5. Waterzijdig inregelen. Bereken de besparing indien de gemiddelde binnentemperatuur 1 graad 

kan dalen.  

 

In tabel 3.2 zijn de resultaten aangegeven van de uitgevoerde berekeningen voor een 

onderwijsfunctie met een omvang van circa 2.000 m2. 

 

Tabel 3.2 

Resultaten berekende besparing bij diverse aanpassingen in de regeling van het 

verwarmingssysteem voor een onderwijsgebouw van 2.000 m2. 

Maatregel 
Gasverbruik 

[m3 / jaar] 

Elektraverbruik 

[kWh / jaar] 

Gasbesparing 

[m3 / jaar] [ % ] 

Huidige situatie 35.219 52.352   

1a Reductie bedrijfstijd met 1 uur 34.893 52.228 326 0,9% 

1b Reductie bedrijfstijd met 2 uur 34.467 51.857 752 2,1% 

1c Reductie bedrijfstijd met 8 uur 30.922 57.302 4.297 12,2% 

2a Extra nachtverlaging met 1 °C 33.597 52.352 1.622 4,6% 

2b Extra nachtverlaging met 2 °C 32.009 52.352 3.210 9,1% 

2c Extra nachtverlaging met 5 °C 27.398 51.833 7.821 22,2% 

3a Combinatie van maatregel 1a en 2c  26.674 51.710 8.545 24,3% 

3b Combinatie van maatregel 1b en 2c 25.873 51.338 9.346 26,5% 

3c Combinatie van maatregel 1c en 2c 20.513 56.783 14.706 41,8% 

4. Geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling 33.488 52.352 1.731 4,9% 

5. Voorkomen gelijktijdig koelen en verwarmen 35.219 52.352 0 0,0% 

6. Verlaging gemiddelde binnentemperatuur met 1 °C 

over de gehele dag 
31.494 52.352 3.725 10,6% 
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Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt het volgende. 

- Er wel sprake kan zijn van een gasbesparing als er sprake is van een verdere nachtverlaging 

(maatregel 2) ten opzichte van de huidige referentiesituatie. Met een extra nachtverlaging van 

1 – 5 °C kan een gasbesparing van 5 tot 22 % worden behaald.  

- Indien er sprake is van zowel een verkorting van de bedrijfstijd als een grotere nachtverlaging 

zodat er een gasbesparing kan worden gerealiseerd. De besparing kan oplopen tot wel 42%.  

- Er sprake kan zijn van een gasbesparing indien het verwarmingssysteem wordt voorzien van 

een geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling. De berekende besparing betreft 4,9%. 

- Geen besparing door het voorkomen van gelijktijdig koelen en verwarmen. In het beschouwde 

schoolgebouw is geen koelsysteem aanwezig. 

- Er sprake kan zijn van een gasbesparing indien de gemiddelde ruimtetemperatuur (tijdens en 

buiten de gebruikerstijd) met 1 °C daalt. De berekende besparing betreft 10,6%. 
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4 Referentiegebouw 2: Kantoorfunctie 

4.1 Dimensionering en indeling klimaatsector 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gebouwindeling de indeling in klimaatsectoren en worden 

de bouwkundige en installatietechnische kenmerken besproken. Voor het gebouw met kantoor-

functie is uitgegaan van een gebruiksoppervlakte van 5.000 m2. Hiermee valt het gemiddelde 

energiegebruik van het gebouw onder de wetgeving van het Activiteitenbesluit.  

 

Op basis van bovenstaand uitgangspunt is bij de berekeningen verder uitgegaan van het volgende 

gebouwvolume. 

- Het gebouw bestaat uit vier bouwlagen. 

- Er is uitgegaan van één klimaatsector (alle ruimten dezelfde klimaatinstallatie). 

- Er is uitgegaan van 1.250 m2 begane grondvloer, grenzend aan een kruipruimte. 

- Er is uitgegaan van 1.250 m2 plat dak. 

- Er is uitgegaan van 35,4 m1 per gevel en in totaal 12 meter hoog, uitgaande van vier 

bouwlagen. 

- Er is uitgegaan van 30 % kozijn. Hiermee is er totaal voor het gebouw sprake van 1188 m2 

gesloten gevel en 510 m2 gevel bestaande uit kozijn met glas, gelijkmatig verdeeld over de 

verschillende gevels. Alle gevels grenzend aan de buitenlucht (niet aan bijvoorbeeld andere 

verwarmde gebouwen of onverwarmde ruimten). Voor de oriëntatie is uitgegaan van noord, 

zuid, oost en west. 

 

De bouwkundige en installatietechnische kenmerken zijn bepaald op basis van het in de aanvraag 

opgegeven gas- en elektraverbruik in combinatie met bovengenoemde oppervlakten. De volgende 

bouwkundige uitgangspunten zijn bij de berekening aangehouden. 

- Uitgangspunt is gekozen op bouwjaar 1975. 

- De begane grondvloer is niet voorzien van thermische isolatie (Rc = 0,15 m2K/W). 

- Het platte dak is niet voorzien van thermische isolatie (Rc = 0,22 m2K/W). 

- De gevel (spouwmuur) is niet voorzien van thermische isolatie (Rc = 0,36 m2K/W). 

- De houten kozijnen zijn voorzien van enkel glas (Uglas + kozijn = 5,2 W/m2K). 

- Er is bij de berekeningen uitgegaan van een ongeïsoleerde deur (U = 3,4 W/m2K). 

- Er is uitgegaan van gesloten plafonds (systeemplafond; relevant in verband met minder 

gebruik van thermische massa). 

 

De volgende installatietechnische uitgangspunten zijn bij de berekening aangehouden: 

- Het kantoor wordt geventileerd op basis van mechanische toevoer en mechanische afvoer. 

Het systeem is voorzien van een warmteterugwinning via een warmtewiel. Debietregeling en 

recirculatie is in de berekening buiten beschouwing gelaten. 

- De warmteopwekking geschiedt met een weersafhankelijk geregelde HR-107 CV ketel. Voor 

het temperatuurniveau van het water is uitgegaan van hoge temperatuur en per ruimte 

individuele regeling (thermostaat radiatorkranen).  

- Er is sprake van koeling met koude opwekking via een compressiekoelmachine in het 

beschouwde kantoorgebouw. De distributie geschiedt door water (vloeistof). 

- Voor het warmwater is er bij de berekeningen uitgegaan van elektrische boilers. De 

leidinglengte voor het warmwater is korter dan 3 meter. 
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- Er is geen sprake van opwekking van zonne-energie. 

- Er is uitgegaan van default parameters voor tapwatergebruik en ventilatievouden. 

- Voor de verlichting is uitgegaan van 11 W/m2 en geschakeld met vertrekschakeling. De 

warmte van de armaturen wordt direct afgezogen via de spleten in het armatuur en het op 

onderdruk staan van het plenum boven het plafond. 

 

Voor het gebruik van het kantoorgebouw is bij de berekeningen uitgegaan van de volgende 

organisatie uitgangspunten. 

- Het gebouw wordt gebruikt door 300 personen ( 17 m2 per persoon). 

- Gebruikstijd 52 weken per jaar. 

- Vijf dagen per week. 

- Gebruikstijd 8:00 – 20:00 uur (klimaatinstallatie afgestemd op gebruik). 

- Gebruikstijd 4:00 – 24:00 uur (klimaatinstallatie te lang in gebruik). 

- Binnenluchttemperatuur tijdens gebruikstijd: 21 °C. 

- Binnenluchttemperatuur buiten gebruikstijd: 19 °C. 

- Er is rekening gehouden met een interne warmtelast door apparatuur van 3 W/m2. 

4.2 Resultaat huidige situatie 

In tabel 4.1 is aangegeven wat de resultaten zijn van de uitgevoerde berekeningen op basis van 

bovengenoemde kenmerken.  

 

Tabel 4.1 

Resultaat energetische situatie voor een kantoorgebouw met kenmerken conform paragraaf 4.1 

Energielabel E (1,58) 

Gasverbruik voor gemiddeld klimaatjaar 92.134 m3 per jaar 

Elektraverbruik 413.996 kWh/jaar 

Primaire energie 7.061.862 MJ/jaar 

 

 
Figuur 4.1 

Verdeling energiegebruik voor een kantoorgebouw met kenmerken conform paragraaf 4.1 
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4.3 Effect tijdbesparende maatregelen 

Met het aanbrengen van een EBS systeem kan op hoofdlijnen inzichtelijk worden gemaakt wat het 

energieverbruik per uur is. Op basis van het inzicht dat het EBS systeem geeft kan worden herleid 

of er sprake is van het onnodig aanstaan van bijvoorbeeld de verwarming. In de uitvraag zijn een 

aantal te beschouwen maatregelen aangegeven (gelijk aan de onderwijsfunctie). 

1. Bedrijfstijden klimaatinstallaties beter afstemmen op gebruikstijden gebouw. Bereken de 

besparing bij 1, 2 en 8 uur reductie van de bedrijfstijd (als nachtverlagingstijd).  

2. Nachtverlaging ruimtetemperatuur Bereken de besparing bij 1, 2 en 5 graden ten opzichte van 

de dagtemperatuur (in bedrijf). 

3. Weersafhankelijke regeling: aanvoertemperatuur CV water afhankelijk van buitentemperatuur 

anders instellen.  

4. Instellen van een 'dode zone' tussen koelen en verwarmen en of vrije koeling in plaats van 

gelijktijdig koelen en verwarmen.  

5. Waterzijdig inregelen. Bereken de besparing indien de gemiddelde binnentemperatuur 1 graad 

kan dalen.  

 

In tabel 4.2 zijn de resultaten aangegeven van de uitgevoerde berekeningen voor een 

kantoorgebouw met een omvang van circa 5.000 m2. 

 
Tabel 4.2 

Resultaten berekende besparing bij diverse aanpassingen in de regeling van het verwarmings-

systeem voor een kantoorgebouw van 5.000 m2. 

Maatregel 
Gasverbruik 

[m3 / jaar] 

Elektraverbruik 

[kWh / jaar] 

Gasbesparing 

[m3 / jaar] [ % ] 

Huidige situatie 97.553 295.935   

1a Reductie bedrijfstijd met 1 uur 96.799 288.749 754 0,8% 

1b Reductie bedrijfstijd met 2 uur 95.661 280.883 1.892 1,9% 

1c Reductie bedrijfstijd met 8 uur 87.901 255.520 9.652 9,9% 

2a Extra nachtverlaging met 1 °C 93.037 295.935 4.516 4,6% 

2b Extra nachtverlaging met 2 °C 88.621 295.935 8.932 9,2% 

2c Extra nachtverlaging met 5 °C 76.068 295.287 21.485 22,0% 

3a Combinatie van maatregel 1a en 2c  73.976 288.107 23.577 24,2% 

3b Combinatie van maatregel 1b en 2c 71.722 279.586 25.831 26,5% 

3c Combinatie van maatregel 1c en 2c 58.321 253.575 39.232 40,2% 

4. Geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling 92.675 295.935 4.878 5,0% 

5. Voorkomen gelijktijdig koelen en verwarmen 94.782 295.935 2.771 2,8% 

6. Verlaging gemiddelde binnentemperatuur met 1 °C 

over de gehele dag 
86.625 295.935 10.928 11,2% 
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Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt: 

- Dat er sprake kan zijn van een gasbesparing, indien er sprake is van een verdere 

nachtverlaging (maatregel 2) ten opzichte van de huidige referentiesituatie. Met een extra 

nachtverlaging van 1 – 5 °C kan een gasbesparing van 5 tot 22% worden behaald.  

- Indien er sprake is van zowel een verkorting van de bedrijfstijd als een grotere nachtverlaging 

de besparing kan oplopen tot wel 40%.  

- Er sprake kan zijn van een gasbesparing, indien het verwarmingssysteem wordt voorzien van 

een geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling. De berekende besparing betreft 5,0%. 

- Er sprake kan zijn van een gasbesparing van 2,8% bij het verhogen van de combinatie van het 

systeemrendement en het warmteafgifterendement met 2,5% (85,5% wordt 88,0%).  

- Er sprake kan zijn van een gasbesparing indien de gemiddelde ruimtetemperatuur (tijdens en 

buiten de gebruikerstijd) met 1 °C daalt. De berekende besparing betreft 10,9%. 
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5 Referentiegebouw 3: Logiesfunctie 

5.1 Dimensionering en indeling klimaatsector 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gebouwindeling de indeling in klimaatsectoren en worden 

de bouwkundige en installatietechnische kenmerken besproken. Voor het gebouw met 

logiesfunctie is uitgegaan van een gebruiksoppervlakte van 10.000 m2. Hiermee valt het 

gemiddelde energiegebruik van het gebouw onder de wetgeving van het Activiteitenbesluit.  

 

Op basis van bovenstaand uitgangspunt is bij de berekeningen verder uitgegaan van het volgende 

gebouwvolume. 

- Het gebouw bestaat uit acht bouwlagen. 

- Er is uitgegaan van één klimaatsector (alle ruimten dezelfde klimaatinstallatie). 

- Er is uitgegaan van 1.250 m2 begane grondvloer, grenzend aan een kruipruimte. 

- Er is uitgegaan van 1.250 m2 plat dak. 

- Er is uitgegaan van 35,4 m1 per gevel en in totaal 24 meter hoog, uitgaande van acht 

bouwlagen. 

- Er is uitgegaan van 25 % kozijn. Hiermee is er totaal voor het gebouw sprake van 2.546 m2 

gesloten gevel en 849 m2 gevel bestaande uit kozijn met glas, gelijkmatig verdeeld over de 

verschillende gevels. Alle gevels grenzend aan de buitenlucht (niet aan bijvoorbeeld andere 

verwarmde gebouwen of onverwarmde ruimten). Voor de oriëntatie is uitgegaan van noord, 

zuid, oost en west. 

 

De bouwkundige en installatietechnische kenmerken zijn bepaald op basis van het in de aanvraag 

opgegeven gas- en elektraverbruik in combinatie met bovengenoemde oppervlakten. De volgende 

bouwkundige uitgangspunten zijn bij de berekening aangehouden. 

- Uitgangspunt is gekozen op bouwjaar 1975. 

- De begane grondvloer is niet voorzien van thermische isolatie (Rc = 0,15 m2K/W). 

- Het platte dak is niet voorzien van thermische isolatie (Rc = 0,22 m2K/W). 

- De thermische kwaliteit van de gevel is bepaald op basis van bouwjaar (Rc = 0,43 m2K/W). 

- De houten kozijnen zijn voorzien van dubbel glas (Uglas + kozijn = 2,9 W/m2K). 

- Er is bij de berekeningen uitgegaan van een ongeïsoleerde deur (U = 3,4 W/m2K). 

- Er is uitgegaan van gesloten plafonds (systeemplafond; relevant in verband met minder 

gebruik van thermische massa). 

 

De volgende installatietechnische uitgangspunten zijn bij de berekening aangehouden. 

- Het hotel (logiesfunctie) wordt geventileerd op basis van natuurlijke toevoer en mechanische 

afvoer.  

- De warmteopwekking geschiedt met een weersafhankelijk geregelde HR-107 CV ketel. Voor 

het temperatuurniveau van het water is uitgegaan van hoge temperatuur en per ruimte 

individuele regeling (thermostaat radiatorkranen).  

- Er is sprake van koeling met koude opwekking via een compressiekoelmachine in het 

beschouwde kantoorgebouw. De distributie geschiedt door water (vloeistof). 

- Voor het warmwater is er bij de berekeningen uitgegaan van een HR-ketel met cv-boiler. De 

tappunten voor het warmwater zijn aangesloten op een niet-geïsoleerde circulatieleiding. 

- Er is geen sprake van opwekking van zonne-energie. 
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- Er is uitgegaan van default parameters voor tapwatergebruik en ventilatievouden. 

- Voor de verlichting is uitgegaan van 12 W/m2 en geschakeld met vertrekschakeling. De 

warmte van de armaturen wordt direct afgezogen via de spleten in het armatuur en het op 

onderdruk staan van het plenum boven het plafond. 

 

Voor het gebruik van het kantoorgebouw is bij de berekeningen uitgegaan van de volgende 

organisatie uitgangspunten. 

- Het gebouw wordt gebruikt door 400 personen ( 25 m2 per persoon). 

- Gebruikstijd 52 weken per jaar. 

- Zeven dagen per week; 

- Gebruikstijd 8:00 – 20:00 uur (klimaatinstallatie afgestemd op gebruik). 

- Gebruikstijd 4:00 – 24:00 uur (klimaatinstallatie te lang in gebruik). 

- Binnenluchttemperatuur tijdens gebruikstijd: 21 °C. 

- Binnenluchttemperatuur buiten gebruikstijd: 19 °C. 

- Er is rekening gehouden met een interne warmtelast door apparatuur van 3 W/m2. 

5.2 Resultaat huidige situatie 

In tabel 5.1 is aangegeven wat de resultaten zijn van de uitgevoerde berekeningen op basis van 

bovengenoemde kenmerken.  

 

Tabel 5.1 

Resultaat energetische situatie voor een kantoorgebouw met kenmerken conform paragraaf 5.1 

Energielabel E (1,56) 

Gasverbruik voor gemiddeld klimaatjaar 293.367 m3 per jaar 

Elektraverbruik 925.905 kWh/jaar 

Primaire energie 18.864.544 MJ/jaar 

 

 
Figuur 5.1 

Verdeling energiegebruik voor een kantoorgebouw met kenmerken conform paragraaf 5.1 
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5.3 Effect tijdbesparende maatregelen 

Met het aanbrengen van een EBS systeem kan op hoofdlijnen inzichtelijk worden gemaakt wat het 

energieverbruik per uur is. Op basis van het inzicht dat het EBS systeem geeft kan worden herleid 

of er sprake is van het onnodig aanstaan van bijvoorbeeld de verwarming.  

 

In de uitvraag zijn een aantal te beschouwen maatregelen aangegeven (gelijk aan de onderwijs-

functie). 

1. Bedrijfstijden klimaatinstallaties beter afstemmen op gebruikstijden gebouw. Bereken de 

besparing bij 1, 2 en 8 uur reductie van de bedrijfstijd (als nachtverlagingstijd).  

2. Nachtverlaging ruimtetemperatuur Bereken de besparing bij 1, 2 en 5 graden ten opzichte van 

de dagtemperatuur (in bedrijf). 

3. Weersafhankelijke regeling: aanvoertemperatuur cv-water afhankelijk van buitentemperatuur 

anders instellen.  

4. Instellen van een 'dode zone' tussen koelen en verwarmen en of vrije koeling in plaats van 

gelijktijdig koelen en verwarmen.  

5. Waterzijdig inregelen. Bereken de besparing indien de gemiddelde binnentemperatuur 1 graad 

kan dalen.  

 

In tabel 5.2 zijn de resultaten aangegeven van de uitgevoerde berekeningen voor een hotel met 

een omvang van circa 10.000 m2. 

 

Tabel 5.2 

Resultaten berekende besparing bij diverse aanpassingen in de regeling van het verwarmings-

systeem voor een hotel van 10.000 m2. 

Maatregel 
Gasverbruik 

[m3 / jaar] 

Elektraverbruik 

[kWh / jaar] 

Gasbesparing 

[m3 / jaar] [ % ] 

Huidige situatie 318.457 658.862   

1a Reductie bedrijfstijd met 1 uur 306.713 641.855 11.744 3,7% 

1b Reductie bedrijfstijd met 2 uur 294.898 623.290 23.559 7,4% 

1c Reductie bedrijfstijd met 8 uur 234.946 421.954 83.511 26,2% 

2a Extra nachtverlaging met 1 °C 305.443 659.314 13.014 4,1% 

2b Extra nachtverlaging met 2 °C 300.343 659.314 18.114 5,7% 

2c Extra nachtverlaging met 5 °C 285.250 659.314 33.207 10,4% 

3a Combinatie van maatregel 1a en 2c  275.885 641.855 42.572 13,4% 

3b Combinatie van maatregel 1b en 2c 259.505 623.290 58.952 18,5% 

3c Combinatie van maatregel 1c en 2c 181.799 419.361 136.658 42,9% 

4. Geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling 304.370 658.862 14.087 4,4% 

5. Voorkomen gelijktijdig koelen en verwarmen 310.453 658.862 8.004 2,5% 

6. Verlaging gemiddelde binnentemperatuur met 1 °C 

over de gehele dag 
288.087 658.862 30.370 9,5% 
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Op basis van het uitgevoerde onderzoek blijkt: 

- Dat de gasbesparing door het verkorten van de bedrijfstijd varieert van 4 – 26%. Er is minder 

verlichting aangeschakeld, minder gebruik tapwater, minder gebruik ventilatie, etc. 

- Dat de gasbesparing door het verder verlagen van de nachttemperatuur varieert van 4 – 10%.  

- Dat de gasbesparing door het verder verlagen van de nachttemperatuur in combinatie met het 

verkorten van de bedrijfstijd varieert van 13 – 43%.  

- Dat er sprake kan zijn van een gasbesparing indien het verwarmingssysteem wordt voorzien 

van een geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling. De berekende besparing betreft 4,4%. 

- Dat er sprake kan zijn van een gasbesparing van 2,5% bij het verhogen van de combinatie van 

het systeemrendement en het warmteafgifterendement (85,5% wordt 88,0%).  

- Dat er sprake kan zijn van een gasbesparing indien de gemiddelde ruimtetemperatuur (tijdens 

en buiten de gebruikerstijd) met 1 °C daalt. De berekende besparing betreft 9,5%. 
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6 Resultaat berekening terugverdientijden 

In dit hoofdstuk beschrijven we in paragraaf 6.1 de maatgevende maatregelen voor de gekozen 

referentiesituaties en gekozen EBS. In paragraaf 6.2 geven we vervolgens de resultaten van de 

optimalisaties. 

6.1 Maatgevende maatregelen 

In onderstaande figuur zijn de maatgevende maatregelen per referentiesituatie, per EBS 

omkaderd.  

 
Figuur 6.1 

Resultaat berekening terugverdientijden, en visualisatie maatgevende maatregelen 

 

Slimmer meter en investering eigen tijd 

Het slim gebruiken van een slimme meter geeft je de mogelijkheid om één van de zes maatregelen 

door te voeren (zie hoofdstuk 2). Hiervoor is wel extra eigen investering (3 uur per maand à € 45,-

/uur) nodig zijnde analysetijd. Het EBS is rendabel zodra er ten minste 1°C nachtverlaging 

gerealiseerd wordt bij een school met een BVO groter dan 2.000 m2. 
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Basis energiemanagementsysteem 

Voor scholen is het basis EBS rendabel indien er ten minste 2°C nachtverlaging gerealiseerd 

kunnen worden. Optimalisatie van een weersafhankelijk regeling (door goed inregelen) is alleen 

mogelijk indien er extra tijd geanalyseerd wordt. Het basis EBS voorziet niet in een aanvullende 

module. Dit is voor scholen niet rendabel. 

 

Voor kantoren en hotels is het basis EBS (inclusief aanvullende investering in tijd: 3 uur per maand 

à € 45,-/uur) rendabel. Dit zijn gebouwen met een BVO groter dan 5.000m2 waar geen GBS 

aanwezig is. 

 

Gewenste energiemanagementsysteem 

De maatgevende maatregel voor het gewenste EBS is het al dan niet kunnen realiseren van 1°C 

extra verlaging van de binnentemperatuur door middel van het waterzijdig inregelen van de 

aanwezige radiatoren (extra investering voor onderzoek en werkzaamheden eenmalig circa 

€ 7.500,-). De meer investeringen in dit systeem, waarbij een software matige koppeling is 

voorzien met het GBS, is rendabel voor hotels met een BVO groter dan 10.000 m2 BVO. 

 

NB. Handhandhaving kan de toepassing van alle maatregelen controleren door tijdens het gesprek 

met de ondernemer de instellingen in het klokthermostaat, de stooklijn, de instellingen in het GBS, 

te controleren en dit te combineren met zichtbare gegevens uit het dashboard van het EBS. 

Tevens bieden offertes en facturen voor (extra) onderhoud en uitgevoerde werkzaamheden door 

derden input voor het actief omgaan met de informatie uit EBS. 
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6.2 Optimalisatie van de maatgevende maatregelen 

Conform de methodiek beschreven in hoofdstuk 2.4 zijn de maatgevende maatregelen 

geoptimaliseerd. In onderstaande figuur zijn de resultaten hiervan weergegeven. 

 
Figuur 6.2 

Resultaat optimalisatie terugverdientijden 

 

Slimmer meter en investering eigen tijd 

Het slim gebruiken van een slimme meter is voor de referentiesituatie school geoptimaliseerd voor 

een minimaal BVO van 1.500 m2. Kleinere scholen vallen dan niet meer onder de Wet 

milieubeheer en de verplichting vanuit het Activiteitenbesluit ( < 25.000 m3/jaar). Individuele 

gevallen met een dusdanig hoog verbruik per m2, en wel binnen het wettelijk kader vallen, kunnen 

naar verwachting beter andere maatregelen treffen.  

 

Basis energiemanagementsysteem 

Voor scholen is het basis EBS rendabel indien er ten minste 2°C nachtverlaging gerealiseerd kan 

worden. De maatregel is verder geoptimaliseerd voor een BVO vanaf 1.900 m2.  

 

Ook voor kantoren zonder GBS geldt dat het basis EBS rendabel is indien er ten minste 2°C 

nachtverlaging gerealiseerd kan worden bij een BVO vanaf 1.900 m2. De meerinvestering (in tijd) 

voor de analyse, interpretatie en optimalisatie van de weersafhankelijke regeling is rendabel bij 

kantoren zonder GBS met een BVO vanaf 4.000 m2.  
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Gewenste energiemanagementsysteem 

De maatgevende maatregel voor het gewenste EBS is het al dan niet kunnen realiseren van 1°C 

extra verlaging van de binnentemperatuur door het waterzijdig inregelen van de aanwezige 

radiatoren. De meer investeringen in dit systeem, waarbij een software matige koppeling is 

voorzien met het GBS, is geoptimaliseerd voor kantoren met een GBS en een gebouwoppervlakte 

groter dan 7.500 m2 BVO. 
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7 Conclusie en discussie 

7.1 Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat het doorvoeren van een systeem voor energie registratie- en bewaking 

(management) altijd rendabel is binnen de kaders van de erkende maatregellijsten 

(Activiteitenbesluit Milieubeheer) onder de voorwaarden genoemd in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 7.1 

Voorwaarden EBS als EML 

Type EBS 
EBS 1 

(monitoring verbruik & 

dashboard) 

EBS 2 

(EBS 1 + correlaties met 

het weer, alarmering, 

advies optimaal inregelen 

installaties) 

EBS 3 

(EBS 2 + automatisch 

optimaal inregelen 

installaties via GBS, 

automatische acties en 

maatregelen) 

Voorwaarden 

Oppervlakte 

(onderwijsfunctie, 

kantoorfunctie & 

logiesfunctie) 

> 1.500 m2 > 4.000 m2  
a) > 7.500 m2  

b) > 10.000 m2  

Verbruik in m3 

aardgasequivalenten 
> 25.000 > 75.000 

a) > 140.000 < 170.000 

b) > 170.000 

Technische 

randvoorwaarde 
  GBS aanwezig 

Maatgevende maatregel 
Extra nachtverlaging met 1 

°C 

Geoptimaliseerde 

weersafhankelijke regeling 

Verlaging gemiddelde 

binnentemperatuur met 1 

°C over de gehele dag 

Overige maatregelen - 
Reductie bedrijfstijd 

Extra nachtverlaging 

Reductie bedrijfstijd 

Extra nachtverlaging 

Geoptimaliseerde 

weersafhankelijke regeling 

Voorkomen gelijktijdig 

koelen en verwarmen 

 

De terugverdientijd van de EBS maatregel zal in de praktijk korter zijn door het feit dat, omwille van 

robuustheid van de maatregel, uitsluitend is gerekend met de maatgevende maatregel. De 

besparingen van de overige maatregelen zullen een positief effect op de terugverdientijd hebben. 

Daarnaast zijn de besparingen uitsluitend gebaseerd op het gasverbruik, ook de baten ten 

gevolgen van elektriciteit besparingen zullen een positief effect op de terugverdientijd hebben. 

7.2 Discussie 

Om de robuustheid van de resultaten te toetsen gaan wij in de discussie nader in op de mogelijke 

effecten van de omvang van het gebouw (zeer grote vloeroppervlakte) en het energielabel van het 

gebouw (zeer goede thermisch isolatie). Daarnaast gaan we in op de effecten van de door ons 

uitgevoerde aanpassingen in de referentiesituatie. Tot slot gaan we kort in op de (on)mogelijk-

heden voor vertalingen naar andere gebruiksfuncties. 
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Effect van oppervlak en energielabel 

Voor de berekeningen van een kantoorgebouw is aanvullend gekeken naar een groot 

kantoorgebouw (20.000 m2) en naar een kantoorgebouw (5.000 m2) met goede thermische isolatie 

(Rc = 3,5 m2K/W en HR++ glas).  

 
In de volgende tabellen staan de resultaten. 

 
Tabel 7.2 

Resultaten berekende besparing bij diverse aanpassingen in de regeling van het verwarmings-

systeem voor een kantoorgebouw van 20.000 m2. 

Maatregel 
Gasverbruik 

[m3 / jaar] 

Elektraverbruik 

[kWh / jaar] 

Gasbesparing 

[m3 / jaar] [ % ] 

Huidige situatie 297.458 1.182.999   

1a Reductie bedrijfstijd met 1 uur 294.564 1.154.302 2.894 1,0% 

1b Reductie bedrijfstijd met 2 uur 291.042 1.122.830 6.416 2,2% 

1c Reductie bedrijfstijd met 8 uur 263.444 1.026.659 34.014 11,4% 

2a Extra nachtverlaging met 1 °C 283.206 1.182.999 14.252 4,8% 

2b Extra nachtverlaging met 2 °C 269.317 1.182.999 28.141 9,5% 

2c Extra nachtverlaging met 5 °C 230.106 1.180.407 67.352 22,6% 

3a Combinatie van maatregel 1a en 2c  223.237 1.149.116 74.221 25,0% 

3b Combinatie van maatregel 1b en 2c 216.296 1.117.644 81.162 27,3% 

3c Combinatie van maatregel 1c en 2c 172.322 1.018.881 125.136 42,1% 

4. Geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling 282.585 1.182.999 14.873 5,0% 

5. Voorkomen gelijktijdig koelen en verwarmen 289.008 1.182.999 8.450 2,8% 

6. Verlaging gemiddelde binnentemperatuur met 1 °C 

over de gehele dag 
263.053 1.182.999 34.405 11,6% 

 
Tabel 7.3 

Resultaten berekende besparing bij diverse aanpassingen in de regeling van het verwarmings-

systeem voor een kantoorgebouw van 5.000 m2 maar met goede isolatie. 

Maatregel 
Gasverbruik 

[m3 / jaar] 

Elektraverbruik 

[kWh / jaar] 

Gasbesparing 

[m3 / jaar] [ % ] 

Huidige situatie 20.207 325.294   

1a Reductie bedrijfstijd met 1 uur 19.373 289.697 834 4,1% 

1b Reductie bedrijfstijd met 2 uur 18.803 281.872 1.404 6,9% 

1c Reductie bedrijfstijd met 8 uur 14.319 258.159 5.888 29,1% 

2a Extra nachtverlaging met 1 °C 18.699 296.853 1.508 7,5% 

2b Extra nachtverlaging met 2 °C 17.585 296.204 2.622 13,0% 

2c Extra nachtverlaging met 5 °C 14.482 296.204 5.725 28,3% 

3a Combinatie van maatregel 1a en 2c  13.789 289.049 6.418 31,8% 

3b Combinatie van maatregel 1b en 2c 13.027 281.224 7.180 35,5% 

3c Combinatie van maatregel 1c en 2c 8.202 257.040 12.005 59,4% 

4. Geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling 19.197 325.294 1.010 5,0% 

5. Voorkomen gelijktijdig koelen en verwarmen 19.633 325.294 574 2,8% 

6. Verlaging gemiddelde binnentemperatuur met 1 °C 

over de gehele dag 
17.090 296.204 3.117 15,4% 
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Op basis van deze aanvullende berekeningen constateren wij dat: 

- de mate van isolatie van een gebouw positief bepalend is voor het rendement van een 

maatregel; 

- het bruto vloeroppervlak van een gebouw niet bepalend is voor het procentuele rendement 

van een maatregel. 

-  

Energieverbruik per m2 BVO door LBP|SIGHT is hoger dan door ECN aangegeven 

In ons onderzoek zijn we voor de referentiesituaties uitgegaan van onze kennis en ervaring uit 

onze adviespraktijk. Zo heeft LBP|SIGHT in het verleden vele onderzoeken verricht naar het 

binnenklimaat bij scholen, hebben we diverse energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd bij 

kantoren en hotelketens onder meer conform de EED-richtlijn.  

Desalniettemin is het energieverbruik in de referentiesituaties getoetst aan het energieverbruik per 

m2 BVO zoals door ECN12 vastgesteld. Hieruit volgt dat wij hogere verbruiken per m2 BVO hebben 

gehanteerd. Gelet op de gekozen referenties zijn wij niet van mening dat de gehanteerde 

verbruiken veel afwijken van de praktijk. In onderstaande tabel is dit samenvattend weergegeven. 

 

Tabel 7.4 

Verantwoording energieverbruik per m2 BVO 

Referentiesituatie ECN LBP|SIGHT +/- 

School van 2.000 m2 BVO 15,0 m3/m2  17,6 m3/m2 17 % 

Kantoor van 5.000 m2 BVO 17,0 m3/m2 19,5 m3/m2 15 % 

Hotel van 10.000 m2 BVO 25,0 m3/m2 31,9 m3/m2 27 % 

 

  

 

12 ECN, Ontwikkeling energiekentallen utiliteitsgebouwen, kenmerk ECN-E--15-068, d.d. 2016 
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Generieke toepasbaarheid resultaten 

Bij de binnen het onderzoek betrokken gebruiksfuncties is sprake van een standaardverdeling van 

het energieverbruik (gebouw gebonden en gebruik gebonden). De resultaten zijn waarschijnlijk 

representatief voor gebruiksfuncties met een soortgelijke verdeling (bijvoorbeeld zorg). De 

resultaten zijn niet zonder aanvullend onderzoek representatief voor gebruiksfuncties met een 

afwijkende verdeling (bijvoorbeeld industrie) of matig verwarmde gebouwen (bedrijfshallen). Indien 

er sprake is van combinatiefuncties zijn de resultaten alleen representatief voor het gelijksoortige 

deel en dient dit ook van een afzonderlijk meter voorzien te zijn. 

 

 

 

LBP|SIGHT BV 

 
 

T.W. (Thijs) van Rossum BSc ing. H.J. (Erik) de Jong 

  

 
ing. J.B. (Jeannette) Levels-Vermeer 
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Bijlage I  

Geconsulteerde marktpartijen  
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Geconsulteerde marktpartijen 

Geconsulteerde marktpartijen 

De volgende marktpartijen hebben functionaliteiten doorgegeven: 

1. Slimme meter 

2. Energy Profiler (Sweco) 

3. Erbis en ErbinsOnline (Van Beek) 

4. eSight (SunSolutions) 

5. EnergyAlert (Oblivion) 

6. Smart Energy Software (I-real) 

7. Eview (Innax) 

 

Toelichting kostenindicatie EBS 

De genoemde marktpartijen zijn gevraagd om per functionaliteit aan te geven welke kosten hierbij 

horen. Uit de ontvangen offertes blijkt dat er zeer divers wordt omgegaan met de kostprijs bepaling 

voor een EBS uitgangspunt is altijd omvang en diepgang van de geboden functionaliteiten. Enkele 

voorbeelden: 

- Installatiekosten (al dan niet inclusief advieskosten door de aanbieder) 

- Abonnementskosten (ook hierbinnen differentiatie bijvoorbeeld basic of advanced) 

- Hardware kosten (tussenmeters, communicatieapparatuur, ed) 

- Kosten per meetpunt of datapunten (bijvoorbeeld slimme meter of anders) 

- Kosten per (aanvullende) module of tool 

- Kosten per (maatwerk) dashboard en/of rapportages 

- Kosten voor trainingen van medewerkers 

- Kosten voor extra diensten (analyses, adviezen)  

- Kosten voor ad-hoc of ingekocht support 

 

Doordat de opgegeven kostprijzen zo divers zijn en niet geheel transparant zijn op basis van de 

gewenste functionaliteiten de prijsranges in tabel I.1 vastgesteld. Binnen deze prijsranges zijn alle 

gewenste functionaliteiten tenminste mogelijk. Dit is echter geen 100% match, vaak wordt er meer 

functionaliteit gebonden, maar niet voldoende voor het hogere niveau. Zoals ook in hoofdstuk 2 

opgenomen, zijn de weergegeven kosten in tabel I.1, de vijfjaarlijkse (samengevoegde) kosten.  

 

Tabel I.1 

Prijsrange EBS 

 Minimale prijs Maximale prijs 

Basis EBS 1.305 14.000 

Gewenst EBS 3.785 21.500 
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Bijlage II  

Productinformatie marktpartijen  
 



Efficiency in beeld



Breng efficiency in 
beeld met Erbis  
energiemonitoring
Maak uw energiekosten beheersbaar met Erbis. Erbis is een 

gebruiksvriendelijke softwaretool waarmee u alles wat te maken 

heeft met het energiegebruik van uw gebouwen en installaties 

kunt monitoren en beheren. Alle informatie komt samen in één 

systeem, zodat u meer inzicht krijgt in uw energiestromen en 

precies weet waar en wanneer u moet bijsturen. U slaat twee 

vliegen in één klap omdat u én energiekosten bespaart én minder 

tijd kwijt bent aan energiemanagement.

Informatie bundelen uit 
alle mogelijke bronnen
De kracht van Erbis is dat het alle energiedata binnen uw organisatie gestructureerd opslaat 

en omzet naar relevante en bruikbare informatie. Of het nu gaat om het energiegebruik van 

uw machinepark of klimaatsystemen, de gegevensverwerking van uw facturenstroom of het 

bewaken van budgetten. Erbis brengt de meest uiteenlopende onderdelen op het gebied van 

energiemanagement overzichtelijk bij elkaar. Dit stelt u in staat om verbanden te leggen en 

grip te krijgen op uw bedrijfsefficiency. 

Flexibele 
invoer
Data uit verschillende geautomatiseerde 

systemen zoals GBS en SCADA-systemen, 

data uit mailberichten, afkomstig uit externe 

databases of handmatig ingevoerde data via 

PDA of smartphone. Erbis brengt alle data 

samen in één systeem.

Doelstellingen in  
duurzaamheid realiseren
Erbis is bij uitstek geschikt voor industriële ondernemingen en grootverbruikers. Juist bij  

deze organisaties zijn de ambities groot om duurzamer en energiebewuster te opereren.  

Voor energiecoördinators en facility managers die hiervoor verantwoordelijk zijn, is Erbis 

onmisbaar gereedschap. 

Meer dan alleen  
energiemonitoring 
Erbis registreert niet alleen alle primaire energiedata, maar bijvoorbeeld ook afvalstromen, 

productiecijfers per batch of draaiuren. Alles wat invloed heeft op de energiesituatie van uw 

organisatie. Erbis beschikt standaard over de juiste tools om al deze vormen van informatie 

samen te brengen en beheersbaar te maken. Ongeacht de bedrijfsomgeving waarin uw  

organisatie actief is. Dankzij deze multifunctionaliteit kunnen industriële bedrijven  

energiekosten transparant en beheersbaar doorbelasten aan de verschillende business units. 

Handmatig  e-mail  PDA  GBS  SCADA  Datalogger



Overzichtelijk beheren van 
data- en energiestromen
De verschillende datastromen komen via verschillende kanalen met verschillende intervallen 

binnen. Erbis verzorgt datacommunicatie van bron naar centrale en controleert de datakwaliteit 

op tijdigheid, compleetheid en verbruiksprofiel. Erbis zorgt ervoor dat de datakwaliteit  

automatisch bewaakt wordt. De configuratie van datastromen beheert u eveneens snel en 

efficiënt, individueel of per groep.

Bewaken van  
energiestromen
Met alleen de beschikbaarheid van de juiste gegevens weet u nog niet waar u staat. Pas als 

die gegevens getoetst kunnen worden aan normen, wettelijke richtlijnen, kengetallen of vooraf 

vastgestelde targets, wordt duidelijk waar en wanneer u moet bijsturen. Met Erbis kunt u vooraf 

ingestelde normen voor energiegebruik eenvoudig configureren op basis van uw specifieke  

behoeften. Denk hierbij aan harde grenzen (zoals een emissieplafond of een budget), variërende 

invloedsfactoren (zoals graaddagen) of normen voor ontvangen facturen op basis van eigen 

kostenberekeningen. Erbis biedt u de mogelijkheden om een normmodel op te stellen dat  

volledig is afgestemd op uw organisatie. 

Erbis maakt uw  
besparingen inzichtelijk
Heldere doelstellingen vormen de basis voor ieder project, ook als het gaat om  

energie-efficiëntie en duurzaamheid. Stel daarom altijd vooraf uw besparingsdoelstellingen 

vast en de maatregelen die u neemt om deze te realiseren. Erbis maakt vervolgens voor u 

inzichtelijk welke besparingen deze maatregelen opleveren. Tevens maakt Erbis voor u een 

inschatting van de totale resultaten en besparingen op jaarbasis.

Alarmering
Om verbruiken, facturen, normen en targets efficiënt te kunnen bewaken biedt Erbis  

uitgebreide mogelijkheden. Erbis stuurt automatisch een melding wanneer het (energie)

gebruik of -budget de norm dreigt te overstijgen of wanneer de facturering afwijkt. Erbis  

verzamelt en bundelt deze meldingen en stuurt deze door aan de verantwoordelijke  

functionarissen. Zo kunt u verbruiken, facturen en targets optimaal bewaken en bijsturen.  

Ook hierbij geldt dat u de variabelen snel, efficiënt en moeiteloos beheert; zowel op  

individueel niveau of per groep. U bepaalt!

Heldere  
rapportagevormen
Voor een continu en volledig overzicht van uw energiehuishouding is Erbis standaard voorzien 

van voorgedefinieerde managementrapportages. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om 

zelf rapportages te ontwerpen, grafieken samen te stellen of gebruik te maken van de Erbis  

invoegtoepassingen binnen Excel. U bepaalt welke informatie u rapporteert en in welke lay-out 

en vorm dit gebeurt. Tevens kunt u instellen of rapportages automatisch op gezette tijden 

worden gegenereerd of bijvoorbeeld op basis van een alarmmelding.

“Efficiency verbeteringen doorvoeren betekent de juiste personen op het juiste 
moment van de juiste informatie voorzien. Het liefst zo snel mogelijk met zo 
weinig mogelijk inspanning. Erbis is hier volledig op toegerust en beschikt over de 
benodigde rapportagemogelijkheden en houdt de informatiestroom beheersbaar.”



Erbis via Internet
Erbis biedt u naast een razendsnelle desktopinterface ook een tweetal 

webinterfaces: WebVision en WebSolutions. WebVision is een uiterst 

gebruiksvriendelijke plug & play webinterface. Deze interface werkt via 

uw internetbrowser en wordt standaard geleverd in vier talen. Daar-

naast zijn alle Erbis functies open beschikbaar als webservices via de 

Erbis WebSolutions bibliotheek. Met deze functies bouwen wij voor u, 

of bouwt u zelf, een op maat gesneden webapplicatie die zowel qua 

functionaliteit als qua vormgeving helemaal voldoet aan uw wensen. 

Jarenlange ervaring 
resulteert in inzicht 
en gebruikersgemak
Al meer dan 25 jaar maken dagelijks vele organisaties in Nederland, 

België en het Verenigd Koninkrijk gebruik van Erbis voor het raadplegen 

en beheren van het energiegebruik, het controleren van energiefacturen 

en genereren van managementrapportages. Dankzij de veelzijdigheid  

en de uitgebreide gebruikersmogelijkheden en functies kan Erbis 

moeiteloos naar de wensen van iedere organisatie worden ingericht en 

worden alle verschillende vormen van informatie snel en overzichtelijk 

samengebracht in één systeem.

De kracht van Van Beek
Van Beek’s kracht ligt in de onafhankelijke aanpak en persoonlijke betrokkenheid. 

De adviseurs en specialisten op het gebied van energie en ICT ontwikkelen  

op maat gesneden adviezen en oplossingen waarmee u binnen uw gebouwen  

uw energiegebruik kunt monitoren en beheersen. Dit doet Van Beek zowel  

voor de industrie, utiliteit als zakelijke dienstverlening. Van Beek is specialist  

in het monitoren, verzamelen en verwerken van energiegegevens naar  

concrete managementinformatie en adviezen. Dit kan variëren van een  

scan met besparingsmogelijkheden tot het zorg dragen voor het volledige  

energiemanagement van uw organisatie. Alles onder één dak, een veilig gevoel!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie om meer grip te 

krijgen op energie? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag bij u langs 

voor een vrijblijvende kennismaking.

De onuitputtelijke mogelijkheden 
van Erbis energiemonitoring 

Aansluitingenbeheer
Afval- en uitvalrapportages
Alarmering 
Benchmarking
Bewaking datakwaliteit
Budgettering
CO

2
 /NOx emissiemonitoring

CO
2
 footprint

Contractbeheer
Documentenbeheer
Emissiehandel
Energie-inkoop
Energierapportages
Factuurcontrole
Gedragsbeïnvloeding
Import uit derde systemen
Kostenanalyse
Kostendoorbelasting
Kostprijsberekening
Milieurapportages
Nominaties energie-afname
Normmodellen
Piekbewaking
Plug&play webinterface
Product- en procesanalyse
Projectevaluaties
Verbruiksbewaking 
Website op maat via Erbis webservices
WKO rapportages
Workflow factuurverwerking   

ErbisOnline
U kunt er ook voor kiezen om het energiebeheer (deels) uit 

handen te geven aan Van Beek. Speciaal hiervoor is ErbisOnline 

ontwikkeld, een internetapplicatie voor (multi-site) energie-

monitoring op afstand. Zo bespaart u niet alleen energiekosten, 

maar ook tijd.

“Losse bedrijfsgegevens maken nog geen informatie. Pas 
wanneer er verbanden worden gelegd tussen de verschillende 
gegevens, krijgt u inzicht in uw energie-efficiency.”



WWW.VANBEEK.COM

Van Beek Ingenieurs B.V.
Utrechtsestraat 59
6811 LW  ARNHEM
Postbus 1001
6801 BA  ARNHEM
Nederland
T  +31 (0)26 3127 000
E info@vanbeek.com
I  www.erbis.nl
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Global Energy Management Software

eSight®

Global Energy Management 
Software



Web Based

Access your energy data anytime, anywhere.

Multi lingual, Multi currency

Manage your energy across global locations.

Branding Options

Customise the software to your corporate style, from 
replacement logos to a full OEM system.  

Scalable

Add users, data points and functionality to grow the 
system with your requirements.

Comprehensive analysis tools

All the tools you need to monitor, target and 
reduce energy consumption.

Hardware Independent

Import and export data from a wide range of systems 
and formats.

Modular

Pick and choose from a wide range of functionality to 
suit your project.

2 User Types

View an advanced or simplified interface depending on 
user experience level.

Global Energy Management 
Software helping organisations 
reduce energy consumption, 
costs, and emissions 
by up to 30%

Select the best eSight solution for your project...

A modular solution tailored to requirements, hosted by us 
or installed to site.

Software as a Service (SaaS). Hosted accesss to all modules, 
pay per data point.



eSight Functionality Dashboards

Energy Analysis
Perform broad analysis of energy data using a wide range of 
techniques.

Utility Contracts
Analyse energy in terms of cost, manage supplier contracts, 
create and monitor budgets.

Reporting
Run a variety of pre-defined report templates against different 
companies, sites and meters.

Data Exchange
Allows the import and export of data in a large variety of 
formats.

Alarms
Generates automatic alarms for data outside of tolerated levels 
and notifies users by email.

Calculated Meters
Create ‘virtual’ meters for data aggregation and plant 
efficiency.

Tenant Billing
Calculate energy consumption for tenants and generate bills 
on a scheduled basis.

Bill Verification
Compare and verify bill values against collected meter data.

Commercial
Managing energy in the commercial sector often involves an extensive portfolio 
of sites across a wide geographical area. eSight allows users to access energy 
data in a central system, perform complex analysis and produce automated 
reports for distribution.

Industrial
In the industrial sector, the ability to monitor the efficiency of energy use at 
process level is critical. eSight provides the tools to measure the performance of 
energy use against factors such as degree days and production, using advanced 
regression and benchmarking techniques.

Billing
For organisations simply wanting to raise bills for property tenants based on 
actual consumption, eSight provides a simplified and automated method for 
managing the complete tenant billing process across one or more sites.

Benchmarking
Benchmark energy usage against government or user defined 
standards

Facilities Dashboard & Map Navigation

Set up graphical meter gauges, graphs, data import streams, alarm lists and more to efficiently monitor important areas of 
energy performance.

The Facilities Dashboard enables users to bring together energy information, charts or tables on a single screen. Users can 
configure up to four areas on multiple screens, which can update as frequently as every minute.

Map Navigation allows multi-site, mutli-national users to quickly navigate to key analysis for a chosen location via an 
interactive map. This feature also visualises consumption and raised alarms for individual sites with clear indicators, allowing 
users to identify and react to abnormal energy use effectively. 

Go Green with ENVI - the stunning interactive energy dashboard

The ENVI (Energy Visualisation) dashboard brings you the latest dashboard technology in an interface that is perfect for 
display in public areas, but also highly functional so it can be used from a PC or tablet to dive into key energy data.

ENVI provides KPI ranking to display best and worst performing areas of your business and run inter company 
competitions. ENVI also includes slick canvas mapping technology, for quick navigation between different sites, buildings or 
locations.

eSight Editions:
eSight Energy Management software is modular, scalable and can therefore be applied in 
organisations of any size in any sector. To help get you started, we’ve bundled our modules into 
‘eSight editions’ so you can easily choose a system with the recommended functionality for your 
sector.

Project Tracking 
Allows organisations to define, monitor and verify energy goals



10% 
reduction in 
energy use

15% 
reduction in 

electricity

10% 
reduction in 
site water 

consumption

6% 
reduction 

in gas

16% 
reduction in 
effluent cost

13% 
reduction in 

water

Site produces 450,000,000 pints of beer per year

Water consumption: 900,000 m3 annually

Carlsberg use 28 million kWh of energy in the brewing process

They recover 4 million kWh of energy from vapour heat exchanger

Multi-function site of more than 40 acres

32,000 seat stadium, 17,000 sqm exhibition centre, hotel, 
casino, health club…

Over 1 million visitors each year

Site Energy Usage: 11,000,000kWh (54% to air con) 

Carlsberg UK chose eSight to manage energy usage throughout the brewing process to enable them to monitor the 
efficiency of their brewing processes and optimise for best performance, thus saving on bottom line costs.

Reduction of overall energy usage was achieved by understanding consumption loads and matching with production 
periods. eSight has enabled Carlsberg UK to utilise the CHP plant and recover heat by matching to process demands 
which has improved recovered energy from the brewing process.

The Ricoh Arena chose eSight to manage energy throughout their site specifically because of its compatibility with 
existing infrastructure, its ease-of-use and the specific product modules required.  

Using eSight, the Ricoh Arena was able to quickly identify and target areas requiring attention such as lighting and air-
conditioning which were contributing 73% to total energy usage.  Once new, more efficient equipment was installed, 
energy savings data was recorded, and ROI could quickly be calculated.

“eSight has enabled us to visualise 
and measure our utility usage against 
production in a way which was not 
previously possible; the benefits of 
integrating eSight into our process have 
been invaluable.”

Paul Harris & Gary Parker
Site Energy Centre Manager & 
Continuous Improvement Manager, Carlsberg UK

“eSight has been instrumental in 
allowing us to automatically monitor 
energy usage across our large, multi-

use site. We’ve been able to quickly 
identify and dramatically reduce our 
energy usage, and effectively convey 

this to staff and visitors.”

Alan Pickering
Deputy Facilities/Energy Manager

Customers in Key Sectors

Aerospace & Automotive Malting & Brewing

Education Pharmaceuticals

Facilities Management Government & Health

eSight Energy Management software provides the ideal solution for organisations of any size in any sector. To give 
an idea of the wide range of organisations using eSight, see a sample of our customers in key sectors below:



www.eSightenergy.com
sales@eSightenergy.com

About eSight Energy

eSight Energy specialises in energy management software and services. Our leading energy suite, eSight,® is the most sophisticated, 
fully web-enabled energy monitoring and targeting package available.

Comprehensive and intuitive, eSight® provides an extensive range of techniques for managing all aspects of energy data effectively. 
It delivers the ability for data to be automatically imported into eSight® from nearly any device or system, bringing all energy data 
and reporting tools together into one application, which can be accessed from anywhere across the globe in a variety of languages.

Uniquely flexible, eSight® is perfect for virtually every company size and industry sector.

UK

eSight Energy Ltd
5 Carisbrooke Court
Buckingway Business Park
Swavesey
Cambridge
CB24 4UQ

Tel: +44 (0)1954 231486
Fax: +44 (0)1954 230384

France

eSight Energy Ltd
Grande Arche de la Défense Paroi 
Nord
92044 Paris La Défense

Tel: +33 (0)1 40 90 3522
Fax: +33 (0)1 40 90 3101

Germany

eSight Energy Ltd
Fritz-Vomfelde-Str. 34
40547 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 53883 439
Fax: +49 (0) 211 53883 112

Hong Kong

eSight Energy APAC Ltd
China Resource Building (2172)
Unit 1201-1205, 12/F
No. 26 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong

Tel: +852 2824 8810
Fax: +852 2824 8000

eSight global installations:

USA

eSight Energy, Inc.
1931 N. Meacham Road
Suite 345
Schaumburg
IL 60173

Tel:  +1 847-701-2340
Fax:  +1 847-701-2341
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1. Versiebeheer  

 

Versie Datum Auteur Omschrijving 

C.01 29-8-2013 INNAX Eerste versie 

C.02 03-9-2013 INNAX Tweede versie 

C.03 26-9-2013 INNAX Derde versie 

 

2. Definities 

 
Alerts 

Alerts kunnen ingesteld worden om een waarschuwing af te geven indien een waarde in een 
bepaalde periode buiten de ingestelde waardes komt. Een alert meldt een overschrijding via een  
e-mail aan een vooraf ingesteld e-mailadres. 
 

Attributen 

Attributen zijn gegevens die kenmerken van een datakanaal vastleggen. Deze waardes kunnen 
zowel tekst als numerieke waardes zijn. Bovendien kunnen in het systeem meerdere waardes voor 
hetzelfde attribuut worden vastgelegd, die in een bepaalde periode gelden. Een voorbeeld van een 
attribuut is de verdeelsleutel. Een attribuut kan ook gelden voor meerdere datakanalen, dan wordt 
de waarde in een datakanaal- attribuutgroep geplaatst. Meerdere datakanalen wijzen dan naar 
deze datakanaal- attribuutgroep. Ook voor deze datakanaal- attribuutgroepen geldt dat hij in de 
loop van de tijd verschillende waardes kan hebben. Het systeem zal deze waardes beschikbaar 
houden. 
 
Datakanalen 

Een datakanaal is een manier om één of meerdere databronnen te koppelen. Het koppelen wordt 
geregeld door een formule waarbij verschillende databronnen gebruikt kunnen worden. Ook kan in 
de formule gebruik gemaakt worden van constanten. Tenslotte kunnen er ook variabelen 
toegepast worden in de formule, die als gegeven centraal opgeslagen zijn bij een datakanaal. 
Deze centraal opgeslagen gegevens noemen we attributen. 
 
Datakanaal formules 

Middels databronnen kunnen de verbruiken inzichtelijk worden gemaakt van de metingen (1 op 1 
databron) alsmede de virtuele meters op basis van verschillende databronnen. Voor de analyse en 
eventuele grafieken in E-View moeten deze databronnen aan worden gemaakt. Bij het aanmaken 
van deze datakanalen moet de formule worden ingegeven om van de databron naar het 
datakanaal te gaan. 
 
Databron 

In een databron staan de ruwe meetgegevens. De databron dient als bron voor de presentatie, 
proforma facturen en analyse. Per aansluiting zullen er databronnen aangemaakt worden voor het 
totale verbruik. 
 
Ook de data vanuit de collectie van de tussenmetingen zal in een databron worden opgeslagen. 
Uiteraard zijn hiervan geen kostenaspecten bekend. Om toch de totale kosten en de afzonderlijke 
sub kosten voor de tussenmetingen inzichtelijk te kunnen maken, worden er ‘datakanalen’ 
aangemaakt. Ook voor virtuele meters wordt er gebruik gemaakt van ‘datakanalen’. 
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Eenheden 

Elk kanaal heeft een eenheid. Bepaalde eenheden kunnen omgerekend worden naar een andere 
eenheid, dit wordt gedaan door een formule bijv.  
 
 
 
 
 
  
 
 
Formule 

Formule is een rekenkundige verwoording hoe een datakanaal berekend kan worden op basis van 
constanten en/of databronnen. 
 
Formulieren 

INNAX maakt gebruik van formulieren om wijzigingen bij de klant door te laten voeren. 
Mutatieformulieren kunnen via de site gedownload worden. 
 
Gebruikersgrafieken 

Gebruikersgrafieken zijn door de gebruiker gedefinieerde grafieken die het verbruik van een kanaal 
afzetten tegen een specifieke waarde van dat kanaal. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik per leerling 
van een school getoond worden. 
 
Nieuwsberichten 

Nieuwsberichten zijn berichten die geplaatst kunnen worden binnen een specifiek project, taal of 
binnen het gehele E-View systeem. Berichten worden getoond op de Homepage, direct na het 
inloggen. 
 
Pakket 

Een pakket is een naam waarmee een set van functies wordt aangeduid. In een pakket zitten 1 of 
meerdere functies. Het pakket bepaald hoe E-View werkt. Een pakket kan bij meerdere projecten 
horen. Het aanpassen van een pakket, door het toevoegen of verwijderen van functies, zal dus 
voor alle projecten die aan dat pakket verbonden zijn gelden. 
 
Presentatie structuur 

Los van de technische structuur kunnen de kanalen ook getoond worden in een structuur die voor 
de klant logisch is. De klant kan zelf de structuur bepalen door middel van de boomstructuur. 
 
Project 

Een project is het centrale deel van E-View. Aan een project zijn diverse zaken verbonden die 
alleen voor dat project gelden: bepaalde databronnen, datakanalen, gebruikers, waarden. 
 
Rol 

Een rol is een naam die gegeven is aan een groep gebruikers die daarmee gelijke rechten krijgen. 
 

Van Naar 
 
Formule 

kWh Wh x 1.000 

kWh CO2 x 0.59686 

m3 CO2 x 1.78 
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3. Werken met E-View 

 

Systeemvereisten 

Uw persoonlijke werkplek of netwerk dient te zijn voorzien van internettoegang. Voor het gebruik 
zijn normaliter geen verdere installatiewerkzaamheden benodigd. 
 
Instellingen 

De webapplicatie E-View functioneert optimaal met gebruik van Microsoft Explorer 8 of hoger.  Het 
wordt echter wel aanbevolen de meest recente versie van uw internet  browser te gebruiken.   
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4. Inloggen  

 
Ga met behulp van uw Internet browser naar http://www.eview.nl. Onderstaand login venster komt 
in beeld. Vul hier uw gebruikersnaam, wachtwoord en projectcode in om in te loggen. 
 

 
- Login venster 

 
Gebruikersnaam   Vul hier uw gebruikersnaam in. 
Wachtwoord    Vul hier uw wachtwoord in. 
Projectcode    Vul hier de code van uw project in. 
 
Inloggen    Met deze knop logt u in. 
 
Demo omgeving   Via deze knop kunt u onze demosite bekijken. 
 
Onthoud mijn login gegevens Wanneer geactiveerd logt het systeem bij een volgend bezoek 

direct in. Met als voorwaarde dat u bij het verlaten van de site 
niet op Logout drukt. 

 
Wachtwoord vergeten? Op basis van uw gebruikersnaam en projectcode verstuurt 

deze optie het wachtwoord naar een vooraf ingesteld e-
mailadres. 

 
 

Als u problemen heeft met inloggen kunt u een e-mail met vermelding van  
uw gebruikersnaam sturen naar eview@innax.nl 

 
 
  

http://www.eview.nl/
mailto:eview@innax.nl
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5. Menuopties  

 
 

 
- Werkbalk menuopties 

 
Bovenin het scherm (blauwe balk) ziet u de menuopties. Indien u met uw muiscursor op een 
menuoptie gaat staan, verschijnt een pulldown menu (blauw) met opties. 
 
Het menu is opgebouwd uit de volgende opties: 
 

Boomstructuur 
en de grafiek 

 “Nieuw in 3.2” de Toon grafiek button. Via deze button 
toont E-View de grafiek van de geselecteerde kanalen 

Home  Hiermee kunt u direct terug naar de Homepage; het 
beginscherm van E-View 
 

Mijn Account Instellen 
 
Alerts 
 
Meterstanden 
 
 
QuickView 
 

Hiermee kunt u uw wachtwoord aanpassen 
 
Hier kunt u per datakanaal een waarschuwing instellen 
 
Hier krijgt u van alle datakanalen de laatste meterstand 
te zien 
 
Hier kunt u snel en overzichtelijk alle kanalen per map/ 
locatie bekijken 
 

Info Mutatieformulieren 
 
 
Contact 
 
Help 
 
Versie 
 

Formulieren voor o.a. uitbreiding, wijzigen of overdracht 
van meetdiensten  
 
Contactgegevens uw projectleider 
 
Handleiding van E-View 
 
Hier krijgt u te zien welke versie van E-View u heeft 

Systeembeheer Systeembeheer Beheren van verschillende aspecten op gebied van 
Systeembeheer (alleen voor beheerders) 
 

Uitloggen  Einde E-View 
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6. Boomstructuur 

Ongeacht welke rechten u heeft, kunt u gebruik maken van een boomstructuur om te navigeren. In 
het startscherm (altijd te benaderen door te kiezen voor Home) ziet u aan de linkerkant een 
boomstructuur. De mappenstructuur kunt u uitvouwen door middel van de ‘+’ buttons en invouwen 
door middel van de ‘-‘ buttons.  
 
In de boomstructuur kunt u selecties maken op aansluitingen (kanalen). Uw boomstructuur is vrij in 
te richten naar eigen wensen. Alle mogelijkheden van de boomstructuur zijn: 
 

 Aanmaken van mappen 

 Toevoegen van documenten 

 Datakanalen toevoegen aan bepaalde (sub)mappen 

 Hernoemen van mappen 

 Een map verwijderen 

 QuickView activeren 

 
 
Welke van bovenstaande opties u heeft in de boomstructuur, is afhankelijk van uw rechten niveau.  
 
Nieuw in versie 3.2 is het nog sneller en eenvoudiger werken met de boomstructuur. De grafiek in 
E-View wordt pas geladen nadat u op de Toon grafiek button gedrukt heeft.  Het voordeel hiervan 
is dat u eenvoudiger een selectie van meerdere kanalen kan maken zonder dat deze direct 
geladen worden.  

 
 
 
Selecteer de kanalen en druk op de Toon Grafiek 
button om de grafiek te laden. 
 
 
 
Om alle kanalen te deselecteren drukt u op de Alles 
deselecteren button. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Toon grafiek 
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7.  De grafiek  

 
Nadat u op de Toon grafiek button gedrukt heeft, verschijnt de grafiek. In versie 3.2 is deze grafiek 
opnieuw opgemaakt en zijn er een aantal optimalisaties doorgevoerd. Hieronder volgt een uitleg 
van alle functies van de grafiek. 
 

 
- Grafiek overzicht 

Werken met de grafiek 

Zodra de grafiek verschijnt staat deze standaard ingesteld op de dag van gister, daarnaast is het 
een lijn grafiek met energie type kW (Vermogen). Tevens worden de details van de aansluiting(en) 
direct weergeven. 
 

 
- Navigeren 

 
Boven de grafiek staan de hierboven weergeven navigatie opties. U kunt heel snel kiezen voor de 
gewenste periode. De keuze bestaat uit; dag (standaard optie), week, maand en jaar. Naast de 
verschillende periodes kunt u met de vorige en volgende buttons navigeren tussen de 
geselecteerde periodes. 
 
Wilt u geen standaard dag, week, maand of jaar zien, dan kunt u altijd handmatig via de daarboven 
weergegeven  Van en Tot en met de datum en tijd aanpassen. Druk bij het handmatig aanpassen 
van de datum / tijd op de Go button om de geselecteerde periode te laden. 
 
Naast de grafiek staan verschillende dropdown opties. U kunt hierin switchen tussen de 
eigenschappen van de grafiek.  
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Dropdown grafiek soort 

De eerste dropdown bestaat uit het soort grafiek. Eview beschikt over meerdere  
grafieksoorten. De standaard optie is de Lijn grafiek, daarnaast kunt u nog kiezen  
uit de staaf, taart en de Puntenwolk. 
 
  

 
- Lijngrafiek  

 

 
- Staafgrafiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Taartgrafiek 
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De laatste grafiekoptie is de Puntenwolk. Dit is een grafiek die standaard een temperatuur kanaal 
nodig heeft. Als u een temperatuur kanaal selecteert plus een elektra / gas kanaal en de grafiek 
laat het volgende zien: 
 

 
- Puntenwolkgrafiek  

 
Dropdown Energie type 

Naast het soort grafiek kunt u in E-View ook kiezen tussen verschillende energie types. De opties 

die er in E-View beschikbaar zijn, ziet u hieronder: 

 
- Energieopties  

 
Dropdown Groeperen 

De volgende dropdown optie is groeperen op. Standaard staat E-View op kwartier, als u echter 
een andere interval wilt zien in de grafiek biedt E-View u deze mogelijkheid. Hieronder worden de 
interval opties weergeven:  
 
 
  
 
 
 

- Groeperen op  
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Dropdown periode onthouden 

De laatste dropdown is de optie om de periode in de grafiek te onthouden. U kunt deze functie 
gebruiken om de geselecteerde periode te vergelijken met een andere.  (benchmarking) 
 

 
- Periode onthouden (benchmarking) 

 
Nadat u de geselecteerde periode onthouden heeft verschijnt onderaan de pagina de naam van 
het kanaal met de periode. Tevens kunt u hier de vergelijking weer verwijderen door op de 
verwijderen button te drukken. 
 

 
- Onthouden periode 

 
 
Grafiek extra`s 

De extra grafiek opties; Printen, Exporteren, Rapportage en Proforma zijn in de 3.2 versie 
verplaatst naar de rechter bovenhoek.  
 
 

 
- Grafiek extra`s 

 
Heeft u meerdere kanalen geselecteerd dan verschijnt er onder de Exporteren, Rapportage en 
Proforma buttons een dropdown scherm waarin u kunt aangeven van welk kanaal u een Export, 
Rapportage of Proforma wenst.  
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8. Mijn account 

 
- Menuopties Mijn account 

 

8.1 Instellingen 

Klik in de menubalk op Mijn account; Instellen. Met deze wizard kunt u uw eigen wachtwoord 
wijzigen. Tevens kunt u daar uw e-mailadres opslaan.  
 

 
- Account instellingen 

 

8.2 Alerts 

Klik in de menubalk op Mijn account; Alerts. Met deze wizard kunt u voor uw meetpunten een 
alarm mail instellen om bijvoorbeeld vreemde verbruiken te signaleren.  
 

 
- Alerts 

 
U krijg alle kanalen in uw project te zien. Selecteer hier het kanaal waarop u een alert wilt instellen. 
Klik als u nog geen alert heeft op de Nieuwe alert button. Wilt u de bestaande alert wijzigen druk 

op het  opties logo.  
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In het opvolgende scherm moet u een aantal dingen invullen; ‘Titel, Omschrijving, Actief, 
Weergeven in grafiek, Min, Min Attribuut, Max, Max attribuut, E-mail, Mobiel nummer, Interval en 
Aggregatie’. 
 

 
- Alert instellen 

 
Invul velden 

De volgende velden kunt u gebruiken, indien een veld niet wordt ingevuld, wordt deze niet in de 

Alert gebruikt. 

Titel Geef hier de benaming van de alert aan. 
Omschrijving Geef hier de omschrijving van de alert aan. 
Actief Activeer of deactiveer de alert. 
Weergeven in grafiek Activeer of deactiveer het weergeven van de 

alertlijnen in de grafiek. 
Min Geef hier de minimale waarde aan waarop de alert 

van kracht moet zijn. 
Min Attribuut Hiermee kunt u een attribuut koppelen die staat voor 

de minimale waarde van de alert.  
Max Geef hier het de maximale waarden aan waarop de 

alert van kracht moet zijn. 

Max Attribuut Hiermee kunt u een attribuut koppelen die staat voor 
de maximale waarde van de alert.  

Email Geef hier aan naar welk email adres de alert 
melding moet worden gezonden (kosteloos). U kunt 
meerdere e-mailadressen toevoegen. 

Interval Geef hier aan om welke tijdsduur de controle op de 
alert dient te worden uitgevoerd. 

Aggregatie Geef hier aan of de alert uigevoerd moet worden 
basis van Minuten, Kwartieren, Uren, dag, Week, 
Maand of Jaar. 
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8.3 Meterstanden 

Klik in de menubalk op Mijn account; Meterstanden. Met deze wizard kunt u de meterstanden van 
handopname meters inzien en invoeren.  
 
Van al uw locaties kunt u, afhankelijk van de gekozen meetinstallatie, de laatste meterstand 
opzoeken. 
 

 
- Meterstanden overzicht 

 
Kies voor een overzicht van de meterstanden voor ‘Bekijken’. U krijgt vervolgens onderstaand 
scherm te zien met daarin vermeld: van-tot datum, de meterstand en de daarom gekoppelde 
datum en tijd. 
 

 
- Meterstand historische data 

 
Heeft u een E-View datasource aangemaakt, dan ziet u in het scherm, onder ‘Handopname’, het 
woord ‘Ja’ staan en is het woord ‘Bekijken’ vervangen door ‘Invoeren’.    
 
 
 
Wanneer u een E-View datasource wilt verrijken met nieuwe gegevens dan kiest in voor ‘Invoeren’. 
In het scherm dat volgt kunt u een meterstand doorgeven en het tijdstip/datum waarop deze is 
opgenomen. Kies vervolgens voor ‘Toevoegen’. Periodiek worden deze meterstanden door het 
systeem verwerkt en doorgerekend. 
 

 
- Meterstand invoeren 
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8.4 Quickview 

Klik in de menubalk op Mijn account; QuickView om dit overzicht op te vragen.  
 
U krijgt boven de grafiek een locatie te zien. Door via het pulldown menu een locatie te selecteren 
krijgt u direct alle aansluitingen welke zich op deze locatie bevinden.  
 

 
- Quickview  
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9. Info 

 
- Menuoptie info 

9.1 Mutatieformulieren 

Klik in de menubalk op Info; Mutatieformulieren voor het opvragen van een aanvraagformulier voor 
bijvoorbeeld meterplaatsing of meterverhuizing. 
 

 
- Mutatieformulieren  

 
Klik in de menubalk op Info; Contact voor het opvragen van contactgegevens van uw persoonlijke 
contactpersoon om direct een vraag te kunnen stellen. 
 
Klik in de menubalk op Info;  Help voor het opvragen van de handleiding van E-View. 
 
Klik in de menubalk op Info;  Help voor de weergave van het versienummer. 
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10. Systeembeheer (alleen voor beheerders) 

  
- Menuoptie systeembeheer 
 

Klik in de menubalk op Systeembeheer; Importeren om handopnamestanden te importeren via een 
daarvoor gemaakt overzicht. Daarnaast kunt u daar een export maken van het project. In deze 
export kunt u de boomstructuur en datakanalen aanpassen. Vervolgens deze export weer 
importeren en de wijzigingen die u aangemaakt heeft worden doorgevoerd. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Attributen voor het beheren van attributen. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Contactpersonen voor het toekennen, muteren en 
verwijderen van contactpersonen. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Datakanalen voor het beheren van datakanalen. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Favorieten voor het beheren van de favorieten. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Gebruikers voor het beheren van gebruikers van E-View. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Rollen voor het beheren van rollen binnen E-View. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Gebruikersgrafieken voor het beheren van specifieke 
gebruikersgrafieken. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Formulieren voor het beheren van de mutatieformulieren 
in het menu Info. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Handleiding voor het beheren van de op te vragen 
handleiding. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Mutatielog voor het inzien van alle mutaties. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Pakket voor het beheren van de verschillende pakketten 
binnen E-View. 
 
Klik in de menubalk op Systeembeheer; Projecten voor het beheren van projecten binnen E-View. 
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10.1 Rechten  

 
Binnen E-View kunnen meerdere rechten worden toegekend voor toegankelijkheden, gebruikers 
van functies, menu’s en verschillende weergaven. Standaard heeft een gebruiker een aantal 
rechten. Door extra rechten te koppelen krijgt de gebruiker toestemming om andere onderdelen in 
te zien. Een project heeft en krijgt rechten op een aantal functies door een pakket te definiëren en 
deze aan het project te koppelen. Op rol niveau kunt u de rechten ontnemen voor de functies die 
binnen het project zijn toegestaan. Er kunnen geen functies worden toegevoegd die niet in het 
project zijn opgenomen. Dus functionaliteit wordt afgenomen op rol niveau. Binnen E-View heeft de 
rol en de gebruiker toegang tot de functionaliteiten die in het project zijn gedefinieerd, behalve die 
functionaliteiten die op gebruiker en rol niveau uitgesloten zijn. 

10.2 Favorieten 

Door het selecteren van Favorieten binnen het menu Systeembeheer kunnen favorieten 
aangemaakt worden.  
 

Door het selecteren van het knopje Nieuw kunt u een favoriet aanmaken in onderstaand scherm. 
Na het invullen van een Titel, Omschrijving geeft u aan welk datakanaal of gebruikersgrafiek 
ingesteld moet worden als favoriet.  
 

 
- Menuoptie aanmaken Favorieten 

 
Door het aanvinken van het vakje Actief en vervolgens selecteren van Opslaan zal de favoriet links 
op de HomePage getoond worden voor snelselectie. Middels bovenstaand scherm kan de Favoriet 
ook Verwijderd worden.  
 

 
 
 
 
 
 

 
-Menuoptie Favorieten 

11. Uitloggen 

 

 
- Menuoptie uitloggen 

 
Klik in de menubalk op Uitloggen om deze sessie te beëindigen en terug te keren bij het 

inlogscherm van E-View.  



met de Smart energy Software van I -real

Verlaag uw energiekosten



Bent u verantwoordelijk voor energiemanagement? 
Heeft uw organisatie veel energie aansluitingen of 
levert/produceert u juist energie? 

Vaak zijn gegevens over energieverbruik, -opwek, -kosten en -opbrengsten 
over allerlei verschillende systemen en afdelingen verspreid. Het kost dan ook
veel tijd en geld om deze gegevens te vertalen naar bruikbare management- 
en sturingsinformatie. ook komen energiefacturen regelmatig niet overeen met 
de werkelijk gemaakte afspraken of verbruiken. Handmatige controle is moeilijk 
en kost meer geld dan met het herstellen van de fouten verdiend wordt.

De smart energy software van i-real draagt bij aan het verlagen van de kosten bij:

Waterschappen Gemeenten VvE’s Multi-sites Energiebedrijven



Wat levert het op?

Te realiseren besparing op uw 
energiekosten: gemiddeld 20%.

Te realiseren besparing op uw 
energiekosten: gemiddeld 25%

Te realiseren besparing op uw 
energiekosten: gemiddeld 5 %

Sturen
De smart energy software 
gaat echter nog verder. 
Met het systeem kunt u 
uw (productie)processen 
en kostenbesparende 
maatregelen aansturen 
en verder optimaliseren. 
De software kan automatisch 
apparatuur in- of 
uitschakelen op basis 
van vooraf gestelde 
parameters. Hiermee 
kan het verbruik en het 
terugleveren van energie 
worden geoptimaliseerd 
aan de hand van de 
beschikbaarheid of de 
energieprijs op dat moment.  

Te realiseren besparing op uw 
energiekosten: gemiddeld 8 %

Overzicht
Met de smart energy 
software krijgt u overzicht 
door het automatisch 
koppelen van uiteenlopende 
systemen aan de software. 
Zo is het niet meer nodig 
diverse bronnen te 
raadplegen voor uw energie-
informatie. Dit betekent 
dat alles overzichtelijk bij 
elkaar staat in één centraal 
systeem. Hiermee bespaart 
u tijd en geld!

Controle
De smart energy software 
controleert automatisch 
rekeningen op basis van 
werkelijke energiestromen 
en gemaakte afspraken. 
Het systeem alarmeert bij 
opvallende pieken, hoge 
verbruiken en foutieve 
aansluitingen op basis van 
het meetregister. u hoeft 
dus alleen nog maar in 
te grijpen wanneer er iets 
niet klopt.

Inzicht 
De smart energy software 
helpt u grip te krijgen op uw 
energie uitgaven. u krijgt 
realtime inzicht in het energie-
verbruik. Zo kunt u extra 
kosten besparen door o.a:

• traceren pieken en dalen
   in verbruik; 
• Optimaliseren 
   verbruiksprofielen;
• Verlagen aansluitingskosten; 
• Afstemmen energieverbruik
   op buitencondities;
• Evalueren effect optimali-
   serende maatregelen;
• Alarm- en storingsmeldingen.
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Uw energie-
gegevens

Meten en uitlezen 
op afstand

Veilig toegang 
via uw browser

Aansturen 
op afstand

Hoe werkt het? Automat

Smart Energy So�ware

Energie-
verbruikers

Energiemarkt So�ware van
derden

Bestaande
databases

Handma�ge
input

So�ware van
derden

Energie-
opwekkers

Energie-
meter

Al�jd overzicht
en controle

isch!
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Aansturen op afstand
Door uw energiestromen te analyseren 
kunt u uw processen optimaliseren. 
Heeft u er al eens aan gedacht uw 
processen en machines te sturen 
op basis van de energieprijs op dat 
moment? Met de smart energy software 
schakelt u op afstand apparaten in als 
de energieprijs laag is (of zelfs negatief) 
en levert u opgewekte energie wanneer 
deze hoog is. Daarnaast is het systeem 
eenvoudig te koppelen met diverse 
energie Management systemen.

Hoe werkt het? 
automatisch!

Smart 
energy Sofware

Altijd overzicht en controle
Het systeem controleert volledig 
automatisch op foutieve 
aansluitingen, opvallende pieken 
en excessen in energiefacturen en 
energieaansluitingen. Het systeem 
geeft u inzicht in uw energiestromen. 
u kunt binnengekomen facturen 
handmatig uploaden, grafieken 
opzetten en kostenbesparende 
analyses maken.

slechts 5 stappen...

1 2

3

Uw energiegegevens
De smart energy software verwerkt 
allerlei soorten bronnen. Denk aan 
energiemeters, energiefacturen, 
excel bestanden of reeds bestaande 
administratieve applicaties. 
De software zorgt voor een 
overzichtelijk meetregister en 
orde in uw administratie.

Het systeem werkt volgens vijf 
geautomatiseerde stappen. Het systeem 
is volledig schaalbaar en modulair van 
opbouw. Zo kunt u zelf bepalen welke 
stappen u neemt.

Meten en uitlezen op afstand
afhankelijk van de bron worden de 
energiegegevens ingelezen of op afstand 
uitgelezen. Dit gebeurt volledig automa-
tisch. koppelingen met bestaande 
systemen kunnen naar wens worden 
opgezet. De smart energy software zorgt 
ervoor dat uw energiegegevens centraal 
beschikbaar zijn.

Veilig toegang via uw browser
Het systeem is volledig webbased en 
werkt op alle gangbare platformen. 
Hierdoor heeft u altijd en overal toe-
gang tot uw gegevens. De ingeladen 
energiegegevens worden in het 
systeem verwerkt tot leesbare 
grafieken en slimme overzichten.



Highlights:
• Bespaar op uw energiekosten;
• Optimaliseer uw energiestromen en bedrijfsprocessen;
• Energiegegevens altijd centraal beschikbaar;
• Behaal uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Postbus 593
7000 AN Doet inchem    

T +31 (0)314 366600    
E info@i-real .nl   
I   www.i-real .nl

Functionaliteiten op een rij:
• Webbased;
• Schaalbaar en modulair van opbouw;
• Geschikt voor allerlei typen input en infrastructuur;
• Intuïtieve en gebruiksvriendelijke visualisatie;
• Onbeperkt aantal gebruikers;
• Beveiliging tegen ongewenst gebruik op ieder niveau;
• Afgestemd op standaarden in de energiesector;
• Uitgebreide en flexibele import- en export mogelijkheden.

ook uw energiekosten verlagen, of wilt u meer informatie? 
ga naar www.i-real.nl of neem contact met ons op.


