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Aandacht voor het thema Energie  

Het nieuws wordt steeds meer bepaald door de 

maatschappelijk thema’s zoals milieu en duurzaamheid. In 

het bijzonder is er de laatste tijd veel specifieke aandacht 

voor het thema “Energie”. Een duurzame en betrouwbare 

energievoorziening is namelijk van levensbelang voor de 

Nederlandse samenleving. 

Vanuit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is aan alle 

lidstaten de verplichting opgelegd om bij de energie 

intensieve bedrijven het gebruik van 

energiemanagementsysteem juist te stimuleren. Zo heeft 

de Europese Unie richtlijnen opgesteld die de 

klimaatdoelstellingen meetbaar, uitvoerbaar en haalbaar 

moeten maken. Deze Europese doelstellingen hebben 

direct verband met energiebesparing, energie-efficiency 

en duurzame energie. 

Veel organisaties willen vanuit hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid of andere overwegingen het milieu 

zoveel mogelijk ontzien. Energie efficiëntie en 

energieverbruik reduceren, staat hoog op 

ondernemersagenda’s mede door de voortvloeiende 

mogelijke kostenbesparingen. 

Energiemanagementsysteem   

Met een energiemanagementsysteem kunnen bedrijven 

en organisaties systematisch hun energieprestaties 

beheersen en continu verbeteren. 

De ISO 50001 norm wordt veelal als hulpmiddel gebruikt 

om milieu en klimaat binnen een organisatie structurele 

aandacht te geven. Deze ISO norm is toepasbaar binnen 

grote- en kleine organisaties en binnen uiteenlopende 

branches.  

ISO 50001 verplicht?  

Een aantal landen stellen ISO 50001 certificering 

verplicht. In Nederland is dat (nog) niet het geval, maar 

de eisen op het gebied van energieverbruik zullen de 

komende jaren alleen maar strenger worden. Wel zijn de 

energie-audits verplicht in het kader van de 

reductiedoelstellingen van de overheid op basis van de 

EU Energie Efficiency Directive (EED). Wanneer een 

organisatie ISO 50001 gecertificeerd is, wordt deze 

organisatie hiervan vrijgesteld. 

ISO 50001 is de verdieping op ISO 14001  

De internationale norm voor 

energiemanagementsystemen is de ISO 50001 norm. 

Deze norm is eind 2018 gepubliceerd met de nieuwe HLS 

structuur en sinds maart 2019 beschikbaar gesteld door 

de NEN in het Nederlands. Hierdoor sluit deze norm goed 

aan bij andere systemen en normen, zoals ISO 9001 en 

ISO 14001. Een bedrijf met al een werkend 

milieumanagementsysteem, zal merken dat ISO 50001 

niet veel additionele eisen stelt, maar wel enkele kritische 

elementen aangeeft. 

De ISO 50001 norm is vergelijkbaar met de ISO 14001 

norm voor milieumanagement. Daardoor is het 

energiemanagementsysteem goed te integreren in een 

milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Binnen 

deze milieunorm wordt gekeken naar de gehele keten en 

is energiebeheer één van de aspecten, bij ISO 50001 

staat energie efficiëntie juist centraal. De eisen die aan de 

monitoring en maatregelen worden gesteld, gaan verder 

dan in de ISO 14001 norm, namelijk ook naar een 
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identificatie voor mogelijke verbeteringen en 

doelstellingen om deze te realiseren. 

Wijzigingen specifiek voor 

energiemanagement  

Ten aanzien van het energiemanagementsysteem zijn er 

verschillende specifieke wijzigingen in de vernieuwde 

norm opgenomen. 

Hieronder worden alvast enkele vermeldingswaardige 

wijzigingen meegegeven. 

• Het is niet toegestaan om energietypen binnen 

het toepassingsgebied en de begrenzingen van 

het energiemanagementsysteem uit te sluiten 

(4.3);  

• Identificeer de belangrijke energiegebruikers in 

de energiebeoordeling en definieer voor iedere 

belangrijke energiegebruiker de relevante 

variabelen en de huidige energieprestaties. 

Identificeer de relevante personen die van invloed 

zijn op de belangrijke energieprestaties en zorg 

ervoor dat deze personen hiervan op de hoogte 

zijn (6.3); 

• De organisatie moet met behulp van vastgestelde 

energieprestatie-indicatoren (EPI’s) een 

verbetering van de energieprestaties kunnen 

aantonen (6.4).  

• De organisatie dient, indien de relevante 

variabelen de energieprestaties aanzienlijk 

beïnvloeden, de verplichte energiebaseline te 

normaliseren om wijzigingen in de 

energieprestaties te vergelijken en te verklaren 

(6.5);  

• Ten aanzien van inkoop wordt uitdrukkelijk aan 

de organisatie geëist dat de benodigde 

specificaties worden opgesteld voor het inkopen 

van apparatuur en diensten en ook het inkopen 

van energie. 

Hulp nodig? 

Wil je meer informatie over de ISO 50001 norm of verder 

praten over de mogelijkheden om invulling te geven aan 

de ISO 50001 norm? 

Onze consultants vertellen graag meer en komen met 

oplossingen die aansluiten op de organisatie en aan 

de wettelijke eisen voldoet.  Neem contact op via 

0252-5470000 of info@qsn.nl.  

 

Bronvermelding: DNV-GL en SCCM. 
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