
Slimme energie

Maatwerkadvies voor betere energieprestaties
De overheid stelt hoge eisen aan de energie-

prestaties van gebouwen in het kader van de 

klimaatdoelstellingen. Ook de energieprijs maakt 

investeren in energiebesparende maatregelen 

aantrekkelijker. Het EnergiePrestatieAdvies 

Utiliteitsbouw (EPA-U) is een integraal en 

uitvoeringsgericht maatwerkadvies dat u helpt 

om structureel energie te besparen. Uw winst: 

minder energiekosten, meer comfort, een lagere 

milieubelasting en een gezonder binnenklimaat. 

De voordelen
• integraal advies 
• gestandaardiseerd, 

dus u kunt maatwerkadviezen met elkaar vergelijken 
• direct uitvoerbaar 
• sluit aan bij uw huisvestingsprocessen 
• EPA-U wordt uitgevoerd door gecertifi ceerde adviseurs, 

dus de kwaliteit is gegarandeerd 
• gedetailleerd advies op maat 

Hoe werkt EPA-U? 
De gecertifi ceerde EPA-adviseur brengt eerst de huidige 
energieprestatie van het gebouw in kaart. Vervolgens stelt 
hij een pakket praktische energiemaatregelen samen die 
het energiegebruik omlaag brengen.

>> Als het gaat om energie en klimaat



Divisie NL Energie en Klimaat voert in opdracht van het ministerie 
van VROM het programma ‘Energie & Gebouwde Omgeving’ uit. 
Wij bieden professionele marktpartijen en overheden onder-
steuning bij energiebesparing, duurzame energie en CO₂-reductie 
van de gebouwde omgeving.
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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld 
kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele fouten.

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van 
Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor 
diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en 
internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, 
fi nanciering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door 
te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

U krijgt een rapport met: 
• de huidige energetische staat van het gebouw
• een lijst van technische energiemaatregelen 
• een prognose van het toekomstige energiegebruik
• de te verwachten comfort- en klimaatverbeteringen 
• de investeringen en terugverdientijden van de maatregelen 
• een visie op de uitvoerbaarheid van de maatregelen, 

toegespitst op uw organisatie 
• cijfers over de jaarlijkse energiebesparing 
• cijfers over de te behalen CO₂-reductie 
• cijfers over de eventuele invloed op andere milieuaspecten 
• ondersteuning bij de voorschri� en in Activiteitenbesluit 

(Wet milieubeheer) 

Een EPA-maatwerkadvies biedt nu� ige informatie voor de 
lange termijn op het gebied van onderhoud en de inbedding 
van energiemaatregelen in de organisatie. De adviseur kijkt 
bijvoorbeeld ook naar het draagvlak onder het personeel en 
de diverse organisatieonderdelen. 

Zowel het maatwerkadvies zelf als de maatregelen die u neemt 
op basis van het EPA-U komen in aanmerking voor de Energie-
InvesteringsA� rek (EIA). U kunt 44% van de kosten a� rekken 
van de fi scale winst. Dat is dus een direct fi nancieel voordeel 
op de vennootschapsbelasting.

U vindt alles over EPA-U op www.slimme-energie.nl. Een overzicht 
van de gecertifi ceerde EPA-adviseurs staat op www.KBI.nl, het 
informatieloket voor certifi cering in de bouw- en installatiesector.

EPA-U en het Energielabel
Zowel het Energielabel als het EPA-U  zeggen iets over 
de energieprestaties en verbetermaatregelen van de 
verwarming, warmwatervoorziening, verlichting,  isolatie, 
ventilatie en  koeling. 
Maar waar het  Energielabel ophoudt, gaat het EPA-U verder:
•  EPA-U kijkt naar het werkelijke energiegebruik en onder 

welke condities dat gebruik tot stand komt. 
•  EPA-U rekent veel gedetailleerder door welke maatregelen 

u zou kunnen nemen.
•  EPA-U is maatwerkadvies op basis van een eenduidige 

methodiek en herken bare kwaliteitseisen, zodat u 
verzekerd bent van een hoge kwaliteit.

Het EPA-U leidt niet automatisch tot een Energielabel. 
U kunt de gegevens uit het EPA-U maatwerkadvies wel 
als basis gebruiken voor het verkrijgen van het label. 
Andersom is het Energielabel een goed uitgangspunt 
om een EPA-U uit te laten voeren.

Het gelijktijdig uit laten voeren van het EPA-U 
maatwerkadvies en Energielabel spaart tijd en kosten voor 
de gebouwopname, de berekening en de rapportages.

De campagne Slimme energie helpt facility managers 
en gebouw beheerders om energiebesparing in kantoren, 
zorg - en onderwijs  instellingen te realiseren. 
Dit zorgt voor verbetering van het milieu, meer comfort 
en bovenal een aanzienlijke kostenbesparing. Slimme 
energie richt zich op de thema’s verwarmen, verlichten, 
isoleren, koelen en ventileren.
Kijk op www.slimme- energie.nl voor meer informatie 
over maatregelen, hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden 
en � nancieringsmogelijkheden.




