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• Elektronisch milieujaarverslag (e-MJV): van verleden tot heden 

• Inloggen en accountbeheer 

• Van start met het e-MJV 
 Openen verslag 
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• Waarom het e-MJV? 

• EEP-module 
 Sub-modules binnen de EEP-module 

 Hoofdstukken EEP en waar in te vullen 

• Van start met het e-MJV 
 Toevoegen van opmerkingen en bijlagen 
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• Vragen? 
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e-MJV: van verleden tot heden 
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Inloggen 

• E-mailadres als gebruikersnaam 

• Initieel eenmalig te gebruiken wachtwoord 

• Per e-mail toegestuurd; initieel aan de hoofdgebruiker e-MJV per bedrijf/bevoegd gezag 

• Wachtwoord vergeten? Zelf opnieuw instellen! 
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Accountbeheer op de besloten website 

• Wijzigen van het wachtwoord 

• Wijzigen van naam en rechten 

• Aanmaken subaccounts, wel of niet met publicatierechten 

• Wijzigen hoofdgebruiker 
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Accountbeheer: wijzigen van het wachtwoord 
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Accountbeheer: wijzigen van het wachtwoord (2) 
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Accountbeheer: wijzigen van naam en rechten 
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Accountbeheer: aanmaken sub-accounts 
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Accountbeheer: aanmaken sub-accounts (2) 
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Van start met het e-MJV: openen verslag 
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Van start met het e-MJV: indexscherm 



Waarom e-MJV? 
 
• Lastenverlichting, digitaal, geen papierstroom 

• Alles op één plek, eenmalig vastgelegd 

• Gebruikmaken van gegevens reeds in e-MJV beschikbaar 

• Aansluiting bij monitoring 

• Vertrouwelijkheid van gegevens geborgd 

• Toetstraject digitaal, daarmee gearchiveerd 

• Toegang voor Bedrijven, BG en RVO 

• Zeggenschap over inrichting niet exclusief bij RVO. 
Functionaliteit aanpassen kost tijd. Vooraf goed nadenken over 
inrichting. 



Sub-modules binnen de EEP module 

• Basisgegevens 

• Energiezorg 

• Inventarisatie besparingsmogelijkheden 

• Energiebesparingsmaatregelen 

• Bijlagen 

• Resultaten 

 



Hoofdstukken EEP en waar in te vullen 

• Algemene gegevens (e-MJV) en ondertekening (bijlage) 

• Beschrijving bedrijf en bedrijfsvoering (bijlage) 

• Structurele energiezorg (e-MJV én bijlage) 

• Beschrijving en analyse energieverbruik (bijlage) 

• Identificatie en selectie besparingsmogelijkheden (e-MJV)  

• Geplande maatregelen (e-MJV) 

 



Hoofdstukken EEP en waar in te vullen 

• Algemene gegevens (e-MJV) en ondertekening (bijlage) 

• Beschrijving bedrijf en bedrijfsvoering (bijlage) 

• Structurele energiezorg (e-MJV én bijlage) 

• Beschrijving en analyse energieverbruik (bijlage) 

• Identificatie en selectie besparingsmogelijkheden (e-MJV)  

• Geplande maatregelen (e-MJV) 

 



Basisgegevens 

Algemene gegevens 

• Identificatie en contactpersonen 

• Gebruik maken van concernaanpak 

• Keuze vertrouwelijkheid 

• EED-verplichtingen (art 8 en art 14) 





Basisgegevens – Algemene gegevens 

Voorgenomen besparing 

• Gegevens basisjaar, primair-energieverbruik 

• Afwijkend basisjaar 

 

• Voorgenomen absolute en relatieve besparingen 

• Verschillen MJA3 en MEE 
- Zeker en voorwaardelijke maatregelen (in- en exclusief DE) 

- Vermeden CO2-uitstoot (in- en exclusief DE) 

 



Basisgegevens – Voorgenomen besparing 



Hoofdstukken EEP en waar in te vullen 

• Algemene gegevens (e-MJV) en ondertekening (bijlage) 

• Beschrijving bedrijf en bedrijfsvoering (bijlage) 

• Structurele energiezorg (e-MJV én bijlage) 

• Beschrijving en analyse energieverbruik (bijlage) 

• Identificatie en selectie besparingsmogelijkheden (e-MJV)  

• Geplande maatregelen (e-MJV) 

 



Hoofdstukken EEP en waar in te vullen 

• Algemene gegevens (e-MJV) en ondertekening (bijlage) 

• Beschrijving bedrijf en bedrijfsvoering (bijlage) 

• Structurele energiezorg (e-MJV én bijlage) 

• Beschrijving en analyse energieverbruik (bijlage) 

• Identificatie en selectie besparingsmogelijkheden (e-MJV)  

• Geplande maatregelen (e-MJV) 

 



Energiezorg MJA3 

Binnen 3 jaar voldoen aan Referentie Energiezorg 

- Certificering ISO 50001 of 14001 

> Directiebeoordeling als bijlage toevoegen (nieuw) 

- Geen certificering 

> Niveau bepalen met vereenvoudigde Basischeck 
Energiezorg 

> 14 vragen, Directiebeoordeling toevoegen indien alle 
vragen positief beantwoord 

> Niet voldoen, aangeven hoe binnen een jaar te voldoen 



Energiezorg MEE 

• ISO certificering  

• Beschrijven hoe energiezorg is verankerd in interne organisatie 

- Vragen vereenvoudigde Basischeck Energiezorg als 
hulpmiddel 

- Directiebeoordeling energiezorg bijsluiten is optioneel 







Hoofdstukken EEP en waar in te vullen 

• Algemene gegevens (e-MJV) en ondertekening (bijlage) 

• Beschrijving bedrijf en bedrijfsvoering (bijlage) 

• Structurele energiezorg (e-MJV én bijlage) 

• Beschrijving en analyse energieverbruik (bijlage) 

• Identificatie en selectie besparingsmogelijkheden (e-MJV)  

• Geplande maatregelen (e-MJV) 

 



Hoofdstukken EEP en waar in te vullen 

• Algemene gegevens (e-MJV) en ondertekening (bijlage) 

• Beschrijving bedrijf en bedrijfsvoering (bijlage) 

• Structurele energiezorg (e-MJV én bijlage) 

• Beschrijving en analyse energieverbruik (bijlage) 

• Identificatie en selectie besparingsmogelijkheden (e-MJV)  

• Geplande maatregelen (e-MJV) 

 



Inventarisatie besparingsmogelijkheden 
 
• Tabblad Basisvragen 

- 14 basisvragen energie-efficiency 

• Tabblad Selectieproces 
- Identificatie van energiebesparingsmogelijkheden (EVA, 

ketenanalyse, regionale ontwikkelingen) 

- Welke energiebesparingsmogelijkheden zijn afgevallen en 
waarom? 



Basisvragen 



Selectieproces 



Hoofdstukken EEP en waar in te vullen 

• Algemene gegevens (e-MJV) en ondertekening (bijlage) 

• Beschrijving bedrijf en bedrijfsvoering (bijlage) 

• Structurele energiezorg (e-MJV én bijlage) 

• Beschrijving en analyse energieverbruik (bijlage) 

• Identificatie en selectie besparingsmogelijkheden (e-MJV)  

• Geplande maatregelen (e-MJV) 

 



Energiebesparingsmaatregelen 
 
• Maatregelenlijsten 

- Sectorspecifiek 

- Generiek 

 

Geplande maatregelen opnemen 

• Via de knop Maatregel toevoegen 

• Bestaande KE- of DE-maatregel continueren of intensiveren 

• Door selectie van een maatregel in de maatregelenlijsten 



Overzicht van Bestaande maatregelen 



Bestaande maatregel continueren of 
intensiveren 
 



Nieuwe maatregel toevoegen 
 



Maatregelenlijsten 



Nieuwe maatregel toevoegen 
 



Export naar Excelbestand 



Gebruik van Maatregelenlijst 



Bewerken energiebesparingsmaatregel 



Bijlagen 



Resultaten 
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Van start met het e-MJV: toevoegen van opmerkingen en bijlagen 
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Van start met het e-MJV: toevoegen van opmerkingen 
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Van start met het e-MJV: toevoegen van bijlagen 
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Statussen in het e-MJV 

• Gereed voor invoer: bedrijf kan invoeren; bevoegd gezag/adviseur heeft nog geen 

inzage. 

• Concept: bedrijf kan gegevens invoeren; bevoegd gezag/adviseur heeft inzage. Advies 

geven is mogelijk. Bevoegd gezag kan nog geen oordeel geven in het e-MJV. 

• Definitief ingevoerd: bedrijf kan alleen lezen; bevoegd gezag kan beoordelen en status 

wijzigen. 

• Aanvulling gevraagd: bedrijf kan gegevens wijzigen op verzoek van bevoegd gezag. 

• Geaccepteerd of niet geaccepteerd: bevoegd gezag heeft eindoordeel (eindstatus) 

gegeven. 
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Van start met het e-MJV: status wijzigen 



www.fugro.com 49 

Van start met het e-MJV: publiceren 
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Publieke website e-MJV: www.e-mjv.nl 



Vragen? 
 

• Tijdens deze bijeenkomst 

 

• Helptekst in het e-MJV 

 

• e-MJV-helpdesk: 

Tel:  070 – 3 120 360 

(zie www.e-mjv.nl voor actuele openingstijden) 

Per e-mail: helpdesk@emjv.info 

 

• Websites:  

• www.e-mjv.nl 

• www.rvo.nl/eep 

 


