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Energie-audit (EED)
Bedrijven en instellingen zijn per juli 2015 verplicht om eens in 
de vier jaar een energie-audit uit te voeren. Deze verplichting is 
onderdeel van de Energy Efficiency Directive (EED), een Europese 
richtlijn die per 2012 is vastgesteld met als doelstelling een 20% 
lager Europees energieverbruik in 2020.

Een energie-audit geeft op gebouw- en ondernemingsniveau 
gedetailleerd inzicht in het energieverbruik, de energiestromen 
(balans) en de mogelijk uit te voeren energiebesparende 
maatregelen. Hieronder valt ook het vervoer- en proces 
gerelateerd energieverbruik. 

Wanneer niet aan de EED plicht wordt voldaan kan het bevoegd 
gezag handhaven, bijvoorbeeld door het opleggen van een 
dwangsom.

Valt uw organisatie onder de energie-auditplicht (EED)?
Bepaal via het stappenplan gemakkelijk en snel of uw 
onderneming onder de energie-auditplicht valt. Indien er is sprake 
van meerdere gebouwen kunnen wij u helpen om te bepalen 
welke gebouwen mogelijk buiten de scope van de audit vallen. 
Er zijn uitzonderingen waardoor men vrijgesteld kan worden 
van de energie-auditplicht, bijvoorbeeld als uw onderneming is 
toegetreden tot MEE of voldoet aan MJA3. 

Energie-audit en Informatieplicht Energiebesparing
De energie-auditplicht (EED) en de Informatieplicht 
Energiebesparing zijn twee niet te verwarren verplichtingen 
vanuit Wet milieubeheer. Ook wanneer uw onderneming onder 
de energie-auditplicht (EED) valt geldt de Informatieplicht 
Energiebesparing en vice versa. Neem voor een toelichting op uw 
specifieke situatie vrijblijvend contact op.

In 4 stappen voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing
1. Gegevensverzameling: Wij maken handig gebruik van 

gegevens die al bekend zijn, bijvoorbeeld via het Kadaster of 
een energielabel;

2. Locatiebezoek: Bouwkundige en installatietechnische 
opname;

3. Rapportage: Bevindingen worden in analyses verwerkt en 
de uitvoerbaarheid van de Erkende Maatregelen wordt 
weergeven inclusief specifieke opgave van kosten en 
besparingen.

4. Analyse: Toetsing Erkende Maatregelen.

Energie-audit (EED)

Vragen over Energie-audit (EED)?
Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van Energie-audits. 
Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op. We 
helpen u graag verder.

Aanverwante diensten
    Energielabel (EPA-U)
    EPA-Maatwerkadvies
    SDE+ subsidie (PV-panelen)
    Compleet verduurzamingsadvies

Neem contact op

Uw voordelen:
     U bespaart veel tijd en kunt zich blijven richten op uw 

bedrijfsvoering;
     Kostenefficiënte uitvoering en uitsluiting van onnodige 

verplichtingen;
     Overlap met overige verplichtingen heeft u direct 

inzichtelijk;
     Inhoudelijke kennis ondersteunt u bij eventuele 

verplichte vervolgstappen;
     Koppeling met duurzaam onderhoud en beheer van 

het gebouw is een kleine stap door onze integrale visie 
op vastgoed en multidisciplinaire kennis.
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≥250 
medewerkers?

EED Auditplicht (4 jaarlijks)

Jaaromzet
≥ 50 mln.?

Balanstotaal
≥ 43 mln.?
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