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Grote ondernemingen en gemeenten in Nederland zijn volgens de EED-richtlijn verplicht om een energie-audit uit te voeren. Hiermee 
wil de Europese Commissie organisaties motiveren om (meer) energie te besparen. Gelukkig is de energie-audit niet alleen een 
verplichting; de nulmeting biedt ook veel kansen om energie én kosten te besparen. Maar hoe gaat u nu aan de slag met de 
energie-audit? Welke stappen moet u zetten richting een Plan van Aanpak? In deze checklist leest u welke voorbereidingen u zelf 
kunt treffen.

CHECKLIST GEMEENTEN
ENERGIE-AUDIT

Uw gemeente is auditplichtig

JA Uw gemeente is auditplichtig

Uw gemeente is niet auditplichtig

NEE

NEE

Telt uw gemeente 250 FTE of meer? 

Heeft uw gemeente een jaaromzet van 

€ 50 miljoen of meer en een jaarlijks 

balanstotaal van meer dan € 43 miljoen?

Hoeveel scholen, zwembaden, gemeentehuis, kantoren, bibliotheken, etc heeft uw gemeente in bezit? 

Geef hierbij aan wat de status van het gebruik is:

• Eigen gebruik door de gemeente

• De gemeente verhuurt het gebouw aan één partij

• De gemeente verhuurt het gebouw aan meerdere partijen

Inventariseer de gebouwen waar uw gemeente wel gebruik van maakt, maar geen eigenaar van is. 

Geef hierbij aan of u de enige huurder bent, of dat er meerdere huurders zijn.

Breng per gebouw in kaart wat het energieverbruik is voor gas, elektra, stadswarmte en WKO (warmte- en koude-

opslag). Aan de hand van deze gegevens kunt u elk gebouw indelen in de categorieën klein-, middel- en grootverbruik.

Indien u als huurder servicekosten betaalt en dus geen inzicht heeft in het gebruik, noteer dan bij dat gebouw 

‘servicekosten’.

Verbruik elektriciteit (kWh) < 50.000 ≥ 50.000 en < 200.000 ≥ 200.000
Verbruik gas (m3)
< 25.000 Klein Middel Groot

≥ 25.000 en < 75.000 Middel Middel Groot

≥ 75.000 Groot Groot Groot

Breng per gebouw in kaart waar de demarcatie (scheidslijn) ligt tussen de 

verantwoordelijkheid van de huurder en van de verhuurder, op het gebied 

van installaties. Dit is vastgelegd in de huurovereenkomsten. 

Wij kunnen u hierin ondersteunen als u dat wenst. 

Met bovenstaande informatie kunnen wij een pragmatische plan van aanpak 

voor u opstellen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

STAP 1: IS UW GEMEENTE AUDITPLICHTIG?

STAP 2: INVENTARISEER UW GEMEENTELIJK VASTGOED

STAP 3: INVENTARISEER GEBOUWEN

STAP 4: BRENG HET ENERGIEVERBUIK IN KAART

STAP 5: BRENG DEMARCATIE IN KAART

STAP 6: PLAN VAN AANPAK

VRAGEN?
Heeft u ergens hulp bij nodig, of wilt 
u een offerte op maat ontvangen? 
Neem dan gerust contact op met 
een van onze adviseurs.

vastgoed@sgssearch.nl 
t. 088 - 214 66 00




