
 

 

 

Energie-audit 

Grotere ondernemingen in Nederland zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. De deadline 

hiervoor lag op 5 december 2015. Deze verplichting volgt uit de Europese Energie-Efficiency 

Richtlijn (EED) die de Europese Commissie in 2012 vaststelde. Hoe kunt u aan deze verplichting 

voldoen? En belangrijker nog: welke kansen brengt de energie-audit met zich mee? 

Waarom een energie-audit? 

Met de energie-audit verzamelt u actuele informatie over het energieverbruik in uw onderneming. 

Van gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. Daarnaast wordt de mogelijke 

energiebesparing in kaart gebracht. De Europese Commissie wil bedrijven en instellingen hiermee 

motiveren om (meer) maatregelen te treffen om energie te besparen. De audit moet minstens elke 

vier jaar worden herhaald.  

Voor wie? 

Heeft u een onderneming met meer dan 250 medewerkers? Of heeft de onderneming een jaaromzet 

van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-

audit op uw onderneming van toepassing. Op de website van de RVO vindt u een document met 

veelgestelde vragen over de energie-audit, met daarin een stappenplan om te bepalen of de audit 

voor u geldt. 

Uitzonderingen 

Voor sommige ondernemingen geldt de verplichting niet, omdat zij al standaard een audit uitvoeren. 

Bijvoorbeeld voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 

(MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Ook bedrijven met 

een ISO 50001 certificaat of een ISO 14001 met aanvullend een ISO 14051 certificaat, hoeven de 

audit niet uit te laten voeren. 

Kansen in kaart 

Als u SGS Search inschakelt om de energie-audit voor u uit te voeren, kunt u rekenen op een helder 

en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik in uw onderneming. Plus een concrete lijst 

met besparingen die u kunt realiseren, waar mogelijk met kosten en terugverdientijden. Samen met 

u stellen we een plan van aanpak op om in de komende vier jaar een substantiële energiereductie te 

realiseren. SGS Search heeft alle expertise in huis om onderzoek uit te voeren op alle gebieden: 

gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. U houdt altijd één aanspreekpunt, wij zorgen 

voor de totale regie. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Het wettelijke kader bij de energie-audit 

Hoe past de verplichting tot een energie-audit in het wettelijke kader? Advocatenkantoor Loyens & 

Loeff zet het voor u op een rij. 

Achtergrond 

In 2012 is de Europese Richtlijn energie-efficiëntie (Richtlijn) van kracht geworden. Het doel van deze 

Richtlijn is om de energie-efficiëntie in de hele EU te bevorderen door de inzet van maatregelen om 

het energieverbruik van (onder meer) bedrijven te verminderen. Een van deze maatregelen is de 

verplichting voor bepaalde bedrijven om een energie-audit uit te voeren (artikel 8). Op 16 juli 2015 is 

de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (Regeling) in 

werking getreden. Deze Regeling implementeert bovenstaande verplichting uit de Richtlijn in 

Nederland. 

Wat is een energie-audit?  

Met de energie-audit verzamelt u informatie over het actuele energieverbruik in uw onderneming. 

Daarnaast worden mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen in kaart gebracht. Ook 

brengt u aan het bevoegd gezag (in de meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente) verslag uit van de resultaten.  

Wie vallen onder de auditplicht?   

De auditverplichting is van toepassing op een inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 1 van de Wet 

Milieubeheer, die ook is aan te merken als onderneming als bedoeld in titel I van de bijlage bij 

Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003. Bovendien geldt de 

auditverplichting alleen voor  ondernemingen met:  

 250 of meer werkzame personen of 

 een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 

miljoen  

 250 of meer werkzame personen én een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en/of een 

jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. 

 
 Op de website van RVO vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden, inclusief een 

stappenplan om te bepalen of de energie-auditplicht op uw onderneming van toepassing is.  

Vrijstellingen auditverplichting   

Ondernemingen die zijn toegetreden tot het MJA3 of het MEE-convenant of een gecertificeerd 

energiebeheersysteem toepassen dat voldoet aan de minimumcriteria van de Richtlijn, zijn 

vrijgesteld van de verplichting een energie-audit uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn 

ondernemingen met een ISO 50001-certificaat of een ISO 14001 met aanvullend een ISO 14051-

certificaat. Daarnaast is de onderneming die na 5 december 2011 volgens artikel 2.15 lid 2 van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer is verplicht een onderzoek als bedoeld in dat artikel te (laten) 

verrichten, gedurende vier jaar vrijgesteld van de verplichting een energie-audit te ondergaan.   

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk1/11/Artikel11/geldigheidsdatum_24-09-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk1/11/Artikel11/geldigheidsdatum_24-09-2015
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwi4q_fi8I_IAhWo_nIKHZgvDmU&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2003%3A124%3A0036%3A0041%3Anl%3APDF&usg=AFQjCNEjHjBfh_GDZvdpDeKn63s--WdaQg
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/09/Veel%20gestelde%20vragen%20en%20antwoorden%20bij%20de%20auditverplichting%20van%20de%20EED%20versie%2023%20november%202015.pdf


 

 

 

Deadlines: wat moet u doen?   

Als gezegd verzamelt u met een energie-audit informatie over het actuele energieverbruik in uw 

onderneming. De deadline voor de Regeling stond op 5 december 2015. De energie-audit moet 

vervolgens iedere vier jaar worden herhaald. Het verslag van de energie-audit moet binnen vier 

weken na de totstandkoming ervan worden toegezonden aan het bevoegd gezag.   

Handhaving  

Het bevoegd gezag is belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften van de Regeling 

(zoals de verplichting tot het (laten) uitvoeren van een energie-audit). Bij het niet naleven van de 

voorschriften van de Regeling kan het bevoegd gezag een last onder dwangsom of een last onder 

bestuursdwang opleggen.  

Daarnaast is het niet naleven van de voorschriften van de Regeling ook aan te merken als een 

economisch delict in de zin van de Wet economische delicten. Als het niet naleven van de 

voorschriften opzettelijk is, is dit aan te merken als een misdrijf en wordt men gestraft met een 

gevangenisstraf van maximaal zes jaar, een taakstraf of een geldboete van de vijfde categorie (€ 

81.000). Als het niet naleven van de voorschriften niet opzettelijk is, is dit aan te merken als een 

overtreding en wordt men gestraft met een hechtenis van één jaar, een taakstraf of een geldboete 

van de vierde categorie (€ 20.250). 

Meer weten? 

Om ondernemingen te ondersteunen bij het uitvoeren van de energie-audit, zijn SGS Search en 

advocatenkantoor Loyens & Loeff een samenwerking aangegaan. Samen kunnen zij voor u 

beoordelen of uw onderneming onder de verplichting valt én kunnen zij direct de energie-audit voor 

u uitvoeren. Neem contact op met Melanie Petit dit de la Roche voor meer informatie: 020 – 506 16 

16 of melanie.petit.dit.de.la.roche@searchbv.nl.   
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