
Factsheet 

Auditplicht EED 

De NVKL heeft als doel om relevante 

wet- en regelgeving toegankelijk te 

maken voor haar leden. In deze 

factsheet zijn de voor NVKL-leden 

belangrijke aspecten ten aanzien van 

de auditplicht zoals beschreven in de 

EED toegelicht. Grotere klanten van 

NVKL-leden kunnen informeren naar de 

al dan niet verplichte energieaudit. 

DE FEITEN 
In 2012 is de Europese Energie-

Efficiency Richtlijn (2012/27/EU) (EED) 

vastgesteld Deze richtlijn moet de in 

2007 afgesproken Europese 

doelstelling van een 20% lager 

Europees energieverbruik in 2020 

helpen realiseren. De EED bevat zowel 

verplichtingen voor lidstaten als 

bedrijven en deze zijn omgezet in 

nationale wet- en regelgeving. Eén 

daarvan betreft de verplichting voor 

grote ondernemingen om een energie-

audit uit te voeren. Dit is vastgelegd in 

de Tijdelijke regeling implementatie 

artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-

efficiëntie. 

De energie-audit is een systematische 

vierjaarlijkse procedure met als doel 

om: 

1. relevante informatie te verzamelen

omtrent het actuele

energieverbruiksprofiel van een 

onderneming; 

2. mogelijkheden voor

kosteneffectieve

energiebesparingen te signaleren;

3. verslag te brengen van de

resultaten ervan;

4. bewustwording en inzicht in

mogelijke besparingsmogelijkheden

te vergroten.

Dit moet ertoe moet leiden dat 

bedrijven en instellingen worden 

gestimuleerd maatregelen te treffen 

om energie te besparen. 

De regeling bepaalt dat de energie-

audit uiterlijk op 5 december 2015 

moet zijn uitgevoerd. Er kan uitstel 

worden aangevraagd door dit verzoek 

per brief naar de omgevingsdienst te 

sturen. Uiteindelijk zal het bevoegd 

gezag de auditplicht handhaven en is 

zij – als laatste middel – in staat om 

sancties op te leggen als de 

verplichting niet wordt nagekomen. 

IN DE PRAKTIJK
In de praktijk is het allereerst van 
belang om vast te stellen of de 
onderneming van uw klant onder de 
auditplicht valt. Als dit het geval is 
dient te worden vastgesteld wat deze 

auditplicht voor uw klant betekent. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0027
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/2016-05-07
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/2016-05-07
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/2016-05-07
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Figuur 1: Vrij naar Schematisch stappenplan auditplicht door Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) 

Ben ik auditplichtig? 
De overheid heeft op verzoek van de sector een Schematisch stappenplan auditplicht 
(Figuur 1) ontwikkeld met daarbij een toelichting. Via dit schema kan in 6 stappen 
worden bepaald of de onderneming van uw klant onder de auditplicht valt. 

Nederland (RVO) 
Stap 1 

Stap 2 

Stap 3 

A B C 

Stap 4 
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https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Schematisch%20stappenplan%20auditplicht.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Schematisch%20stappenplan%20auditplicht.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Stappenplan%20energie-auditplicht%20update%20juli%202016.pdf


Factsheet Auditplicht EED 

Stap 1: Betreft het een inrichting in 
de zin van artikel 1.1, eerste lid, 
Wet milieubeheer? 
Indien het antwoord ‘ja’ is: door naar 
stap 2. 
Indien het antwoord ‘nee’ is: de 
onderneming is niet auditplichtig. 

Toelichting:  
Op het moment dat het niet om een 
inrichting gaat is de auditplicht niet van 

toepassing. Art. 1.1., derde lid, Wet 
milieubeheer definieert het begrip 

inrichting als volgt: “door de mens 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, ondernomen 
bedrijvigheid, die binnen een zekere 
begrenzing pleegt te worden verricht”. 
Het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu heeft een online tool om te 

bepalen of er spraken is van een 
inrichting. 

Stap 2: Betreft het een 
onderneming? (voert u 
economische activiteit uit?) 
Indien het antwoord ‘ja’ is: door naar 

stap 3a. 
Indien het antwoord ‘nee’ is: de 
onderneming is niet auditplichtig. 

Toelichting:  
De auditplicht geldt alleen voor 

ondernemingen. Om te bepalen of het 
om een onderneming gaat wordt 
verwezen naar Europees recht. Hierin 
wordt “iedere eenheid, ongeacht haar 
rechtsvorm, die een economische 
activiteit uitoefent” als een 
onderneming beschouwd. Onder 

economische activiteit valt het leveren 
van goederen en diensten op een 
markt tegen een vergoeding. Ook 

overheden en b.v. zorginstellingen 
kunnen economische activiteiten 
uitoefenen. 

Stap 3a: Is de onderneming een 
zelfstandig onderneming? 
Indien het antwoord ‘ja’ is: door naar 
stap 4. 
Indien het antwoord ‘nee’ is: door naar 
3b. 

Stap 3b: Is de onderneming een 
partneronderneming? 
Indien het antwoord ‘ja’ is: door naar 
stap 4. 
Indien het antwoord ‘nee’ is: door naar 
3c. 

Stap 3c: Is de onderneming een 
verbonden onderneming? 
Indien het antwoord ‘ja’ is: door naar 
stap 4. 

Indien het antwoord ‘nee’ is: ga terug 
naar 3a. 

Toelichting:  
De vragen 3a, 3b en 3c gaan in op de 
aard van de onderneming. Het 
beantwoorden van deze vragen is van 
belang voor stap 4. Voor meer 
informatie hierover verwijzen we graag 

naar de Toelichting bij stappenplan EED 
energie-auditplicht. 

De auditplicht geldt voor grote 
ondernemingen. Of uw onderneming 
hieronder valt wordt in stap 4a, 4b en 
4c vastgesteld.  Let op: Bij deze en de 

volgende vragen hoeven buitenlandse 
ondernemingen niet te worden 
betrokken in de beoordeling. 

Stap 4a: Heeft het Nederlandse 
deel van de onderneming >250 

medewerkers?* 
Indien het antwoord ‘ja’ is: door naar 
stap 5. 
Indien het antwoord ‘nee’ is: door naar 
stap 4b. 

Toelichting:  

Het aantal werkzame personen bestaat 
uit voltijds, deeltijds en 
seizoensgebonden personeel en om:  

• werknemers;
• personen die als ondergeschikte

voor de onderneming werken en die
naar nationaal recht als werknemer

worden beschouwd;
• eigenaars-bedrijfsleiders;
• partners die in de onderneming een

geregelde activiteit uitoefenen en
van de onderneming financieel
voordeel genieten.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2017-08-30#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1.1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2017-08-30#Hoofdstuk1_Paragraaf1.1_Artikel1.1
https://forms.infomil.nl/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Stappenplan%20energie-auditplicht%20update%20juli%202016.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Stappenplan%20energie-auditplicht%20update%20juli%202016.pdf
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Om de personeelsbezetting vast te 
stellen, wordt gebruik gemaakt van de 
cijfers van de laatste goedgekeurde 
jaarrekening. Indien de onderneming 
daar nog niet over beschikt, wordt een 
realistische schatting gemaakt op basis 
van de relevante cijfers van het 

lopende boekjaar. 

Stap 4b: Heeft het Nederlandse 
deel van de onderneming een 

jaaromzet van > 50 miljoen?* 
Indien het antwoord ‘ja’ is: door naar 

stap 4c. 
Indien het antwoord ‘nee’ is: de 
onderneming is niet auditplichtig. 

Toelichting:  
Ondernemingen met een jaaromzet 
van minder dan 50 miljoen euro zijn 

niet auditplichtig. Onder jaaromzet 
wordt verstaan het inkomen dat de 
onderneming in het laatste jaar door 
verkoop of dienstverlening heeft 
ontvangen. De jaaromzet omvat geen 
BTW of andere indirecte belastingen.  

Stap 4c: Heeft het Nederlandse 
deel van de onderneming een 
balanstotaal van > 43 miljoen?* 
Indien het antwoord ‘ja’ is: door naar 
stap 5. 
Indien het antwoord ‘nee’ is: de 

onderneming is niet auditplichtig. 

Toelichting:  
Ondernemingen met een balanstotaal 
van kleiner dan 43 miljoen euro zijn 
niet auditplichtig. Het jaarlijkse 
balanstotaal is de totale waarde van de 

belangrijkste activa van uw 
onderneming. 

Opmerking (*) bij vraag 4a, 4b en 4c: 
in de Toelichting bij stappenplan EED 
energie-auditplicht wordt uitgelegd hoe 
om te gaan met 

partnerondernemingen. 

Stap 5: Is de onderneming 
toegetreden tot de 
meerjarenafspraken energie-
efficiëntie convenant MEE of MJA3? 

Indien het antwoord ‘ja’ is: de 
onderneming is niet auditplichtig. 

Indien het antwoord ‘nee’ is: door naar 
stap 6. 

Toelichting:  
Het MJA3 en MEE zijn convenanten 
tussen overheid en verschillende 
brancheorganisaties op het gebied van 

meerjarenafspraken energie-efficiëntie. 
De onderneming krijgt dan vrijstelling 
van de auditplicht. De overheid gaat 
ervan uit dat de onderneming via 

vrijwillige maar niet vrijblijvende 
afspraken binnen één van beide 

convenanten al maatregelen treft ten 
aanzien van energie-efficiëntie. 

Stap 6: Past uw onderneming een 
Europees of internationaal 
gecertifieerd 
Energiebeheersysteem toe? 

Indien het antwoord ‘ja’ is: de 
onderneming is niet auditplichtig. 
Indien het antwoord ‘nee’ is: de 
onderneming is auditplichtig. 

Toelichting:  
Op het moment dat uw onderneming 

een gecertificeerd 
energiebeheerssysteem toepast bent u 
niet auditplichtig. De onderneming 
voert dan namelijk – de facto – al een 
energie-audit uit. Dit beheerssysteem 
dient te voldoen aan internationale 

normen EN ISO 50001 
(energiebeheerssystemen) of EN ISO 
14000 (milieubeheerssystemen) en 
indien zij ook een energie-audit omvat  
aan de EN 16247-1 (energie-audits).  

De onderneming is auditplichtig, 
wat nu? 
De onderneming kan de energie-audit 

zelf uitvoeren, of dit uitbesteden aan 
een externe dienstverlener. In de EED-
auditrapportage kunnen bedrijven 
volstaan met: 

1. Het opstellen van een energiebalans
van het jaarlijkse energieverbruik
en een schematisch overzicht van
alle bestaande energiestromen
(inclusief vervoer).

2. Een overzicht van alle relevante

erkende maatregelen (waarbij de
relevantie bepaald dient te worden

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Stappenplan%20energie-auditplicht%20update%20juli%202016.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Stappenplan%20energie-auditplicht%20update%20juli%202016.pdf
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/meerjarenafspraken-energie-effici%C3%ABntie/over-de-convenanten
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-500012011-nl.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140012015-nl.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-140012015-nl.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENEN-1624712012-en.htm
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aan de hand van de 
referentiesituatie, en de technische 
en economische condities die in de 
erkende maatregellijst genoemd 
worden). 

3. Een overzicht van mogelijke
kosteneffectieve

energiebespaarmaatregelen op het
gebied van vervoersmanagement.

De erkende maatregelenlijst is 

opgenomen in de Activiteitenregeling 
milieubeheer, Bijlage 10. Met de 

erkende maatregellijsten is het voor 
bedrijven en instellingen eenvoudiger 
te voldoen aan de verplichting uit 
Activiteitenbesluit artikel 2.15. Volgens 
dit artikel is de onderneming verplicht 
investeringen met een terugverdientijd 
van minder dan 5 jaar uit te voeren. 

Hiermee is voldaan aan de 
auditverplichting. Het idee hierachter is 
natuurlijk dat uit de audit 
bespringsmaatregelingen voortvloeien 
die voor de onderneming een goede 
investering zijn.  

Op de website van RVO staan 
voorbeelddocumenten en 
contactgegevens van de 
omgevingsdiensten. 

VERDER LEZEN 
OVER DIT 
ONDERWERP 
 Schematisch stappenplan

auditplicht
 Toelichting bij stappenplan EED

energie-auditplicht

 Veel gestelde vragen en
antwoorden bij auditverplichting
van EED

Voor meer informatie over dit 
onderwerp 

Neem contact op met Rik van Berkel 
via rik.van.berkel@nvkl.nl of telefoon: 
079 – 35 31 163. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2016-08-25#Bijlage10
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2016-08-25#Bijlage10
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2016-01-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.6_Artikel2.15
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Schematisch%20stappenplan%20auditplicht.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Schematisch%20stappenplan%20auditplicht.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Stappenplan%20energie-auditplicht%20update%20juli%202016.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/07/Stappenplan%20energie-auditplicht%20update%20juli%202016.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Veel%20gestelde%20vragen%20en%20antwoorden%20bij%20de%20auditverplichting%20van%20de%20EED%20update%20juli%202016.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Veel%20gestelde%20vragen%20en%20antwoorden%20bij%20de%20auditverplichting%20van%20de%20EED%20update%20juli%202016.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/12/Veel%20gestelde%20vragen%20en%20antwoorden%20bij%20de%20auditverplichting%20van%20de%20EED%20update%20juli%202016.pdf

