Veel gestelde vragen en antwoorden bij de auditverplichting van de EED

Inleiding
In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (2012/27/EU) vastgesteld (ook wel EED
genoemd). Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van een 20% lager
Europees energieverbruik in 2020 helpen realiseren. Dat moet bijdragen aan een verminderde
uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, de energierekening omlaag te
brengen en om minder afhankelijk te zijn van de import van fossiele brandstoffen. Deze richtlijn
bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven welke zijn omgezet in nationale wet- en
regelgeving. Een daarvan betreft de verplichting voor grote ondernemingen om een energie-audit
uit te voeren welke is vastgelegd in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn
energie-efficiëntie.
Om de uitvoering van deze regeling te vergemakkelijken is dit document met veel gestelde vragen
en antwoorden opgesteld. Bedrijven, handhavers en adviseurs kunnen aan de hand van dit
document de regeling nader interpreteren. Al naar gelang de ervaringen bij de uitvoering van de
regeling wordt dit document aangepast.
Eerdere concepten van dit document zijn afgestemd met vertegenwoordigers van ondernemingen,
handhavers en adviseurs (de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Er kunnen geen rechten
worden ontleend aan dit document. Het is uiteindelijk aan ondernemingen en het bevoegde gezag
zelf om beslissingen te nemen.

Nieuw in versie juli 2016:
In deze versie zijn de volgende aanpassingen gedaan ten opzichte van de voorgaande versies van
maart 2016:







Vraag en antwoord 2e aangepast over alternatieve energie- en milieuzorgsystemen.
Vraag en antwoord 2h over erkende maatregellijsten toegevoegd
Vraag en antwoord 2i over onderwijs toegevoegd
Vraag en antwoord 2j over franchisenemers toegevoegd
Het antwoord op vraag 4c is aangepast.
Het stappenplan is nu als los document te lezen op www.rvo.nl.eed (>energie-audit > Is mijn
onderneming auditplichtig?)
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1) Wat is het doel van een energie-audit?
De energie-audit is een systematische vierjaarlijkse procedure met als doel toereikende
informatie te verzamelen omtrent het actuele energieverbruiksprofiel van een
onderneming, om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en
te kwantificeren en om verslag uit te brengen van de resultaten ervan.
De Europese richtlijn beoogt met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke
besparingsmogelijkheden te vergroten. Dit moet ertoe leiden dat bedrijven en instellingen
worden gestimuleerd meer maatregelen te treffen om energie te besparen.
2) Doelgroep van de energie-audit
a) Wie moeten een energie-audit uitvoeren?
-

-

De energie-audit is van toepassing op de grote ondernemingen. Dit zijn ondernemingen
die niet behoren tot de door de richtlijn omschreven mkb-categorie. Grote ondernemingen
zijn ondernemingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn of met een jaaromzet
van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.
Zie het stappenplan (www.rvo.nl/eed >energie-audit > Is mijn onderneming
auditplichtig?) om de bepalen of aan deze voorwaarden wordt voldaan.

b) Als bedrijven onderdeel zijn van een internationaal concern met in totaal meer dan 250

medewerkers of met een totale jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een totaal
jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, moet dan een audit worden uitgevoerd ?

-

U hoeft uitsluitend te kijken naar het Nederlandse deel van het concern. Dus het gaat om
het aantal medewerkers, de omzet en balanstotaal binnen de Nederlandse vestiging(en)
van het concern.

c)

Hoe zit het met de auditplicht voor een bedrijf dat meerdere vestigingen heeft?

-

Als er een onderneming is waarvan de verschillende inrichtingen samen meer dan 250
medewerkers hebben (of een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een jaarlijks
balanstotaal van meer dan €43 miljoen), dan geldt de auditplicht voor alle (Nederlandse)
inrichtingen. Dit geldt ook als er geen enkele afzonderlijke vestiging/inrichting aan de
criteria voldoet, maar gezamenlijk wel.

d) Welke vrijstellingen zijn van toepassing?
-

-

-

Convenanten
De ondernemingen die deelnemen aan de MJA3 en MEE hebben in 2012 een nieuw
energie-efficiëntieplan opgesteld voor de periode 2013-2016. Hiermee voldoen deze
ondernemingen al aan de verplichting om voor 5 december 2015 een energie-audit
uitgevoerd te hebben.
Energie- of milieubeheerssysteem
Artikel 3 van de regeling bepaalt dat de onderneming die een energiebeheerssysteem
toepast dat volgens Europese of internationale normen is gecertificeerd en dat een
energie-audit omvat die voldoet aan de minimumcriteria, bedoeld in bijlage VI van de
richtlijn, is vrijgesteld van de verplichting om een energie-audit te ondergaan. Dit geldt
bijvoorbeeld voor het energiemanagementsysteem ISO 50001. Het milieuzorgsysteem ISO
14001 besteedt slechts beperkt aandacht aan energie, zodat een aanvullende module als
ISO 14051 noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor vrijstelling. Ook andere
(toekomstige) gecertificeerde systemen zouden kunnen vrijstellen van de verplichting om
een energie-audit te ondergaan. Dit is ter beoordeling van het bevoegd gezag.
Zie het stappenplan op www.rvo.nl/eed (> energie-audit > Is mijn onderneming
auditplichtig? ) .

e) Zijn er alternatieve energie- en milieuzorgsystemen die als vrijstelling kunnen dienen?
Bij een aantal keurmerken (energie- en milieuzorgsystemen) wordt op een dusdanige
manier aandacht aan energie en energie-audits besteed, dat het gezien kan worden als
volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht. Of en in hoeverre dat gebeurt is
ter beoordeling van het bevoegd gezag Wet milieubeheer.
Om het gebruik van keurmerken in relatie met de EED te ondersteunen is voor een aantal
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keurmerken een factsheet opgesteld. Deze zijn te vinden onder: www.rvo.nl/eed
(>energie-audit > alternatieve invulling met keurmerk)
Hierin wordt concreet aangegeven in hoeverre de betreffende keurmerken tegemoet
komen aan de vereisten van een EED-audit en wordt op basis van de beoordeling een
advies gegeven aan het bevoegd gezag. Het gaat hierbij om keurmerken die in ieder geval
een energie-audit omvatten.
Beheerders van andere keurmerken die door een onafhankelijke instantie worden getoetst
en gecertificeerd, én waarvan een energie-audit onderdeel uitmaakt die in grote mate
overeenkomt met de vereisten van de EED-richtlijn, kunnen contact opnemen met RVO. In
een vervolgtraject zal het keurmerk worden getoetst en al dan niet worden opgenomen in
een advies dat aangeeft in welke mate het keurmerk aan EED artikel 8, de verplichte
audit, voldoet en op welke aspecten niet.
f)

Wie is verantwoordelijk voor de audit bij het huren van een gebouw?
Indien een pand een belangrijk onderdeel uitmaakt van het bedrijfsproces dan valt deze
onder de audit. Energiebesparende maatregelen in gebouwen zijn door zowel een eigenaar
(installatietechnisch, isolatie) als huurder (gedrag, apparatuur) te nemen. Uiteraard kan
een bedrijf meer maatregelen treffen als het tevens eigenaar is van een pand. In het geval
van een huurder zal de audit dan ook vooral betrekking hebben op de zaken waarop de
huurder wel invloed heeft.

g) Wat gebeurt er als een onderneming in de loop van het jaar een financiële of personeelsdrempel overschrijdt?
Als een onderneming in de loop van een jaar een financiële of personeelsdrempel
overschrijdt, heeft dat geen invloed op de status (kmo / niet-kmo). U behoudt de status
waarmee u het jaar begonnen bent. Die status verliest u pas wanneer u de drempels
tijdens 2 opeenvolgende boekjaren overschrijdt.
h) Wat is de relatie tussen de EED energie-audit en de Erkende Maatregellijsten?
Indien u gebruik maakt van de Erkende Maatregellijsten kan het bevoegd gezag een
(gedeeltelijke) vrijstelling geven. Wanneer een onderneming valt onder artikel 2.15 van
het Activiteitenbesluit, Wet milieubeheer (dit zijn de zogenoemde categorie A en B
bedrijven) kan gekozen worden voor de erkende maatregelenaanpak. In dit geval past het
bedrijf de voor zijn bedrijfstak ontwikkelde erkende maatregelenlijst toe en worden de
maatregelen uitgevoerd. In de EED-auditrapportage kunnen deze bedrijven volstaan met:
1. Het opstellen van een energiebalans van het jaarlijkse energiegebruik 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 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 energiebesparingsmaatregelen op het
gebied van vervoersmanagement.
Wanneer het bedrijf (op inrichtingsniveau, dus plaatselijk) bovendien jaarlijks minder
energie gebruikt dan 200.000 kWh of 75.000 m3 aardgas, dan kan in plaats van 1.
worden volstaan met het vermelden van het jaarlijkse energiegebruik.
Er zijn op dit moment (juli 2016) voor de volgende sectoren erkende maatregellijsten
gepubliceerd: metaal, rubber & kunststof, autoschadeherstelsector, datacenters, kantoren,
zorg, onderwijs, agrarisch, sport & recreatie, de mobiliteitsbranche, hotels & restaurants,
delen van de voedingsmiddelenindustrie (groente- en fruitverwerkende industrie,
frisdranken-, water- en sappenproducenten en bakkerij- en zoetwarenindustrie). Op korte
termijn volgt mogelijk nog de detailhandel.
Meer informatie over de erkende maatregelenaanpak vindt u op www.infomil.nl/energie.
i)

Zijn onderwijsinstellingen auditplichtig?
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In het stappenplan (te vinden onder:www.rvo.nl/eed > energie-audit > is mijn
onderneming auditplichtig?) wordt de vraag gesteld: “Voert u een economische activiteit
uit?” . Regulier onderwijs is geen economische activiteit. Echter, voor zover bijvoorbeeld
aan nascholing, cursussen, trainingen of bedrijfsopleidingen wordt gedaan treden scholen
in concurrentie met andere aanbieders van commerciële opleidingen. In zoverre kan ook
een onderwijsinstelling een economische activiteit uitvoeren. Het bevoegd gezag bepaalt
uiteindelijk of een onderneming of een school onder de EED-auditplicht valt.
j)

Dienen franchisenemers te worden meegeteld bij het bepalen van de grootte van een
onderneming?
Als een franchise-organisatie zelfstandig opereert (de franchise-gever heeft geen financiële
banden met of zeggenschap over de franchisenemer), dan kan enkel op het niveau van
het franchisenemer gekeken worden naar aantallen werknemers, omzet en balanstotaal
om te bepalen of het een grote onderneming betreft.

3) Welke eisen stelt een energie-audit?
a) Welke criteria zijn van toepassing?
-

-

In de toelichting bij de regeling is aangegeven dat energie-audits gedetailleerde en
gevalideerde berekeningen voor potentiële energiebesparingsmaatregelen mogelijk dienen
te maken.
De energie-audits dienen te zijn gebaseerd op de volgende richtsnoeren:
a. zij zijn gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens
betreffende het energieverbruik en (voor elektriciteit) belastingsprofielen;
b. zij omvatten een gedetailleerd overzicht van het energieverbruiksprofiel van
gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip
van vervoer;
c. zij bouwen, zo veel mogelijk, voort op een analyse van de levenscycluskosten, in
plaats van simpele terugverdienperioden, om rekening te houden met
langetermijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen en
discontopercentages;
d. zij zijn proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een
betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling van de
belangrijkste punten ter verbetering mogelijk te maken.
De wijze waarop de energie-audit wordt vorm gegeven en waarop van de resultaten ervan
verslag wordt gedaan wordt niet door de richtlijn geregeld. Het ligt voor de hand om op dit
onderdeel aan te sluiten bij reeds bestaande handreikingen en normen1.

b) Wat moet de onderneming in kaart brengen?

1
2

-

Een onderneming behoort volgens artikel 2 lid 3 (sub a) een gedetailleerd overzicht te
geven van alle binnen de onderneming bestaande energiestromen, de omvang en
verdeling daarvan naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers. Het
gaat hier onder meer het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële
processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Dit overzicht dient volgens
de richtsnoeren van de richtlijn dusdanig “proportioneel” en “ voldoende representatief”
te zijn om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke
besparingsmaatregelen (zie bijlage VI van de EED 2). Een restpost van circa 10% van het
totale energieverbruik is onder normale omstandigheden in praktijk nog acceptabel.

c)

Hoe dient vervoer hierin meegenomen te worden?

-

De richtlijn geeft aan dat ook het energieverbruik door vervoer moet worden meegenomen
in het overzicht van het energieverbruik (zie ook vorige vraag). Het gaat dan om vervoer
dat onderdeel is van de bedrijfsmiddelen van de onderneming zelf of wordt geacht te
behoren tot diens bedrijfsvoering. De aard van de onderneming maakt niet uit, of het

Zie voor normen het antwoord op vraag 2d
Zie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1442306878471&uri=CELEX:32012L0027
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-

bijvoorbeeld een handelsbedrijf is of een productiebedrijf. Waar het om gaat is of het
vervoer in eigen beheer uitgevoerd wordt (in dat geval heeft de onderneming namelijk
invloed op het energiegebruik door b.v. efficiëntere motoren, andere brandstoffen of een
effectievere logistieke planning toe te passen). Als het vervoer wordt uitbesteed, dan valt
dat onder de eventuele auditplicht van de vervoersmaatschappij. Woon-werkverkeer van
werknemers valt niet onder de auditplicht.
Het antwoord op de vraag hangt af van in hoeverre het meenemen van het vervoer nodig
is om een “voldoende representatief” en “proportioneel” beeld van het energieverbruik
door de onderneming te geven.
Het bevoegd gezag kan deelname van een onderneming aan het programma Lean & Green
als invulling van de energie-audit voor het onderdeel vervoer toestaan (zie het antwoord
op vraag 2e).

d) Wat zijn mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen?
-

Onder vraag 3a is opgenomen dat energie-audits gedetailleerde en gevalideerde
berekeningen voor potentiële energiebesparingsmaatregelen mogelijk dienen te maken.
Met een beschrijving van de mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen
wordt bedoeld dat inzichtelijk moet worden gemaakt welke maatregelen voor de
betreffende onderneming kosteneffectief zijn. De richtlijn heeft kosteneffectiviteit op dit
punt niet nader ingevuld. In de Nederlandse context wordt aangesloten bij het huidige
kader, namelijk maatregelen die zich in vijf jaar terugverdienen. Bij het vaststellen van de
energie-audit dient gekeken te worden naar de omstandigheden van de onderneming die
van invloed zijn op de kosteneffectiviteit van de maatregelen.

4) Wie doet wat? Toezicht, handhaving en deadlines?
a) Wie stelt de energie-audit op?
-

De onderneming of een externe dienstverlener, in opdracht van de onderneming.

b) Wanneer moet wat gebeuren?
-

De regeling bepaalt dat de energie-audit uiterlijk op 5 december 2015 uitgevoerd moet
zijn.
Het verslag van de energie-audit wordt binnen vier weken na uitvoering toegezonden aan
het bevoegd gezag.
Een energie-audit moet vervolgens iedere vier jaar uitgevoerd worden.
Bevoegde gezag stuurt ontvangen verslagen van de audits (en resultaten van de kostenbaten analyses) vóór 1 februari van het volgende kalenderjaar door naar RVO.

c)

Wie controleert de uitvoering?

-

Het bevoegde gezag beoordeelt of de onderneming aan de verplichtingen en
kwaliteitseisen wordt voldaan.
RVO monitort de voortgang en de kwaliteit van de verslagen en kosten-baten analyses en
rapporteert hierover aan de verantwoordelijke ministeries en de Europese Commissie.

-

d) Welke sancties kunnen worden ingesteld?
-

-

De termijn van 5 december 2015 is onderdeel van de richtlijn en Nederland is gehouden
om die datum over te nemen in bindende regelgeving. Handhaving is in handen van het
bevoegd gezag en dat gaat – net als bij andere verplichtingen op grond van de Wet
milieubeheer – daar adequaat mee om. Het bevoegde gezag hanteert daarbij de landelijke
handhavingsstrategie (zie
http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/handhaving/landelijke/introductie/).
Verwacht mag worden dat het bevoegd gezag in overleg treedt met de desbetreffende
onderneming als blijkt dat het voor ondernemingen moeilijk lijkt om aan de verplichtingen
van de regeling te voldoen.
Het bevoegde gezag is bevoegd om – als laatste middel – sancties op te leggen als
verplichtingen niet worden nagekomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opleggen van
een last onder dwangsom.
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e) Hoe wordt met bedrijfsvertrouwelijke gegevens omgegaan?
-

-

De Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en NAW-gegevens geeft
uitleg over de wijze waarop omgegaan wordt met verzoeken om toegang tot informatie
van bedrijven. http://wetten.overheid.nl/BWBR0025641/geldigheidsdatum_09-07-2015
Wanneer een bedrijf meent dat er sprake is van bedrijfs- en fabricagegegevens die buiten
de openbaarheid moeten blijven, maakt het bij het verstrekken van die gegevens aan het
bestuursorgaan kenbaar dat deze vertrouwelijk moeten worden behandeld (artikel 10,
eerste lid, onder c, van de Wet Openbaarheid van Bestuur- WOB). Op het moment dat het
bestuursorgaan een verzoek op grond van artikel 3 van de WOB ontvangt wordt bezien of
de gegevens daadwerkelijk vertrouwelijk zijn.
Vanuit concurrentie overwegingen wordt daarbij een zwaar gewicht toegekend aan de
vertrouwelijkheid bij behandeling van gegevens waaruit het energiegebruik van individuele
processen en/of producten kan worden afgeleid. Bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn
hiermee gewaarborgd.

f)

Wat is de aanpak bij meerdere inrichtingen en bevoegde gezagen?

-

Januari 2016 is verschenen: Rapportage EED – adviesdocument, dat inmiddels is
geupdate tot Rapportage EED - adviesdocument juli 2016.doc. Ga op de website
www.rvo.nl/eed (>energie-audit >uitvoering en indiening energie-audit) na of er een
recentere versie is verschenen.
Het betreft een advies-document; het geeft raad, maar is geen verplichting. Het beschrijft
de wijze waarop energie-audits in het kader van artikel 8 van de EED kunnen worden
uitgevoerd.
In het adviesdocument staat onder “Uniforme vestigingen” beschreven wat de aanpak is
voor audits van bijvoorbeeld winkelketens, waar een groot aantal vestigingen sterk op
elkaar lijkt.
Kern van de aanpak is: volledige audits voor inrichtingen met een energieverbruik van
meer dan 75.000 m3 aardgas per jaar of meer dan 200.000 kWh elektriciteit per jaar (zg.
grootverbruikers); een steekproef van 3 volledige audits voor middenverbruikers (tussen
25.000 en 75.000 m3 aardgas per jaar en tussen 50.000 kWh en 200.000 kWh elektriciteit
per jaar en een steekproef van 3 vereenvoudigde audits voor vestigingen met een
aardgasverbruik kleiner dan 25.000 m3 per jaar en een elektriciteitsverbruik van minder
dan 50.000 kWh per jaar. In het geval van de steekproeven, moet één vestiging slecht
scoren op energie efficiency, één matig en één goed.
De auditverslagen gaan naar de bevoegde gezagen van de vestigingen waar audits zijn
uitgevoerd.
Het bevoegd gezag van een vestiging die buiten de steekproef valt, krijgt beschikking over
alle drie de rapporten van de steekproef van de groep met dezelfde verbruiksgrootte en
een ondernemingsrapport met daarin een maatregellijst waaruit op vestigingsniveau af te
leiden is welke maatregelen kosteneffectief zijn (zie het adviesdocument).
Een ondernemingsrapport geeft een overzicht van de energiesituatie van alle vestigingen
op inkoopniveau, alsmede het beleid op energie- en vervoersgebied op
ondernemingsniveau. Daarnaast geeft het ondernemingsrapport een geaggregeerd
overzicht van alle maatregelen voor alle vestigingen (zie het adviesdocument).
Een vestigingsrapport geeft de lokale energiesituatie weer en de besparingsmogelijkheden
ter plaatse.
Concerns met vele vestigingen verspreid over het land komen in aanmerking voor de
service van het Kernteam EED. Dit kernteam EED bestaat uit meerdere omgevingsdiensten en gemeenten. (zie www.rvo.nl >energie-audit >concernaanpak)

-

-

-

-
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