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Toelichting EED
Doel
In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn: “Energy Efficiency
Directive’ (EED) vastgesteld. Deze richtlijn heeft tot doel om minder
energie te verbruiken in Europa. Daartoe bevat de richtlijn vele
verplichtingen voor vrijwel alle energieverbruikers in de EU. Zo geldt
voor grote ondernemingen de verplichting tot uitvoering van energieaudits. De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse
aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik
en de besparingsmogelijkheden van een onderneming.
Het doel van de EED energie-audit is om bedrijven en instellingen
bewust te maken van hun energieverbruik én energiebesparing te
stimuleren en de mogelijkheden om bedrijfsprocessen en
energievoorzieningen te verduurzamen. Het gaat hier onder andere
om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en
installaties en vervoer.

Toelichting EED
Wanneer bent u EED-plichtig
U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een
grote onderneming bent, dat wil zeggen:

▪

250 fte of meer, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen, of

▪

een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse
balanstotaal van meer dan € 43 miljoen

Ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJAen MEE-convenanten moeten een auditverslag indienen. Dit moeten
zij uiterlijk op 31 december 2020 doen. Tot dusver waren deze
bedrijven vrijgesteld van de audit, maar de convenanten lopen af.

Toelichting EED
Rapportage: Wanneer | Bij wie | Inhoud
Vanaf 1 juli 2019 dient u uw energie-auditverslag digitaal in bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U doet dit binnen 4
jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op
31 december 2020. Wanneer een EED rapport na 1 juli 2019 is
ingediend, voldoet deze voor 4 jaar.
Met het sjabloon EED Energie-audit verslag doet u efficiënt verslag
van de energie-audit; dit sjabloon is opgesteld door BlueTerra in
opdracht van RVO. Het sjabloon is niet verplicht, maar bevat alle
noodzakelijke elementen van het EED Energie-auditverslag. Zo weet
u zeker dat u niets over het hoofd ziet.

EED en overige regelgeving
Combineer werkzaamheden
Informatieplicht, energiebesparingsplicht en labelverplichting zijn geen
onderdeel van de EED energie-audit. Echter indien ondernemingen aan
1 of meer van deze verplichtingen moeten voldoen, is het raadzaam om
de werkzaamheden te combineren, zodat aan alle wettelijke
verplichtingen voldaan gaat worden.
RVO beoordeelt of de onderneming aan de verplichtingen
kwaliteitseisen voor het EED energie-auditverslag voldoet, monitort
voortgang en de kwaliteit van de EED energie-auditverslagen
rapporteert hierover aan de verantwoordelijke ministeries en
Europese Commissie.
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EED en overige regelgeving
Combineer werkzaamheden
De goedgekeurde EED energie-auditverslagen worden ter beschikking
gesteld aan de bevoegde gezagen Wet Milieubeheer. Zij kunnen
hierover in gesprek gaan met uw onderneming.
Valt uw onderneming onder de categorie C-inrichtingen (inrichtingen die
een omgevingsvergunning milieu hebben)? Neem dan, voor u aan de
energie-audit begint, contact op met uw lokale bevoegd gezag
(gemeente, Omgevingsdienst of provincie). Een energie-audit kan
onderdeel zijn van de vergunning en de EED Energie-audit kan
waarschijnlijk met wat aanvullingen ook voldoen voor de vergunning.

Alternatieven EED
Rapportages en vrijstelling
U moet elke 4 jaar opnieuw aan uw EED verplichting voldoen. U kunt
echter ook een vrijstelling krijgen. Vrijstelling wordt gegeven als u in
het bezit bent van bijvoorbeeld

1. Een ISO 50001 managementsysteem of ISO 14001 in combinatie
met CO2 management.
2. Of een keurmerk zoals de CO2 prestatieladder (minimaal trede 3).
Zie voor een compleet overzicht: keurmerken met vrijstelling

Bespreek uw situatie met een BlueTerra consultant.

Alternatieven EED
ISO 50001 | ISO 14001 | CO2-prestatieladder
Geeft u er de voorkeur aan om in plaats van het opstellen van de EED energie-audit gebruik te maken van een vrijstelling, dan
biedt BlueTerra ook ondersteuningsmogelijkheden.
ISO 50001
Een gecertificeerd energiebeheersysteem ISO 50001 geeft vrijstelling voor de uitvoering van de EED energie-audit. Aan de hand
van een nulmeting wordt vastgesteld wat er nodig is om tot een gecertificeerd energiebeheersysteem te komen. Hieruit volgt een
implementatieplan en tot slot de certificatie. BlueTerra heeft onder andere voor Döhler Holland een nulmeting uitgevoerd en een
implementatieplan opgesteld.
ISO 14001 met CO2 management
Heeft u een goed werkend ISO 14001 systeem, dan is een CO2-managementsysteem (keurmerk) een optie. Het aanvullend CO2
managementsysteem wordt bij de ISO 140001 certificering meegenomen.

CO2-prestatieladder:
De CO2-prestatieladder is een keurmerk dat vrijstelling geeft aan de EED audit verplichting. Het systeem kijkt niet alleen naar
eigen energie en vervoer, maar – afhankelijk van de trede op de ladder – ook naar CO2-reductie mogelijkheden in de hele keten.
In aanbestedingstrajecten kan het voordelen opleveren. Voor de Vermeulen Groep heeft BlueTerra een CO2-prestatieladder trede
5 geïmplementeerd.

Aanpak EED
Wettelijke verplichtingen
Hoe weet u nu wat de beste keuze is om invulling te geven aan uw
wettelijk verplichtingen in het kader van energie en wat betekent de
EED-verplichting daarbij. Dat is voor ieder bedrijf verschillend,
afhankelijk van de huidige situatie waarin uw bedrijf zich bevindt, maar
ook wat de markt van u vraagt (stakeholders).
In een infographic heeft BlueTerra de keuzemogelijkheden inzichtelijk
gemaakt. Maar hoe pakt u dit nu aan? Gaat u zelf aan de slag? Heeft
u ondersteuning nodig om tot een keuze en tot verdere implementatie
te komen? BlueTerra heeft een aantal trajecten beschreven om tot die
beslissing te komen.

Aanpak EED
Branche aanpak - Krachten bundelen
Met een aantal branches heeft BlueTerra een, veelal gesubsidieerde,
aanpak ontwikkeld. Bent u lid van bijvoorbeeld NRK (rubber en
kunststofindustrie),
KVGO
(grafische
sector),
Vakcentrum
(supermarkten) neem dan met hen contact op voor meer informatie
over de informatieplicht, erkende maatregelen en EED verplichting.
Wij komen dan gezamenlijk met een voorstel voor u.
In deze aanpak zit ook ondersteuning bij het uitvoeren en
coördineren van de besparende maatregelen die volgen uit
onderzoeken en wettelijke verplichtingen. Een dergelijk traject duurt
4 jaar en kan daarna verlengd worden.

Aanpak EED
Individuele aanpak - advies op maat
Kiest u voor een individuele aanpak, dan maakt BlueTerra een
voorstel op maat dat afgestemd is op de scope van het bedrijf en de
wettelijke verplichtingen, waaronder de EED-verplichting.

In deze vormen van ondersteuning neemt BlueTerra de volgende
punten mee:
▪

Uitgangssituatie bij het bedrijf: wat past het best bij uw bedrijf

▪

Subsidiemogelijkheden

▪

Inzet van de nieuwste adviesvormen (Webinars en e-consultancy)

▪

Mogelijke clustering van bedrijven (workshop en training); leren
van elkaar en toch lagere kosten

▪

Behoefte aan continuïteit van aandacht voor energie

Aanpak EED
Ook ondersteuning bij uitvoering
Onze dienstverlening richt zicht naast de onderzoeksfase, ook op
ondersteunen bij de uitvoering en realisatie van uw projecten. De
projectfases en aspecten waarbij wij ondersteuning kunnen bieden
zijn:
▪

Ontwerpfase: opstellen van Pakket van Eisen (PvE), functioneel
ontwerp of (richtlijnen) bestek of begroting

▪

Gunningsfase: begeleiding aanbesteding

▪

Realisatiefase: uitvoeringsbegeleiding, commissioning en
oplevering

Aanpak EED
Neem contact op
BlueTerra kent de wet- en regelgeving en geeft daar met u invulling
aan. Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met uw
adviseur of via onderstaande kanalen.

info@blueterra.nl

blueterra.nl

twitter.com/Blueterra_NL

Iinkedin.com/company/blueterra-energy-experts

