
Infographic EED-audit verplichting en informatieplicht
voor MJA deelnemers
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U bent MJA deelnemer, het convenant 
loopt af. Wat gebeurt er vanaf 2020 en 

hoe zit het met de informatieplicht?

Randvoorwaarden EED-audit verplichting
●  ≥ 250 fte
●  of omzet > €50 miljoen per jaar
     én balanstotaal > € 43 miljoen
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De EED-audit vrijstelling vervalt 
per 31 december 2020
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BlueTerra ondersteunt bij het implementeren en het behouden van energiemanagementsystemen. 
Ook voeren wij EED-audits uit, ondersteunen wij bedrijven met het voldoen aan de informatieplicht en geven wij invulling aan de 
milieuvergunning. 

Meer informatie of advies op maat voor uw organisatie? Neem contact met ons op via info@blueterra.nl
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Voldoen aan 
huidige wet- en 
regelgeving
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