
Infographic EED-audit verplichting en informatieplicht
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Geen

U bent een onderneming met:
●  ≥ 250 fte
●  of omzet > €50 miljoen per jaar 
     én balanstotaal > € 43 miljoen

Overige 
keurmerken

Wilt u voorbereid zijn op de 
CO2 reductie eisen in 2030?
Wilt u voorbereid zijn op de 
CO2 reductie eisen in 2030?

U heeft een EED audit verplichting.
(Voor MJA deelnemers, verplicht 

vanaf 31 december 2020)

Valt uw onderneming 
onder type A, B of C?

Vrijstelling 
informatieplicht

De informatieplicht geldt 
vanaf juli 2019

De informatieplicht geldt 
vanaf juli 2019
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Voer 
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EED-audit 
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Voer 
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EED-audit 
uit

Type
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aan de 

informatie-
plicht

Energie- 
management
 ISO 50.001

Energie- 
management
 ISO 50.001

Continue verlaging van 
energieverbruik en 
uitstoot 
van emissies

Reductie 
energiekosten

Voorbereid op verdere 
aanscherping van 
klimaat- en energie 
doelstellingen

ISO
14.001

Vul aan met 
CO2 manage-

ment of 
ISO 14.051

Vul aan met 
CO2 manage-

ment of 
ISO 14.051

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

Ja

Nee
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