
Energie criteria Wet- en regelgevingOverige criteria Hoe te voldoen  
aan wet- en  
regelgeving

Huidig energie 
management systeem

EED audit
verplichting  

(4 jaar na de vorige
audit en uiterlijk 1
december 2024)

Wilt u voorbereid  
zijn op de CO2 reductie eisen  

van Fit for 55 in 2030?

Voer de 4 jaarlijkse
EED audit uit

Nee

Overige  
keurmerken

ISO 50001

Minimaal niveau 3

Houd certificering  
in stand

Vraag naar de
mogelijkheden

Ja

Wet- en regelgeving update september 2022

Rapporteren
duurzaamheid in

jaarverslagen

Ondernemingen met 2 van
de 3 criteria: 

fte > 250 
Omzet > €40 mln 
Balans > €20 mln

Ondernemingen met  
fte > 250  

óf 
Omzet > €50 mln 

en 
Balans > €43 mln 

Handel in CO2
emissie certificatenEU ETS bedrijven

ISO 50001

ISO 14001

CO2  
prestatieladder

Geen
gecertificeerd

energie-
beheersysteem

Vul aan met  
CO2 reductie-
management

www.blueterra.nl

Reductie
energiekosten

Continue verlaging
van energieverbruik
en emissies

Duurzame uitstraling
door MVO beleid

Voorbereid op
aanscherping
energiedoelstellingen

Voldoen aan huidige
wet- en regelgeving

Energieverbruik 
equivalent:

> 50.000 kWh
> 25.000 m3 aardgas

Complexe vergunnings-
plichtige bedrijven

Milieuvergunning (type C)
Geen vergunning

Glastuinbouw

Volledig zelf voorzienend
d.m.v. hernieuwbare opwek

Industriële EU ETS
Afvalverwerkers

Energieverbruik 
equivalent:

> 10 mln kWh
> 170.000 m3 aardgas

Verplicht verbreed
energiebesparings-

onderzoek *

Informatieplicht  
en / of 

Verbrede energie-
besparingsplicht *

Vergunning

CO2
vereveningssysteem

Geen energie-
besparingsplicht

Nationale CO2
heffing

Ruimte met kantoorfunctie
in eigendom (>100 m2)

Ondernemingen > 100 fte

Energielabel C 
(per 01-01-2023)

Besluit werkgebonden
personenmobiliteit

* Actief per 01-12-2023 en
bepaalde keurmerken zullen
vrijstelling krijgen

Emission Trading
System

Corporate
Sustainable

Reporting Directive

Naleven
klimaatakkoord

Bekende wet- en regelgeving
Aanstaande wet- en regelgeving

Maatregels met TVT <
5 jaar uitvoeren

Opgave CO2 emissies

Energieverbruik van
maximaal 225

kWh/m2 per jaar

Aanleveren gegevens
woon-werk en zakelijk
vervoer werknemers

Voordelen keurmerken

Naleven vergunning

Energieverbruik 
equivalent:

< 50.000 kWh
< 25.000 m3 aardgas

Zorgplicht

Voer het 4 jaarlijkse 
energiebesparings-
onderzoek uit per

inrichting

Inclusief CO2-reducerende
maatregelen

CO2 gerelateerde wet- en
regelgeving


