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Met onze Stichting Mijn Onderneming Duurzaam zijn wij recentelijk gestart 
met een CO

2
 compensatieproject. Met deze stichting ondersteunen wij

goede doelen zoals o.a. “Trees for All” en de Stichting “Stand for Trees”. Het 
doel is om minimaal 5.000 bomen te planten met het oog op de creatie van 
een nieuw voedselbos op een locatie in Nederland.

U kunt ook bijdragen aan de realisatie van een nieuw voedselbos. Voor elke 
audit doneren wij tien bomen of een bijdrage aan dit bos. U kunt ook zelf 
via uw bedrijf in het planten van bomen investeren om op die manier uw
CO

2
-uitstoot te compenseren. Wilt u meer informatie over dit compensatie- 

project? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

ENERGIE AUDIT



Grote ondernemingen in Nederland zijn verplicht om een energie-audit uit te voeren, welke  op 
5 december 2015 gereed diende te zijn. Deze verplichting volgt uit de Europese Energie
Efficiency Richtlijn (EED Energy Efficiency Directive) die de Europese Commissie in 2012 vast-
stelde. Hoe kunt u aan deze audit verplichting voldoen? En belangrijker nog: welke voordelen 
brengt de energie-audit met zich mee?

Reden voor de energie-audit?
Met de energie-audit verzamelt u actuele informatie over het energieverbruik in uw onderneming. 
Van gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. Daarnaast wordt de mogelijke energie-
besparing in kaart gebracht. De Europese Commissie wil bedrijven en instellingen met de Energy 
Efficiency Directive (EED) motiveren om (meer) maatregelen te treffen om energie te besparen. De 
audit moet minstens om de vier jaar worden herhaald.

Helder en gedetailleerd
Als u Mijn Onderneming Duurzaam inschakelt om de energie-audit voor u uit te voeren, kunt u 
rekenen op een helder en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik in uw onder-
neming. Daarnaast krijgt u een concrete lijst met besparingen die u kunt behalen, met kosten 
en terugverdientijden. Samen met u stellen we een plan van aanpak op om in de komende vier 
jaar een substantiële energiebesparing te realiseren. MOD heeft samen met haar partners alle
expertise in huis om onderzoek uit te voeren op diverse gebieden: gebouwen, processen,
installaties, vervoer en warmte. U heeft altijd één aanspreekpunt, wij zorgen voor de totale regie.

Voor wie geldt de Energie Audit ?
Heeft u een onderneming met meer dan 250 medewerkers? Of heeft de onderneming een jaar-
omzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de 
energie-audit voor uw onderneming van toepassing.

Vrijstelling
Voor sommige ondernemingen geldt de verplichting niet, omdat zij al standaard een audit uit-
voeren. Bijvoorbeeld voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 
2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Ook 
bedrijven met een ISO 50001 certificaat of een ISO 14001 met aanvullend een ISO 14051 certificaat, 
zijn vrij gesteld voor het uitvoeren van de audit.

Hiernaast kunt u de check doen om te bepalen of u audit plichtig bent.  >>> 

ENERGIE-AUDIT
Heeft het Nederlandse deel van de onder-

neming meer dan 250 werknemers?

Bent u een (zelfstandige, partner of 
verbonden) onderneming?

(voert u een economische activiteit uit?)

Is uw onderneming toegetreden tot de 
MEE of de MJA3?

Past uw onderneming een Europees of 
internationaal gecertificeerd energiebe-

heersysteem toe?

Mijn Onderneming 
Duurzaam infor-

meert u graag over 
hoe u deze audit 

kunt toepassen op 
uw onderneming

Is de activiteit bedrijfsmatig of heeft de activiteit een bedrijfsmatige omvang?

Staat de activiteit in bijlage 1 onderdeel C Besluit Omgevingsrecht?

Is het een continue activiteit?

Vindt de activiteit plaats binnen een zekere begrenzing?

Een winstoogmerk is een indicatie dat de activiteit bedrijfmatig is. Zonder winst kan de activiteit wel een omvang hebben alsof 
ze bedrijfsmatig is. Hiervoor is de omvang en de regelmaat waarmee de activiteit wordt verricht van belang. Ook hobbymatige
activiteiten die een bedrijfsmatige omvang hebben vallen hieronder.

Het Ministerie van VROM heeft op 8 oktober 1999 in de brief “Kleinschalig houden van dieren” aangegeven welke factoren in de 
jurisprudentie een rol spelen bij de vraag of de omvang van de activiteit vergelijkbaar is met een bedrijfsmatige activiteit. De brief 
is opgesteld voor het houden van dieren, maar een aantal van deze factoren zijn ook relevant voor andere activiteiten, zoals de 
continuïteit van de activiteit, op winst gerichte exploitatie, de mate van hinder die de activiteit veroorzaakt en of er speciale voor-
zieningen zijn getroffen voor de activiteit. Ook de VROM-publicatie “Het begrip ‘inrichting’ in de Wet milieubeheer” van juni 2002 
bevat een uitgebreide bespreking.

Bijvoorbeeld:
Een hondenpension met 28 honden is een inrichting, vanwege de bedrijfsmatige omvang.

In Bijlage 1, onderdeel C van het Besluit Omgevingsrecht (BOR) worden de categorieën van activiteiten opgesomd. Hieronder een 
korte beschrijving van de categorieën. Deze dient om snel de juiste categorie te vinden. Om zeker te zijn of een bepaalde handeling 
onder het BOR valt moet bijlage I onderdeel C worden gelezen. 

De bedrijvigheid moet continu of met een zekere regelmaat, gedurende een langere periode worden verricht. Tijdelijke activiteiten 
van minder dan een half jaar vallen doorgaans niet onder dit criterium.

Bijvoorbeeld:
Een automarkt die gedurende heel het jaar wekelijks wordt gehouden is een inrichting. 
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De activiteit moet fysiek kunnen worden begrensd. Bedrijvigheden die op de openbare weg of op openbaar terrein worden verricht, 
worden doorgaans niet als inrichting aangemerkt. Als er wel een fysieke begrenzing op het openbare terrein is aangebracht, dan 
geldt als tweede eis dat er een exclusieve aanspraak op het gedeelte van dat openbare terrein is voor die activiteiten.
Bijvoorbeeld:  Een veerverbinding met behulp van veerpont is geen inrichting, want er is geen exclusieve aanspraak op een gedeelte 
van het water en de afgelegde vaarroute is niet nauwkeurig begrensd. 

verbrandingsmotoren, elektromoto-
ren, installaties voor het verstoken 
van brandstoffen 
handelingen met gassen  
handelingen met ontplofbare stoffen  
handelingen met diverse chemische 
stoffen  
handelingen met ontvlambare/brand-
bare vloeistoffen  
handelingen met harsen, dierlijke of 
plantaardige oliën of vetten 
handelingen met mest  
handelingen met dieren, huiden, 
bont, leer
handelingen met voedsel, landbouw-
producten  

handelingen met bestrijdingsmiddelen  
handelingen met keramische
producten, steen, asbest, glas, asfalt, 
zand, grind, grond 
handelingen met metalen  
handelingen met voertuigen
uitgezonderd treinen  
spoorwegemplacementen, handelin-
gen met treinen  
handelingen met hout of kurk  
handelingen met textiel, bont, leer, 
vlas, papier / toepassen van grafische 
technieken  
schieten met vuurwapens, werpen 
ontplofbare voorwerpen  
horeca, hotels, campings  

sport, spel, muziek, dansen, racen, 
jachthavens  
elektriciteitsproductie, transfor-
matorstations  
genetisch gemodificeerde organismen  
op- en overslaan van overige stuk- en 
bulkgoederen  
medische zorg  
vervaardigen van koolelektroden  
reinigen van drukhouders, insluitsys-
temen, ketels, vaten, mobiele tanks, 
tankauto’s, tank- of bulkcontainers 
oefenen van brandbestrijdingstech-
nieken  
handelingen met afvalwater  
handelingen met afvalstoffen

Heeft het Nederlandse deel van de onder-
neming een jaaromzet van meer dan 50 

miljoen euro?

Heeft het Nederlandse deel van de onder-
neming een balanstotaal van meer dan 43 

miljoen euro?

Drijft u een inrichting in de zin van artikel 1.1, eerste lid, Wet milieubeheer?
Artikel 1.1, eerste lid, Wet milieubeheer definieert het begrip inrichting als volgt: elke door de mens 
bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een 
zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
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