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De rapportageenergie‐audit
van de energie-audit stuurt u naar energie@dcmr.nl. Vervolgens wordt de rapportage door de DCMR beoordeeld en ter
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kennisname aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gestuurd. Die rapporteert over de landelijke resultaten aan Europa. U ontvangt

De rapportage van de energie‐audit stuurt u naar energie@dcmr.nl. Vervolgens wordt de rapportage door de DCMR
normaliter binnen 8 weken na de ontvangst van de rapportage bericht van de DCMR of de audit aan de eisen voldoet.
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maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder worden uitgevoerd. U wordt dan ook gevraagd om de lijst van maatregelen met een

Plan
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terugverdientijd
vanenergiemaatregelen
5 jaar of minder, voorzien van termijn waarbinnen deze wordt uitgevoerd, op te nemen in de energie audit.

De Wet milieubeheer stelt ook energie vereisten aan de onderneming. Op grond van de Wet milieubeheer moeten alle
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder worden uitgevoerd. U wordt dan ook
gevraagd om de lijst van maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder, voorzien van termijn waarbinnen deze
wordt uitgevoerd, op te nemen in de energie audit.
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Fig. 2 Samenhang energie‐audit en planning energiemaatregelen Wet milieubeheer

Figuur 2: Relatie EED en Wet milieubeheer
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Kleinverbruikers
Voor kleinverbruikers (jaargebruik energie ≤ 50.000 kWh en ≤ 25.000 m3 gas) mag de energie-audit minder uitgebreid worden uitgevoerd (zie
hierboven) en is een plan van aanpak met energiemaatregelen
niet verplicht.
3

nverbruikers (jaargebruik energie ≤ 50.000 kWh en ≤ 25.000 m gas) mag de energie‐audit minder uitgebreid
uitgevoerd (zie hierboven) en is een plan van aanpak met energiemaatregelen niet verplicht.

Meer informatie
Meer informatie over uitvoering van de energie-audit vindt u via:
formatie •
Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (http://www.wetten.nl).
Richtlijnvan
2012/27/EU
van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie
ormatie over• uitvoering
de energie‐audit
vindt u via:
(http://eur-lex.europa.eu).
Tijdelijke regeling
implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie‐efficiëntie (via: http://www.wetten.nl);
•
http://www.rvo.nl/eed.
Richtlijn 2012/27/EU
van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie‐efficiëntie
•
http://www.dcmr.nl/over-dcmr/publicaties/leeswijzer-maatregelpakket-goederenvervoer.html
(via: http://eur‐lex.europa.eu);

http://www.rvo.nl/eed.

Als hulpmiddel bij het uitvoeren van de energie-audit kunt u gebruik maken van:

middel bij het
van de
energie‐audit kunt u gebruik maken
van:
• uitvoeren
Handleiding
Energiebesparingsonderzoeken,
Informatieblad
E16 van Infomil (http://www.infomil.nl).
• Energiebesparingsonderzoeken,
Format Energie-efficiencyplan Informatieblad
(EEP) MJA 3 (http://www.rvo.nl).
Handleiding
E16 van Infomil (via: http://www.infomil.nl);
•
Informatieblad Vervoermanagement
met bedrijven (http://www.infomil.nl).
Format Energie‐efficiencyplan
(EEP) MJA 3 (via: http://www.rvo.nl);
Informatieblad Vervoermanagement met bedrijven (via: http://www.infomil.nl).

Contact
Voor vragen over de audit kunt u deze richten tot energie@dcmr.nl. Ook kunt u bellen met de DCMR,
contactpersonen Christian de Laat (010 - 246 80 63) en Hans Knippels (010 - 246 84 07).

agen over de audit kunt u deze richten tot: energie@dcmr.nl. Ook kunt u bellen met de DCMR, contactpersonen
de Laat (010‐2468063) en Hans Knippels (010‐2468407).

2

2 van 2

