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OVERZICHT WETGEVING ENERGIEBESPARING

Introductie
De besparing op energie wordt weleens gezien als een opgelegde bezigheid die als gevolg van allerlei wetten en 
regels tot stand is gekomen. En dat is jammer, want wie kiest voor duurzamere alternatieven kan in veel gevallen 
ook financieel veel voordeel behalen. Toch kunnen we niet ontkennen dat de huidige wetgeving tegenwoordig 
steeds complexer is geworden. Om u op weg te helpen, hebben wij dan ook deze Whitepaper samengesteld. 
Meer weten? Neem dan contact op met onze Energiespecialisten via (088) 250 10 00. Zij adviseren u graag!

Overzicht regelingen

MJA3 / MEE
De MJA3 en MEE zijn meerjarenafspraken die grotere bedrijven en (overheids)instellingen met 
de overheid maken. Als onderdeel van deze afspraken, wordt samen met de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) een Energie-efficiëntie Plan (EEP) opgesteld. Deelnemende 
bedrijven zijn bovendien verplicht om tenminste 2% energie per jaar te besparen. Dit wordt 
vervolgens ook regelmatig getoetst. Bedrijven die standaard een EEP uitvoeren, zijn uitgezonderd 
van de verderop genoemde EED. In Nederland doen ca. 1.100 bedrijven mee aan de MJA3 of MEE.

Activiteitenbesluit (artikel 2.15 Wet Milieubeheer) 
Het activiteitenbesluit verplicht bedrijven om zo efficiënt mogelijk om te gaan met hun energieverbruik. 
Dit gebeurt door de inzet van de Best Beschikbare Technieken (BBT). Dit zijn maatregelen met een 
terugverdientijd van 5 jaar of minder en worden in de praktijk ook wel 'erkende maatregelen voor 
energiebesparing' genoemd. In hoeverre een bedrijf onder het activiteitenbesluit valt, hangt af van 
de impact op het milieu. Er bestaat daarom een onderscheid tussen type A-, B- en C-bedrijven. 
Een type C-bedrijf (meeste impact) heeft een omgevingsvergunning nodig en is daarmee uitgezonderd. 
Ook kleinverbruikers (< 50.000 kWh en < 25.000 M3 gas per jaar), ETS-bedrijven, MJA3/ MEE en 
glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem zijn uitgezonderd, of er 
gelden andere regelingen die leidend zijn. 

EPBD
De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is een Europese richtlijn betreffende 
de energieprestaties van gebouwen. De EPBD stelt onder andere dat gebouwen met 
airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW iedere vijf jaar gekeurd 
moeten worden door een gecertificeerde inspecteur. Niet-gasgestookte verwarmingsinstallaties met 
een vermogen van meer dan 20 kW en gasgestookte installaties vanaf 100 kW, dienen gekeurd te 
worden volgens de SCIOS-methode.

EED
De Energy Efficiency Directive (EED) is samen met de hiervoor beschreven EPBD de belangrijkste 
Europese richtlijn aangaande het energieverbruik. Het verplicht organisaties met meer dan 
250 FTE of een omzet van meer dan 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen 
om iedere vier jaar een audit uit te laten voeren die inzicht geeft in het energieverbruik en de 
besparingsmogelijkheden. Ook zijn organisaties verplicht om een kosten-batenanalyse uit te voeren 
bij investeringen in grotere stookinstallaties met een totaal thermisch inputvermogen van 20 MW. 
De EED is niet van toepassing voor bedrijven die vallen onder de MJA3/MEE of deelnemen aan 
erkende duurzaamheidscertificeringen zoals de CO2-prestatieladder, BREEAM in-use certificaat, 
ISO 50001 + 14001 + 14051, Milieuthermometer Zorg en Lean and Green.

Energielabel C + Energielabel A
In het Energieakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal moet zijn. 
Om dit te realiseren, zijn twee tussenstappen afgesproken. In 2030 hebben alle kantoren tenminste 
Energielabel A en in 2023 moeten alle kantoren groter dan 100 m2 over een label C beschikken. 
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MJA3 / MEE

Activiteitenbesluit

EED

MaatregelenWat?

Best Beschikbare 
Technieken - BBT 
(ook wel 'Erkende 
Maatregelen voor 
Energiebesparing' 
genoemd en wordt 
vastgelegd in een 
inspectierapport.

Vrijgesteld

Wie?

InstallatiekeuringVerwarmingsinstallatie > 20 kW of 
comfortkoeling > 12 kW

Middelverbruikers 
(> 50.000 kWh en < 200.000 kWh 
en/of  > 25.000 m3 en < 75.000 m3 

gas per jaar)

Grootverbruikers 
(> 200.000 kWh of > 75.000 M3 gas 

per jaar)

Kleinverbruikers 
(< 50.000 kWh en < 25.000 M3 gas 

per jaar), ETS-bedrijven en 
Type C-bedrijven.

Bedrijven die vallen onder de 
MJA3/MEE of meedoen aan:
• CO2-prestatieladder
• BREEAM in-use certificaat
• ISO 50001,
• ISO 14001 + ISO 14051
• Milieuthermometer Zorg
• Lean and Green

EPBD

EEP

Energiebesparing
2% per jaar

Bedrijven die zijn toegetreden tot de 
meerjarenafspraken MJA3 of MEE.

Energie-audit

Kosten-batenanalyse

Energielabel 
(C in 2023 | A in 2030)

Bedrijven met een kantoorgebouw 
groter dan 100 m2

Vrijgesteld

Bedrijven met meer dan 250 FTE of  
jaaromzet van meer dan 50 miljoen 

én balanstotaal van 43 miljoen.

Bedrijven die een een grotere 
stookinstallatie ( > 20 MW)

aanleggen of ingrijpend renoveren.
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Toegetreden tot de meerjarenafspraken MJA3 of MEE?

Kleinverbruikers 
(< 50.000 kWh en < 25.000 M3 gas 

per jaar), ETS-bedrijven en 
Type C-bedrijven.

Grootverbruikers 
(> 200.000 kWh of 

> 75.000 M3 gas per jaar)

Omzet > € 50.000.000,- of > 250 FTE?

Oppervlakte > 100 M2 ?

Verwarmingsinstallatie > 20 kW of comfortkoeling > 12 kW?

Ja

Einde

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

MJA3 / MEE

EED

EPBD

EPBD

Installatiekeuring

Energielabel 
Label C in 2023 
Label A in 2030

Kosten-batenanalyse Energie-audit

EEP
Energiebesparing
2% per jaar

Activiteitenbesluit: 

Middelverbruikers 
(> 50.000 kWh en < 200.000 kWh 
of  > 25.000 m3 en < 75.000 m3 gas 

per jaar)

Activiteitenbesluit:

Best Beschikbare Technieken - BBT, vastgelegd in 
een inspectierapport Erkende Maatregelen.Vrijgesteld



WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Bent u benieuwd hoe u uw gebouw kunt verduurzamen 
zodat het voldoet aan de geldende wet- en 
regelgeving (denk hierbij aan Energielabel C) en uw 
gebruikersdoelstellingen? 

Neem dan contact op met onze Energiespecialisten via 
(088) 250 10 00 of infoenergie@vandorp.eu.

Samen gaan wij graag de uitdaging aan om uw 
energieverbruik, uitstoot en kosten te verlagen en het 
comfort te verhogen. 

Onze diensten op een rij

Opstellen Energielabel Utiliteit (gecertificeerde inspecteurs)

Maatwerkadvies Energielabelsprong (naar A of C) 

Activiteitenbesluit: Erkende maatregelen-check met Quickscan / Eerste Duurzame Inspectie (EDI) 

EED audit 

EPBD installatiekeuring koeling (gecertificeerde inspecteurs)

SCIOS installatiekeuring verwarming (gecertificeerde inspecteurs)

Inzichtelijk maken van uw energieverbruik en verbetervoorstellen aandragen

Inkoop energie

Optimaliseren meetdiensten en netbeheerkosten

Factuurcontrole op basis van 'no cure no pay'

Realiseren en/of exploiteren van uw eigen duurzame energie-opwekking

Subsidiecheck & advies

Verduurzamingstraject en opstellen van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)

Ga voor meer informatie naar vandorp.eu/energie of neem 
contact met ons op via tel. (088) 250 10 00




