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Energie-audit  

Een eis vanuit de EU Energie Efficiency Directive (EED) is 

dat grotere organisaties een Energie-audit moeten 

uitvoeren. Het gaat hier om organisaties met >250 

werknemers (totaal van alle vestigingen in Nederland) of 

een omzet van > 50 miljoen euro en balanstotaal van > 

43 miljoen euro. De Energie-audit moet met een 

frequentie van één keer per vier jaar worden uitgevoerd.  

Het is mogelijk om aan de eisen van EED te voldoen door 

een gecertificeerd milieumanagementsysteem te 

hanteren op basis van het certificatieschema ‘CO2-

reductiemanagement met ISO 14001’. 

Doel certificatieschema  

Het certificatieschema ‘CO2-reductiemanagement met 

ISO 14001’ is bedoeld voor organisaties die de 

energiebesparing willen aantonen en/of willen aantonen 

dat de reductie van CO2-emissies met voldoende 

diepgang is ingevuld binnen het 

milieumanagementsysteem. De inhoud van het 

certificatieschema is afgestemd op de eisen die aan de 

energie-audit worden gesteld. 

Dit certificatieschema is vooral interessant voor 

organisaties die verplicht zijn om in het kader van de 

Europese Energie Efficiency Directive (EED) een 

zogenaamde Energie-audit uit te voeren en daarvoor 

niet vrijgesteld zijn. 

Twee certificatieniveaus  

Het certificatieschema CO2-reductiemanagement is alleen 

maar toepasbaar in combinatie met het ISO 14001-

certificaat.  

Binnen het schema CO2-reductiemanagement zijn twee 

niveaus te onderscheiden, namelijk: 

• Niveau 1: Energiemanagement; 

• Niveau 2: CO2-management.  

Bij niveau 1 wordt het energieverbruik inclusief de 

mogelijkheden tot energiebesparing bepaald. Op 

niveau 2 wordt het energieverbruik omgerekend naar 

CO2-emissies. Zowel organisaties met een certificaat 

op niveau 1 als op niveau 2 voldoen aan de eisen 

gesteld in de EU Energy Efficiency Directive (EED) ten 

aanzien van de uitvoering van een Energie-audit. 

Voorwaarde is dat de scope van het certificaat en het 

managementsysteem ook betrekking heeft op de 

organisatie en activiteiten die onder de EED 

verplichting vallen. Het is aan de Omgevingsdienst om 

dit vast te stellen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een 

vestiging van een organisatie zelfstandig 

gecertificeerd is voor ISO 14001, terwijl de EED 

verplichting van toepassing is voor de optelsom van 

alle vestigingen van de organisatie. 

Certificeren?  

Het certificatieschema ‘CO2-reductiemanagement’ kan 

alleen in combinatie met het ISO 14001- 

certificatieschema van SCCM worden toegepast. 

Wanneer een organisatie voldoet aan de eisen van dit 

schema wordt daarvoor door de certificerende instelling 

een apart certificaat afgegeven. Op het certificaat staat 

aangegeven aan welk ISO 14001- certificaat, het 

certificaat voor CO2- reductiemanagement is gekoppeld. 
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Het toepassingsgebied en de geldigheidsdatum vermeld 

op het CO2-reductiemanagement certificaat zijn gelijk 

aan het toepassingsgebied en de geldigheidsdatum op 

het ISO 14001 certificaat. 

Nationaal karakter  

Het certificatieschema ‘CO2-reductiemanagement’ heeft 

een nationaal karakter. Het certificaat wordt niet 

afgegeven onder accreditatie van de RvA of van een 

andere accreditatie instelling. Indien jouw organisatie het 

certificaat ook internationaal moet gebruiken, vertellen 

we je graag meer over de mogelijkheden van de 

internationale ISO 50001- norm voor 

Energiemanagement.  

Hulp nodig? 

QSN helpt organisaties graag verder! Wij hebben diverse 

duurzaamheidsexperts in huis die ervaring hebben met 

het opzetten, implementeren en verbeteren van dit 

certificatieschema.  

Onze Consultants vertellen graag meer en komen met 

oplossingen die aansluiten op de organisatie en aan 

de wettelijke eisen voldoet.  Neem contact op via 

0252-5470000 of info@qsn.nl.  
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