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Toelichting bij Energieaudit Grote Ondernemingen
Toepassingsgebied
Onderneming – Vestiging – ingedeelde inrichting
Door de keuze om de Europese verplichting in Vlaanderen in te voeren via de VLAREMwetgeving geldt de verplichting tot het opmaken van een energieaudit voor alle
ingedeelde inrichtingen (meldings- of vergunningsplichtig).
De exploitant van een ingedeelde inrichting, zijnde de rechtspersoon die de inrichting
exploiteert en voor deze inrichting een vergunning heeft, moet vervolgens nagaan of de
vestiging waarvoor deze vergunning geldt, voldoet aan de criteria van een niet-KMO (zie
verder onder “Criteria”).
In de webapplicatie zal de exploitant van een ingedeelde inrichting waarvoor een
auditplicht geldt, geregistreerd moeten worden, en dit op een unieke manier.
Voor deze unieke registratie in de webapplicatie van vestigingen wordt een koppeling
gemaakt met de KBO-databank (Kruispuntbank van Ondernemingen).
Een vestiging kan uniek geregistreerd worden op niveau van haar vestigingsnummer,
vestigingsnummer
zoals geregistreerd in de KBO-databank.
De criteria van een niet-KMO moeten dus nagegaan worden voor een vestiging met
uniek vestigingsnummer in de KBO-databank waar zich één of meerdere ingedeelde
inrichtingen bevinden waarvoor een vergunning geldt op naam van de vestiging.
Samengevat: voor de exploitant van een ingedeelde inrichting die in de KBO-databank
geregistreerd staat met een uniek vestigingsnummer, moet nagegaan worden of deze
vestiging voldoet aan de criteria van een niet-KMO. Zo ja, dan geldt de auditverplichting
voor deze vestiging.
Criteria:
Vestigingen die voldoen aan één van volgende of aan beide, criteria hebben de
verplichting tot het opmaken van een energieaudit:
1)

> 250 VTE

OF
2)

> 50 mio euro jaaromzet EN > 43 mio euro jaarbalanstotaal

Deze criteria gelden per vestiging. Dus voor een onderneming (uniek
ondernemingsnummer in de KBO-databank) met verschillende vestigingen (met elk een
uniek vestigingsnummer in de KBO-databank) moeten deze criteria afgetoetst worden
per vestiging.
vestiging
Alleen voor de vestigingen waar voldaan is aan één van (of beide) bovenstaande criteria
geldt de auditverplichting.
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Aantal werkzame personen:
Het VEA volgt voor de bepaling van het aantal werkzame personen de Aanbeveling van
de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote
en micro-ondernemingen.
In artikel 5 van de bijlage van deze aanbeveling is het aantal werkzame personen
gedefinieerd als:

Het aantal werkzame personen komt overeen met het aantal arbeidsjaareenheden (AJE),
dat wil zeggen het aantal personen dat het gehele desbetreffende jaar voltijds in de
betrokken onderneming of voor rekening van deze onderneming heeft gewerkt. Het
werk van personen die niet het gehele jaar hebben gewerkt, deeltijdwerk ongeacht de
duur ervan en seizoenarbeid worden in breuken van AJE uitgedrukt. Het aantal
werkzame personen bestaat uit:
a) de loontrekkenden,
b) de personen die voor deze onderneming werken, er een ondergeschikte verhouding
mee hebben en voor het nationale recht met loontrekkenden gelijkgesteld zijn,
c) de eigenaren-bedrijfsleiders,
d) de vennoten die geregeld een activiteit in de onderneming uitoefenen en van de
onderneming financiële voordelen genieten.
Leerlingen en studenten die een beroepsopleiding volgen en een leer- of
beroepsopleidingsovereenkomst hebben, worden
niet meegeteld in het aantal werkzame personen. De duur van zwangerschaps- en
ouderschapsverlof wordt niet meegerekend.
Verdeelsleutels:
Indien de financiële gegevens (tweede criterium) alleen bekend zijn voor de onderneming
met verschillende vestigingen, dan zal er door de onderneming zelf een verdeling over de
vestigingen moeten gebeuren.
Opgelet: Alle vestigingen die geregistreerd zijn onder eenzelfde ondernemingsnummer in
de KBO-databank moeten in rekening gebracht worden.
Mogelijke verdeelsleutels kunnen zijn (andere dan onderstaande zijn ook toegelaten):
- Het aantal werknemers in de vestiging ten opzichte van het totaal aantal
werknemers in alle vestigingen van de onderneming,
- Het aantal m² bruikbare vloeroppervlakte van de vestiging ten opzichte van
het totaal aantal m² bruikbare vloeroppervlakte in alle vestigingen van de
onderneming.
Bij controle door het VEA op de uitvoeringsverplichting moet deze verdeling dan
voorgelegd worden om aan te tonen waarom voor bepaalde vestigingen wel of geen
energieaudit werd uitgevoerd.

Verduidelijking via een rekenvoorbeeld:
Onderneming X met ondernemingsnummer 0400.123.456 heeft 3 vestigingen
volgens de KBO-databank:
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Vestiging A met uniek vestigingsnummer 2.123.456.001, dit is bv. de
administratieve hoofdzetel,
Vestiging B met uniek vestigingsnummer 2.123.456.002, dit is een productieeenheid,
Vestiging C met uniek vestigingsnummer 2.123.456.003, dit is een tweede
productie-eenheid.
In totaal zijn er 500 VTE tewerkgesteld in onderneming X en bedraagt de
jaaromzet 200 miljoen euro en het balanstotaal 150 miljoen euro.
In vestiging A werken 50 VTE, in vestiging B werken 250 VTE en in vestiging C
werken 200 VTE.
Verdeelsleutel op basis van VTE:
Voor A: 50/500 = 10%
Voor B: 250/500 = 50%
Voor C: 200/500 = 40%
Voor vestiging A geldt dus:
50 VTE
20 mio euro omzet & 15 mio euro balanstotaal
 GEEN AUDITVERPLICHTING
Voor vestiging B geldt dus:
250 VTE
100 mio euro omzet & 75 mio euro balanstotaal
 AUDITVERPLICHTING
Voor vestiging C geldt dus:
200 VTE
80 mio euro omzet & 60 mio euro balanstotaal
 AUDITVERPLICHTING
Referentiejaar:
Het referentiejaar voor de criteria is 2014.
De audit heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Het gebruik van audits uit het verleden
die aan de minimacriteria volgens de Europese Richtlijn voldoen, is toegestaan, indien
deze audit niet dateert van voor 2012.
Nieuwkomers:
Indien in een bepaald jaar (na 2015) wordt vastgesteld dat aan één van (of beide) criteria
is voldaan, terwijl dat in de voorgaande jaren nog niet zo was, dan geldt een termijn van
zes maanden voor het opmaken van een energieaudit en het invoeren van de resultaten
ervan in de webapplicatie.
Vrijstellingen:
Vrijgesteld (*) van de verplichting tot opmaak van een energieaudit voor grote
ondernemingen zijn:
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vestigingen die vallen onder de verplichting tot het opmaken van een conform
verklaard energieplan volgens de bepalingen van Vlarem II, art. 4.9.1;
vestigingen die zijn toegetreden tot één van de energiebeleidsovereenkomsten;
vestigingen die beschikken over EN16001 of ISO 50001;

(*) Momenteel is het goedkeuringsproces lopende om eventueel ook een vrijstelling te

verlenen aan vestigingen die beschikken over een geldig EPC Publieke Gebouwen.
Vestigingen die beschikken over EN 16001 of ISO 50001 moeten de resultaten van de
energieaudit volgend uit dit energiemanagementsysteem invullen in de webapplicatie.
Ook vestigingen in het bezit van een conform verklaard energieplan, vullen de resultaten
van dat energieplan in de webapplicatie in.

*

*
*
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