
MJ A3/MEE

Activiteiten
besluit

Overzicht regelingen (in chronologische volgorde)

Activiteitenbesluit (artikel 2.15 uit de Wet Milieubeheer)* : gestart in 2008 – 
De verplichting tot energiebesparing voor middel- en grootverbruikers door middel 
van het invoeren van de Best Beschikbare Technieken (BBT). Overigens bestaan 
verplichte duurzaamheidsmaatregelen al sinds 1993. Als hulpmiddel zijn voor de 
verschillende bedrijfssectoren in Nederland lijsten met kosteneffectieve Erkende 
Maatregelen opgesteld die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar.

EPBD*: gestart in 2013 – 5-jaarlijkse keuring voor airconditioningsystemen en 2 of 
4-jaarlijks voor stookinstallaties. Dit geldt voor bedrijven met airconditioningsystemen
 met een koelvermogen van meer dan 12 kW of niet-gasgestookte verwarmingsinstallatie
met een vermogen van meer dan 20 kW.

 

EED* : gestart in 2015 – 4-jaarlijkse audit om informatie te verzamelen over het 
actuele energieverbruik en inzicht te geven in mogelijkheden voor energiebesparing. 
Dit geldt voor organisaties met meer dan 250 werknemers en/of een jaaromzet van 
50 miljoen euro of hoger en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.
 

MJA3:

bedrijven verplichten zichzelf om tenminste 2 procent energie per jaar te besparen.
 
MEE : gestart in 2009 – EEP 2017-2020: dient 4-jaarlijks vernieuwd te worden. De

vallen onder het ETS (Emission Trading System).
 
Energielabel C : Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen (100 m2 en groter) 
minimaal beschikken over een energielabel C.

Energielabel A : Vanaf 2030 moeten alle kantoorgebouwen (100 m2 en groter) 
minimaal beschikken over een energielabel A.

*Aan deze regelingen dient uw organisatie al te voldoen.
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Veel van de wet- en regelgeving hebben ingewikkelde namen en afkortingen. Zo zijn er wetten 
en regels als Activiteitenbesluit, EPBD, MJA3 en EED.  Wat betekenen al die afkortingen en wat 
staat er nu precies in die wetten? Waar moeten bedrijven nu precies aan voldoen en wanneer dan? 

Meerjarenafspraak energie-efficiëntie voor ETS-bedrijven geldt voor bedrijven die 

gestart in 2008 - EEP (Energie-efficiëntieplan) 2017-2020: dient 4-jaarlijks

vernieuwd te worden. Het is de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. Deelenemende
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Van Label C tot EED
Alles wat u moet weten over wet- en 
regelgeving rond energiebesparing
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EED

Energie
audit

EEP

MJA3/MEE

Welk van de onderstaande energiebesparingsregelingen is op uw organisatie van toepassing?

Daarnaast is de EPBD voor uw gebouw(en) wellicht ook van toepassing

Activiteitenbesluit
ETS bedrijven
Bedrijven die deelnemen aan het Europese 
CO

2
-emissie handelsysteem.

Type C bedrijven
Bedrijven die een omgevingsvergunning 
nodig hebben (Wabo)

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

Bedrijven die zijn 
toegetreden tot 
meerjarenafspraken 
MEE of MJA3 

Wie?Wie?

Wie? Wie?

Kleinverbruikers hebben 
geen energiebesparingsplicht

Vrijstelling

Vrijstelling

Activiteiten
besluit

Energie
besparing

2% per jaar

Kosten -baten 
analyse

EED MJA3/MEE

Met de volgende 
duurzaamheids-

• CO
2
 prestatieladder

• BREEAM in use
• Erkend Duurzaam 
• Green Key Hotels
• Lean & Green 
• LEED operations & 
maintenance
• Milieuthermometer 
Zorg

(Gedeeltelijke) Vrijstelling

1

2 3

EPBD4

Installatiekeuring 
voor bedrijven met 
een verwarmings-
installatie >20 kW of 
airconditioning of 
comfortkoeling van 
> 12kW

Energielabel

Installatie
keuring

Alle kantoorgebouwen 
van >100 m 2

Wie?

EPBD

Label C 2023

Wie?

Middelverbruikers:
Jaarlijks elektriciteitsverbruik:  
>50.000 kWh en <200.000 kWh  of 
jaarlijks aardgasverbruik: >25.000 m 3  
en <75.000 m3.

Kleinverbruikers :
Jaarlijks elektriciteitsverbruik: 
<50.000 kWh en jaarlijks 
aardgasverbruik: <25.000 m 3 

Best 
Beschikbare 
Technieken

Wie?

Grootverbruikers:
Jaarlijks elektriciteitsverbruik: 
>200.000  kWh  of jaarlijks 
aardgasverbruik: >75.000 m 3
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