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Wat gaat er veranderen inzake CO2 en Energie?
De energiebesparingsplicht wordt per juli 2023 aangescherpt en hiermee wordt
de energiemaatregelenlijst (EML) geactualiseerd. Er komen meer soorten
maatregelen voor bedrijven met als uitgangspunt om alle energiebesparende
maatregelen, alsmede maatregelen de CO2 reduceren te verplichten.
Informatieplicht

Onderzoeksplicht

EED-auditplicht

> 50.000 kWh of 25.000 m3

>10.000.000 kWh of
170.000m3

Grote bedrijven (FTE>250
/ omzet ≥ 50 mln en
balanstotaal > 43 mln.

EML – Energie en CO2
besparing met
terugverdientijd ≤ 5 jr.

EML voor gebouwen en
verbreed
energiebesparingsonderzoek

EED-audit plicht

Vestiging

Vestiging

Concern

Regionale uitvoeringsdienst

Regionale uitvoeringsdienst

RVO

1-12-2023

Per 1-12-2023

4jr na laatste audit,
uiterlijk 1-1-2024
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Hoe wordt wetgeving na 2022
• Gericht op: energie en CO2
• Energie en overige criteria
• Omgevingswet en Europese
regelgeving
• Vrijstellingsmogelijkheden
• Hoe is te voldoen aan wet- en
regelgeving
• Te vinden op onze website:
Infographics - BlueTerra

Rood:

Combineren

Blauw:

Let op de datum

Groen:

Bevoegd Gezag: let op
controlerend orgaan (BG
niet gemeente/provincie of
OD)

Oranje het Handboek CO2 &
Energie Transitie Creatieve
Industrie dat het sectorbeleid rond
de Energietransitie beschrijft, is
goedgekeurd door het Ministerie
van Economische Zaken en
Klimaat. Daarmee wordt de CO2 &
Energie RI&E per 2023 toegevoegd
aan de lijst van erkende
rapportagetools, die invulling geven
aan bijvoorbeeld de Energie-audit
EED.

Na 2022

Na 2022
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Hoe om te gaan met deze veranderingen
1. Combineren van werkzaamheden en verplichtingen
• Vooral EED-audit plicht, verbreed energiebesparingsonderzoek en
energiebesparings-/informatielicht voor de grafische industrie

2. Aandachtspunten zijn:
• de verschillen in deadlines
• verschillende controlerende organen
• Kan een management systeem ontzorgen
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Kennisplatform CO₂ & Energie Creatieve
Industrie
• Maak gebruik van “Kennisplatform CO₂ & Energie
Creatieve Industrie”,
• een goed energie- CO2 managementsysteem
• 1e orde besparen;
• 2e orde verdienen;

• de CO2 & Energie RI&E geeft vrijstelling EED en geeft
invulling aan verplichtingen Omgevingswet

9

Belangrijk om mee te starten als organisatie
1. Vaststellen: hoe voldoen we op dit moment aan wet en regelgeving?
2. Vaststellen: Hoe voldoen we na 2022 aan W&R rekening houden met
criteria:
• Aantal medewerkers, omzet, balanstotaal organisatie/onderneming?
• Welke locaties/inrichtingen en bijbehorende energiegebruiken?
• Maak gebruik van de Infographic (per organisatie / inrichting)

3. Aanpak: Combineer en stem af met Bevoegd Gezag

4. Denk aan energie/CO2 managementsystemen >
“Kennisplatform CO₂ & Energie Creatieve Industrie” geeft invulling aan W&R

Wacht niet tot 1 december 2023, doorlooptijden snel meer dan ½ jaar
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Overzicht nationale regelingen ten behoeve van
verduurzaming mkb en voorstellen
Type bedrijf

Aantal

Gemiddeld
energiegebruik

±100.000

Voorbeeld

Huidige regelingen

Verbeterpunten

<10.000 kWh

Schoenmaker
Kleine detailhandel
Klein kantoor

Stimuleringsregeling warmtepomp o.a. (ISDE);
Fiscale aftrekregeling (EIA/MIA)1

±100.000

10.000 – 50.000 kWh of minder
dan 25.000 m3 gas

Boetiek
Klein café
Slager

Stimuleringsregeling warmtepomp o.a. (ISDE);
Fiscale aftrekregeling (EIA/MIA)
Adviessubsidie (SVM)

±90.000

50.000 kWh – 10m kWh of
25.000-170.000 m3 gas

Grote bakkerij
Supermarkt
Garage
Hotel

Fiscale aftrekregeling (EIA/MIA)
Energiebesparingsplicht 5 jaar

Deze groep is vergelijkbaar met huishoudens,
maar wordt niet als dusdanig benaderd: geen
steun voor isolatie en niet meegenomen in
wijkaanpak.
De adviesregeling bereikt deze groep
ondernemers niet goed en de
ondersteuningsinstrumenten
(EIA/MIA/ISDE) zijn ontoereikend
Er zijn bedrijven die investeringen willen
doen die niet verplicht zijn, en langere
terugverdientijden hebben. Daarop is het
instrumentarium niet ingericht.

4.Veel energie-intensieve
processen, grootverbruiker
energie

±1500

10m kWh of >170.000 m3 gas

Keramiekfabriek
Papierfabriek
Zuivelfabriek

Versnelde afschrijvingen (VEKI)
Fiscale aftrekregeling (EIA/MIA)
Energiebesparingsplicht

ETS-bedrijven

±450

10m kWh of >170.000 m3 gas

NB: ETS-bedrijven worden in deze tabel buiten beschouwing gelaten

1. Vergelijkbaar met
huishoudens

2.Enige energie-processen,
geen
energiebesparingsplicht
3.Meerdere energieintensieve processen, wél
energie-besparingsplicht

[1]

De EIA/MIA is een goede regeling, maar de mate van ondersteuning is vaak niet voldoende. Een voordeel van ongeveer 11% op de investering is
mooi, maar een stuk lager dan de 30% die deels voor kleine bedrijven en huishoudens worden geboden onder de ISDE. Bovendien werkt de
regeling alleen als je winst maakt. De vormgeving van de ISDE is aantrekkelijker, alleen zijn bedrijven uitgesloten van het deel dat
isolatiemaatregelen ondersteunt.

Met name de VEKI is zeer passend, maar
snel uitgeput. Voor complexe oplossingen is
er beperkte innovatiesubsidie.

Rapportageverplichting registratie woonwerkverkeer en zakelijke ritten
Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de jaarkilometers
ten behoeve van de CO2-uitstoot van de zakelijke reizen en het woon-werkverkeer
van het personeel gaan registreren.

Energielabel C voor kantoorgebouwen
Bouwbesluit 2012 → per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal
energielabel C hebben (max 225 kWh per m/p/j).
Uitzonderingen:
- Kantoorfuncties < 50% gebruiksoppervlakte gebouw
- Kantoorfuncties <100m
Berekeningsmethode NTA 8800, geldigheid label 10 jaar en Bevoegd gezag is meestal
de gemeente

Rondvraag?

