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Wat levert energiebesparing op?

 Lagere exploitatiekosten

 Comfortabel binnenklimaat

 Waardebehoud of -vermeerdering 

van vastgoed

 Minder CO2 uitstoot

 Imago/certificering 

 Het is niet vrijblijvend!



Waar hebben we het over?



Commerciële dienstverlening
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Groot- en detailhandel, reparatie van auto's (SBI G)

Vervoer en Opslag incl. railverkeer (SBI H)

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking (Horeca, SBI I)

Informatie en communicatie (SBI J)

Financiële activiteiten en verzekeringen (SBI K)

Exploitatie van en handel in onroerend goed (SBI L)

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische
activiteiten (SBI M)

Administratieve en ondersteunende dienstverlening (SBI
N)

Energiegebruik 2016 [TJ]

Gas Elektriciteit

Bron: klimaatmonitor 2016 (1-3-2019)



Stappenplan voor 

energiezuinig vastgoed

Bron: RVO, Novem (1996)

 Stap 1. Beperk de energievraag

 Stap 2. Gebruik energie uit reststromen en 

hernieuwbare bronnen

 Stap 3. Gebruik fossiele energie zeer efficiënt

Medewerkers betrekken en stimuleren om 

energiebewust te werken!



Hoezo verplicht?

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/

Wetcheckerenergiebesparing/



Verplichtingen

 Energiebesparingsplicht (sinds 1993!)

 > 50.000 kWh/jaar of > 25.000 m3 

gas/jaar

Maatregelen met terugverdientijd < 5 

jaar

 Erkende maatregelen voor 19 branches

NIEUW: Informatieplicht: melden voor 

1 juli 2019

Bron: RVO



Verplichtingen

 EED- audit plicht 

Meer dan 250 FTE, of

 Jaaromzet van € 50 miljoen, én

 Jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 

43 miljoen

 Kantoren: label C in 2023

Bron: RVO



Erkende maatregelen



Erkende maatregelen

Bron: www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/



Informatieplicht

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen


Huren van vastgoed

 De ‘drijver van de inrichting’ is 

verantwoordelijk

 Gebouweigenaar is (vaak) aan te 

spreken op gebouwgebonden

maatregelen 

 Huurder (gebruiker) is aan te spreken 

op de maatregelen die gerelateerd 

zijn aan de bedrijfsvoering

 Huurcontracten geven hier meer 

duidelijkheid over

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/handreiking-erkende/inrichting-huurder/



Financiering

 Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de 

Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen (Vamil) 

 Energie Investeringsaftrek (EIA)

 Subsidieregeling duurzame 

energieproductie (SDE+) 

 Investeringssubsidie duurzame energie 

(ISDE)



Vragen

Helpdesk energiebewust 

ondernemen SBH

parkmanager@bedrijventerreinen

helmond.nl
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