Wettelijke
energie
besparingsplicht
en subsidies
‘De kost gaat voor de baat uit.’ Als Nederlandse ondernemers kennen we dit gezegde
allemaal. Veel ondernemers doen er alles
aan om energie te besparen want dit zorgt
voor lagere bedrijfskosten, wat vervolgens
resulteert in een hogere winst. De meeste
ondernemers zijn verrast door het rendement van energiebesparende maatregelen.
Want zelfs met kleine aanpassingen kan er
al een mooie besparing gehaald worden.
De Energiescan of MKB Energiecheck
Achterhoek geven u inzicht in welke
besparingen voor u interessant zijn.
Ook krijgt u een advies met concrete acties
die u kunt toepassen binnen uw organisatie.
Lees hierover meer in de whitepaper ‘Samen
naar een energieneutrale Achterhoek’.
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Wat komt er verder kijken bij energiebesparing? U heeft ook te maken met bijvoorbeeld
(milieu)wetgeving en subsidies. In dit

Waarom investeren in energiebesparende maatregelen

document geven wij u hier meer informatie
over zodat u goed voorbereid aan de slag
kunt met duurzaam ondernemen.

√ Uw energierekening kan 60 à 100% dalen
√ U maakt een efficiëntieslag op veel onderdelen binnen uw bedrijf

Wettelijke
verplichtingen
energiebesparing
Dat de ondernemer ook een wettelijke plicht
heeft om energie te besparen is niet altijd
even bekend. Veel ondernemers vinden de
milieuwetgeving lastig en weten niet goed
wat er van ze verwacht wordt. De antwoorden
op vragen als “Wat is mijn bedrijf verplicht?
Wat betekent dit concreet voor mijn bedrijf

√ O nnodige kostenposten verdwijnen
√ U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen
√ C omfort en gebruiksgemak verbeteren
√ U w bedrijfspand stijgt in waarde
√ U versterkt uw marktpositie als innovatief bedrijf
√ U bent minder afhankelijk van externe energiebronnen en -prijzen

en hoe pak ik dit aan?” hangen af van het
soort bedrijf en het verbruik aan aardgas en
elektriciteit. In de Wet milieubeheer staan
algemene milieuregels en in het Activiteiten
besluit de details van de energiebespa-

√ U w klanten waarderen het
√ U werkt aan een beter milieu, uw kleinkinderen waarderen het

ringsplicht.

Meer informatie:
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
Meer
informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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De (gratis) energiescan van AOD
geeft middelgrote verbruikers
inzicht in de relevante energie-

Milieuwetgeving en informatieplicht

maatregelen. Bovendien geeft een
scan u inzicht in de besparings-

Het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer) verplicht bedrijven en instellingen om

mogelijkheden voor uw bedrijf.

energie te besparen. Bovendien geldt de Informatieplicht voor bedrijven die meer

Twee vliegen in één klap dus. Wilt

dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken. Zij zijn

u weten of u ook in aanmerking

verplicht om in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

komt voor een scan? Meld u zich

te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Om het

dan aan hier aan.

ondernemers ‘gemakkelijk’ te maken zijn voor 19 bedrijfstakken lijsten opgesteld

Is uw energiescan recent uitge-

met erkende energiebesparende maatregelen. De mate waarin u het milieu belast,

voerd, dan is deze een-op-een te

bepaalt met welke milieuvoorschriften u te maken krijgt. Er wordt onderscheid

gebruiken voor de rapportage bij

gemaakt in kleinverbruikers, middelgrote verbruikers en grootverbruikers.

het eLoket (Informatieplicht). Wilt u

De omgevingsdienst controleert de laatste twee periodiek of ze voldoen aan hun

het invullen van de gegevens liever

verplichtingen. De omgevingsdienst gaat ervan uit dat ondernemers aan hun

uitbesteden? Onze adviseur neemt

verplichtingen hebben voldaan als ze alle erkende maatregelen hebben getroffen én

u graag werk uit handen.

dit hebben gerapporteerd in het eLoket van RVO. Het staat de ondernemer uiteraard
vrij om meer te doen. Het is aan te raden om dat zeker te doen op natuurlijke
momenten, zoals bij onderhoud, vervanging of verbouwing. De meerkosten voor
energiezuinige apparatuur zijn dan namelijk zeer beperkt.

Marcel Engelen Bouwmensen Oost:
“We gebruiken veel energie, en zijn dus wettelijk verplicht om te besparen. Toen we door controle
van Omgevingsdienst Achterhoek op de feiten werden gedrukt, hebben we een energiescan gedaan.
Achteraf gezien hadden we daar beter mee kunnen beginnen. Door de scan weten we precies welke
maatregelen er nodig zijn en kunnen we de uitvoering plannen”.

Klein

Midden

Groot

<50.000 kWh*

50.000 - 200.000 kWh

> 200.000 kWh

<25.000 .3*

25.000 - 75.000 m3

> 75.000 m3

Geen wettelijke verplichting,

Verplicht om energiemaatregelen

Verplicht om een energie

maar wel zorgplicht om

uit te voeren met een terugverdien

efficiëntieplan en bijbehorend

verspilling tegen te gaan

tijd van minder dan 5 jaar.

uitvoeringsplan op te stellen.

Kleinverbruikers
Kleinverbruikers, zoals winkeliers, cafés en restaurants,

energiemaatregelen. Kleinverbruikers hebben een zorgplicht.

verbruiken per jaar meestal minder dan 50.000 kWh

Dit houdt in dat de omgevingsdienst ervan uitgaat dat ze zelf

elektriciteit. De (gratis) MKB Energiecheck Achterhoek

verantwoordelijkheid nemen voor energiemaatregelen.

van AOD geeft hun een handig overzicht van relevante

Meer informatie:
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
Meer
informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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Loes Oxener eigenaresse Oxener Schoenmode in Winterswijk:
“Omdat we drie jaar geleden alle verlichting hebben vervangen door led, hebben we al een flinke
besparing gerealiseerd. Dat was even slikken qua investering, maar ons energieverbruik is daardoor
wel met 30% gedaald”.

Middelgrote verbruikers

Grootverbruikers

Veel productiebedrijven, supermarkten en grotere kantoor

Grootverbruikers verbruiken per jaar meer dan 200.000 kWh

gebouwen zijn middelgrote verbruikers die per jaar 50.000

elektriciteit. Grootverbruikers hebben dezelfde verplichtingen

tot 200.000 kWh elektriciteit verbruiken. Deze bedrijven

als middelgrote verbruikers. Daarnaast gelden er specifieke

hebben te maken met artikel 2.15 van het activiteitenbesluit.

voorwaarden voor grote bedrijven. Bedrijven met meer dan

Ze zijn verplicht om alle erkende energiebesparingsmaat

250 medewerkers in dienst of meer dan 50 miljoen omzet zijn

regelen uit te voeren die voor de verschillende bedrijfstakken

verplicht om een energie-audit uit te voeren. Zeer grote

zijn vastgesteld. In de gebouwde omgeving zijn veel maatre-

verbruikers moeten een energie-efficiëntieplan (MJA en MEE)

gelen mogelijk met een korte terugverdientijd. Deze erkende

en bijbehorend uitvoeringsplan op (laten) stellen. Hierin geven

maatregelen hebben allemaal een terugverdientijd van vijf jaar ze aan hoe ze hun energieverbruik gaan verminderen.
of minder. De wetgever houdt u aan de verplichting om deze
erkende maatregelen te nemen. Maar u mag natuurlijk meer
doen. Dat levert u namelijk ook veel economisch rendement op.

Energielabel C

kantoorgebouwen, horeca en logies, sportgebouwen, winkels
en showrooms van garages. Vanaf 2023 is ieder kantoor met

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is

een vloeroppervlakte van meer dan 100 m2 verplicht om een

een geldig energielabel verplicht. Het energielabel is maximaal

energielabel te hebben van ten minste C (energie-index 1,3 of

10 jaar geldig en geldt onder andere voor schoolgebouwen,

beter). Eigenaren en verhuurders zijn verplicht om kantoren

openbare gebouwen, vergadercentra, verzorgingshuizen,

met een slechter label (D, E, F of G) energetisch te verbeteren.

Huurder of verhuurder: wie moet energie besparen?
Ondernemers hebben de wettelijke plicht om energie

Verhuurders (eigenaren) vragen zich af of zij moeten

te besparen. Als er sprake is van huur en verhuur van

investeren in energiemaatregelen als de baten bij de huurders

bedrijfspanden, dan is het de vraag wie waartoe verplicht is.

terecht komen. De energiekosten van de huurders dalen

Want wie heeft het voor het zeggen, wie investeert en wie

namelijk, terwijl de investeringskosten van de verhuurders

geniet de winst door energiekostenbesparing?

stijgen. Kosten en baten komen dus in twee verschillende
portemonnees. Dat noemen we met een moeilijk woord ‘split

Huurders (gebruikers) van bedrijfspanden, zoals winkels,

incentive’.

horecazaken of kantoren, vragen zich wel eens af wie
er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het treffen van

Kortom, bij huur-verhuur is het de vraag wie waartoe

energiebesparende maatregelen in hun bedrijf. Want

verplicht is, hoe kosten en baten in evenwicht kunnen

bijvoorbeeld het isoleren van de gevels behoort tot de

worden gebracht en hoe huurder en verhuurder

onroerende zaak, waar de verhuurder verantwoordelijk voor

samen verstandige beslissingen kunnen nemen over

is. Heeft de huurder dan toch de verplichting om ervoor te

energiebesparing.

zorgen dat er geïsoleerd wordt?

Meer informatie:
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
Meer
informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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Winst-winst

Wie is aan zet? Huurder of verhuurder

Zowel huurder als verhuurder/eigenaar hebben voordeel bij

Het huren van een bedrijfspand levert verschillende

energiebesparende maatregelen. De winst van de huurder zit

verhoudingen op van huurder, medehuurders en eigenaar/

in lagere energiekosten, een aangenaam comfort in zomer en

verhuurder. De vraag ‘Wie is aan zet? levert verschillende

winter, een plezierigere beleving en productiviteits- of afzet

antwoorden op, afhankelijk van de situatie. In dit schema

groei. Denk bij het laatste aan prettige werkomstandigheden.

laten we vier verschillende situaties zien (voor andere

Of aan een nieuw energie-efficiënt verlichtingsplan waarbij

situaties kunt u informatie inwinnen bij een adviseur of ODA).

producten mooier worden uitgelicht of de sfeer in uw restaurant
verbetert.. De winst van de verhuurder en/of eigenaar zit in een
hogere markt- en verhuurwaarde van het pand en een betere
verhuurbaarheid. Voordelen voor beide partijen dus.

Energiebesparende maatregelen, wie is aan zet?
(Geldt vooral voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh per jaar verbruiken.)

eigenaar =
enige gebruiker
van het pand

huurder =
enige gebruiker
van het pand

bedrijfsverzamelgebouw
met eigenaar of vereniging
van eigenaren en
meerdere gebruikers

winkelcentrum met
meerdere gebruikers

andere variant
eigenaar / huurder

?
eigenaar / gebruiker
is verantwoordelijk

eigenaar / vereniging
van eigenaren is
verantwoordelijk

huurders zijn verplicht
energiemaatregelen te
nemen in hun eigen bedrijf

Huurder is verplicht voor
de maatregelen die de
huurder zelf kan nemen.
Voor de andere nodige
maatregelen moet hij/zij in
overleg met de verhuurder.

De verhuurder is verplicht
om de huurders aan te
zetten tot het nemen van
de maatregelen die zij zelf
kunnen nemen.

Eigenaar is verplicht
voor de gezamelijke delen
van het pand.

Kosten moeten ze
onderling met elkaar
regelen.

Kosten moeten ze
onderling met elkaar
regelen.

Kosten moeten ze
onderling met elkaar
regelen.

huurder
is verantwoordelijk

vraag het aan uw
energieadviseur of
de Omgevingsdienst
Achterhoek

Ronald van der Kemp ondernemer en eigenaar van onroerend goed op bedrijvenpark Wijnbergen in
Doetinchem: “Als eigenaar heb ik er baat bij dat de verhuurwaarde van het pand zo hoog mogelijk blijft.
Daarom vind ik het interessant en belangrijk om mijn panden toekomstbestendig te maken en te verduur
zamen. Daarnaast vind ik het niet meer dan normaal dat we allemaal doen wat we kunnen, voor het milieu.
Ik merk dat er heel veel mogelijk is als je met elkaar om tafel gaat. Maak onderling gewoon goede afspraken”.

Meer informatie:
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
Meer
informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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Subsidies en financiële regelingen voor energiebesparende maatregelen
Als ondernemer investeert u om uw plannen (voor verduurzaming) te realiseren. Soms financiert u dat uit eigen middelen.
Soms leent u bij banken of andere externe financiers. Maar hoe vindt u de weg in de vele mogelijkheden? Zowel regionaal als
landelijk kunt u gebruik maken van financiële regelingen om uw energiemaatregelen te financieren. Welke voorwaarden er
gelden verschilt per overheidsinstelling en per regeling.

Er zijn drie soorten financiële regelingen:

Subsidie Stimulering Duurzame
Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

1.	Subsidies: bij subsidies krijgt de ondernemer een deel

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en

van de investering terug. De investering rendeert daar-

Klimaattransitie (SDE++) is bedoeld voor ondernemers die

door beter.

hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende
technieken toepassen. Over deze subsidie valt meer te lezen

2.	Fiscale voordelen: hierbij kunnen ondernemers hun

in het document over zonnepanelen.

investeringen versneld afschrijven. Winstgevende
bedrijven betalen dan minder winstbelasting.
3.	Leningen of fondsen: sommige ondernemers investeren

Energie Investeringsaftrek (EIA)
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor

liever in hun primaire proces of beschikken niet over

ondernemers en organisaties die inkomsten- of vennoot

voldoende eigen geld om zelf energiemaatregelen te

schapsbelasting betalen. Zij kunnen 45,5% van de investerings

bekostigen. Met een beroep op een duurzaamheids-

kosten aftrekken van hun fiscale winst. De investering moet

lening kunnen zij toch energiemaatregelen treffen.

minimaal € 2.500 en mag maximaal € 126.000 zijn. De regeling

Meestal zijn de rente en voorwaarden voor deze

levert gemiddeld 11 tot 13% voordeel op. Naast de EIA heeft

leningen aantrekkelijker dan bij een reguliere bank.

de ondernemer de gebruikelijke afschrijving voor de energieinvesteringen.
Op de Energielijst staan de duurzame investeringen die in

We zullen de belangrijkste regelingen voor mkb-ondernemers

aanmerking komen. Het gaat bijvoorbeeld om ledverlichting

hieronder toelichten. Let op: sommige, maar niet alle

en warmtepompen. Ondernemers moeten deze investering

regelingen mogen gecombineerd worden. Houd daarom in

binnen een kwartaal na ingebruikname melden bij RVO. Meer

de gaten of u als ondernemer mag ‘stapelen’.

informatie vindt u bij RVO of de Belastingdienst.

Investeringssubsidie Duurzame Energie en
Energiebesparing (ISDE)

Kleinschaligheidsaftrek
De Kleinschaligheidsaftrek (KIA) benoemt de duurzame

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en

bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor een

Energiebesparing (ISDE) is een subsidie voor zonneboilers,

aftrekpost op winst. De aftrekpost is een gedeelte van de

warmtepompen, zonnepanelen en kleinschalige windturbines.

investering. Daardoor verdient u als ondernemer uw

U kunt hierover meer lezen in het document over zonnepanelen.

investering sneller terug. Ondernemers mogen de KIA
combineren met andere ﬁscale- en subsidieregelingen. Meer
informatie kunt u vinden bij de Belastingdienst.

Joke Lowik, KlusWijs, Ruurlo:
‘We hebben onze investering in 1,5 jaar terugverdiend. Eigenlijk bijzonder snel’.

Meer informatie:
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
Meer
informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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MIA VAMIL

Meer informatie over de voorwaarden voor deze Stimulerings
lening bedrijven en instellingen in Berkelland vindt u bij het

De Milieu investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige

Energieloket.

afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) geven ondernemers
de mogelijkheid om de investeringen in duurzame bedrijfs

Ook de gemeente Doetinchem heeft een stimuleringslening,

middelen te gebruiken als aftrekpost bij de belasting op winst.

met leenbedragen van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000

Ondernemers kunnen de MIA en de VAMIL vaak gecombi

(inclusief btw). Meer informatie over de Stimuleringslening

neerd toepassen. Maatregelen die hiervoor in aanmerking

kleine en micro ondernemingen gemeente Doetinchem vindt

komen zijn terug te vinden op de milieulijst.

u bij het Energieloket.

De MIA is een regeling waarbij ondernemers een deel van het

En ook de gemeente Oude IIsselstreek heeft een Stimulerings

investeringsbedrag aftrekken van de belastbare winst. Het

lening, met leenbedragen van minimaal € 2.500 en maximaal

percentage verschilt per bedrijfsmiddel. Voorbeelden van

€ 25.000 (inclusief btw). Meer informatie over de Stimu

maatregelen die in aanmerking komen zijn de aanschaf voor

leringslening kleine en micro ondernemingen gemeente

oplaadsystemen voor elektrisch vervoer, energieneutrale

Oude IJsselstreek vindt u bij het Energieloket

nieuwbouw of circulair bouwen. Het voordeel kan oplopen
tot 36% van het investeringsbedrag.

Investeren in energiebesparing rendeert

De VAMIL lijkt op de MIA. Ondernemers kunnen met de
VAMIL 75% van de investeringskosten in één keer afschrijven.
Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze dat doen. De VAMIL levert
een liquiditeit- en rentevoordeel op. Op de website van RVO
zijn enkele rekenvoorbeelden te vinden van de voordelen.

Energiebesparing en opwekking van duurzame energie
doe je niet alleen voor het milieu, maar ook voor je (klein)
kinderen. Voor veel ondernemers is dat niet genoeg.
Ze laten hun investeringsbeslissingen mede afhangen van
de vraag of het rendeert. Op de eerste plaats hangt dat af
van de besparing op de energiekosten. Op de tweede plaats

Stimuleringsleningen

zijn er voordelen die moeilijker direct in geld zijn uit te

Mkb-ondernemers in de gemeente Berkelland kunnen
minimaal € 2.500,- en maximaal € 50.000 (inclusief btw) lenen
voor het financieren van energiebesparende en energie
opwekkende maatregelen. Bijvoorbeeld voor isolatiemaat
regelen, warmtepompen, ledverlichting en zonnepanelen.

drukken. Zoals hogere verkoopcijfers door een goed
verlichtingsplan, een hogere arbeidsproductiviteit door een
beter werkklimaat of een tender winnen met een duurzame
strategie. Tot slot kunnen subsidies of duurzaamheids
leningen het financiële plaatje aantrekkelijker maken en de
doorslag geven om door te zetten.

Max Leferink van BCI, fabrikant van schoolmeubilair:
“Het bleek dat een derde van de stroom die BCI verbruikte is bespaard door over te stappen naar
ledverlichting. Verbruikten we voorheen 55.000 kilowattuur per jaar, zitten we nu op 37.000 kilowattuur per
jaar. Dit betekent een besparing van ruim 18.000 kilowattuur per jaar. En dit is nog maar één maatregel”.

Bekijk het hele interview met Max Leferink hier »

Jan-Willem Boezel, één van de eigenaren van Van Raam:
“Als ondernemer ben je verplicht om te kijken naar duurzaamheid, je kunt er tegenwoordig niet meer
omheen. Dit gaat veel verder dan een zonnepaneel op je dak leggen of verlichting vervangen door led, het
gaat over je hele bedrijfsproces”.

Bekijk het hele interview met Jan-Willem Boezel van Van Raam hier »

Meer informatie:
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
Meer
informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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Rekenvoorbeeld rendement
Wat levert energiebesparing u nou concreet op in cijfers? We hebben één energiebesparende maatregel als voorbeeld voor
u uitgewerkt . Hierbij vervangen we alle tl-verlichting door ledverlichting, waarbij de lichtopbrengst gelijk moet blijven.
De overige uitgangspunten voor dit rekenvoorbeeld vindt u hieronder:
•	De verlaging van het energieverbruik,
dus de besparing op de elektriciteitskosten.

•	Energie Investeringsaftrek (EIA): 54,5% extra aftrek van
de fiscale winst. Bij een vennootschapsbelasting van 20%
(voor een besloten vennootschap) is het netto voordeel

•

De kosten voor de hardware (ledarmaturen).

•	Arbeidskosten (manuren) voor het monteren van
de armaturen.

10,9% van de investeringskosten.
•	Voordeel op onderhoud: de lange levensduur van ledverlichting leidt tot minder vaak vervangen en dus tot lagere
onderhoudskosten. De netto-investering is het bedrag

•

Volledige afschrijving in 5 jaar (voor een BV).

waarmee de terugverdientijd uiteindelijk wordt berekend.

Investeringsplan

Investering

Kosten

Materialen
Ledarmatuur

€ 15.664

Arbeidskosten
Manuren

+€ 3.960

EIA voordeel

-€ 2.139

20% vennootschapsbelasting van 54,5% van bruto investering
Netto voordeel=10,9 % van € 19.624

Onderhoudsvoordeel

-€

7.744

Netto investering (dit schrijf je in 5 jaar volledig af)

€

9.741

Elektriciteitsbesparing

€

2.732		

Hogere levensduur led leidt tot minder vervangingskosten

Rendement
Terugverdientijd		 3,6 jaar
Kostenvoordeel per jaar (eerste 5 jaar, daarna ligt dit hoger)

€		784

Conclusie: Het vervangen van bestaande verlichtingsarmaturen door ledverlichting is één van de meest aantrekkelijke
investeringen. Niet alleen wordt hiermee een enorme kostenbesparing gerealiseerd, ook wordt de lichtkwaliteit enorm
verbeterd. Dit werkt ook weer door in de verkoopcijfers en de arbeidsproductiviteit.

Meer informatie:
www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
Meer
informatie: www.achterhoekonderneemtduurzaam.nl
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