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22 duizend bedrijven hebben voor 1 juli aan de overheid laten weten
welke energiebesparende maatregelen zij nemen, terwijl dit er volgens de
overheid ongeveer 50 tot 60 duizend hadden moeten zijn.
Dat meldt de Rijksoverheid. Vanaf 1 juli is het verplicht om doorgegeven te
hebben welke energiebesparende maatregelen genomen worden. De
Informatieplicht komt voort uit de Wet milieubeheer, is ontwikkeld door het Rijk,
het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG), en is
een toevoeging op de Energiebesparingsplicht uit de jaren negentig. Destijds werd
het verplicht om alle energiebesparende maatregelen te treffen die vijf jaar
terugverdientijd hebben. Om bedrijven en instellingen hierbij te kunnen
ondersteunen en om de afspraken uit het Energieakkoord te halen is in
samenwerking met het bedrijfsleven en het bevoegd gezag de informatieplicht
voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen bedacht.
Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 bedrijfsvestigingen via het digitale loket
van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze
verplichting komt voort uit de Informatieplicht energiebesparing. Daarnaast staan
nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden,
meldt de overheid. Met name de laatste weken is het aantal bedrijven en
instellingen dat voldaan heeft aan de informatieplicht sterk gestegen, mede dankzij
de nodige oproepen. Naar verwachting blijft die stijging ook na 1 juli zichtbaar.

Tuchtrecht

LAATSTE NIEUWS
NIEUWS

13 september 2019

'EU-wetgeving voor
cryptogeld nodig'
NIEUWS

13 september 2019

Werkgevers openen meldpunt
stikstofproblemen
NIEUWS

13 september 2019

DNB-baas Knot hard over
beleid ECB
NIEUWS

13 september 2019

Ministerie van EZ biedt gratis
phishingtest voor mkbondernemers
NIEUWS

13 september 2019

Oranjewoud publiceert
jaarverslag na maanden uitstel
MEER NIEUWS

Vacatures
Zoek vacatures



Analyse
Uit een eerste analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen,
ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de populairste
maatregelen zijn. Volgens de overheid zijn dit energiebesparende maatregelen die
zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.
De informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000
kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Niet alle 125 duizend
bedrijfsvestigingen die boven die verbruiksgrenzen zitten, zijn informatieplichtig.
Onder andere de ETS-bedrijven, deelnemers aan de MJA3 en glastuinbouw
vallen er niet onder. Daarnaast hoeft een groot deel van de inrichtingen pas 5
december te rapporteren, omdat zij ook auditplichtig zijn onder de Europese
Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Gemeentes en omgevingsdiensten hebben nog
geen volledig inzicht in het precieze aantal inrichtingen dat moet rapporteren.

Dwangsommen
Via het digitaal loket van RVO.nl kunnen ondernemers meer informatie krijgen
over rendabele energiebesparende maatregelen voor hun specifieke situatie. De
gemeenten zien toe op toezicht en handhaving van de informatieplicht en zijn
bevoegd om dwangsommen op te leggen. Vanaf 2 juli 2019 kunnen de
gemeenten en omgevingsdiensten de rapportages opvragen bij RVO.nl. De
informatie uit de rapportages gebruiken zij om te controleren of voldaan wordt
aan deze plichten. Naar aanleiding van de rapportages kunnen gemeenten
aanvullende vragen hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.
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Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl moeten dat
alsnog doen. Zij kunnen voor vragen terecht op de websites
www.rvo.nl/informatieplicht en www.wattjemoetweten.nl.
Bron: Rijksoverheid
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Shell spreekt steun uit voor
Klimaatakkoord
Shell Nederland heeft zijn steun uitgesproken voor het
Klimaatakkoord. President-directeur Marjan van Loon zegt
dat het akkoord "pittige opgaven" bevat om de uitstoot van
broeikasgassen terug te dringen. "Maar dat houdt ons niet
tegen. We willen aan de slag", zegt Van Loon. Ze noemt het
klimaatakkoord heel belangrijk voor de energietransitie. 
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Ontbijtbijeenkomst Kristal:
'Transparantie is een teken van
kracht'
Cfo's, accountants en de jury van de Kristalprijs kwamen in
Den Haag bijeen voor een ontbijtsessie over
klimaatverandering en groeirisico's. "Als we geen rekening
houden met duurzaamheid, rekenen we verkeerd." 
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Aandeelhouderswaarde niet meer
voorop bij Amerikaanse bedrijven
Bedrijven moeten zich niet alleen richten op winst en
belangen van aandeelhouders, ze hebben ook sociale
verantwoordelijkheden. Dat staat in een verklaring van de
Business Roundtable, een invloedrijke groep ceo’s uit het
Amerikaanse bedrijfsleven. 
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Stevens: accountants in business
moeten zich vaker laten horen
Accountants in business "zijn bij uitstek in staat de zin en
onzin van grootschalig uitgerolde energietransities te
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onderkennen en bij te sturen". Dat zegt Leo Stevens,
emeritus hoogleraar fiscale economie, in zijn column in het
FD. "Zij moeten zich vaker laten horen." 
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Banken zetten klimaatkrabbel, details
onbekend
Nederlandse financiële instellingen hebben woensdag hun
handtekening gezet onder afspraken die moeten bijdragen
aan de klimaatdoelen van Parijs, maar veel blijft nog
onduidelijk. 

x1

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel
op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

THEMA'S

Home

Aansprakelijkheid

Accountantsdag

Arbeidsmarkt

Nieuws

Arbeidsrecht

Assurance

Beroep met toekomst

Opinie

Corporate governance

Dag van de Financial

Derivaten

Carrière

Externe verslaggeving

Financiële instellingen

Financiering

Feiten en cijfers

Fiscaal

Flex-bv

Fraude en witwassen

Artikelen

Fraude in praktijk

ICT

Integrated reporting

Kantoormanagement

Kwaliteit en toezicht

Lerend vermogen

Mkb

Ondernemingsrecht

Onderzoek en wetenschap

Opleiding

Overheid

Pensioen

Privacy

Professioneel-kritische
instelling

Publiek belang

Samenstellen
Statistical auditing

SBR

Semi-publieke sector
Van de Helpdesk

Subsidies
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door op 'akkoord' te klikken
2019 het
NBA
(0.0.0.0)van cookies.
Contact
Privacyverklaring
Spelregels debat
Volg ons op Twitter
geeft u toestemming©voor
gebruik
In Disclaimer
de cookieverklaring
vindt u meerCookieverklaring
informatie over het
gebruik van cookies
op deze site. NBA.nl

Akkoord

