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10 augustus 2022

RVO: veel kantoren nog niet klaar voor
energielabel C
Naar schatting heeft ruim de helft van de kantoren in Nederland nog geen energielabel C of beter. Maar
de tijd begint te dringen. Per 1 januari 2023 moeten kantoren aan deze nieuwe verplichting voldoen.
Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens een schatting van de dienst had op 1 juli jl. nog
maar 48 procent van de kantoren een label C of beter. Daarnaast heeft 11 procent een label D of slechter. Van 41 procent
is nog geen energielabel geregistreerd. Daarmee voldoet ruim de helft van de kantoren nog niet aan de label Cverplichting die op 1 januari 2023 ingaat.
Na een redelijk constante stijging van het aandeel groene labels (label C of beter) in de afgelopen jaren, lijkt de stijging
in het afgelopen halfjaar iets te versnellen. Sinds 2017 stijgt het aandeel groene labels jaarlijks met 7 à 8 procentpunt.
In het afgelopen halfjaar was dit 5 procentpunt, aldus de RVO. De percentages zijn gebaseerd op de schatting dat
ongeveer 65.000 kantoren moeten voldoen aan de label C-verplichting. Dit schat RVO op basis van verschillende
registraties. Bepaalde kantoorgebouwen, zoals kleine kantoren en monumenten, vallen niet onder de verplichting en
zijn hierin niet meegerekend.
Het AD vreest dat uiteindelijk het doek zal vallen voor duizenden kantoren die niet aan de nieuwe verplichting kunnen
voldoen.
Bron: AD/RVO
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen door
bedrijven in EU dichterbij
Europese ministers hebben overeenstemming bereikt over een wetsvoorstel
voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) voor
bedrijven. 
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02 december 2022

Economie veroorzaakt miljardenschade aan
biodiversiteit
De productie en consumptie in Nederland veroorzaken voor bijna veertig
miljard euro schade aan de biodiversiteit. Die schade wordt veroorzaakt door
niet-duurzaam... 

MKB

01 december 2022

'Duurzaamheids-verantwoording wordt een must in
het mkb'
In 2023 gaat elke mkb-ondernemer merken dat het menens is met
duurzaamheid. Maar veel bedrijven weten niet hoe te verduurzamen, meent
Harry Marissen van de Commissie... 
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30 november 2022

FTM: 'Groene fondsen investeren in fossiele industrie
of luchtvaart'
Bijna de helft van de Europese beleggingsfondsen die zichzelf 'donkergroen'
noemen, investeert toch in de fossiele industrie of de luchtvaart. 
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21 november 2022

Gemengde reacties bij uitkomst COP27
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het
"belangrijk" dat er op de VN-klimaattop in Egypte stappen zijn gezet om
arme landen te helpen met klimaatschade... 

