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Per 1 juli aantaande moeten alle ondernemingen die jaarlijk
50.000 kWh energie en/of (een equivalent van) 25.000 m3
aardga of meer geruiken, voldoen aan de informatieplicht
energieeparing. Nu denkt u michien: waar komt dit nu ineen
vandaan en waarom weet ik er niet van af?
De verplichting om energie te eparen etaat al ij wet ind 1993
en houdt feitelijk in dat elke onderneming voor de hand liggende
energieeparingen (in RVO-jargon: 'rkende Maatregelen’) door
moet voeren. Van 1993 tot op heden heeft de overheid daar nooit op
gehandhaafd, maar daar komt per 1 juli verandering in. Voor die
datum moeten ondernemingen digitaal ij de Rijkdient voor
Ondernemend Nederland (RVO) melden welke rkende Maatregelen
ze heen doorgevoerd. Na 1 juli gaat de overheid op ai van de dan
ingevoerde gegeven handhaven. Het ligt voor de hand dat ze al
eerte gaan uurten ij organiatie die op dat moment nog niet
heen ingevuld.

Verraing
Komt dit al een complete verraing? Nee en ja. Nee, omdat we
natuurlijk al een tijdje witen dat deze verplichting eraan kwam. n u
had dat al accountant ook kunnen weten, want in het kader van uw
zorgplicht volgt u natuurlijk de actuele regelgeving. Of ent u, wat
dat aangaat, vooral ficaal georiënteerd? On advie: volg wat
nadrukkelijker de ontwikkelingen op het geied van milieu, want
daar gaat de komende jaren de nodige regelgeving komen en het i
wel handig al u daarvan op de hoogte ent.
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n ja, de verplichting komt ook wel weer een eetje al verraing.
Dan heen we het met name over de uitvoering door de overheid,
die - zoal wel vaker - terk te wenen overlaat. Zo werd er helaa geen
eroep gedaan op intermediaire organiatie om dit ij de edrijven
kenaar te maken. Daarnaat wa het e-loket van RVO pa in de loop
van de maand maart klaar en dit kende natuurlijk de geruikelijke
optartprolemen. Ook leek toen dat de overheid de rkende
Maatregelen had geüpdatet, waardoor edrijven die alle al in orde
hadden gemaakt toch weer aan de lag moeten.
Het i du ook niet verwonderlijk dat er op dit moment nog maar heel
weinig ondernemer heen voldaan aan de informatieplicht. Wij
denken dan ook niet dat dit eeld in de loop van deze maand
utantieel verandert. Je zou verwachten dat de onderneming- en
rancheverenigingen op hun achterte enen taan, maar niet i
minder waar.

Gemite kan
Jammer dat een goededoeld initiatief door een lechte uitvoering op
een teleurtelling uit lijkt te draaien. Wij merken in de dagelijke
praktijk dat ehoorlijk veel ondernemer et willen ijdragen aan
een eter milieu, maar dat zij vaak de vraag tellen "Hoe dan?" De
rkende Maatregelen zijn daar een goed antwoord op. ovendien
heen zij een aantrekkelijke terugverdientijd van maximaal vijf jaar.
De overheid had veel meer moeten doen aan informatievoorziening
en daarij de juite organiatie laten aanluiten, die al intermediair
en truted advior toch al ij de ondernemer aan tafel zitten.

Ondank dit alle willen wij u wel wijzen op uw zorgplicht. U zult uw
klanten op de hoogte moeten tellen van deze verplichting, mede
omdat zij een oete rikeren wanneer zij hier niet aan voldoen.

Kijk voor meer informatie op de ite van de Rijkdient voor Ondernemend
Nederland. Deze opinie i ook opgenomen op de weite van
AccountancVanmorgen.

Wat vindt u van deze opinie?


 32

Niet de auto, maar de men
taat centraal ij Volvo Car.
100 procent veiligheid! Dat
neemt Volvo héél erieu; er
mogen in 2020 geen doden of
zwaargewonden meer vallen
in een nieuwe Volvo. Die
veiligheid uit zich ij de
nieuwe en dnamiche Volvo
60 in een flink uitgereide
uitruting, waarij vooral
Pilot Ait en Connected
afet in het oog pringen.
Pilot Ait i terk vereterd
en werkt onder meer met
Curve peed Adaption, dat ij
een flauwe ocht automatich
de nelheid vermindert.

Ontdek meer...
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