Wet- en regelgeving voor
uw zakelijke energie
Welke verplichtingen heeft uw bedrijf in 2019?
Klik hier om direct de Wetcheck Energiebesparing te doen

Energiebesparingsplicht

Verbruikt u met uw bedrijf meer dan 50.000 kWh
elektriciteit of 25.000 m3 (aard)gas per jaar?
Dan moet u alle erkende energiebesparende
maatregelen (met een terugverdientijd van
maximaal 5 jaar) voor uw bedrijfstak nemen.

Lees het artikel op
vattenfall.nl/energiebesparingsplicht

Informatieplicht
Vanaf 2019 krijgt u bovenop de energiebesparingsplicht
ook een informatieplicht. Elke vier jaar moet u aantonen
dat u alle erkende energiebesparende maatregelen
voor uw bedrijfstak heeft doorgevoerd. U heeft nog tot
1 juli 2019 om uw eerste rapport uit te brengen.

Meer lezen?
vattenfall.nl/informatieplicht

EED
auditplicht

Om bedrijven te stimuleren energiebesparende
maatregelen te nemen heeft de overheid de European
Energy Directive (EED) energie-audit verplicht gesteld.
Elke vier jaar moeten grote bedrijven hun energieverbruik
in kaart brengen.

Weten hoe dat precies zit?
Zie vattenfall.nl/auditplicht

Een geldig energielabel is verplicht als u uw
bedrijfspand gaat verhuren of verkopen. Het
energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw
pand kan zijn. Heeft u een kantoor dat groter
is dan 100 m2? Dan moet uw pand vanaf
2023 zelfs minimaal energielabel C hebben!

Energielabelplicht

Meer weten?
vattenfall.nl/energielabelplicht

Weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Doe de → Wetcheck Energiebesparing en ontdek welke
maatregelen voor uw bedrijfstak gelden. Wij helpen u ook graag persoonlijk.
Op werkdagen zijn wij tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via 020 892 00 75.

Check welke regelgeving voor u geldt
1. Energiebesparings- en informatieplicht
Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh
elektriciteit per jaar?

ja

U heeft een energiebesparingsplicht
én informatieplicht!

ja

Doe de Wetcheck Energiebesparing en download
de erkende maatregelen voor uw bedrijfstak.

nee
Verbruikt u meer dan
25.000 m3 (aard)gas per jaar?

nee
U heeft geen besparingsplicht én
geen informatieplicht.

2. Auditplicht op basis van
de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED)
Heeft u meer dan 250 medewerkers in dienst?

ja

U heeft een EED-auditplicht!

ja

Is het balanstotaal van uw bedrijf meer dan
43 miljoen euro?

nee
Is uw bruto jaaromzet meer dan
50 miljoen euro?

nee
nee

U heeft geen EED-auditplicht.

3. Energielabelplicht
Is het pand waarin uw bedrijf gevestigd is in
eigendom van uw bedrijf?

nee
U heeft geen energielabelplicht.

ja

Is uw bedrijfspand groter dan 100 m2 en
gebruikt u minimaal 50% daarvan als kantoor?

nee
U heeft een
energielabelplicht!

ja
U heeft een energie
labelplicht én uw pand
moet in 2023 minimaal
energielabel C hebben!

