Harde
duurzaamheidstargets
van de overheid

zo ben je erop voorbereid

In samenwerking met

Wat verduurzamen
je bedrijf oplevert
De gedachte is nog vooral dat duurzaamheid bedrijven geld kost.
Terwijl vaak het tegenovergestelde waar is. Hoe zit dat?

Ondernemen draait in eerste instantie om groeien, klanten
winnen en behouden, omzet draaien en de winst verhogen.
Maatregelen die gaan over minder energieverbruik en het
terugdringen van de CO2-uitstoot prijken dan niet bovenaan
het prioriteitenlijstje.

Maar wat nu als we je vertellen dat duurzaamheid
tegenwoordig juist geld oplevert? Duurzame bedrijven
presteren namelijk beter dan collega-bedrijven die
enkel streven naar winstmaximalisatie. Onderzoekers
van Harvard University en London Business School
concludeerden dat een paar jaar geleden al in een studie
onder twee groepen van in totaal 180 beursgenoteerde
bedrijven. Wat bleek? Ondernemingen die fors investeerden
in het vergroenen van hun bedrijfsprocessen boekten meer
koerswinst. Hun winstgevendheid lag een kwart hoger en
het rendement op het geïnvesteerde vermogen bedroeg
maar liefst 60 procent meer.

Verantwoordelijkheid pakken

Uit het Duurzaam Dossier 2017 komen nóg een paar
interessante feiten naar boven. Zo blijkt dat bijna driekwart
van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat
bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij,
het milieu en het welzijn van mensen. Dat percentage past

‘Ondernemingen die
fors investeerden in
vergroenen boekten
meer koerswinst’

‘Klanten willen dat
jouw bedrijf een
positieve bijdrage
levert aan het milieu’

duidelijk bij een trend die al langer zichtbaar is. Mensen
zijn zich de laatste jaren steeds bewuster geworden van de
invloed die hun gedrag op het milieu heeft en vinden het
belangrijk dat ook bedrijven hun verantwoordelijkheid
pakken. En ook aandeelhouders, partners en eigen
werknemers willen het liefst werken met of bij een bedrijf
dat stappen zet op het vlak van duurzaamheid.

Een groene toekomst

En dan is er nog de overheid. Die in Den Haag én in Brussel.
Er zijn de afgelopen jaren al de nodige maatregelen
aangekondigd die het bedrijven verplicht om duurzamer
te gaan ondernemen. Inclusief harde deadlines. Dat lijstje
wordt de komende jaren alleen nog maar langer. En hoewel
de meeste maatregelen zichzelf terugverdienen, begrijpt ook
de overheid dat niet ieder bedrijf het aanschafbedrag kan
voorschieten. Daarom zijn er verschillende subsidiepotjes
waar je gebruik van kunt maken.
Welke maatregelen nu al gelden en hoe je je als organi
satie optimaal op die groene toekomst voorbereidt, lees
je in deze whitepaper. Naast bruikbare tips vind je hier
ook de snelste weg naar belangrijke subsidiepotjes en
concrete hulpmiddelen.
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Nederland vergroent
Nederland wordt steeds duurzamer. Minder CO2-uitstoot, meer zonnepanelen en energie
besparen waar mogelijk. Opvallende feiten rondom de vergroening van Nederland.

» 193 miljard

CO-equivalenten. Zoveel bedroeg in 2017 de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Dat was 1 procent minder dan het
jaar ervoor en 13 procent lager dan in 1990. Een CO2-equivalent staat gelijk aan het effect van 1 kilogram CO2-uitstoot.
Bron: CBS en RIVM/Emissieregistratie

» Stekker uit stopcontact

» 13,8 procent

Veel mkb’ers zijn al op de goede weg als het om
duurzaamheid gaat. Volgens het ING Economisch
Bureau is de helft van het midden- en kleinbedrijf
bezig met energiebesparing. Een derde van deze
ondernemers doet aan afvalreductie.

was het aandeel duurzaam opgewekte stroom in 2017 ten opzichte van het totale elektriciteitsverbruik. Vooral windmolens,
biomassa en zonnepanelen hebben bijgedragen aan de toename
(in 2016 betrof het nog 12,5 procent). Maar er is nog veel te doen.
Voor 2023 geldt een streefpercentage van 16 procent. EU-lidstaten hebben met elkaar afgesproken om in 2030 minimaal 32
procent duurzame energie te gebruiken.
Bron: CBS

» 12 miljoen

Zoveel zonnepanelen telde ons land in totaal
op 1 januari 2018. Dat zijn er inmiddels
alweer flink meer geworden. Zeker als je
bedenkt dat de trend alleen maar toeneemt
en er in 2017 al 3,1 miljoen nieuwe
zonnepanelen in Nederland waren geplaatst.
Bron: Nationaal Solar Trendrapport 2018

‘In 2016 werd
voor ruim 1,35
miljard euro aan
energiezuinige
investeringen
aangevraagd’

» Wat vinden ondernemers belangrijk?
1. Winst (80%)
2. Sociale betrokkenheid (80%)
3. Duurzaamheid (75%)
Bron: Nederland in Bedrijf

» Opvallend!
AEX-bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen
presteren gemiddeld 30 procent beter op de beurs. Deze
bedrijven halen dus extra voordeel uit het feit dat ze bij het
ondernemen de balans tussen winstgevendheid, maatschappij
én het milieu goed bewaken.
Bron: Business Balance Score van VBDO
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Op naar een duurzaam bedrijf
Verduurzamen wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Welke verplichtingen heb je
nu al? Welke maatregelen komen eraan? En hoe speel je hier slim op in?
De belangrijkste maatregelen en bijbehorende bespaartips op een rij.

# Beter isoleren moet
De overheid zet vol in op energiezuinige kantoren. Zo moeten
nieuwe en bestaande kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023
minimaal over een energielabel C beschikken. Alleen kleine
kantoren tot 100 vierkante meter zijn uitgesloten van deze
verplichting. De schatting is dat ongeveer de helft van alle
kantoren in ons land nog niet aan deze normen voldoet.
Weten hoe het gesteld is met het pand waarin jullie
zijn gehuisvest? Check dan de eisen voor energielabel
C op ep-online.nl. Als je nog niet aan de nieuwe eisen
voldoet, dan is het raadzaam te beginnen met een
energieprestatieadvies (EPA). Een gecertificeerde adviseur
inspecteert de ruimte en geeft je advies op maat om
de energieprestatie van het pand te verbeteren.

Tip

Veel warmte gaat vaak verloren via ramen en deuren.
Investeer daarom in HR++ glas en isolerende kozijnen.
Daarmee hou je de tocht buiten en de warmte binnenshuis.
›› Subsidie
Laat je een handje helpen, ook financieel. Voor bedrijven die
aan de slag gaan met energiebesparende maatregelen zijn
er verschillende subsidies beschikbaar:
•E
 nergie Investerings Aftrek (EIA): een extra afschrijving
(ruim 50 procent) op investeringen die een forse
energiebesparing opleveren.
• Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE):
een tegemoetkoming in de aanschaf van een warmtepomp,
pelletkachel, biomassaketel of zonneboiler.
•S
 timulering Duurzame Energieproductie (SDE):
een subsidiepotje voor bedrijven die energie willen
opwekken met water, wind, zon, biomassa of geothermie.
Je kunt de subsidies aanvragen via de site van de RVO.

‘Ongeveer de helft van
alle kantoren in ons
land voldoet nog niet
aan deze normen’

Isolerende kozijnen beschikken over luchtkamers of een
harde isolatielaag. Niet zichtbaar, wel effectief. HR++ glas
levert een besparing op tot 12,50 euro per vierkante meter.
Extra tip: zorg voor voldoende ventilatie door middel
van roosters.

# Hallogeen verdwijnt

Sinds 1 september 2018 moeten nieuwe lampen in de
Europese Unie minimaal energielabel B hebben. Dat
betekent einde verhaal voor de hallogeenlamp, die niet
hoger scoort dan categorie C of D. Deze lamp zal echter niet
meteen verdwenen zijn, winkels mogen namelijk nog wel
hun bestaande voorraden verkopen.

Toch hebben bedrijven alle reden om nu al over te stappen
op LED-verlichting, hét duurzame alternatief. Okay, ze zijn
duurder in aanschaf: voor één LED-lamp koop je zo’n vijf
hallogeenlampen. Daar tegenover staat dat een LED-lamp
gemiddeld vijftien jaar meegaat, waar je hallogeen-bolletjes
ieder jaar moet vervangen. Bovendien verbruiken LEDlampen tot 75 procent minder energie en dat verschil zie je
weer terug op de stroomrekening.
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‘De terugverdientijd
bedraagt tussen
de 6 en 10 jaar’

# Energiebesparing verplicht
Bedrijven die elk jaar meer dan 50.000 kWh stroom
of 25.000 m3 gas verbruiken, zijn verplicht om
energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf
jaar kunnen terugverdienen. Deze Wet Milieubeheer dateert
al uit 1993, maar handhaving is er eigenlijk nooit geweest.
Dit gaat veranderen, zo kondigde het kabinet dit voorjaar
aan. Met deze vijf quick wins ben je al goed op weg om aan
de wet te voldoen:
1. Bewegingssensoren: ieder bedrijfspand heeft ruimtes

waar mensen weinig komen. Met het installeren van
timers en bewegingssensoren voorkom je dat de
verlichting hier blijft branden.
2. Leidingen isoleren: leidingen lopen vaak door het
hele pand, ook op plekken waar eigenlijk geen warmte
nodig is. Door ze daar te isoleren, bespaar je al snel tot
50 procent warmteverlies.
3. Deurdrangers: heel eenvoudig, maar zeer effectief is het
bevestigen van deurdrangers. Zo blijft de warmte binnen
en krijgt tocht geen kans. De besparing kan oplopen tot
10 procent van de stookkosten.
4. Tijdschakelaar: een gemiddeld bedrijf verbruikt
’s nachts en in het weekend toch nog zo’n 20 procent
van de elektriciteit. Simpelweg omdat pc’s, printers en
het koffiezetapparaat niet worden uitgezet. Voorkom
dit sluipverbruik door gebruik te maken van een
tijdschakelaar.
5. Zonwering: airco’s zijn energie-slurpende apparaten.
Door gebruik te maken van zonwering draait het
apparaat al snel veel minder uren.

# Overstappen op groene energie
Het is de bedoeling dat over krap vijf jaar 16 procent van alle
verbruikte energie uit duurzame bronnen komt. Daar kun
je als bedrijf nu al je steentje aan bijdragen. Heel eenvoudig
is het overstappen op een groene energieleverancier. Zelf
stroom opwekken kan ook. Zo bedraagt de terugverdientijd
van zonnepanelen inmiddels tussen de zes en tien jaar. Een
rekenvoorbeeld:
Je investeert in 12 zonnepanelen, dat kost in totaal 4.000 euro.
Samen leveren de panelen zo’n 3.000 kWh aan stroom en de
elektriciteitsprijs bedraagt 0,19 cent per kWh. De besparing
per jaar? Ruim 550 euro. De terugverdientijd is in dit geval
dus zeven jaar.

Tip
Een HR-ketel benut de warmte uit de waterdamp die
vrijkomt bij de verbranding van gas. Zo gebruikt deze nieuwe
generatie ketels bijna een kwart minder energie. Wordt jullie
kantoor nog verwarmd door een ketel die ouder is dan tien
jaar? Dan loont het in veel gevallen om over te stappen. Je
bespaart zo op jaarbasis tussen de 150 en 200 euro.

‘De Wet Milieubeheer
dateert al uit 1993, maar
de overheid gaat het nu
pas handhaven’
5

‘Het vergroenen
van je onderneming
zorgt voor minder
kosten en betere
resultaten’
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Kleine beetjes maken
samen het verschil
Volledig duurzaam ondernemen is mooi, maar nog lang niet voor ieder
bedrijf haalbaar. Wil je toch je steentje bijdragen én je voordeel doen?
Kijk dan welke eenvoudige maatregelen je al wel kunt uitrollen.
Steeds meer Nederlandse bedrijven verduurzamen. Met de aanleg
van zonnepanelen op bedrijfspanden en elektrische auto’s voor de
deur zien we dat letterlijk voor onze ogen gebeuren. Maar het blijkt
ook uit de cijfers. Zo deden bedrijven in 2016 meer dan 17.000
aanvragen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA), een stijging
van 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het ging daarbij
om een bedrag van ruim 1,35 miljard euro aan energiezuinige
investeringen door ondernemend Nederland.

Win-winsituatie

En gelijk hebben al die bedrijven. Duurzaamheid loont. Het
vergroenen van je bedrijf zorgt immers voor minder kosten
én betere resultaten. En als je er oprecht mee aan de slag gaat,
is dat ook nog eens goed voor je bedrijfsimago. Een winwinsituatie dus. Geen enkel bedrijf is van de een op de andere
dag echter volledig duurzaam. Iedere maatregel (hoe klein deze
ook lijkt) die je neemt brengt je echter wel een stap dichterbij.
Daarvoor hoef je niet per se te wachten tot de overheid nieuwe
duurzaamheidsmaatregelen presenteert.

Eenvoudige maatregelen

De handvatten in deze whitepaper laten zien dat duurzaamheid
soms zit in heel eenvoudige maatregelen. Afspreken dat iedereen
na het werk de stekker uit de computer trekt bijvoorbeeld. Of zoiets
simpels als deurdrangers, LED-lampen of zonwering installeren.
Het zijn de kleine beetjes die samen het verschil maken.
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Over ENGIE
ENGIE helpt u om duurzamer te ondernemen.
Met 100% groene stroom,
advies en slimme (technische) oplossingen. Wij
weten namelijk welke
uitdagingen u heeft en
hebben de oplossingen
paraat. Direct profiteren
van onze scherpe tarieven
of benieuwd welke oplossingen bij u passen? Ga
naar engie-energie.nl/
zakelijk of bel onze Ondernemersdesk via 088 444
66 50. Wij helpen u graag!
December 2018
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