Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij
aan onze leefomgeving. We ontwerpen
bruggen en wegen, realiseren woonwijken
en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken
we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de
vragen van vandaag en de oplossingen van
de toekomst. Al meer dan 65 jaar.

Enkele belangrijke data
01-07-2019
De Toets Erkende Maatregelen dient vóór 01-07-2019 ingediend te zijn;

05-12-2019
EED plichtige bedrijven dienen de Toets Erkende Maatregelen in te dienen;

31-03-2020
Uiterste datum indienen ETS jaarrapportage;

01-04-2020
De MJA3 monitoringrapportage dient ingevoerd te zijn in het e-MJV;

31-12-2020
De 2e EED audit moet vóór 31-12-2020 worden ingediend;

31-12-2022
Alle kantoren groter dan 100 m2 moeten minimaal van een energielabel C zijn voorzien.
Enkele deadlines zijn al verstreken. Indien u nog niet heeft voldaan, neem dan contact met
ons op zodat we u kunnen begeleiden bij het bepalen van uw strategie.

Meer weten?
Jan-Lucas Hof
Projectmanager Bouw

Energieonderzoeken verplicht
voor uw organisatie?
Alles over ETS, EML, EPA-U en EED

T. 06 51 19 96 10
E. jan-lucas.hof@anteagroup.com

Jeroen Mijs
Adviseur Energie en Duurzaamheid
T. 06 83 24 93 27
E. jeroen.mijs@anteagroup.com

Via wetgeving en convenanten stimuleert de overheid bedrijven
om de mogelijkheden van energie en CO2-reductie te onderzoeken.

Steven Meun

Bij deze verplichtingen kan Antea Group ondernemers en bedrijven

Projectmanager Energie en Duurzaamheid

uitstekend ondersteunen. Graag bieden we een beknopt overzicht

T. 06 22 69 52 22

versie sept2020

E. steven.meun@anteagroup.com

www.anteagroup.nl

van de verplichtingen.

Energieonderzoeken verplicht voor
uw organisatie?
Alles over ETS, EML, EPA-U en EED

Antea Group Duurzaamheid
De wereld verandert, steeds meer
mensen en organisaties willen een
bijdrage leveren aan een duurzamere
wereld. Antea Group gaat ook voor
een duurzamere wereld en wij kunnen
u helpen duurzame doelen te stellen
én te realiseren, door gestructureerd
de juiste stappen te zetten.
Op welke Sustainable Development
Goals (SDG’s) kan uw organisatie een
waardevolle bijdrage leveren?
Wilt u graag de CO2-uitstoot reduceren
naar 0? Dan gaan wij graag deze
uitdaging aan.

Via wetgeving en convenanten stimuleert de overheid bedrijven om de mogelijkheden
van energie- en CO2-reductie te onderzoeken. Deze zorgplicht kennen we natuurlijk al
veel langer. Er is echter steeds meer wetgeving over energiebesparing. Organisaties en
ondernemers worden verplicht het besparingspotentieel en de voortgang van de energiebesparing aantoonbaar te maken. De inspanning om energie te besparen levert vaak
een directe kostenbesparing op. En hierbij kan Antea Group uw organisatie uitstekend
ondersteunen. Graag bieden we een beknopt overzicht van wettelijke verplichtingen op
het gebied van energiebesparing.

CO2-emissiehandelsysteem (EU ETS)
Het is verplicht voor grote industriële bedrijven die broeikasgassen uitstoten om deel
te nemen aan de Europese CO2-emissiehandel (EU ETS). Dit zijn grote bedrijven die
bijvoorbeeld elektriciteit opwekken, metaal produceren of chemische producten
vervaardigen. Bedrijven die onder het EU ETS vallen, moeten beschikken over een
rekening in het CO2-register met voldoende emissierechten, kunnen onder bepaalde
voorwaarden gratis emissierechten aanvragen en moeten jaarlijks rapporteren over
hun totale CO2-emissies.

European Energy Directive (EED)
De European Energy Directive (EED) betreft een 4-jaarlijkse energieaudit verplichting en
is van toepassing op organisaties met meer dan 250 FTE in dienst of een jaaromzet groter
dan 50 miljoen euro én een balanstotaal hoger dan 43 miljoen euro. De MJA3 en MEE
afspraken lopen in 2020 ten einde. Deze bedrijven moeten in 2020 ook een EED-audit
(laten) uitvoeren. Doet uw organisatie reeds mee aan de CO2 -prestatieladder, BREEAM of
een convenant? Dan hoeft er wellicht geen EED audit uitgevoerd te worden.

Informatieplicht erkende maatregelen
Alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten)
verbruiken zonder milieuvergunning, zijn vanuit het Activiteitenbesluit verplicht om de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) te informeren welke erkende energiebesparende maatregelen reeds zijn doorgevoerd en welke niet zijn uitgevoerd. Deze
zijn vastgelegd in 19 branche specifieke Erkende Maatregelen Lijsten (EML) en bevatten
40 tot 60 energiebesparende maatregelen.

Energielabel kantoorpand
Vanaf 2023 moeten alle bestaande kantoorpanden groter dan 100 m2 voorzien zijn van
minimaal energielabel C. Op basis van onder andere isolatie en installaties wordt een
energielabel van het gebouw berekend. Nieuwe gebouwen moeten gaan voldoen aan
de norm voor bijna-energieneutraal bouwen (BENG).

Antea Group staat voor u klaar
Het ene energieonderzoek sluit het andere niet uit. Het is mogelijk dat alle onderzoeken
van toepassing zijn voor uw organisatie. Antea Group kan uitzoeken aan welke verplichtingen met betrekking tot energie, CO2 en duurzaamheid uw organisatie moet voldoen.
En hebben we de expertise in huis om deze onderzoeken voor u uit te voeren.

Checkvragen
Welke energieverplichtingen gelden
er voor uw bedrijf?
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