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Het webinar Energiewetgeving en energietransitie

begint om 15.00 uur.

Wist u dat u op mijn.sccm, het besloten deel van onze website, veel 

achtergrondinformatie kunt vinden over ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001? 

Bijvoorbeeld samenvattingen van milieu- en arbowetgeving en overzichten van 

gewijzigde wet- en regelgeving.

Kijk op mijn.sccm.nl of u in aanmerking komt voor een gratis account.
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Dit zijn wij in 2021



Introductie: Marcel van den Bovenkamp
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Senior adviseur Energie- en procestechniek

Expertisevelden:
• Energiemanagement (ISO 50001, CO2-prestatieladder, etc.)
• Wet- en regelgeving energie
• Trainingen en cursussen
• Energiebesparingsonderzoeken/energieaudits (MJA/MEE en EED)



Inhoud
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• Wetgevend kader korte termijn

• EU Green Deal & Fit for 55 (lange termijn)

• Coalitieakkoord

• Energietransitie



Verduurzaming beleidsinstrumenten
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Beprijzing
ETS

CO2-heffing

Energiebelasting

Opslag Duurzame Energie

Normering
Energiebesparingsplicht

Informatieplicht

Energie-audit EED

Financiering
Subsidies

Krediet

Garanties

Fondsen
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Cumulatieve uitstoot en koolstofbudget
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Bron: De Ingenieur



Klimaatakkoord

11

 Nederland moet veel minder CO2 uitstoten. In 2050 moet Nederland 95% minder uitstoot hebben ten 
opzichte van 1990.

 49% hiervan moet in 2030 gerealiseerd zijn.

 In 2050 is de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal.

 Urgenda zaak tegen de Nederlandse Staat: eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten 
ten opzichte van 1990.



Emissies broeikasgassen, 1990-2020
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 De overige broeikasgassen: de emissie van CH4, N2O en de F-gassen lag in 2020 54,9% lager dan in 1990.
 CO2 lag tot 2017 op niveau 1990.
 CO2 lag in 2020 15,1% lager dan in 1990. Daling door elektriciteitssector en corona.



Emissie broeikasgassen Nederland Totaal
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Erkende maatregelenlijsten (EML) Wijziging t.o.v. huidige EML

 Splitsing tussen Gebouwgebruiksfuncties en milieubelastende activiteiten leidt tot splitsing huidige EML.

 Twee bijlagen onder de Omgevingsregeling:

 Eén EML voor alle (gebouw)gebruiksfuncties Bbl in bijlage XVIIIa Omgevingsregeling.

 Eén EML voor alle procesactiviteiten Bal in bijlage VII Omgevingsregeling.

 LET OP: ‘functioneel ondersteunende activiteiten’ verbonden aan milieubelastende activiteiten in Bal 
en/of in decentrale regels hebben een aparte EML.

 EML kan eis t.a.v. doelmatig beheer en onderhoud (DBO) bevatten.
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Verbrede energiebesparingsplicht

 Wat wijzigt niet?

 Energiebesparende maatregelen met terugverdientijd < 5 jaar verplicht. 

 Vierjaarlijkse informatieplicht.

 Wat gaat wijzigen?

 Onderzoeksverplichting energiebesparing voor bedrijven met > 170.000 m3 of 10.000 MWh.

 2023 energiebesparingsplicht ingepast in de Omgevingswet.

 Zowel energiebesparende als CO2-reducerende maatregelen verplicht.

 Doelmatig beheer en onderhoud (DBO) duidelijker in de energiebesparingsplicht.

 Energiebesparingsplicht direct opgelegd aan circa 14.000 bedrijven met milieu belastende activiteiten.

 Energiebesparingsplicht direct opgelegd aan ETS bedrijven.

 Zonnepanelen (met maximale terugverdientijd van 5 jaar) worden verplicht gesteld op daken en 
ongebruikte oppervlakken in de gebouwde omgeving.

 Berekeningsmethodiek van de terugverdientijd en CO2-reductie wordt in 2022 bekend.
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Verplicht energiebesparingsonderzoek

 Voor specifieke processen en gebouwen (geen erkende maatregelen beschikbaar).

 Onderdelen gebouwen en vervoer worden buiten beschouwing gelaten/zijn facultatief.

 Voor bedrijven met een jaarlijks energieverbruik vanaf 10.000 MWh of 170.000 nm3 aardgas.

 Geen vrijstellingen voor bedrijven voor het energiebesparingsonderzoek.
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Verplicht energiebesparingsonderzoek bevat minstens
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A. Een schematisch overzicht en algemene beschrijving van de vestiging.
B. Een beschrijving van de installaties en processen.
C. Een analyse van het energieverbruik.
D. Een energiebalans.
E. Een analyse en conclusie energieverbruiksprofielen en energiebalans.
F. Een spiegeling met een Basislijst.
G. Een lijst met kosteneffectieve en CO₂ reducerende maatregelen.
H. Een beschrijving van structurele energiezorg.
I. Een uitvoeringsplan.



Voorgenomen wijzigingen EED in Europese wetgeving
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• Huidige auditplicht : concern >250 fte of 50 miljoen omzet en 43 miljoen balans 

(komt in de toekomst te vervallen).

• Gemiddelde energieverbruik wordt leidend voor de energieaudit.

➢ Meer dan gemiddeld 10 TJ over de afgelopen drie jaar (10 TJ komt overeen met circa 250.000 Nm3 en 
500.000 kWh).

 Ondernemingen met gemiddeld meer dan 100 TJ worden verplicht een gecertifieerd 
energiemanagementsysteem te hebben.

➢ Meer dan gemiddeld 100 TJ over de afgelopen drie jaar (100 TJ komt overeen met circa 3.000.000 Nm3 

en 2.000.000 kWh).



Alternatieve invulling EED Energie-auditplicht
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 ISO 50001 
 Bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. 

Keurmerk Belangrijkste doelgroep 

BMWT Duurzame Bedrijfsvoering (alle niveaus)  Leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, 
wegenbouwmachines en transportmaterieel 

BREEAM-NL in Use Good, Very Good, Excellent en Outstanding Gebouwde omgeving 

CO2-Prestatieladder niveau 3 t/m 5  Met name aannemers: Rail en Infra 

CO2-reductiemanagement met ISO 14001 (alle niveaus) Alle bedrijven 

EarthCheck Zilver, Goud, Platina en Master Toerisme 

Erkend Duurzaam Plus en Premium Mobiliteitsbranche 

FastLane met EED-aanvullingen Gebouwde omgeving 

Green Globe Reizen en toerisme 

Green Key met PLUS module (alle niveaus) Toerisme- en recreatiebranche 

Lean & Green Star Logistieke sector 

Milieuthermometer Zorg (alle niveaus) Zorg 

 



EED en Energiebesparingsplicht
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Wetgeving Onderdeel Ronde Deadline Status Voor wie? Status

EED EED audit Eerste ronde 5-dec-15 Definitief Definitief

Tweede ronde 5-dec-19 Definitief Definitief

Deadline tweede ronde 31-dec-20 Definitief Definitief

Derde ronde eed 1-dec-23 Definitief Concern met meer dan gemiddeld 

10 TJ over de afgelopen drie jaar

Ontwerptekst EU

Verplichting gecertifieerd 

energiemanagementsysteem 

Eerste ronde ? Ontwerptekst 

EU

Concern met meer dan gemiddeld 

100 TJ over de afgelopen drie jaar 

Ontwerptekst EU

Energiebesparingsplicht Informatieplicht Eerste ronde 1-jul-19 Definitief Bedrijven met een energieverbruik 

van meer dan 50.000 kWh 

elektriciteit of 25.000 m3 

aardgasequivalent, waarbij type C 

en ETS zijn uitgezonderd

Definitief

Tweede ronde 1-dec-23 Planning 1 juli 

2023 in 

werking

Bedrijven met een energieverbruik 

van meer dan 50.000 kWh 

elektriciteit of 25.000 m3 

aardgasequivalent, let op inclusief 

type C en ETS

Planning 1 juli 2023 in werking

Onderzoeksplicht Eerste ronde 1-dec-23 Planning 1 juli 

2023 in 

werking

Energiegrootverbruiker: 

energieverbruik meer dan 10 

miljoen kWh of 170.000 m3 

Planning 1 juli 2023 in werking

Concern met >250 fte of 50 miljoen 

omzet en 43 miljoen balans 
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Roadmap met 
10 thema’s en 
47 acties.
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Nederland Fit for 55?
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 Doelen Europese Klimaatwet: 

 Klimaat neutrale EU in 2050

 55% CO2-reductie in 2030 t.o.v. 1990

 14 juli 2021 presentatie Fit for 55 door Europese Commissie

 Europese klimaatbeleid in lijn te brengen met doelstellingen Klimaatwet

 Impact op alle belangrijke pijlers van klimaat- en energiebeleid

 PBL-onderzoek mogelijke gevolgen voor het Nederlandse beleid



Voorgestelde EU-klimaatbeleid
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EU-ETS (CO2 emissiehandel)
 ETS wordt aangescherpt; lineaire reductiefactor (LRF) van -2,2% naar -4,2%

o Hogere ETS-prijs

o Lager ‘koptarief’ nationale CO2-heffing

o Lagere SDE++ uitkeringen
 Versnelt aanscherpen benchmarks; vanaf 2026 van -1,6% naar -2,5%
 Toekenning van gratis rechten verbonden aan de voorwaarde dat een bedrijf maatregelen voor 

energiebesparing of emissiereductie moet hebben genomen die zich binnen vijf jaar terugverdienen
 Koolstofheffing aan de buitengrens (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) 



Voorgestelde EU-klimaatbeleid 
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ESR (CO2 heffing voor niet ETS bedrijven)
 Hogere reductieopgave in ESR-sectoren; van 36% 

naar 48% reductie t.o.v. 2005 (= 15 Mton).

➢ Emissiehandelssysteem voor gebouwde 
omgeving en wegtransport.

➢ Strengere voertuignormen.

➢ Aanvullend nationaal beleid nog nodig.



Voorgestelde EU-klimaatbeleid
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RED (hernieuwbare energie)
 Aanscherping van de doelen voor hernieuwbare energie RED. Op Europees niveau van 32% naar 40% in 

2030. Nederland van 25% naar 36% in 2030.
 Bindende verplichting voor het gebruik van ten minste 50% groene waterstof in het waterstofgebruik van 

de industrie.

EED (energie efficiëntie)
 Aanscherping van de doelen energiebesparing (EED) 0,8% per jaar vanaf 2024 naar 1,5% per jaar.
 Emissie van lucht en scheepvaart nadrukkelijker onderdeel van klimaatbeleid.



Voorgestelde EU-klimaatbeleid
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ETD (energie belasting)
Herziening van de energiebelastingrichtlijn (ETD) zal ingrijpende gevolgen hebben voor het Nederlandse 
energiebelastingstelsel:

 Afschaffen van de degressiviteit in de energiebelastingen.

 Belastinggrondslag op basis van energie-inhoud en milieueffect (schoonste energie minste belasting).

 Beperking van vrijstellingen en verlaagde tarieven.

 Minimumtarieven voor brandstoffen en elektriciteit voor alle lidstaten in de EU uitleggen.



Uitwerking van het coalitieakkoord Klimaat en Energie
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Doelen klimaatakkoord

 49% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.

 95% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 ten opzichte van 1990.

 In 2050 is de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal.

 Urgenda zaak tegen de Nederlandse Staat: eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten 
ten opzichte van 1990.

Doelen coalitieakkoord Klimaat en Energie 

 55% reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.

 In de uitwerking van het beleid richt het kabinet zich op 60%.

 Uiterlijk in 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn en een volledig circulaire economie hebben. 



# Hoe dan? 
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 Wijziging van de Nederlandse Klimaatwet (voorjaar 2022).

 Per sector een hoge en lage inschatting gegeven (49-62% reductie in 2030). 

 Er komt een (additioneel) klimaat- en transitiefonds van in totaal 35 miljard euro tot en met 2030.



# Hoe dan? 
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In 2023 moeten de volgende maatregelen ingaan:

• aanpassingen in de energiebelasting

• een aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie

• verbreding energiebesparingsplicht naar CO2-besparing

• snelle invoering voor ESR vereist door koolstofbudgetten
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Wat is energietransitie 
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De energietransitie is -in zijn essentie- de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele 
energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Ofwel 
de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind en water als bron van 
energie. Het huidige energiesysteem maakt voor circa 95% gebruik van fossiele energie.

Praktisch voor bedrijven:
1. Energie besparen, gas en elektriciteit Scope 1 en 2
2. Fossiele brandstoffen elektrificeren Scope 1
3. Duurzame brandstoffen toepassen Scope 1
4. Elektriciteit opwekken op de daken of evt. wind Scope 2
5. Circulaire grondstoffen gebruiken en circulair produceren Scope 3



Vijf paden plan CO2-reductie
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 Stel een langetermijnstrategie 
energie op.

 Doel: 55% reductie in 2030.

 Breng specifieke kansen voor 
productielocatie in kaart.

 Volg wetgeving en technische 
ontwikkelingen.

 Benut natuurlijke momenten.

 Zoek juiste partners.



Verschil energiebesparingsplan en energietransitieplan
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Energiebesparingsplan
In een energiebesparingsplan wordt de energiehuishouding van een locatie doorgelicht en worden de 
kosteneffectieve maatregelen in kaart gebracht. Dit geeft een inzicht in het energiebesparingspotentieel van 
de locatie. Heeft doorgaans een doorkijk van vier jaar en is sterk technisch gericht.

Energietransitieplan
Is een lange termijn strategie plan waarin voor een onderneming of locatie is uiteengezet hoe zij de 
overgang gaat maken van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een 
energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Heeft een langere doorkijk 
doorgaans tot 2050.



Rol van het managementsysteem in de energietransitie?
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 Bedrijven worden via wetgeving, directe klanten, eindgebruikers aangespoord / gedwongen om actie te 
ondernemen

 Om de energietransitie voor de lange termijn te borgen is een energiemanagement een onmisbaar 
instrument



Wat mag er verwacht worden van een energietransitieplan?
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 Analyse voor de lange termijn :

o Welke producten worden geproduceerd?

o Vervanging van proces apparatuur.

o Productielocatie en gebouwen.

o Toekomst van het bedrijf.

o …
 Welke technieken zijn op de locatie mogelijk om geen CO2-emissie meer te realiseren?
 Welke bronnen zijn beschikbaar om duurzame energie op te wekken?

o Restwarmte uit processen.

o Restwarmte uit de omgeving.
 Is elektrificatie mogelijk en welke beperkingen zijn er op dit gebied?
 CO2 neutraal produceren en circulaire producten ontwikkelen.
 Stappenplan opstellen.



Voorbeeld: conventionele opwekking op locatie
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Voorbeeld: duurzame energiebronnen en hergebruik 
restwarmte op locatie
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Is alle groene energie even milieuvriendelijk? 
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Is alle groene energie even milieuvriendelijk? 
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www.co2emissiefactoren.nl:

 Het is gangbaar om aan uit het buitenland geïmporteerde GVO’s* van groene stroom de CO2-emissiefactor 
van grijze stroom toe te kennen, omdat deze import van GVO’s geen bijdrage levert aan de vergroening 
van de elektriciteitsproductie in Nederland. 

 Alleen bij Nederlandse groene stroom wordt gerekend met de CO2-emissiefactor voor het betreffende 
type groene stroom.

 De CO2-prestatieladder en de meeste CO2-berekeningsinstrumenten passen deze berekeningswijze toe. 
 Deze denkwijze is gebaseerd op voortschrijdend inzicht en wijkt af van internationale politieke afspraken.
 MJA3 keurde buitenland geïmporteerde GVO’s van groene stroom wel goed.

* GVO: Garantie Van Oorsprong 



41

Heeft u vragen?
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Bedankt voor uw aandacht!

De opname van dit webinar, vindt u op onze website: 

www.sccm.nl/eerdere_webinars


