
Energie: een tijdlijn 
van mogelijkheden 

Er zĳn steeds meer energiewetten en -regelgeving. En dat is hard nodig, willen we 
klimaatverandering een halt toeroepen en energiebesparing stimuleren. Maar dat maakt 
het soms wel lastig door de bomen het bos te zien. Daarom zet Signify de belangrĳkste 

wetten, regels én subsidiemogelĳkheden op een rĳ in een tĳdlĳn. Wel zo makkelĳk! 

2019 - 2030

Energielabel A
Elk kantoor groter dan 100 m2 (uitzonderingen daargelaten) moet 
energielabel A hebben. Voldoet het pand niet? Dan mag je het niet 
meer als kantoor gebruiken. 

NL EU

2019

Extra investeringsaftrek
Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteer je van een extra 
investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investerings-
bedrag. Zo is er de mogelĳkheid om 13,5% van de investering voor 
een milieuvriendelĳke installatie af te trekken van de fiscale winst 
bovenop de gebruikelĳke investeringsaftrek.  

      114 miljoen budget

Subsidie aan amateursport-organisaties 
DUS-i verstrekt subsidie aan amateursport-organisaties om o.a. de 
bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties te 
stimuleren. De regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ 
subsidieert 15% van investeringen in energiebesparende maatregelen. 
LED-verlichting die voldoet aan de voorgestelde criteria wordt voor 
35% gesubsidieerd. 

      87 miljoen budget 

11% voordeel 
Investeer in energiezuinige technieken en duurzame energie met 
de Energie-investeringsaftrek (EIA), verstrekt door Dienst 
Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i) van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzĳn en Sport. Deze regeling levert 
gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige 
investeringen voor een lagere energierekening.

      147 miljoen budget  

Rentevoordeel 
Met de Willekeurige afschrĳving milieu-investeringen (Vamil) 
kun je op een willekeurig moment 75% van de investerings-
kosten afschrĳven. Dat levert liquiditeit- en rentevoordeel op. 
Dit geldt alleen voor investeringen in bedrĳfsmiddelen die op 
de Milieulĳst staan.

      25 miljoen budget €

€

€

€

36% 

CO2-heffing vs subsidiemogelijkheden 
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het Klimaatakkoord 
doorberekend. Hieruit blĳkt dat de verdeling van de lasten (1,9 miljard 
euro per jaar) oneerlĳk verdeeld is over burgers en bedrĳven. Daarom 
komt er een aanpassing. Voor bedrĳven komt er een CO2-heffing 
bovenop het al bestaande systeem waarmee bedrĳven nu betalen voor 
hun uitstoot. De hoogte van de CO2-heffing is afhankelĳk van beschik-
baarheid subsidiemiddelen. 
    
 

13-03-2019

01-07-2019

01-01-2020

01-01-2023

01-07-2020

Informatieplicht energiebesparing
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrĳven en instellingen 
die jaarlĳks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas 
gebruiken om energiebesparende maatregelen te treffen. Nu is er ook 
een informatieplicht energiebesparing. Dat betekent dat ongeveer 
125.000 bedrĳven en instellingen hun energie-besparende maatregelen 
moeten hebben gerapporteerd. 

05-12-2019 

2020

BENG Energieprestatie
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat 
de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de 
eisen voor bĳna energieneutrale gebouwen (BENG). 

Overheidsgebouwen moet moeten al vanaf 1 januari 2019 aan de 
BENG-eisen voldoen. 

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Streefdatum voor het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL): 
de vernieuwing van het Bouwbesluit. Hierin worden nieuwe energie-
prestatieindicatoren verplicht. 

Eisen kantoorpand
Elk kantoor groter dan 100 m2 (uitzonderingen daargelaten) moet 
minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand niet? Dan mag 
je het niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in 
het Bouwbesluit. 

Start 2022

Start 2030

A

Nieuwe 
richtlijnen
• Publicatie nieuwe richtlĳn 
   EU Ecodesign regulation,  
   oude richtlĳnen vervallen.
• Uitfasering grote groepen 
   lichtbronnen o.b.v. EU   
   Ecodesign regulation.

September 2019

01-01-2019 – 

01-05-2021 
2019 – 2022

Ecodesign 
directive
In de EU Ecodesign 
regulation staat
beschreven welke
eisen in Europa worden
gesteld aan de
energiezuinigheid van 
verlichtingsproducten.

A B C D E F G

Labeling
Start nieuwe energielabeling 
volgens klasse A-G.

September 2023

Lichtbron
2e grote groep licht-
bronnen verdwĳnt van 
de EU-markt o.b.v. EU 
Ecodesign regulation.

Start 2023

Energy 
Labelling 
Regulation 
(ELR)
Milieuvriendelĳke 
producten in de 
EU-database. 

Energy Product 
Regulation 
Energy Label 
(EPREL) 
Producten in de 
EU-database krĳgen 
een energielabel.

Herijking 
Energielabels
Er komt een update waarbĳ 
de '+'indicaties voor de 
A-klasse gaan verdwĳnen. 
Een nieuwe, strengere 
indeling van labels A tot 
en met G voor meer 
duidelĳkheid en ruimte 
voor innovatie.   

A B C D E F G

Maart 2019 – 
01-03-2022

Energie-auditplicht
De uiterlĳke datum waarop bedrĳven met een energie-auditplicht (EED) 
moeten rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing.

    
 

Start 2021

September 2021

2017 – ...

REACH
REACH (Registratie, 
Evaluatie, Autorisatie 
en beperkingen van 
Chemische Stoffen) 
maakt deel uit van de 
overkoepelende 
Registratie Stoffen 
Lĳst (RSL) . Deze 
Europese wetgeving 
moet de gezondheid 
van de mens en het 
milieu beschermen 
tegen de risico’s van 
chemische stoffen. 

Wat levert het op?
Wet- en regelgeving bepaalt welke energiebesparende maatregelen ondernemers 
moeten of kunnen nemen. Wij denken graag mee hoe verlichting bijdraagt aan het 

besparen van energie en CO2. Onze adviseurs denken met je mee. 

Gratis advies? 
Neem contact met ons op: 040 275 00 01                                       

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil
https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2019/effect-kabinetsvoorstel-co2-heffing-industrie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng/beng-overheidsgebouwen
https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/amvbs-omgevingswet/besluit-bouwwerken-leefomgeving
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/11/24/label-c-verplichting-kantoren/Verplicht+energielabel+voor+kantoren.pdf
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_en
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_en
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products/lighting_en
https://www.lighting.philips.nl/systemen/systeemgebieden/recreational-sports/outdoor-sports#sportveldverlichting
https://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/Global/Regulated-substances-list.pdf
https://echa.europa.eu/nl/regulations/reach/understanding-reach
mailto:lichtinfodesk%40signify.com?subject=
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