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» Laatste ontwikkelingen energie:

1. Energiebesparingsplicht en Informatieplicht in Activiteitenbesluit
2. Energieaudit op basis van Energie Efficiency Directive (EED)
3. Alternatieve invulling EED-energieaudit
4. Convenanten MJA en MEE lopen af 
5. Rolverdeling RVO en Omgevingsdiensten bij realiseren energiebesparing
6. Welke mogelijkheden voor certificatie zijn er ter ondersteuning van

energiebesparing?

» Nieuw certificatieschema ISO 50001
» NIEUW: Best Practice CO2-reductiemanagement met ISO 14001
» Energiedocumenten op mijn.sccm

» Heeft u al deelgenomen aan ons onderzoek ISO 14001?

1. Energiebesparingsplicht en Informatieplicht in Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat de drijver van een inrichting alle
energiebesparende maatregelen neemt die zich in 5 jaar of sneller
terugverdienen, de zogenaamde energiebesparingsplicht. 

Aanvullend op deze energiebesparingsplicht is sinds 1 juli 2019 de
informatieplicht van toepassing waarvoor inrichtingen moeten rapporteren
welke energiebesparende maatregelen zijn genomen en dit elke 4 jaar moeten
herhalen.
» Lees verder

2. Energieaudit op basis van Energie Efficiency
Directive (EED)
De Energie Efficiency Directive (EED) is een Europese
verordening, onderdeel van de EED is de verplichting
tot de uitvoering van een zogenaamde energieaudit.
Deze verplichting is van toepassing op alle organisaties
met een economische activiteit
» Lees verder

3. Alternatieve invulling EED-energieaudit
Naast een sjabloon voor het opstellen van een auditverslag zijn er ook
alternatieve manieren om een aan de EED-plicht te voldoen. Bijvoorbeeld met
behulp van de ISO 50001-norm voor energiemanagement of het CO2-
reductiemanagementschema van SCCM.
» Lees verder

4. Convenanten MJA en MEE lopen af
De overheid is voornemens om na het einde van het huidige MJA3-cyclus geen
nieuwe MJA meer te starten. Dit betekent dat MJA- en MEE-bedrijven waarop
de criteria van de EED-energieaudit van toepassing zijn niet langer zijn
vrijgesteld voor deze auditplicht.
» Lees verder

5. Rolverdeling RVO en Omgevingsdiensten bij realiseren
energiebesparing
In 2019 heeft RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) meer taken en
bevoegdheden gekregen bij het toezicht en handhaving van de verschillende
verplichtingen gericht op energiebesparing. Lees hier hoe de taken en
bevoegdheden verdeeld zijn tussen RVO en omgevingsdiensten.
» Lees verder

6. Welke mogelijkheden voor certificatie zijn er ter
ondersteuning van energiebesparing?
Lees in dit artikel de overwegingen om te kiezen voor
een certificaat voor CO2-reductiemanagement met ISO
14001 of een ISO 50001-certificaat.
» Lees verder

Nieuw certificatieschema voor ISO 50001
Op 21 augustus 2018 is de norm ISO 50001:2018
gepubliceerd. Hiermee is deze norm voor
energiemanagement aangepast aan de ISO High Level
Structure (HLS).
» Lees verder

NIEUW: Best Practice CO2-reductiemanagement met ISO 14001
KAM-coördinator Frank van de Mortel van
personenvervoerder/zakenreisorganisator Munckhof Groep vertelt in deze best
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practice over de ervaringen met de implementatie van CO2-
reductiemanagement met ISO 14001.
» Lees verder

Heeft u al deelgenomen aan ons onderzoek ISO
14001:2015 voor gecertificeerde organisaties?
SCCM doet onderzoek naar de toegevoegde waarde
van en de ervaringen met certificatie volgens de ISO
14001-norm die in 2015 is geïntroduceerd. Hiervoor
hebben wij de input van zoveel mogelijk gecertificeerde
organisaties nodig!
» Wilt u meedoen met het onderzoek? Het kost u maar
15 minuten. Klik hier!

Energiedocumenten op mijn.sccm
De wettelijke eisen op gebied van energie
zijn op mijn.sccm verder uitgewerkt dan
hier in de nieuwsbrief. De volgende
documenten zijn beschikbaar:

Energieregelgeving voor bedrijven
Informatieplicht energiebesparing
Energieprestatie gebouwen
CO2-emissiehandel

U kunt deze publicaties gratis
downloaden, als u bent geregistreerd voor
mijn.sccm. Registratie is gratis voor o.a.
gecertificeerde organisaties, kijk hier voor
de voorwaarden.

Bekijk het volledige overzicht
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