Strategische keuzes voor duurzaam ondernemen
Aankomende wijzigingen in het vastleggen van duurzaamheid
Wetten en regels op het gebied van duurzaamheid
Verduurzaming als ondernemer doet u niet alleen voor uzelf en uw omgeving, wettelĳk bent u namelĳk
ook verplicht om een aantal maatregelen te nemen. Van Wieren & Vellinga adviseert en ondersteunt u
graag op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid van uw onderneming.
Met dit overzicht bent u op de hoogte van enkele belangrĳke en actuele wet- en regelgeving rond het
verduurzamen van uw onderneming. Vragen of actie ondernemen? Wĳ denken graag met u mee.

Van doelen naar maatregelen
De Europese Green Deal is in 2020 goedgekeurd. De
wereldwĳde strĳd tegen klimaatverandering is volop in
beweging. Het doel van deze deal is om de Europese Unie
in het jaar 2050 volledig klimaatneutraal te maken. Zo wil de
EU het voor elkaar krĳgen om de CO2-uitstoot in 2030 met
de helft te reduceren, ten opzichte van 1990. Maar wat
betekent dit voor mkb-ondernemers? Welke regels zullen er
voor u gelden?

Doelen uit het klimaatakkoord
Met het Fit for 55-pakket werd in juli 2021 een pakket van
maatregelen gelanceerd. Maatregelen die ingrĳpend zĳn
voor zowel bedrĳven als burgers. Denk bĳvoorbeeld aan uw
bedrĳfsauto. Bĳ de pomp zal u de komende jaren gefaseerd
meer betalen. De EU investeert flink in het elektrisch rĳden.
Zo komt er geld voor maar liefst vier miljoen laadpalen in
Europa, benzineauto’s mogen vanaf 2035 niet meer
geproduceerd worden en in 2030 moet 40% van de
opgewekte energie schoon zĳn.

Bouwsector
In de bouw valt op het gebied van duurzaamheid en milieu
veel winst te behalen. De bouwsector heeft dan ook al
sinds 2003 te maken met de Europese Energy
Performance of Buildings Directive. Een belangrĳke eis
van deze wet is, dat nieuwe en bestaande kantoren vanaf
honderd vierkante meter per 1 januari 2023 minimaal een
energielabel C moeten hebben. Vanaf 2030 is dit
energielabel A (bepaalde monumentale panden
uitgezonderd).

Ook is per 1 januari 2023 een energieregistratie- en
bewakingssysteem (EBS) voor kantoren verplicht (vanaf
Als ondernemer heeft u met allerlei soorten regels te maken. een jaarverbruik van 50.000 kWh of 25000 m3 gas per
jaar). Valt uw onderneming onder deze eis? Neem contact
Regels kunnen begrenzen, maar er zĳn ook regels die
met ons op voor een plan op maat.
kansen bieden. Kansen om uw organisatie duurzamer en
toekomstbestendiger te maken. Hieronder vindt u vĳf
Industrie
sectoren waarin de komende jaren milieumaatregelen van
kracht zullen zĳn.
Bij het recht op reparatie hebben consumenten het recht
om hun (elektronische) apparaten te laten repareren in
Horeca
plaats van weg te gooien. Het is een van de strategieën
om af te stappen van het huidige, zeer vervuilende en
Vanaf 1 januari 2023 komt er statiegeld op blikjes. En een
lineaire productiesysteem.
jaar later, op 1 januari 2024, worden plastic verpakkingen
verboden voor consumpties onderweg, maar ook voor
De staalproductie moet in 2030 CO2 neutraal moeten zijn.
consumpties ter plaatse. Heeft dit effect op uw
De chemiesector zal het gebruik van schadelijke
inkoopkosten? Wĳ zoeken het voor u uit.
chemicaliën drastisch moeten terugbrengen.

Wĳ staan voor u klaar met advies op maat

Transport
Het Emission Trading System (ETS) wordt uitgebreid naar onder andere transport- en bouwsector. Binnen het
Europees ETS moeten bedrĳven emissierechten inleveren om hun CO2-uitstoot te compenseren, 1 emissierecht staat
daarbĳ gelĳk aan de uitstoot van 1 ton CO2.
Een van de manieren voor bedrĳven om aan emissierechten te komen is door ze te kopen op de veiling. Nederland
veilde bĳna 17 miljoen emissierechten voor het Europese systeem van emissiehandel.
We zullen na 2030 een stuk minder zware vrachtwagens op de wegen zien. In de aankomende jaren wordt 2,5 miljoen
uitgetrokken voor het verplaatsen van goederenvervoer naar water en spoor. Dit moet in de periode 2020 – 2024 leiden
tot dagelĳks 1.000 vrachtwagens minder op de weg. Daarnaast moet in 2030 30% van de nieuwe voertuigen
emissieloos zĳn. Neem contact op voor een plan op maat.

Voedingsmiddelensector
Veel consumenten eten al veel of zelfs volledig biologisch. De voedingsmiddelensector zal moeten zorgen voor
significant meer biologische voedingsmiddelen en moet tevens het gebruik van chemische bestrĳdingsmiddelen en
meststoffen flink verminderen.
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Wat betekenen deze nieuwe wetten voor uw onderneming?
Ons team bestaat uit betrokken adviseurs die op de
hoogte zĳn van de wet- en regelgeving rondom
duurzaam ondernemen. Wĳ zĳn betrokken bĳ u en
uw organisatie en willen samen met u stappen
ondernemen.
Of u nu wilt sparren over de strategische keuzes
of precies wilt weten welke maatregelen u in de
toekomst moet nemen. Wĳ staan u bĳ met raad en
daad bĳ het toekomstbestendig maken en houden
van uw organisatie.
Neem vrĳblĳvend contact met ons op via
0519 228 150 of stuur een mail naar
info@vanwieren-vellinga.nl.

Deze algemene informatie is niet bedoeld als enige vorm van individueel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financiële beslissingen.
Voor toepassing in individuele gevallen raden wĳ u aan contact met ons op te nemen.
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