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Wat is de aanleiding voor de informatieplicht?
›

2013: Energieakkoord Duurzame Groei van kracht met als extra
doelstelling 100 PJ energiebesparing in 2020. Aan dit
Energieakkoord verbinden zich ruim 40 organisaties.

›

2017: Nationale Energieverkenning de doelstelling 100 PJ wordt
niet gehaald in 2020.

›

2018: bedrijfsleven, decentrale overheden en andere
Energieakkoord-partijen en de Rijksoverheid maken de
gezamenlijke afspraak voor het invoeren van een informatieplicht
energiebesparende maatregelen voor bedrijven. Deze afspraak is
vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018.

›

Hiermee gaat, naast de energie-intensieve industrie, ook het
midden- en kleinbedrijf een bijdrage leveren aan de realisatie van
het energiebesparingsdoel van het Energieakkoord.
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Wat gaat er veranderen?
›

›

›

›

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er ook een
informatieplicht. Uiterlijk 1 juli 2019 moeten bedrijven en
instellingen aan beide verplichtingen voldoen.
Voor de energiebesparingsplicht moeten bedrijven en instellingen
energiebesparende maatregelen nemen met een terugverdientijd
van 5 jaar of minder. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn
daarvoor uitgangspunt.
De informatieplicht houdt in dat bedrijven en instellingen uiterlijk
1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen
met een terugverdientijd van 5 jaar of minder ze hebben
genomen.
Voor de rapportage van de gerealiseerde energiebesparende
maatregelen komt een apart rapportageysteem. Dit is begin 2019
beschikbaar bij RVO.nl.
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Voor wie geldt de informatieplicht?
›

Inrichtingen (bedrijven en instellingen)
die per jaar meer verbruiken dan 50.000 kWh of
25.000 m³ aardgas(equivalent).

›

Uitgezonderd zijn:
– Bedrijven in de glastuinbouw, die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem,
artikel 15.51 Wet Milieubeheer
– Deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem (ETS) bedrijven,
artikel 16.5 Wet Milieubeheer
– Type C-bedrijven (vergunningplichtig), artikel 2.14c Activiteitenbesluit milieubeheer
– Deelnemers convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

›

Inrichtingen die audit-plichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)
hebben een informatieplicht, maar rapporteren gelijk met de deadline van hun audit op 5
december 2019. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn uitgangspunt. In het geval er
alternatieve en/of aanvullende maatregelen zijn genomen kan de audit mogelijk als
omschrijving worden gebruikt.
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Wanneer voldoe je aan de verplichtingen?
›

Een inrichting (bedrijf of instelling) voldoet aan de informatieplicht
door zijn gerealiseerde energiebesparende maatregelen in het
rapportagesysteem te rapporteren.

›

Rapportage betekent niet automatisch dat ook is voldaan aan de
energiebesparingsplicht.

›

Voor de energiebesparingsplicht geldt: pas de Erkende
Maatregelenlijsten(EML) toe of leg uit.

›

De EML zijn uitgangspunt voor het nemen van energiebesparende
maatregelen. Als er in plaats van een erkende maatregel een
alternatief is genomen moet dit alternatief omschreven worden.

›

Als een maatregel niet is gerealiseerd kan de reden vrijwillig worden
toegelicht.
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Rapportage door bedrijf/instelling dat alle
toepasselijke Erkende Maatregelen heeft genomen

Bedrijf/instelling
volgt EML
methodiek

Bedrijf/instelling
vinkt alle voor
hem
toepasselijke
erkende
maatregelen af

Mogelijk
steekproef door
bevoegd gezag

o Aannemelijk is dat bedrijf/instelling voldoet aan energiebesparingsplicht.
✓ Bedrijf/instelling voldoet aan de informatieplicht.
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Rapportage door bedrijf/instelling dat alternatieve
maatregelen (vergelijkbaar of beter) heeft genomen
Bedrijf/
Bedrijf/
instelling
volgt EML
methodiek

instelling
vinkt een
deel van de
voor hem
toepasselijke
erkende
maatregelen
af

Het bedrijf/
instelling
geeft voor
elke niet
genomen
toepasselijke
erkende
maatregel
een
vergelijkbaar of
beter
alternatief

Omschrijving

dat alternatief
vergelijkbaar
of beter is
dan de
afzonderlijke
niet-genomen
maatregel.

Eventueel
ook
toelichten
waarom hij
afwijkt van
de EML

Bevoegd
gezag kan
beoordelen of
bedrijf/
instelling
wel/niet
voldoet

o Aannemelijk is dat bedrijf/instelling voldoet aan de energiebesparingsplicht.
✓ Bedrijf/instelling voldoet aan de informatieplicht.
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Rapportage door bedrijf/instelling dat (minderwaardige)
alternatieve maatregelen heeft genomen

Bedrijf
volgt EML
methodiek

Bedrijf vinkt
een deel
van de voor
hem
toepasselijke
erkende
maatregele
n af

Het bedrijf
geeft voor
elke of een
aantal van
de niet
genomen
toepasselijke
erkende
maatregel
een
minderwaardig
alternatief

Omschrijving

dat het
alternatief
minderwaardig is dan
afzonderlijke
niet-genomen
maatregelen

Eventueel
toelichten
waarom
minderwaardige
maatregelen
zijn
genomen en
waarom hij
afwijkt van
de EML

Bevoegd
gezag kan
beoordelen
of het
bedrijf/
instelling
wel/niet
voldoet
aan de
energiebesparings
-plicht

o Vrijwillige toelichting van de afwijking speelt bij de beoordeling een rol.
o Energiebesparingsonderzoek of dwangsom om aan de wettelijke verplichting te
voldoen kunnen opgelegd worden.
✓ Bedrijf/instelling voldoet wel aan de informatieplicht.
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Rapportage door bedrijf/instelling dat geen
alternatieve maatregelen heeft genomen

Bedrijf/
instelling
volgt EML
methodiek

Bedrijf/
instelling
vinkt een
deel van de
voor hem
toepasselijke
erkende
maatregelen
af

Hij geeft
geen
alternatief
voor elke
niet
genomen
toepasselijke
erkende
maatregel

Het bedrijf/
instelling
kan
vrijwillig
aanvullend
toelichten
waarom.

Bevoegd
gezag kan
beoordelen of
het bedrijf/
instelling
wel/niet
voldoet aan
de energiebesparingsplicht

o Vrijwillige toelichting speelt bij de beoordeling een rol. Aannemelijk is dat het
bedrijf/instelling niet voldoet aan de energiebesparingsplicht.
o Energiebesparingsonderzoek of dwangsom om aan de wettelijke verplichting te
voldoen kunnen opgelegd worden.
✓ Bedrijf/instelling voldoet wel aan de informatieplicht.
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Rapportage door bedrijf/instelling waar geen EML
voor is (1)

Er is geen EML
voor het
bedrijf/
instelling

Bedrijf/instelling
neemt energiebesparende
maatregelen en
rapporteert deze

Bedrijf/
instelling kan
vrijwillig
toelichten
waarom het
met de
genomen
maatregelen
voldoet aan de
energiebesparingsplicht

Bevoegd gezag
kan beoordelen
of bedrijf/
instelling
wel/niet
voldoet aan de
energiebesparingsplicht

o De vrijwillige toelichting speelt bij de beoordeling een rol. Hoe minder
maatregelen het bedrijf/instelling neemt, hoe belangrijker de toelichting.
o Energiebesparingsonderzoek of dwangsom om aan de wettelijke verplichting te
voldoen kunnen opgelegd worden.
✓ Bedrijf/instelling voldoet wel aan de informatieplicht.
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Rapportage door bedrijf/instelling waar geen EML
voor is (2)

Er is geen EML
voor het
bedrijf/
instelling

Bedrijf/
instelling neemt
geen andere
energiebesparende
maatregelen

Bedrijf/
instelling kan
vrijwillig
aanvullend
toelichten
waarom.

Bevoegd gezag
kan
constateren dat
bedrijf/
instelling niet
voldoet aan de
energiebesparingsplicht

o Aannemelijk is dat het bedrijf/instelling niet voldoet aan de
energiebesparingsplicht.
o Energiebesparingsonderzoek of dwangsom om aan de wettelijke verplichting te
voldoen kunnen opgelegd worden.
✓ Bedrijf/instelling voldoet wel aan de informatieplicht.
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Bedrijf/instelling geeft geen informatie of
omschrijving
Bedrijf/instelling
geeft geen
informatie of
omschrijving

Bevoegd gezag
constateert dat
bedrijf/instelling
niet voldoet aan de
informatieplicht

Dwangsom

o Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of het bedrijf/instelling wel/niet
voldoet aan de energiebesparingsplicht.
o Aannemelijk is dat het bedrijf/instelling niet voldoet aan zowel de
informatieplicht als de energiebesparingsplicht.
o Energiebesparingsonderzoek of dwangsom om aan de wettelijke verplichting te
voldoen kunnen opgelegd worden.
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Kans op handhaving na rapportage
informatieplicht

Een rapportage hoeft niet beoordeeld te worden door het bevoegd gezag, maar de
informatie wordt gebruikt om prioriteiten te stellen en kan gebruikt worden om over te gaan
tot toezicht of handhaving.
Hoog

EML niet genomen, geen alternatief en geen vrijwillige toelichting
EML n.v.t., geen andere maatregelen en geen vrijwillige toelichting
EML niet genomen, geen alternatief, wel vrijwillige toelichting

EML niet genomen, minderwaardig alternatief, geen vrijwillige toelichting
EML n.v.t., andere maatregelen en geen vrijwillige toelichting
EML niet genomen, minderwaardig alternatief, vrijwillige toelichting

EML niet genomen, gelijkwaardig/beter alternatief met toelichting
EML n.v.t., andere maatregelen en vrijwillige toelichting
Laag

EML genomen
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Handhaving
Wat als ik energiebesparende maatregelen niet op tijd kan
uitvoeren of niet kan betalen?
Dan geldt de situatie dat u op dit moment niet voldoet aan de
energiebesparingsplicht. Energiebesparingsonderzoek of dwangsom
om aan de wettelijke verplichting te voldoen kunnen opgelegd worden.
Het advies is dat u met het bevoegd gezag contact opneemt en
afspraken maakt over uw situatie.
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Actualisatie Erkende Maatregelenlijsten
›
›

Bestaande Erkende Maatregelenlijsten worden geactualiseerd.
Januari 2019 publicatie van de geactualiseerde lijsten

Kan ik beter wachten tot na 1 januari 2019 met het nemen
van energiebesparende maatregelen?
› Nee, u kunt gerust nu aan de slag met het nemen van
energiebesparende maatregelen, omdat vrijwel alle van de huidige
erkende maatregelen blijven gelden.
› Stel een maatregel uit de huidige EML wordt vervangen in de
geactualiseerde EML. Dan zullen de opgenomen randvoorwaarden
en uitgangssituatie voorkomen dat de eerder genomen maatregel
vervangen moet worden. Voor die vervanging geldt dan het
eerstvolgende natuurlijke moment (afschrijving, verbouwing etc.).
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Publicatie Ministeriële Regeling (MR)
In de MR worden de volgende zaken vastgelegd:
› Terugverdientijdmethodiek: Dit is van belang wanneer u afwijkt van de EML of

alle energiebesparende maatregelen in kaart brengt. Als een inrichting afwijkt van
de toepasselijke erkende maatregelen en geen vergelijkbare of betere alternatieven
heeft genomen, kan dit een reden zijn om alle energiebesparende maatregelen in
kaart te brengen.

›

Randvoorwaarden / parameters
– Financieringskosten
– Investeringskosten
– Energiebesparing

›

Voorbeelden van alternatieve maatregelen

›

Randvoorwaarden voor de informatieplicht
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Planning

NU
›

Check met de Wetchecker energiebesparing uw verplichtingen

›

Investeer in energiebesparende maatregelen

Januari – juni 2019
›

Rapportagesysteem informatieplicht in werking

›

Rapporteer uw genomen energiebesparende maatregelen in het rapportagesysteem

›

Publicatie geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten

›

Publicatie Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer

›

Publicatie Ministeriële Regeling

1 juli 2019
›

Laatste dag om uw genomen energiebesparende maatregelen te rapporteren
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Verdere informatie:
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Meer weten?
Wet milieubeheer - informatieplicht:
www.rvo.nl/informatieplicht
› Erkende Maatregelenlijsten:
www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/erkende-maatregelen/
› Energie besparen bedrijven:
› www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energiebesparen
› Voor vragen: www.rvo.nl/over-rvonl/contact/allecontactmogelijkheden-op-een-rij
›
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