
DE INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING 
4 juni 2019│ Christian de Laat & Roderick Swart│ Capelle aan den IJssel 



INHOUD 

1. Energiebesparing in wetgeving 

2. Wie is verantwoordelijk? 

3. Waarom een informatieplicht energiebesparing? 

4. Doel en doelgroep van de informatieplicht 

5. Erkende maatregelen voor energiebesparing 

6. Hoe voldoet u aan de verplichtingen? 

7. Hulpmiddelen informatieplicht 
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ENERGIEBESPARING 

Wet milieubeheer 
Activiteitenbesluit 

EPBD gebouwen 
Regeling 

energieprestatie 
gebouw 

Inspectie 
Leefomgeving en 

Transport (ILT) 

Europese Energie 
Efficiency Richtlijn 

EED 

Gemeente/ 
Omgevingsdienst 

Europese Emissions 
Trading System (EU 

ETS) 

Nederlandse Emissie 
Autoriteit (NEA) 
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ENERGIEBESPARINGSVERPLICHTING 

1993 Wet milieubeheer 
Alle maatregelen nemen terugverdientijd ≤ 5 jaar
Bedrijven ≥ 50.000 kWh elektriciteit of ≥ 25.000 m3 
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ENERGIEBESPARINGSVERPLICHTING 

1993 Wet milieubeheer 
Alle maatregelen nemen terugverdientijd ≤ 5 jaar
Bedrijven ≥ 50.000 kWh elektriciteit of ≥ 25.000 m3 

2008 Activiteitenbesluit 
In artikel 2.15 opgenomen. Deze artikelen bepalen de 
reikwijdte van de energiebesparingseis. Met sinds 2016 de 
erkende maatregelen als hulpmiddel. 
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ENERGIEBESPARINGSVERPLICHTING 

1993 Wet milieubeheer 
Alle maatregelen nemen terugverdientijd ≤ 5 jaar
Bedrijven ≥ 50.000 kWh elektriciteit of ≥ 25.000 m3 

2008 Activiteitenbesluit 
In artikel 2.15 opgenomen. Deze artikelen bepalen de 
reikwijdte van de energiebesparingseis. Met sinds 2016 de 
erkende maatregelen als hulpmiddel. 

2019 Activiteitenbesluit 
In artikel 2.15 ook vierjaarlijkse informatieplicht opgenomen 
met verwijzing naar de erkende maatregelen in Bijlage 10 
van de Activiteitenregeling. 
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WIE AANSPREEKBAAR OP VERPLICHTING? 
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WAAROM EEN INFORMATIEPLICHT? 

• Energieakkoord 2013: 100PJ besparing in 2020 
• Achterblijvende realisatie, tekort circa 25PJ 
• Aanvullend beleid nodig, o.a. intensiever toezicht bedrijven 
• Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018: informatieplicht 
• Doelgroep: bedrijven en instellingen 
• Beoogd resultaat: circa 10PJ per ultimo 2020 

8 



VOOR WIE GELDT DE INFORMATIEPLICHT? 

De informatieplicht geldt voor: 

• Bedrijven onder de reikwijdte van Art 2.15 van het Activiteitenbesluit 

• Elektriciteitsverbruik vanaf 50.000kWh of gasverbruik vanaf 25.000m3 

• Maatregelen met een tvt tot 5 jaar moeten worden uitgevoerd 
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VOOR WIE GELDT DE INFORMATIEPLICHT? 

De informatieplicht geldt voor: 

• Bedrijven onder de reikwijdte van Art 2.15 van het Activiteitenbesluit 

• Elektriciteitsverbruik vanaf 50.000kWh of gasverbruik vanaf 25.000m3 

• Maatregelen met een tvt tot 5 jaar moeten worden uitgevoerd 

De informatieplicht geldt niet voor: 

• Elektriciteitsverbruik minder dan 50.000kWh of gasverbruik minder dan 25.000m3 

• Deelnemers aan het Europese Emissiehandelssysteem (ETS) 

• Glastuinbouwbedrijven met CO2-vereveningssysteem 

• Type C-inrichtingen Wet milieubeheer 

• Deelnemers aan het MJA3 convenant 
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INFORMATIEPLICHT 

11 
11 

rvo-rvo-20190228-id5misrmy-web-hd.mp4
rvo-rvo-20190228-id5misrmy-web-hd.mp4


INFORMATIEPLICHT 
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DOEL VAN DE INFORMATIEPLICHT 

• Realiseren van energiebesparing bij bedrijven en instellingen 

• Bedrijven rapporteren de uitgevoerde energiebesparende maatregelen 

• Erkende maatregelenlijsten zijn uitgangspunt 

• Uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl 

• De DCMR beoordeelt de rapportages 

• Stemt haar toezicht af op de bevindingen 

• Informatieplicht EN energiebesparingsplicht 
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BEDRIJFSTAKKEN 
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VOORBEELD  FORMAT  ERKENDE MAATREGELEN 
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HOE TE VOLDOEN AAN INFORMATIEPLICHT 

Rapporteren uiterlijk 1 juli 2019 

Per maatregel van de erkende lijst 
 Wel of niet uitgevoerd of alternatieve maatregel 
 Als wel: geheel of gedeeltelijk 
 Als niet: waarom niet 
 Als alternatieve maatregel: verplichte omschrijving 

Maatregel niet uitgevoerd omdat 
 Activiteit niet wordt uitgevoerd: bv geen spuitcabine in gebruik 
 Uitgangsituatie niet geldt: gebouw heeft geen spouwmuren 
 Randvoorwaarden niet gelden: verbruik of vermogen is te laag 
 Geen natuurlijk moment: nog niet aan vervanging toe 
 Overig op basis van eigen toelichting 
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HOE VOLDOEN AAN ENERGIEBESPARINGSPLICHT 

Op basis van systematiek erkende maatregelen 
 Aantonen dat alle toepasselijke erkende maatregelen zijn uitgevoerd 
 Dan wel dat gelijkwaardige alternatieve maatregelen zijn getroffen 
 Via rapportage in het centrale systeem 

Anders 
 Door te laten zien dat alle maatregelen met tvt < 5 jaar zijn getroffen 
 Conform reguliere energiebesparingsplicht volgens Art 2.15 
 Ook dan geldt onverkort de informatieplicht 

Bedrijven moeten aan beide verplichtingen voldoen 
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RAPPORTEREN IN ELOKET 
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RAPPORTEREN IN ELOKET



RAPPORTEREN IN ELOKET 

• Formulier in eLoket van RVO.nl 

• Bedrijven melden zich aan met eHerkenning (niveau 1) 

• Voeren basisgegevens in per locatie/inrichting 

• Selecteren hun bedrijfstak/erkende maatregellijst 

• Geven per maatregel aan wel/niet uitgevoerd met onderbouwing 

• Of gelijkwaardig/beter alternatief omschreven 

• Opzet in het loket volgt de structuur van het EML-format 
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XML-UPLOAD 

• Hulpmiddel voor bedrijven met meerdere vestigingen 
• Offline invullen van de gegevens in Excel-hulpbestand 
• Aanmaken van een gevalideerd XML-bestand 
• Upload in één keer van meerdere (max 200) vestigingen 
• Wanneer interessant: vanaf tien inrichtingen 
• Alternatief: kopiëren van inrichtingen in eLoket 
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HULPMIDDELEN INFORMATIEPLICHT RVO 

Startpagina: www.rvo.nl/informatieplicht 

Voorbereiding: stappenplan 

Inhoud: EML per bedrijfstak 

Aanvraag e-Herkenning 

Animatie invullen e-loket 

Hulpmiddel: gebruikershandleiding e-Loket (i.o.) 

Extra: maatregelteksten uit stappenplan 

Telefonische Helpdesk: 088 042 42 42 
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http://www.rvo.nl/informatieplicht
http://www.the-pack.nl/rvo
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen/erkende-maatregelenlijsten-informatieplicht
https://www.rvo.nl/actueel/videos/informatieplicht-animatie-eherkenning-aanvragen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/downloads-communicatiemiddelen-informatieplicht-energiebesparing
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/3500594/Handleiding+eLoket+Informatieplicht+energiebesparing/655dbfb2-bdb1-2f17-bb10-eec0e26995fd
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/3500594/Maatregelenteksten+stappenplan+informatieplicht+energiebesparing/2f356d28-ca22-a5e4-d72e-c1c46a7ea993


SAMENVATTEND 

Rapporteer uw energiebesparende maatregelen via eLoket 

Uitgangspunt zijn de toepasselijke EML’s

Principe: “voldoe of leg uit”

 Niet uitgevoerd: waarom niet? 
 Alternatief uitgevoerd: wat dan? 

LET OP: Tijdig rapporteren voor informatieplicht is 

NIET automatisch 

voldoen aan de energiebesparingsplicht! 
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DANK VOOR UW AANDACHT 

WWW.DCMR.NL INFO@DCMR.NL 
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