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Aanleiding
In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan energiebesparende maatregelen met een
terugverdientijd van maximaal vijf jaar die bedrijven en instellingen onder voorwaarden verplicht uit
moeten voeren. Per 1 juli 2019 veranderd deze regeling. Naast de energiebesparingsplicht komt er
een informatieplicht. De informatieplicht beschrijft hoe een bedrijf of instelling moet rapporteren
over energiebesparende maatregelen1.

Bedrijven en instellingen met een informatieplicht
In basis dienen alle bedrijven en inrichtingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000
m3 aardgas(equivalenten) gebruiken te voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer en daarmee
aan de informatieplicht. Binnen Nederland gaat het dan om ongeveer 125.000 bedrijven of
instellingen. Enkele bedrijven en instellingen zijn uitgezonderd van de informatieplicht:





Glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem
Type C-inrichtingen (inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben)
Bedrijven en instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen een het ETS (Europees
emissiehandelsysteem)
Bedrijven en instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen een het convenant
Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

Voorbereiding informatieplicht
Het voldoen aan de informatieplicht is de laatste stap van een traject en vergt bij de juiste
voorbereiding niet veel tijd. De voorbereidingen omvatten met name het verkrijgen van inzicht in de
energetische verbetermaatregelen. Het inventariseren van de huidige situatie, het nalopen van de
EML en de status ervan, is de basis voor de informatieplicht. Start tijdig met deze voorbereidingen
om te voorkomen dat u in tijdsnood komt.
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http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/
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Nakomen informatieplicht
De informatieplicht omvat het melden van energiebesparende maatregelen op het online (eLoket)
van RVO. Op basis van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) van uw specifieke
bedrijfstak geeft u aan welke maatregelen u heeft uitgevoerd, welke niet en of alternatieve
maatregelen zijn beschouwd. Hierna volgen nog vervolgvragen. Het eLoket van RVO is eind februari
2019 geopend. Voor het melden van de maatregelen heeft u eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig.
Op 1 juli 2019 dient u te hebben voldaan aan de informatieplicht. Indien u EED plichtig bent heeft u
uitstel tot 5 december 2019 om te voldoen aan de informatieplicht.
De informatieplicht geldt per inrichting2 binnen een bedrijf of instelling.

Handhaving en toezicht
Nadat u voldaan hebt aan de informatieplicht is het aan het bevoegd gezag om toezicht te houden op
de naleving. In principe is het bevoegd gezag de gemeente waarin de inrichting is gevestigd. De
gemeente delegeert deze taak vaak door richting de omgevingsdienst. Het bevoegd gezag zal zelf de
informatie van de instelling ophalen bij het eLoket. Indien er een aanvullende onderbouwing van u
antwoorden gewenst is zal het bevoegd gezag contact met u opnemen.

Wat te doen
Start tijdig met de voorbereidende werkzaamheden. Bent u EED plichtig dan heeft u uitstel tot 5
december 2019. Controleer of u huidige EED voldoet aan de actuele maatregelenlijst (publicatie
maart 2019). Welke energiebesparende maatregelen zijn van toepassing en wat is de status van deze
maatregelen? Documenteer goed waar u de statusoverzichten op baseert. Plan eventueel nog uit te
voeren energiebesparende maatregelen in zodat de uitvoering ervan geborgd is.
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Inrichting volgens artikel 1.1 eerste lid Wet milieubeheer: “Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang
alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden
verricht.”
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