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TITEL SLIDE #2 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

DE INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING 

20 november 2019│ Christian de Laat │ Duurzame Polders 
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INHOUD 

1. Waarom een informatieplicht energiebesparing? 

2. Doel en doelgroep van de informatieplicht 

 

Workshop 

1. Hoe voldoet u aan de verplichtingen? 

2. Erkende maatregelen voor energiebesparing 

3. Wie is verantwoordelijk? 
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3 

INFORMATIEPLICHT 

rvo-rvo-20190228-id5misrmy-web-hd.mp4
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WAAROM EEN INFORMATIEPLICHT? 

 

• Energieakkoord 2013: 100PJ besparing in 2020 

• Achterblijvende realisatie, tekort circa 25PJ 

• Resultaat: circa 10PJ per ultimo 2020 
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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 
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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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8 

RAPPORTEREN IN ELOKET 

190325_instructie_informatieplicht_energiebesparing.mp4
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WIE AANSPREEKBAAR?  

Meest voorkomende situatie Verantwoordelijk 
Energiebesparings- en 
informatieplicht 

A 1 gebouw met 1 gebruiker De gebruiker 

naam presentator • toevoeging 

9 
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WIE AANSPREEKBAAR?  

Meest voorkomende situatie Verantwoordelijk 
Energiebesparings- en 
informatieplicht 

A 1 gebouw met 1 gebruiker De gebruiker 

B 1 gebouw met meerdere 
gebruikers (b.v. kantoor) 

De eigenaar 

naam presentator • toevoeging 

10 
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WIE AANSPREEKBAAR?  

Meest voorkomende situatie Verantwoordelijk 
Energiebesparings- en 
informatieplicht 

A 1 gebouw met 1 gebruiker De gebruiker 

B 1 gebouw met meerdere 
gebruikers (b.v. kantoor) 

De eigenaar 

C1 Winkelcentrum:  
- Winkels 
 

Individuele winkelier 

C2 Winkelcentrum:  
- Collectieve ruimten 

De eigenaar of VvE voor de 
collectieve voorzieningen 

naam presentator • toevoeging 

11 
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BEDRIJFSTAKKEN 

12 
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MEEST VOORKOMENDE VERPLICHTINGEN 

Energie monitoring 

Isolatie leiding en appendages 

LED verlichting 

Vraaggestuurd maken verlichting 

Vraaggestuurd maken verwarming 

Vraaggestuurd ventileren 

Spouwmuurisolatie 

Perslucht lekkages  
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VOORBEELD  FORMAT  ERKENDE MAATREGELEN 
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HOE TE VOLDOEN AAN INFORMATIEPLICHT 

Rapporteren uiterlijk 5 december 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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WAT DOET DE DCMR? 

 

• Haalt rapportages op bij RVO 

• Controleert of u heeft gemeld 

• Beoordeelt de rapportages 

• Controleert steekproefsgewijs op de energiebesparingsplicht 
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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 

 

 

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/actueel/videos/informatieplicht-animatie-eherkenning-aanvragen
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://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/downloads-communicatiemiddelen-informatieplicht-energiebesparing
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/Handleiding+eLoket+Informatieplicht+energiebesparing/655dbfb2-bdb1-2f17-bb10-eec0e26995fd
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
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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!  

 

 

 

 

SAMENVATTEND 
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MOCKUP #5 

AFBEELDING INVOEGEN 

Indien nodig, verwijder de bestaande afbeelding. Klik op 
het pictogram om een afbeelding  
in te voegen (zie onderstaand voorbeeld). 

Selecteer de afbeelding die u wilt  
invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

2 

Invoegen 

1 

Voor meer informatie over het onderdeel ‘Werken 
met Afbeeldingen’ ga naar: 

3 

Klik met de rechter muis-knop op  
de miniatuurweergave van de dia en  
kies ‘Dia herstellen’ 

Indeling 

Dia herstellen 

DANK VOOR UW AANDACHT 
 

WWW.DCMR.NL INFO@DCMR.NL 


