
op het gebied van energiebesparing: 
de informatieplicht

NIEUWE WET- 
EN REGELGEVING 

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht
energiebesparing voor bedrĳven en instellingen
(inrichtingen) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 
meer dan 25.000 m3 aardgas gebruiken*. 
Deze bedrĳven en instellingen hebben een
energiebesparingsplicht. Deze bedrĳven moeten bĳ de
Rĳksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
melden welke energiebesparende maatregelen ze
hebben uitgevoerd. Het doel van de informatieplicht is
om een grotere energiebesparing te realiseren en zo
CO₂ te besparen.

Bedrĳven en instellingen moeten door
middel van de informatieplicht actief
aantonen dat zĳ aan de energie-
besparingsverplichtingen voldoen en 
voldoende energiebesparende
maatregelen hebben getroffen.
Hiervoor moet via het e-loket van
RVO een melding worden gedaan, 
waarbĳ naast het energiegebruik per 
erkende maatregel wordt aangegeven 
of deze is uitgevoerd en en zo niet, 
wanneer ontbrekende maatregelen 
getroffen gaan worden.

 * Met uitzondering van de glastuinbouw, bedrĳven die vallen onder het 
Europese emissiehandelssysteem ETS, vergunningsplichtige bedrĳven en 
bedrĳven die meedoen in het MJA3-convenant. Deze bedrĳven hebben al 
afspraken gemaakt met de overheid om energie te besparen.  Bedrĳven en 
(zorg)instellingen die vallen onder de Europese Energy – Efficiency 
Richtlĳn (EED) hebben uitstel tot 5 december 2019.
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Voor negentien bedrĳfstakken zĳn er erkende maatregellĳsten (EML-lĳsten) beschikbaar. Op deze lĳsten staan 
energiebesparende maatregelen die binnen vĳf jaar zĳn terug te verdienen. Bedrĳven en instellingen kunnen met behulp 
van deze EML-lĳsten onderzoeken welke maatregelen zĳ (nog) moeten uitvoeren. Op elke EML-lĳst staan maatregelen die 
direct dienen te worden uitgevoerd en maatregelen die op een natuurlĳk moment kunnen worden uitgevoerd. Indien een 
inrichting een bepaalde maatregel niet wil treffen, dient dit onderbouwd te worden met behulp van alternatieve 
maatregelen die reeds getroffen zĳn, of die nog uitgevoerd kunnen worden.  

Het doel van de informatieplicht is om een grotere 
energiebesparing te realiseren, en zo CO₂ te 
besparen. RVO verzamelt, beheerst en categoriseert 
de binnengekomen meldingen en stelt de informatie 
voor controle beschikbaar aan het bevoegd gezag 
(gemeentes en omgevingsdiensten). 
Het bevoegd gezag zal optreden tegen bedrĳven die 
de melding niet ingediend hebben of die onjuist 
hebben gerapporteerd. Daarnaast houdt het bevoegd 
gezag steekproefsgewĳs toezicht op de energie-
besparingsplicht en de informatieplicht.

Ondernemingen die niet op de juiste wĳze aan de
energiebesparings- en/of informatieplicht hebben
voldaan, krĳgen de mogelĳkheid om dit binnen een
afgesproken termĳn alsnog te doen. Wanneer
gemaakte afspraken dan alsnog niet worden
nagekomen, kan een dwangsom worden gegeven. 

Er kan aardig wat tĳd gaan zi�en in het indienen van 
een melding. Daarnaast is kennis van bĳvoorbeeld
installaties en energiebesparende maatregelen
noodzakelĳk en dient u te beschikken over een
E-herkenning. Adromi kan u hierin volledig ontzorgen.
Onze medewerkers hebben veel ervaring met de
erkende maatregelen opgedaan bĳ zowel het
bedrĳfsleven als bĳ de overheid. Daardoor weten we
precies wat er wordt gevraagd en kunnen we op een
eenvoudige wĳze voor u invulling geven aan de
informatieplicht. Dit doen wĳ door op uw 
bedrĳfslocatie(s) de benodigde gegevens te 
verzamelen en vervolgens een volledige melding voor 
uw bedrĳf in te dienen
Wilt u meer informatie, of een vrĳblĳvende 
kostenopgave? Neem dan contact op met: 
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