Informatieplicht
energiebesparing bij bedrijven
Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of
meer dan 25.000 m3 aardgas gebruiken*. Zij 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
een grotere energiebesparing te realiseren en zo CO2
te besparen.

Welke besparingsmaatregelen zijn verplicht?

Voor negentien bedrijfstakken zijn Erkende maatregelenlijsten (EML-lijsten) beschikbaar. Op deze lijsten
staan energiebesparende maatregelen die binnen
vijf jaar zijn terug te verdienen. Ondernemers kunnen
met behulp van deze EML-lijsten onderzoeken welke
maatregelen zij (nog) moeten uitvoeren. Op elke
EML-lijst staan maatregelen die op een zelfstandig
moment (zo snel mogelijk) moeten worden gerealiseerd en maatregelen die op een natuurlijk moment

kunnen worden uitgevoerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de maatregelen
onlangs aangepast. Deze vernieuwde maatregelen
zijn vanaf 1 april 2019 van toepassing. Deze kunt u
raadplegen via:
www.zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-8650.html
www.wetten.nl (bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer)
www.rvo.nl/informatieplicht

Energie-audit EED

Valt uw bedrijf/onderneming tevens onder de werking
van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED)?
Dan heeft u tot 5 december 2019 de tijd om aan de
informatieplicht te voldoen.

* 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 maakten over energiebesparing al andere afspraken met de
Rijksoverheid.

Waar kunt u de melding doen?

U dient uw melding in via het E-loket van RVO.
E-loket RVO Informatieplicht energiebesparing:
www.mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing
Om als bedrijf in te loggen heeft u een E-herkenning
met beschermingsniveau 1 nodig. Een intermediair,
zoals een adviesbureau mag de melding ook namens
u indienen. U moet de melding uiterlijk 1 juli 2019
hebben ingediend.

Wie is verantwoordelijk?

U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor het
doorgeven en het nemen van alle energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of
minder. In kantoorgebouwen met meerdere huurders
kan de eigenaar (meestal een vastgoedonderneming
of belegger) verantwoordelijk zijn. Voor inrichtingen is
de beheerder van het gebouw het eerste aanspreekpunt voor zowel de uitvoering als de melding van
energiebesparende maatregelen.

Wat doet de RVO met de informatie?

De RVO verzamelt, beheert en categoriseert de
binnenkomende meldingen. Uw rapportage wordt
niet op voorhand door de gemeente of door de
omgevingsdienst beoordeeld. RVO rubriceert de
informatie en stelt dit voor toezicht en handhaving
beschikbaar aan het bevoegd gezag.

Naleving meldplicht

Een bedrijf dat geen rapportage of een onjuiste
rapportage indient bij RVO is in overtreding.
De Omgevingsdienst zal daar namens de gemeenten handhavend tegen optreden. Daarnaast houdt
de omgevingsdienst steekproefsgewijs toezicht op
de energiebesparings- en informatieplicht. Ondernemingen die niet op 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, zal de omgevingsdienst handhavend optreden.

OD IJsselland
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

Postadres:
Postbus 40252,
8004 DG Zwolle

OD Twente
info@odtwente.nl
www.odtwente.nl

Postadres:
Postbus 499
7600 AL Almelo

Bezoekadres:
Lübeckplein 2,
8017 JZ Zwolle

Algemene vragen:
088 525 10 50

Bezoekadres:
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo

Algemene vragen:
0546 749 500

