
Vanaf 1 juli geldt de Informatieplicht Energiebesparing 

De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van 

kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten 

nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen 

te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing. 

Via VNO/NCW en MKB-Nederland is om meerdere redenen bezwaar gemaakt tegen deze deadline. 

Toch is het goed om inzichtelijk te maken wat uw bedrijf aan energiebesparing doet. Wie straks niets 

heeft gedaan, of de informatie niet op tijd aanlevert, riskeert controles en een eventuele dwangsom. 

Bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken, moeten 

alle energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Welke 

verplichtingen heeft u? En hoe kunt u daaraan voldoen? Dat kunt u inzichtelijk maken via de 

‘Wetchecker energiebesparing’. 

 

Laatste stand van zaken 

De geactualiseerde erkende maatregelenlijsten (EML), die per 1 april a.s. in werking treden, zijn 

gepubliceerd in de Staatscourant, klik hier voor de publicatie.  

De overheid heeft – om het makkelijker te maken – een lijst opgesteld van erkende maartregelen 

voor negentien bedrijfstakken. Daarop kruis je aan welke erkende maatregelen zijn genomen. Heeft 

uw bedrijf een alternatieve maatregel genomen, dan moet die net zo veel of meer energie besparen 

als de erkende maatregel. En let op: zonnepanelen op het dak of een windturbine op het terrein 

gelden niet als energiebesparend, maar als energieopwekkend. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten 

zoals isolatie, verwarming en verlichtingsinstallaties. 

Via het nog te openen e-Loket kunnen genomen maatregelen digitaal worden doorgegeven. Het 

streven van de Rijksoverheid is om het definitieve e-Loket eind maart te lanceren.  

Op basis van ingediende informatie bepaalt het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente of 

omgevingsdienst) wie gecontroleerd zal worden. Daarbij zullen de pijlen vooral gericht zijn op 

bedrijven die niets hebben ingevuld of niets aan energiebesparing doen. Bij een controle maakt het 

bevoegd gezag afspraken hoe het bedrijf alsnog aan de informatieplicht of de 

energiebesparingsverlichting kan voldoen. Zij kan ook een dwangsom opleggen aan ondernemers die 

niets doen of willen doen.  

 

Webinar Informatieplicht energiebesparing 

Wenst u verdere informatie tot u te nemen, laat u zich dan op 19 maart a.s. om 19:00 uur in dit 

webinar informeren over wat de informatieplicht energiebesparing inhoudt. U krijgt onder meer 

antwoord op de vragen of de informatieplicht ook voor u geldt en hoe u het e-Loket gebruikt voor 

het indienen van uw rapportage. Daarnaast is er de mogelijkheid vragen te stellen aan RVO 

adviseurs. 

Verdere informatie en aanmelden is mogelijk via de link op de website. 

Verder kunt u via het Kenniscentrum Infomil op de hoogte blijven en meer informatie verkrijgen.  

 

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-8650.html
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-informatieplicht-energiebesparing?utm_medium=email&utm_campaign=20190312&utm_content=do+io+inno+ao&utm_source=nieuwsbrief
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/informatieplicht/

