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Aan de gebruiker van dit pand 

Datum  21 mei 2019

Betreft  Informatieplicht Energiebesparing. Uiterlijk 1 juli 2019 actie gevraagd

inzake gebouwnummer(s)*: 

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze gegevens blijkt dat u een bedrijf of instelling heeft of verhuurder bent van

een pand. Met deze brief informeer ik u graag over een wijziging in de regelgeving,

die mogelijk ook voor u geldt. Voor bedrijven en instellingen bestaat er de verplichting

om te investeren in energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd.

Dit is goed voor het milieu en leidt tot lagere energiekosten voor de ondernemer.

Bedrijven en instellingen hebben echter moeite om te voldoen aan deze

energiebesparingsplicht. Om hen hierbij te kunnen helpen is in samenwerking met het

bedrijfsleven nu de informatieplicht voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen

ingevoerd. Ik verzoek u de maatregelen uiterlijk op 1 juli 2019 te rapporteren.

In deze brief staat hoe u kunt controleren of deze informatieplicht ook geldt voor uw

bedrijf, instelling of pand. Ook leest u welke stappen u in dat geval kunt zetten om

aan de regelgeving te voldoen, en waar u hierbij ondersteuning kunt krijgen. 

Zo voorkomt u dat u vanaf 1 juli 2019 onbedoeld in overtreding bent.

Voor welke bedrijven of instellingen geldt de informatieplicht? 

Verbruikt uw bedrijf of instelling per vestiging (‘inrichting’ onder de Wet milieubeheer)

50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas(equivalent) of meer per jaar? 

Dan geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u. Meer hierover en de

uitzonderingen vindt u op www.rvo.nl/informatieplicht.

Wie is verantwoordelijk voor de rapportage?

In het merendeel van de gevallen is de gebruiker van het pand diegene die de

rapportage in moet dienen. Wanneer er meerdere gebruikers van een

bedrijfsverzamelgebouw (de ‘inrichting’) gebruik maken, kan vaak de gebouweigenaar

aangesproken worden op de informatieplicht. Mocht u vragen hebben over uw

specifieke situatie, dan kunt u uw lokale bevoegd gezag benaderen.

*) Met gebouwnummer wordt het VBO-ID bedoeld zoals opgenomen in de Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG) van het Kadaster.
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Over de informatieplicht energiebesparing 

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om

energie te besparen door alle energiebesparende maatregelen met een

terugverdientijd tot en met vijf jaar te treffen. Dat is de energiebesparingsplicht.

Nieuw is dat er in 2019 een informatieplicht bij is gekomen. Deze houdt in dat u per

vestiging de genomen energiebesparende maatregelen elke vier jaar rapporteert.

De eerste keer is dat uiterlijk op 1 juli 2019. 

Het niet naleven van de energiebesparings- of informatieplicht is een overtreding

met mogelijk een dwangsom als gevolg. Uw gemeente of omgevingsdienst ziet toe

op de naleving. 

Voorbereiden met stappenplan 

Op www.rvo.nl/informatieplicht vindt u meer informatie om u goed en tijdig voor te

bereiden. Zo vindt u hier bijvoorbeeld een stappenplan dat laat zien of de reeds

bestaande energiebesparingsplicht en de nieuwe informatieplicht voor u geldt,

welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket

werkt. Het daadwerkelijke rapporteren doet u in eLoket.

Informatieplicht: zo pakt u het aan

Zodra u weet of uw bedrijf of instelling inderdaad moet voldoen aan de

informatieplicht energiebesparing: 

• kunt u op www.rvo.nl/informatieplicht de Erkende Maatregelenlijst

energiebesparing voor uw bedrijfstak openen. De lijst is ontwikkeld in

samenwerking met de branches en bevat realistische maatregelen die zich

binnen vijf jaar terugverdienen.

• Vervolgens kunt u aan de hand van deze lijst de genomen maatregelen

rapporteren. Dit doet u digitaal en online in eLoket bij RVO.nl. Hiervoor heeft u

een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig, aan te schaffen via

www.eherkenning.nl. Let op! De levertijd is enkele dagen en er zijn kosten aan

verbonden.

Energie besparen 

Energie besparen is de basis voor minder CO2-uitstoot en daarmee essentieel voor

een gezonder klimaat. Immers, energie die niet gebruikt wordt, hoeft niet

(duurzaam) te worden opgewekt. Daarbij verlaagt het ook uw energiekosten.

De informatieplicht is dan ook ingesteld door het bedrijfsleven en de overheid

samen. Zo houden we onszelf en elkaar scherp om kosteneffectieve maatregelen

daadwerkelijk te nemen.

Laten we werk maken van energiebesparing. Ik verzoek u daarom om uiterlijk 1 juli

2019 uw uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren. 

Hoogachtend,

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

Heeft u vragen? Op www.rvo.nl/informatieplicht vindt u meer informatie en

contactgegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.




