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Wet milieubeheer: Informatieplicht Energiebesparing
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht vrijwel alle
bedrijven en instellingen om energie te besparen. Met ingang van
2019 is de regelgeving veranderd en geldt naast de bestaande
energiebesparingsplicht de Informatieplicht Energiebesparing.
Indien uw onderneming onder de informatieplicht valt heeft u
tot 1 juli 2019 om via eLoket van RVO een rapport in te dienen
waarin u aangeeft welke energiebesparende maatregelen
uw onderneming heeft genomen. Uitgangspunt hierbij
zijn de erkende maatregelen die voor de bedrijfstak van uw
onderneming gelden.
Zoals de naam al aangeeft is de informatieplicht niet vrijwillig.
Wanneer niet aan de informatieplicht wordt voldaan kan het
bevoegd gezag handhaven, bijvoorbeeld door het opleggen van
een dwangsom.
Valt uw onderneming onder de Informatieplicht Energiebesparing?
Verbruikt uw onderneming per jaar ≥50.000 kWh elektriciteit
of ≥25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan? Bepaal dan
met het stappenplan Informatieplicht Energiebesparing of uw
onderneming onder de informatie- en energiebesparingsplicht
valt.
De informatieplicht is gericht op ondernemingen en kent
geen onderscheid tussen gebouweigenaren en huurders. Als
gebouweigenaar en als huurder bent u verantwoordelijk om aan
de informatieplicht te voldoen.
Ook wanneer uw onderneming onder de energie-auditplicht
(EED) valt geldt de Informatieplicht Energiebesparing. U heeft
in dit geval tot 5 december 2019 om in eLoket een rapport in te
dienen.
In 3 stappen voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing
1. Gegevensverzameling: Wij maken handig gebruik van
gegevens die al bekend zijn, bijvoorbeeld via het Kadaster of
een energielabel;
2. Erkende Maatregelen: Aan de hand van deskresearch
en indien nodig een locatiebezoek stellen wij vast welke
maatregelen zijn getroffen en kunnen overige maatregelen
worden toegelicht;
3. Rapportage: Bevindingen worden verwerkt en via eLoket
wordt het rapport bij RVO ingediend, u ontvangt het rapport
en een bevestiging van indiening.

Uw voordelen:
Ontzorging: U kunt zich richten op uw bedrijfsvoering en 		
voldoet volledig aan de informatieplicht;
Kostenefficiënte uitvoering en uitsluiting van onnodige
verplichtingen;
Overlap met overige verplichtingen vanuit Wet
milieubeheer
heeft u direct inzichtelijk;
eHerkenningsmiddel is al voor geregeld;
Onze inhoudelijke technische verduurzamingskennis
ondersteunt u bij verplicht vervolgstappen;
Koppeling met onderhoud en beheer van het gebouw is
mogelijk door een integrale visie.
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Ja, u dient te voldoen aan
de Informatieplicht
Energiebesparing

Bent u verhuurder? Voorkom vragen en informeer uw huurders.
Heeft u meerdere gebouwen in eigendom? Vraag naar de
mogelijkheden voor een portefeuille rapport.
Vragen over Informatieplicht Energiebesparing?
Wij hebben veel ervaring met het indienen van een rapportage
Informatieplicht Energiebesparing. Heeft u vragen hierover?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
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