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Bedrijven of instellingen die jaarlijks vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000
m³ aardgas(equivalent) verbruiken, moeten in 2019 voldoen aan de
informatieplicht. Naast de reeds bekende energiebesparingsplicht komt er ook
een informatieplicht: uiterlijk 1 juli 2019 moeten genomen energiebesparende
maatregelen gerapporteerd zijn.

Start binnenkort

De informatieplicht is een methode om inzicht te krijgen in de besparingskansen van een bedrijf.

Meten is weten: in bijna alle gevallen is in een bedrijf een onderhoud -en/of installatiebedrijf

betrokken bij het onderhoud van de klimaatinstallatie of procesinstallatie. En daar is meteen de

waarschuwing om op tijd te beginnen. Want er zijn niet genoeg installateurs/ adviseurs om alle

circa 125.000 bedrijven kort voor 1 juli 2019 te helpen om hun energiebesparingen in kaart te

brengen.

Energie besparen is niet het afvinken van een lijstje met losse besparingsopties. Het betekent

plannen op termijn, wanneer is er een natuurlijk moment en wat kan ik nu al klaarzetten als er

over een paar jaar geen gas geleverd wordt? Voor bedrijven gaat de productie voor alles en

samen met de installateur kunnen de energie-investeringen en energie-risico’s in kaart gebracht

worden. Metingen zijn nodig om te kunnen plannen, controleren en bijsturen. De

informatieplicht kan hierbij helpen.

Erkende Maatregelenlijst
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Ben je klaar voor de informatieplicht? Voor alle bedrijven die jaarlijks
>50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)

verbruiken.



Mogelijke energiebesparende maatregelen staan per bedrijfstak gesorteerd in de Erkende

Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Hierin staan de maatregelen met een

terugverdientijd van 5 jaar of minder. Vergeet hierbij niet het vervangen van oude ventilatoren in

de luchtbehandelingskast of het plaatsen van faseovergangsmaterialen (PCM’s) in de bestaande

systeemplafonds. Wist je dat je op deze maatregelen ook subsidie ontvangt? (EIA, lees er hier

meer over). De adviseurs van Orange Climate helpen je graag aan de juiste maatregelen. 

eLoket RVO

De rapportage voor de informatieplicht verwerk je op het eLoket van RVO.nl. Hiervoor is

eHerkenning niveau 1 nodig (aanvragen van deze toegang kost circa 5 werkdagen).

HULP NODIG BIJ HET VERDUURZAMEN VAN JE BESTAANDE GEBOUW? NEEM VRIJBLIJVEND
CONTACT OP MET DE ADVISEURS VAN RENOVATIE & ONDERHOUD. WE HELPEN JE AAN EEN
ENERGIEZUINIG EN DUURZAAM PAND.

Meer info over de Informatieplicht energiebesparing vind je op de website van RVO. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/
https://www.orangeclimate.com/nl/blog/eia19
https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html
file:///tmp/www.rvo.nl/informatieplicht
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