
 

 

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen 

(CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 

aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. In 2019 verandert 

deze wet: naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er ook een informatieplicht. 

Met de informatieplicht willen overheid en bedrijfsleven samen als ondertekenaars van het 

Energieakkoord de energiebesparing bij bedrijven en instellingen versnellen. Zo krijgt de transitie 

naar een CO2-neutrale energiehuishouding een flinke impuls. 

Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende 

maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst 

energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een 

terugverdientijd van vijf jaar of minder. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de vier jaar uw 

bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in uw inrichting. Voor de rapportage van 

de informatieplicht is vanaf eind februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar. 

Door de maatregelen te treffen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) 

kunt u aan deze verplichting voldoen. Deze lijsten bevatten voor 19 bedrijfstakken 

energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 

U kunt invulling geven aan deze energiebesparingsplicht door het uitvoeren van één van deze  

3 mogelijkheden: 

1. U neemt alle maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder 

U neemt binnen uw bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die voor uw organisatie 

een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u 

hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht. 

 

2. U neemt alle van toepassing zijnde EML maatregelen 

Heeft uw bedrijf of instelling alle toepasselijke erkende maatregelen voor uw bedrijfstak genomen? 

Dan voldoet u in principe aan de wettelijke energiebesparingseisen. 

 

3. U neemt een deel van de van toepassing zijnde EML maatregelen 

Neemt uw bedrijf of de instelling een deel van de toepasselijke erkende maatregelen voor haar 

bedrijfstak? Voor elke toepasselijke erkende maatregel die u niet neemt, moet u een gelijkwaardige 

of betere alternatieve maatregel nemen. Met de alternatieve maatregel moet u net zo veel of meer 

energie besparen als de erkende maatregel. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u 

hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht. 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/informatieplicht-voor-bedrijven-en-instellingen/erkende
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/informatieplicht-voor-bedrijven-en-instellingen/erkende


 

 

Was u al bezig met het nemen van energiebesparende maatregelen? U hoeft een eerder genomen 

erkende maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere maatregel op de lijst staat. Daar 

zorgen de opgenomen randvoorwaarden en de uitgangssituatie in de nieuwe EML voor. 

 

Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als 

energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van 

energieverbruik. 

 

Voor de energiebesparingsplicht gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende 

technieken, zoals isoleren van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het gaat om 

maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/ of m3 aardgas(equivalenten) verminderen. 

 

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke 

energiebesparingsplicht én de informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw 

bedrijf of instelling is gevestigd. Het bevoegd gezag kan haar handhaving- en toezichtstaken aan 

een omgevingsdienst hebben gedelegeerd. Bij grote, complexe bedrijven is de provincie veelal het 

bevoegd gezag. 

 

 

  

 

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de 

Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen 

voor zowel lidstaten als bedrijven. 

 

Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering 

van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft de kostenbatenanalyse bij 

nieuwbouw en renovatie van grotere stookinstallaties. 

 

De energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak met als doel informatie te verzamelen 

over het actuele energieverbruik van een onderneming. De energie-audit geeft een gedetailleerd 

overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming.  

 

Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte (inclusief deelnemingen van of in 

partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Of heeft de onderneming een jaaromzet 

van € 50 miljoen of meer ÉN een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief 

deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Dan is de energie-

audit mogelijk op u van toepassing. 

 

 

Utiliteitsgebouwen die na 2020 worden opgeleverd moeten bijna energieneutraal zijn: Bijna 

EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). 

 

 



 

 

Neem direct contact op met ing. E.E.P.M. (Erwin) van der Linden AA 

subsidie adviseur bij HLB Van Daal in Gemert. 

De energieprestatie van deze gebouwen wordt straks op 3 criteria beoordeeld:  

• BENG 1: Energiebehoefte 

• BENG 2: Primair fossiel energieverbruik 

• BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie 

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit 

betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u 

het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het 

Bouwbesluit. 

 

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het 

bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat. 

 

Uitzonderingen waarvoor de verplichting niet geldt: 

• Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie) 

• Monumenten (Rijk/provincie/gemeente). Beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier 

      niet toe 

• Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden 

 

Als subsidieadviseur van HLB Van Daal kan ik klanten bijstaan bij het voldoen aan de 

informatieplicht en behulpzaam zijn bij de te nemen maatregelen en de eventuele subsidie 

mogelijkheden daarvan.  
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