
• Wattjemoetweten.nl

• Een campagne van MKB-Nederland, gericht op ondernemers over de 
aanscherping van de Wet milieubeheer.

• Er is sinds 1 juli jl ook een actieve rol gevraagd van de ondernemer:
• De Informatieplicht energiebesparing.

Boodschap komende tijd: Heb je nog niet gerapporteerd, doe het dan alsnog!!



• Verbruikt het bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan is het 
verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat is de 
energiebesparingsplicht.

• Vanaf 1 juli 2019 is daar nog een wettelijke verplichting bijgekomen. Men moet 
de uitgevoerde maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO. Dat is de 
Informatieplicht Energiebesparing.



• Informatieplicht Energiebesparing.
• Inmiddels bijna 30.000 ingeschreven in register, fraai resultaat na 3 maanden 

campagne.

• Campagne doorzetten tot zomer 2020.

• Samenwerken met branches, regio’s, lokaal, partners, RVO en in nauwe 
afstemming met EZK.

Boodschap komende tijd: Heb je nog niet gerapporteerd, doe het dan alsnog!!



• Check of jij binnen de wet valt via het

• Stappenplan Informatieplicht (op o.a. wattjemoetweten.nl)
• Hiervoor is nodig:

→ Overzicht jaarlijks energieverbruik 
(jaarrekening of maandelijkse afschriften van je energieleverancier)

• Na de check via het stappenplan weet de ondernemer of het bedrijf 
onder de Informatieplicht valt of niet

http://www.wattjemoetweten.nl/stappenplan-informatieplicht/


• Dan zijn er de volgende opties:
• Er is geen informatieplicht, maar er kan wel degelijk energie bespaart worden. 

Dat is dan een ‘vrijwillige’ , maar wel nuttige actie. Laat je informeren!

• Er is informatieplicht:

Ga verder met de stappen:

• Bepaal Erkende Maatregelenlijst (overzicht verplichte maatregelen)

• Vraag eHerkenning aan

• Rapporteer in het eLoket van RVO
• Rapporteer per vestiging de energiebesparende maatregelen die je hebt genomen.

• Klaar? Dan voldoe je aan de Informatieplicht!



• En dan?
• De gemeente of omgevingsdienst bekijkt de rapportage in het eLoket. Zij 

bepalen of je voldoende energiebesparende maatregelen hebt genomen. 
Mogelijk volgt er een controle.



• Hoe nuttig is een energie-onderzoek (door intern onderzoek of 
externe adviseur).

→Bieden inzicht in energieverbruik

→Geven aan welke maatregelen (al dan niet gekoppeld aan EML) je kunt nemen 

→Geven aan of je aan EML hebt voldaan

→Sommige brancheverenigingen/regio’s hebben eigen scanmethodiek of vaste 
adviseurs



• Na 1 juli jl rol gemeenten, omgevingsdiensten → milieuhandhaving 
nieuwe fase.

• Controle of ondernemers voldoen aan twee onderdelen van de Wet 
Milieubeheer: 
• de informatieplicht energiebesparing 

• de energiebesparingsplicht (nemen van EML maatregelen). 



Inzet Omgevings (milieu) diensten:
Voorgesteld wordt de handhavingsrichtlijn zoals opgesteld door de rijksoverheid te volgen.

• Ondernemers die zich (nog) niet hebben gemeld zoeken en aansporen dat snel te doen

• Ondernemers die al actief zijn met uitvoeren EML maatregelen niet actief benaderen, wel 
(communicatief) steunen naar vervolgacties/maatregelen

• Ondernemers die een inhaalslag moeten maken actief van informatie voorzien. Helpen een 
planning te maken. Vinger aan de pols houden, vervolggesprek en afspraken

• Ondernemers die zich niet melden of geen maatregelen willen nemen; deze groep kan door 
middel van het opleggen van een dwangsom en of – in later stadium een rechterlijke uitspraak -
gedwongen worden mee te werken aan het uitvoeren van de wet.



• Wattjemoetweten.nl campagne wordt verlengd tot zomer 2020

• Ondernemers stimuleren zich te melden 

• Ondernemers stimuleren energiebesparings maatregelen te nemen

• Ondernemers stimuleren gebruik te maken van externe 
hulp(middelen) voor kennis 

• Ondernemers stimuleren gebruik te maken van steun bij uitvoering 
van maatregelen, via branche/regio of anderszins



• Let op: waar loopt de ondernemer tegenaan? Heel veel vragen!
• Wat moet ik precies doen?

• Hoe moet ik het doen?

• Wanneer moet ik het doen?

• Wat kost het allemaal?

• Kan het goedkoper?

• Wie kan me helpen?

• En dat is allemaal geen core business


