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Informatieplicht en Erkende Maatregelen
Wat betekent dit voor uw organisatie?

Informatieplicht en erkende maatregelen zijn termen die
steeds vaker worden gebruikt bij de overheid en steeds
meer deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden.
Dit betekent dat deze termen ook steeds belangrijker worden voor het bedrijfsleven en dan vóoral voor het MKB.
Maar, wat houden ze eigenlijk in?
En wat betekent dat concreet voor uw organisatie?

Achtergrondinformatie

De informatieplicht en erkende maatregelen zijn onder
deel van de Wet milieubeheer. Deze wet is de belangrijkste
milieuwet. De wet bestaat sinds 1993 en is in het leven
geroepen om het milieu te beschermen. Een belangrijk
onderdeel van deze wet is energiebesparing. Dit houdt
in dat een organisatie verplicht is om rendabele energie
besparende acties uit te voeren.

Wat heeft dit voor invloed op
uw organisatie?

De informatieplicht houdt in dat organisaties vóór
1 juli 2019 de overheid moeten voorzien van informatie
over welke erkende maatregelen van toepassing zijn op
hun organisatie, welke acties al zijn uitgevoerd en welke
op de planning staan.
De overheid gaat hiervoor een portaal openstellen
waar organisaties zich kunnen melden.

Welke veranderingen zijn er
doorgevoerd? En waarom nu?
De Nederlandse doelstellingen op het
gebied van energie zijn vastgelegd in het
Energieakkoord. We lopen achter op deze
doelstellingen en de politieke druk wordt
groter. Door deze groter wordende druk
wordt er dus meer ingezet op het hand
haven van wettelijke verplichtingen.
Om dat te verwezenlijken worden er
meer ambtenaren ingezet en worden de
verplichtingen aangescherpt.

Over erkende maatregelen

Inmiddels zijn er voor 19 branches erkende
maatregelen ontwikkeld. Dit zijn lijsten met
energiebesparingsacties die rendabel zijn
voor de organisaties binnen die branche.
Een actie is rendabel wanneer de investe
ring binnen 5 jaar is terug verdiend. Voor
elke maatregel die aan die voorwaarde
voldoet, is een organisatie wettelijk verplicht
deze uit te voeren. Deze lijsten worden als
handvat gebruikt door ambtenaren om te
controleren of er aan de wet wordt voldaan.
De handhaving van de Wet milieubeheer
gebeurde tot nu toe altijd op initiatief van de
overheid. Dit gaat echter per 1 juli 2019
veranderen! De informatieplicht komt bij
de organisaties zelf te liggen (omgekeerde
bewijslast).

↑ De Energieplanner is de ideale oplossing

Voor wie is de informatieplicht van toepassing?

De informatieplicht is van toepassing op alle organisaties die jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of meer dan
25.000 m³ gas verbruiken.

Wat moet ik nu doen?

Dé nummer 1 oplossing

Belangrijk is dat organisaties op de hoogte
zijn van de acties die genomen moeten
worden in hun branche. Hieronder is een kort
stappenplan te vinden:

Makkelijk voldoen aan deze veranderingen
kan met de Energieplanner: dé nummer 1
oplossing voor het MKB op het gebied van
energiebesparing.

Stap 1 O
 nder welke branche uit de Wet
milieubeheer valt mijn organisatie?

De Energieplanner biedt zowel een
economisch rendabele, als een duurzame
online oplossing voor grip op de energie
situatie van uw onderneming of instelling.
In de overzichtelijke online omgeving wor
den monitoring en advies gecombineerd
in de vorm van een compleet op maat
gemaakt actieplan. Met de Energieplanner
beheert u zelf het tijdspad van de acties
op basis van investering, besparing, terug
verdientijd en een persoonlijke toelichting.

Stap 2 W
 elke erkende maatregelen gelden
voor deze branche?
Stap 3 W
 elke erkende maatregelen zijn van
toepassing op mijn organisatie?
Stap 4 W
 elke erkende maatregelen zijn al
uitgevoerd in mijn organisatie?
Stap 5 Z
 ijn de overige erkende maatregelen
rendabel voor mijn organisatie?
Stap 6 W
 anneer gaan de overige erkende
maatregelen uitgevoerd worden?

Ook biedt het steun op het gebied van
wet- en regelgeving en maakt het alle
maatregelen die op u van toepassing zijn
inzichtelijk. Hiervoor gebruiken we concrete
en directe acties in plaats van de termino
logie van de Wet milieubeheer.

Voor stap 1 en 2 kan de website van infomil.nl
worden geraadpleegd.

Voorbeelden van Erkende Maatregelen:
• 	Registreren en monitoren van het elektriciteits- en
aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen
en treffen van maatregelen.
• 	Warmte- en koude verlies via buitenmuur beperken.
• 	Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buiten
temperatuur en interne warmtelast.
• 	Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.

Geïnteresseerd?

Voorbeeld:
Geïnstalleerd vermogen
accentverlichting beperken =
Vervang halogeenspots
voor ledspots.

Én, voldoen aan de informatieplicht gaat
met slechts één druk op de knop!

Bel naar: 088 - 01 24 800 of mail naar energiepllanner@sepagreen.nl

