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Nationaal Energieakkoord:
Uitvoeringsagenda 2018
Energiebesparing bij bedrijven krijgt grote impuls
Het afgelopen jaar zijn goede vorderingen gemaakt in energiebesparing
in onder meer de energie-intensieve industrie en in de gebouwde
omgeving. De energiebesparing door de Wet Milieubeheer valt echter nog
tegen. Deze wet verplicht bedrijven besparingsmaatregelen te nemen als
die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De wet is onduidelijk voor
bedrijven en voor inspecteurs lastig te handhaven. Daarom komt er een
betere uitleg over de maatregelen en wordt handhaving gemakkelijker
doordat bedrijven voortaan moeten melden welke maatregelen zij
hebben genomen. Deze informatieplicht helpt inspecteurs om bedrijven
die achterblijven gericht te controleren. Hoewel dit formeel pas in 2019
ingaat, is met het bedrijfsleven en gemeenten afgesproken nu al op deze
manier te gaan werken. Hier wordt 3 miljoen voor vrijgemaakt.
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Wet milieubeheer
• Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.15
• Bedrijven voeren alle energiebesparende maatregelen door met een
terugverdientijd van vijf jaar of minder
• Erkende maatregelen vastgelegd in wetgeving
• Erkende maatregelenlijsten: EML
• Eerste evaluatie EML afgerond

3

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

19 november 2018

ERKENDE MAATREGELENLIJSTEN
• Geen discussie meer over 5 jaar terugverdientijd
• In overeenstemming met branches en marktpartijen

• Clausule voor economische omstandigheden
• Alternatieven met minimaal dezelfde besparing mogelijk
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EML-evaluatie
• Sinds 2013 is toezicht op energiebesparing bij bedrijven sterk
toegenomen
• EML wordt actief gebruikt
• Door EML is toezicht eenvoudiger geworden
• Dankzij EML meer controles bij bedrijven
• EML levert belangrijke bijdrage aan energiebesparing
• Maatregelen in EML schieten tekort
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Actualisatie EML
• Bestaande EML actualiseren
• Actualisatie van de Erkende maatregelen energiebesparing
Uitgevoerd door Blue Terra
• Uitbreiding van het aantal sectoren binnen 19 EML’s
• Aantal maatregelen in sommige sectoren flink toegenomen
• 1 januari 2019 inwerkingtreding
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Informatieplicht EML

• De informatieplicht en het voorstel tot wijziging van artikel 2.15 van
het Activiteitenbesluit milieubeheer
• Ministerraad akkoord

7

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

19 november 2018

Waarom?
• Onvoldoende inzicht in
energiebesparing bij bedrijven

→

Informatie-gestuurde
toezicht en handhaving

• Weinig prioriteit
energiebesparing bij bedrijven

→

Passieve verplichting wordt
actieve verplichting

• Discussie over te nemen
maatregelen

→

Nadere duiding over
terugverdientijdmethodiek,
te gebruiken
randvoorwaarden /
parameters
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Wijziging Activiteitenbesluit Wet milieubeheer
Artikel 2.15 (tekst consultatieversie, kan nog wijzigen)
1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
2. Degene die de inrichting drijft meldt uiterlijk op 1 juli 2019 en
daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag welke
energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
3. Indien niet alle bij ministeriële regeling op de inrichting van toepassing
zijnde aangewezen maatregelen zijn uitgevoerd, wordt in de melding, voor
zover wordt afgeweken van de aangewezen maatregelen, gemotiveerd
aangegeven of er maatregelen zijn getroffen die ten minste een
gelijkwaardig energiebesparend effect hebben als de aangewezen
maatregelen waarvan wordt afgeweken.
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gesteld
aan de melding en de wijze waarop het energiebesparend effect en de
terugverdientijd van energiebesparende maatregelen wordt bepaald.
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Informatieverplichting en
energiebesparingsverplichting
• Naast de bestaande energiebesparingsverplichting nu ook
een informatieverplichting
• Wettelijk moet een bedrijf aan beiden voldoen voor 1 juli 2019
• EML is leidend. Een afwijking daarvan moet worden uitgelegd.
• Het nemen van alternatieve maatregelen bij voldoende
motivering van het energiebesparende effect blijft mogelijk.
• De informatie wordt door bevoegd gezag gebruikt voor
informatie-gestuurde toezicht en handhaving
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Informatieverplichting en
energiebesparingsverplichting
• Een bedrijf voldoet aan informatieplicht door melding en
verstrekken van de verplichte informatie in het registratiesysteem
• Melding betekent niet automatisch dat voldaan wordt aan de
energiebesparingsplicht: comply (EML) or explain
• Een melding hoeft niet beoordeeld te worden door het bevoegd
gezag, maar de informatie wordt gebruikt om prioriteiten te stellen
en kan gebruikt worden om over te gaan tot toezicht of handhaving
• RVO zal helpen een prioritering aan te brengen
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Registratiesysteem
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Wie moeten zich melden?
• Alle bedrijven (op inrichtingenniveau) die meer verbruiken dan 50.000
kWh of 25.000 m³ gasequivalent.
• Uitgezonderd zijn:
– Glastuinbouw (artikel 15.51 WM)
– ETS bedrijven (artikel 16.5 WM)
– Categorie C-bedrijven
• Er wordt gekeken of RVO de MJA3-deelnemers kan aanmelden. Deze
groep wordt al gemonitord op energiebesparing.
• Inrichtingen die auditplichtig zijn onder de EED moeten zich melden,
maar kunnen hun audit gebruiken als onderbouwing voor eventuele
alternatieve maatregelen. Uitstel tot 5 december 2019.
• Bedrijven moeten zich de eerste keer in de periode januari-juni 2019
melden. Op 1 juli 2019 is een bedrijf anders in overtreding van de
informatieplicht.
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Ministeriële Regeling
• Vastleggen terugverdientijdmethodiek
• Vastleggen randvoorwaarden / parameters
– Financieringskosten
– Investeringskosten
– Energiebesparing
• Vastleggen randvoorwaarden voor de informatieplicht
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Resultaatafspraken
Het Rijk maakt prestatieafspraken met:
❑ VNG (namens bevoegd gezag) over de aansluiting van het toezicht
op het registratiesysteem en het bevorderen van informatiegestuurde handhaving op energiebesparing bij bedrijven;
❑ VNO/NCW en MKB-NL over de implementatie van de informatieplicht
binnen branches, bedrijfsverenigingen, parkmanagement, etc.
Voor beide partijen wordt een tijdelijke financieringsregeling opgesteld.
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Communicatie
• Bedrijven uit de doelgroep in beeld bij het bevoegd gezag, RVO of EZK
krijgen een brief waarin de informatieplicht wordt aangekondigd.
Boodschap: vanaf 1 juli 2019 moet voldaan zijn aan de informatieplicht
en de energiebesparingsplicht.
• Het bevoegd gezag is primair verantwoordelijk voor het aanleveren van
een lijst met bedrijven
• De brancheverenigingen betrekken hun achterban
• RVO voert – in samenwerking met MKB-NL – een communicatieplan uit
• RVO vormt de vraagbaak voor ondernemers die informatie willen over de
informatieplicht en/of de energiebesparende maatregelen
• RWS/Infomil is de vraagbaak voor het bevoegd gezag
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Planning
2018
• Consultatie AMvB afgerond
• Voorhang Tweede Kamer
• Actualisatie EML afgerond
• MR geschreven
• Communicatie begonnen

januari 2019
• Geactualiseerde EML van
kracht
• Registratiesysteem
operationeel
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juli 2019
AMvB van kracht
MR van kracht
100.000 bedrijven moeten
informatie verstrekt hebben.

“Ik ben heel blij dat
de doelen van het
Energieakkoord
weer binnen bereik
komen. Dat hebben
we ook wel nodig,
want het
Klimaatakkoord
bouwt hier op voort.
Alle inzet is nodig,
want eenvoudig
wordt het niet.”
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