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Je doet
al meer dan
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Vanaf 1 juli aanstaande geldt de Informatie

plicht Energiebesparing. Dat betekent dat zo’n

125.000 mkb-bedrijven vóór die datum moeten
rapporteren welke energiebesparende maat
regelen zij hebben genomen. Als je tot die

bedrijven behoort, dan moet je nu echt aan
de slag. Tegelijkertijd weet ik, ook uit eigen

ervaring, dat veel ondernemers in het verleden
al heel wat maatregelen hebben genomen.
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het kon. Vaak doe je dus al meer aan energie
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Zo helpt je branche
vereniging je verder

gaan melden.
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De energiedoelstellingen zijn niet nieuw, maar

het Klimaatakkoord functioneert wel als een extra aanjager. Het is voor onder

nemers ook een logische stap om aandacht te besteden aan energiebesparing,
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want wanneer je kosten en opbrengsten tegen elkaar afzet, tekent zich een

gunstig plaatje af. Deze investeringen verdienen zichzelf snel terug, vaak al binnen

Wil jij weten of jouw bedrijf onder de Informatieplicht Energiebesparing valt en
of je nog aanvullende maatregelen moet nemen? Daarvoor is een handige tool

regelen waaraan je misschien nog niet hebt gedacht. In dit magazine lees je er
alles over. En bezoek ook de website WATTjemoetweten.nl.
Succes!

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland
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Stappenplan
Voldoen aan de
Informatieplicht

Copyright © 2019:
Zet- en drukfouten voorbehouden.
Bij het samenstellen van dit
magazine is de grootste zorg
besteed aan de juistheid van de
hierin opgenomen informatie.
MKB-Nederland is niet verantwoor
delijk voor enige onjuist verstrekte
informatie in dit magazine.
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vijf jaar. Doe je het niet voor het klimaat, doe het dan vanuit ondernemerschap.

er binnen jouw bedrijf al is gebeurd, maar krijg je ook concrete tips voor maat
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Interview
“Neem maatregelen
bij je verbouwing”

besparing dan je denkt; nu moet je dat alleen

beschikbaar die daartoe de juiste vragen stelt. Zo kun je gemakkelijk checken wat
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is de Informatieplicht
Energiebesparing?
Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas(equivalent)?
Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke
verplichting bij. Je moet namelijk vóór die datum rapporteren in het eLoket van RVO
welke maatregelen je hebt genomen.

WATT is de Informatieplicht?

De Informatieplicht Energiebesparing is
een uitbreiding van de Wet milieubeheer,
die sinds 1993 van kracht is. Daarin is
vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald
energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit
of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maat
regelen moeten nemen om energie te
besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook
verplicht om de genomen maatregelen
te rapporteren. Dat is de Informatieplicht
Energiebesparing.

Ondernemers staan niet alleen in hun inspanningen
om het energieverbruik terug te dringen.
Om jou goed te informeren over de Informatieplicht
Energiebesparing werken brancheorganisaties
en regionale ondernemersorganisaties samen.

Investeringen terugverdienen

Het doel van de Informatieplicht is dat
MKB-bedrijven bewuster omgaan met
energie. Dat kan al met simpele maat
regelen, maar soms zijn grotere ingrepen
nodig. De stelregel is dat die maatregelen
zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen.
Je investeert dan dus op een kosten
neutrale manier in een meer duurzame
en zuinige bedrijfsvoering.

Erkende maatregelen

Om makkelijker aan de energiebesparings
verplichting te voldoen, is vanaf 2015 voor
negentien bedrijfstakken een ‘Erkende
Maatregelenlijst’ (EML) opgesteld. Valt jouw
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bedrijf binnen een van die bedrijfstakken?
Dan kun je de erkende maatregelen nemen
die voor jouw bedrijf van toepassing zijn.
Je voldoet dan automatisch aan de
energiebesparingsverplichting. De EML
geeft je dus meer houvast.
Heeft jouw branche geen EML? Dan kun
je in het eLoket de lijst ‘bedrijfstak zonder
EML’ kiezen en vervolgens de EML kiezen
die het meest voor jou van toepassing is.
Het is aan het bevoegd gezag om te
bepalen of je hiermee v oldoet aan de
energiebesparingsplicht.

JOUW
VERENIGING
HELPT JE
VERDER

Download de EML
voor jouw bedrijf:
wattjemoetweten.nl/eml

Ondernemers die bij een organisatie aangesloten
zijn, kunnen daar terecht voor advies. Er worden
bijvoorbeeld regelmatig informatiebijeenkomsten
over dit thema georganiseerd. Sommige organisaties
bieden ook energiescans aan. Hiermee krijg je snel
inzicht in de mogelijke energiebesparingen, en in de
te verwachten opbrengsten en kosten. Indien er voor
jouw bedrijfstak een lijst met erkende maatregelen
(EML) beschikbaar is, dan kan jouw branche- of
regionale organisatie je daarover informeren.

WATT als jouw brancheorganisatie of
regionale organisatie er niet tussen staat?

Ben je niet aangesloten bij een branche- of regionale
organisatie? Of staat jouw ondernemersvereniging
niet in het overzicht (p. 19)? Dan kun je daar in de
meeste gevallen terecht voor informatie en advies
over de Informatieplicht Energiebesparing.
Mocht je geen gehoor vinden, dan helpt RVO je
graag verder met aanvullende informatie en met de
maatregelen die je kunt nemen.

Ben je niet aangesloten bij een
vereniging? Bel RVO voor meer
informatie over de Informatieplicht
Energiebesparing: 088 042 42 42.
je moet weten
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Interview

“Energiebesparing
moet wel h
 aalbaar zijn”
Jan Lenters is mede-eigenaar van Auto Combi: een universeel autobedrijf te Hardenberg,
dat ook over een wasstraat beschikt. Energiebesparing en milieuvriendelijk werken zijn
uitgegroeid tot een vast onderdeel van zijn bedrijfsvoering. En dat is zeker niet alleen om
ideële redenen, legt Jan uit.

Haalbare kaart

“Wij gebruiken al jaren groene stroom
en zijn ook in het bezit van het Keurmerk
MVO. Werktechnisch zijn wij al langer
gewend aan strenge milieueisen. Toen wij
in 2007 een nieuw pand bouwden, hebben
wij duurzame voorbereidingen getroffen
die destijds vooruitstrevend waren. Wij
legden bijvoorbeeld alvast vloerverwarming
aan, voor de mogelijke installatie van een
warmtepomp. Nu, ruim tien jaar later,
nemen we de vervolgstappen om uit
eindelijk energieneutraal te kunnen
werken. Alle lampen worden vervangen
door ledverlichting en we plaatsen 820
zonnepanelen op het dak. Daarmee
wekken wij jaarlijks zo’n 220.000 kW aan
stroom op en dat is 40.000 kW meer dan
wij verbruiken. Als ik daar nu de warmte
pomp op kan laten draaien, dan verkort

ik de terugverdientijd van zo’n pomp en
is de cirkel rond. Want energiebesparing
is ontegenzeglijk belangrijk voor het
milieu, maar het moet ook haalbaar zijn.”

Waardering van klanten

“Als ondernemer kijk je uiteraard niet
alleen naar het milieu, maar ook naar de
kostenbesparingen die je met dit soort
maatregelen kunt realiseren. Bovendien
zijn er diverse subsidiemogelijkheden
waarop je aanspraak kunt maken, zoals
de SDE subsidie. Toch zie ik de voordelen
in een breder perspectief dan alleen het
financiële. Ik merk dat klanten het ook
waarderen wanneer je je maatschappelijke
verantwoordelijkheid neemt. Het straalt
af op ons imago en dat gaat zelfs over de
prijs heen. Wie goed doet, goed ontmoet,
zeg ik altijd maar.”

Gezonde marktwerking

Als ondernemer kijk
je niet alleen naar het
milieu maar ook naar
de kostenbesparing
6
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“Dat ondernemers nu moeten rapporteren
welke energiemaatregelen zij hebben
genomen, vind ik wel een goed ding.
Natuurlijk, het moet ons wel makkelijk
worden gemaakt om die informatie aan
de RVO te verschaffen, maar ik denk dat
dat wel losloopt. Ik vind: als je het doet,

moet je het met z’n allen doen. In onze
branche heb je ook nog partijen die de
regels aan hun laars lappen en anderen
daarvoor laten opdraaien. Daarmee creëer
je een oneerlijke concurrentiepositie, en
ik denk dat de Informatieplicht Energie
besparing daarin een schifting gaat
aanbrengen. Wie doet nog niks aan
energiebesparing en wie loopt voorop:
het wordt dan tenminste duidelijk hoe
de vlag erbij hangt.”

Andere tijden

“De BOVAG, waarvan ik in het OAB bestuur
zit, is partner van WATTjemoetweten.nl.
We hebben bijvoorbeeld goed gekeken
welke energiebesparende maatregelen
voor onze branche effectief en haalbaar
zijn. Ik zit iets dichter bij het vuur, maar
heel veel ondernemers zijn nog helemaal
niet op de hoogte van wat de Informatie
plicht Energiebesparing inhoudt. Daarom
wordt er vanuit de BOVAG een helpdesk
ingericht voor mensen die vastlopen
of vragen hebben. Verduurzaming is
onontkoombaar. Er komt gewoon een
andere tijd aan met een ander energie
verbruik. Daar kun je je maar beter
vroegtijdig op voorbereiden.”

je moet weten
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Veelgestelde vragen

betekent het voor
mijn bedrijf?

Moet de huurder of de verhuurder
aan de informatieplicht voldoen?
De Informatieplicht geldt voor ‘de drijver van de inrichting’.
Dit kan zowel de eigenaar/verhuurder zijn als de huurder.
In het merendeel van de gevallen moet de huurder van
het gebouw de rapportage indienen. Dit als de Wm-
inrichting één gebouw met één huurder betreft.

De Informatieplicht Energiebesparing is alleen van toepassing op bedrijven en

instellingen met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of
25.000 m³ aardgas(equivalent). Valt jouw bedrijf binnen die doelgroep, dan moet je
vóór 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen.
MKB-Nederland helpt ondernemers door informatieverstrekking en met een handig
stappenplan om te bepalen of de Informatieplicht op jouw bedrijf van toepassing is.
Stappenplan Informatieplicht

Er is een eenvoudige online tool om te
bepalen of de Informatieplicht op jouw
bedrijf van toepassing is: het Stappenplan
Informatieplicht. Vul de vragen in en je
weet binnen vijf minuten of jouw bedrijf
binnen deze regeling valt. Om het
stappenplan te doorlopen, moet je weten
wat jouw jaarlijkse energieverbruik is,
uitgesplitst in elektriciteits- en aardgas
verbruik en/of het verbruik van aardgas
equivalenten. Je kunt dit vinden op je
jaarrekening of bepalen aan de hand van
je maandelijkse afschriften. Ga je daarna
over op de daadwerkelijke rapportage,
dan moet je ook nog andere informatie
bij de hand hebben.

Uitzonderingen

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van
de Informatieplicht. Zij hoeven dus ook
niet de door hen getroffen maatregelen
te rapporteren. Dit zijn:
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• Bedrijven of instellingen die per jaar
minder gebruiken dan 50.000 kWh én
25.000 m³ aardgas(equivalent);
• Bedrijven of instellingen waarvan alle 
Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen
aan het (Europese emissiehandelssysteem
(EU ETS).
• Glastuinbouwbedrijven die deelnemen
aan het CO2-vereveningssysteem.
• Bedrijven of instellingen waarvan alle
Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen
aan het convenant Meerjarenafspraken
energie-efficiëntie (MJA3).
• Wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die
een omgevingsvergunning milieu hebben.

Let op: voor bedrijven die
auditplichtig zijn onder de
Europese Energie-Efficiency
Richtlijn (EED) geldt dus wél de
Informatieplicht, maar voor hen
is de rapportagedeadline
gesteld op 5 december 2019.

nu?
Check met het
Stappenplan of
jij onder de
Informatieplicht valt:
wattjemoetweten.nl/
stappenplan

Begin meteen
met de rapportage
in het eLoket:
mijn.rvo.nl/eloket/
login-start.html

Als er meerdere huurders in een kantoorgebouw
(de ‘Wm-inrichting’), bijvoorbeeld een bedrijfsverzamel
gebouw, zijn, is het gebruikelijk dat de gebouweigenaar
als drijver van de Wm-inrichting wordt gezien. De eigenaar
is degene die het mogelijk maakt dat activiteiten in het
gebouw plaatsvinden; eenhuurder kan alleen van het
gebouw gebruik maken als hij een contract heeft met
de eigenaar.
Voorbeeld: Een bijzondere situatie van één gebouw
met meerdere gebruikers is een winkelcentrum.
Dit omdat de winkels in het centrum heel verschillend
van aard kunnen zijn. Bij een winkelcentrum met
meerdere gebruikers richt het bevoegd gezag zich
voor de winkels tot de individuele gebruikers daarvan.
Voor de collectieve voorzieningen richt het bevoegd
gezag zich tot de eigenaar van het complex.
Met vragen over het begrip Wm-inrichting in uw
specifieke omstandigheden in uw geval kunt u terecht
bij uw lokale bevoegd gezag.

Staat jouw vraag hier niet tussen?
Ga naar pagina 18 voor meer
veelgestelde vragen of ga naar
wattjemoetweten.nl/faq

Moet de huurder of de verhuurder
de energiebesparende maatregelen
nemen?
Eén gebouw met één gebruiker

Als de huurder door het bevoegd gezag wordt aangesproken
op de energiebesparende maatregelen in een gebouw dat
niet in eigendom is, dan treedt de gebruiker in overleg
met de eigenaar. De maatregelen waarvoor de huurder
verantwoordelijk is worden door de huurder genomen.
Aan energiebesparende maatregelen die alleen genomen
kunnen worden met toestemming van de eigenaar kan in
de rapportage voor de informatieplicht energiebesparing
een termijn worden gekoppeld, die het bevoegd gezag
eventueel met maatwerk kan vastleggen.
Mocht uit correspondentie blijken dat de eigenaar niet
bereid is om in te stemmen met – of te investeren in – de
energiebesparende maatregelen, dan kan het bevoegd
gezag zich (mede) richten tot de eigenaar, die de over
treding kan opheffen.

Kantoorgebouw met meerdere gebruikers

In principe voert de verhuurder van het kantoorgebouw
de energiebesparende maatregelen uit. Mocht vanwege
onderliggende contracten het niet in de macht liggen van de
eigenaar om alle maatregelen te nemen, dan treedt deze in
overleg met de huurders. Mochten de huurders niet bereid
zijn om mee te werken aan het realiseren van de maatregelen
– en als dat blijkt uit de gevoerde c orrespondentie – dan kan
het bevoegd gezag zich (mede) richten tot de individuele
huurder die de overtreding kan opheffen.
In de rapportage voor de informatieplicht kan bij energie
besparende maatregelen waar de eigenaar geen zeggen
schap over heeft een termijn worden gekoppeld, die het
bevoegd gezag eventueel met maatwerk kan vastleggen.

je moet weten
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“Neem
besparende
maatregelen
bij je
verbouwing”
Björn van Koppen is eigenaar van een
ambachtelijke speciaalslagerij in Naaldwijk.
Hij had nog nooit van de Informatieplicht
Energiebesparing gehoord, maar dat wil
niet zeggen dat duurzaamheid voor hem
geen item is. Integendeel: toen hij een jaar
geleden de zaak verbouwde, dacht hij
goed na over slimme energiebesparingen.

Interview

Steeds een stap verder

“Het grappige is”, vertelt Björn, “dat ik
zeventien jaar geleden, bij mijn eerste
businessplan, mijzelf al de vraag stelde
hoe ik duurzaamheid in een ondernemend
vat kon gieten. Veel van de verbeteringen
die ik toen aanbracht, zijn nu alweer
volstrekt normaal, zoals afvalscheiding en
een HR-ketel. Ten tijde van de verbouwing
wilde ik weer een stap verder gaan. Er
kwamen koelmotoren op het dak om de
warmteafvoer te reguleren en hotfill-boilers.

 uurzaamheid en
d
energiebesparing een
verantwoordelijkheid
voor iedereen
Met de dakisolatie trof ik alvast de
voorbereidingen voor zonnepanelen.
We schaften een combikast aan waarin
we onze ambachtelijke vleesproducten
zowel kunnen koken als roken. Ook bij
de andere nieuwe apparatuur, zoals de
vaatwasmachines en de snijapparaten,
hebben we gelet op energiezuinigheid.”

Slimme verbeteringen

“Ik denk dat sommige ondernemers
terugschrikken voor de investeringen,
maar heel veel zaken zijn gemakkelijk op
te lossen. Ledverlichting verdienen wij
bijvoorbeeld aan alle kanten terug,
omdat het niet alleen scheelt in de energie
kosten, maar ook in de warmteafgifte.
Afdekkappen voor de toonbank zorgen
ervoor dat de koeling geen overuren
draait. Om diezelfde reden hebben we
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ook bewust gekozen voor een gesloten
salademeubel, waar de klanten aan de
voorkant het deurtje kunnen openen om
salades te scheppen, terwijl wij aan de
achterkant zorgen voor verse aanvoer.
Het lijkt nu misschien vanzelfsprekend,
maar ik denk dat dit soort slimme ver
beteringen nog door veel ondernemers
worden vergeten.”

Simpele rekensom

“In mijn visie zijn duurzaamheid en energie
besparing een verantwoordelijkheid voor
iedereen. De aanschaf kan soms een
heikel punt zijn, maar met een simpele
rekensom weet je al snel in hoeveel tijd
je die investering kunt terugverdienen.
Bovendien zijn er diverse subsidie
mogelijkheden. Volgens mij gaat het erom
dat je er als ondernemer in ieder geval
over nadenkt en dan voor jouw bedrijf de
juiste keuzes maakt. In mijn geval was
een warmteterugwinsysteem bijvoorbeeld
nog niet haalbaar. De investering was te
groot en de warmtepomp vergde ook te
veel ruimte. Dat doe ik nu dus niet, maar
voor de zonnepanelen op het platte dak
ben ik al hard aan het sparen.”

Branchevereniging

En dan nu die Informatieplicht Energie
besparing. Hoe gaat Björn zich daarin
verdiepen? “Ik heb geen idee wat het
precies inhoudt, maar ik denk dat de
branchevereniging KNS (Koninklijke
Nederlandse Slagers) daarin veel kan
betekenen. Bijna alle ambachtelijke slagers
zijn daarbij aangesloten en onderhouden
goede contacten, ook onderling. Toevallig
ben ik zelf net gestart met een YouTube-
kanaal. Misschien is het een leuk onderwerp
voor een vlog en kan ik mijn concollega’s
inspireren met tips en adviezen.”

je moet weten
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In 4 stappen
voldoen aan de
Informatieplicht
Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf
50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas?
Dan ben je verplicht om energiebesparende
maatregelen te nemen. Per 1 juli 2019 komt
daar nog een wettelijke verplichting bij.
Vóór die datum moet je de uitgevoerde
maatregelen rapporteren in het eLoket van
RVO. Dat is de Informatieplicht Energie
besparing. WATT betekent dit voor jouw
bedrijf? Je leest het in deze infographic.

1

WATT heb
ik hiervoor
nodig?

Doe de
check

Jouw jaarlijkse
energieverbruik;
deze vind je op
de jaarrekening of
maandelijkse
afschriften van
je energieleverancier.

Bepaal eerst of jouw bedrijf
een energiebesparings- en Informatieplicht
heeft. Dat doe je via het Stappenplan
Informatieplicht, een eenvoudige tool van RVO.
Je vindt het stappenplan op
WATTjemoetweten.nl.

Je hebt geen Informatieplicht
Dan kun je natuurlijk nog steeds energie
besparen. Ga naar www.energiecentrum.nl
voor bruikbare tips en adviezen.

Log in op het eLoket van RVO
en rapporteer de erkende maatregelen
die je hebt genomen. Heb je andere
energiebesparende maatregelen
genomen? Ook die kun je hier invoeren.

Je hebt wel een
Informatieplicht
Ga verder met de
volgende stap.

Rapporteer
in het eLoket
van RVO

4

2

Raadpleeg jouw
Erkende
Maatregelenlijst

Vraag eHerkenning aan

RVO eLoket
EHerkenning

DigiD

Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te
voldoen, is voor negentien bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst
(EML) opgesteld. Voer je deze maatregelen door in jouw bedrijf?
Dan voldoe je automatisch aan de energiebesparingsverplichting.
Op WATTjemoetweten.nl staat een overzicht van alle EML’s.

RVO.nl-account

Om in te loggen op het eLoket van RVO heb je een
eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag deze op tijd aan als
je deze nog niet hebt, want het duurt circa 5 werkdagen en er
zijn kosten aan verbonden, variërend van 5 tot 20 euro per jaar.

3

RVO eLoket
EHerkenning

DigiD

RVO.nl-account

Het belangrijkste is dat je snel aan de slag gaat. Voor een antwoord op
veel gestelde vragen, het Stappenplan Informatieplicht en heel veel
informatie ga je naar: WATTjemoetweten.nl
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Interview

Henk-Jan Bodenstaff heeft samen
met zijn broer een tuincentrum in
Smilde. Ook toen energiebesparing
nog niet verplicht was, had het voor
hen al prioriteit. Voorheen was het
namelijk een droogbloemenbedrijf
en daardoor liep de gasrekening
maandelijks enorm op. Om die kosten
te drukken, stapten de gebroeders
Bodenstaff twintig jaar geleden al
over op een zogenoemde pelletketel.
Het leidde tot een aanzienlijke
besparing van 25 tot 35 procent.  

“Pelletketel
bespaart
ons tot
35 procent gas”

Belangrijk voor de branche
Van het gas af

Henk-Jan is nog steeds blij met de
investering van toen. “Wij zijn al zo’n
twintig jaar van het gas af. De pelletketel
is een houtgestookte centrale verwarming,
waarvoor de brandstof bestaat uit kleine
korrels geperst afvalhout. In het begin
hebben we ook nog geëxperimenteerd
met het stoken van gewoon hout, maar
dat bleek veel te arbeidsintensief.
De pelletkorrels hebben een veel hogere
verbrandingswaarde en geven totaal
geen uitstoot. Dankzij de stoffilter zie je
niet eens witte rook. Inmiddels zijn we
aan onze vierde ketel toe en die voldoet
aan alle eisen voor een schone, efficiënte
en milieuvriendelijke verbranding. In
combinatie met de vloerverwarming, die
we tien jaar geleden aanbrachten, levert
dit ons een gigantische besparing op.”

Kantelpunt

“Besparen is natuurlijk belangrijk, maar
duurzaamheid speelt ook een rol. We
hebben zonnepanelen geïnstalleerd om
zelfvoorzienend te zijn en die verdienen
zich in zeven à acht jaar terug. Voor de
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pelletkachel ligt dat kantelpunt zelfs al
bij vijf jaar. Voor de verlichting die langer
dan drie uur brandt, zijn we overgestapt
op led en voor de waterwinning maken
we gebruik van regenwater. We houden
onze ogen open voor innovaties op dit
gebied. Ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd
wat waterstof straks kan betekenen voor
ons transport en de logistiek, maar dat is
nu nog toekomstmuziek. Eigenlijk maak
je binnen de bestaande mogelijkheden
iedere keer opnieuw een kosten-baten
analyse om jouw keuze te onderbouwen.
Ik denk dat menig ondernemer verrast
zou zijn wanneer hij die berekening op
zijn eigen bedrijfsvoering loslaat.”

“De Informatieplicht Energiebesparing?
Daar heb ik wel eens iets over gelezen,
maar ik weet nog niet wat er voor 1 juli
2019 moet gebeuren. Ik denk wel dat
energiebesparing in onze branche een
belangrijk item is. We hebben allemaal

Besparen is n
 atuurlijk
belangrijk, maar
duurzaamheid speelt
ook een rol
grote bedrijfspanden en die wil je toch
lekker op temperatuur houden.
De branchevereniging voor tuincentra
is een overzichtelijke club, waar we

elkaar allemaal tegenkomen. Maandag
geven zij bijvoorbeeld een training over
gewasbescherming en -bemesting.
Ik ga ervanuit dat zij dat ook met dit
thema kunnen doen, zodat ik tijdig weet
of de Informatieplicht Energiebesparing
op mijn bedrijf van toepassing is en wat
ik daarvoor moet doen.”

je moet weten
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Interview

“Verduurzaming is 
nodig om te overleven”
Anna van Puijenbroek is CEO van HAVEP, een familiebedrijf te Goirle dat
gespecialiseerd is in werkkleding voor met name bouw en industrie. Verduurzaming
heeft binnen HAVEP altijd veel prioriteit gehad. Dat is niet alleen wenselijk, maar
echt noodzakelijk om als bedrijf te overleven, stelt Anna.

Holistische visie

“Duurzaamheid is sterk verweven met
onze filosofie. Vanuit de familie is daar
van oudsher veel belangstelling voor.
Het scheelt misschien ook dat wij midden
in de natuur gevestigd zijn. Dan ben je
je meer bewust van de impact die het
bedrijf heeft op zijn omgeving. Wij hebben
een holistische visie op verduurzaming
en voeren dit door over de hele keten,
over alle producten en processen. Onze
aandeelhouders staan daar ook achter.
Wij krijgen niet de handjes op elkaar als
we alleen financieel goed presteren.
De KPI’s met betrekking tot duurzaam
heid worden even kritisch gemeten en
gewaardeerd.”

Onze medewerkers
zijn vergroeid geraakt
met de filosofie van
verduurzaming
16
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Warmte delen

“Op het gebied van energiebesparing
hebben wij fors geïnvesteerd in een
duurzame verwarming van onze gebouwen.
Wij hebben een houtverbrandingsoven,
en omdat deze doorgaans meer warmte
produceert dan wij nodig hebben, is die
deels aangesloten op de verwarming
van het naburige v erzorgingshuis.
Duurzaamheid gaat n
 amelijk ook over
delen en samen participeren, en dit is
daar een mooi voorbeeld van. De hout
snippers komen uit het bos hierachter en
dankzij een aanplantingsplan is het een
CO2-neutraal proces.”

Bottom-up

“Een andere belangrijke maatregel is
het zonnepanelenveld op ons dak.
Met maar liefst 1.200 panelen wekken wij
een groot deel van de benodigde stroom
zelf op. Uiteraard hebben we ook goed
gekeken naar de isolatie, zodat er zo min
mogelijk warmte weglekt. Vrijwel overal
hebben we nu ledverlichting en verspreid
over het terrein vind je de laadpalen voor

ons elektrische wagenpark. Het mooie is
dat die initiatieven ook van onderop tot
stand komen. Onze medewerkers zijn
vergroeid geraakt met de filosofie van
verduurzaming en dat werkt veel beter
dan wanneer je het van bovenaf oplegt.”

Aanpassen om te overleven

“Wij vallen binnen de doelgroep waar
voor de Informatieplicht Energiebesparing
geldt. Onze organisatie was daar al op
voorbereid, met rapportagesystemen die
meetbaar maken wat duurzaamheid ons
kost en oplevert. In de toekomst zal er
nog veel meer van dit soort wetgeving
komen, dus om te overleven, kun je je
maar beter aanpassen voordat het daad
werkelijk gebeurt. Dat is puur de theorie
van Darwin. Ik begrijp heel goed dat het
voor sommige bedrijven moeilijk is om
de investeringen te dragen, maar op de
langere termijn zijn dit soort maatregelen
kostenbesparend. Ondernemers die
daarin geen enkele verantwoordelijkheid
nemen, verdienen eerlijk gezegd een
draai om hun oren.”

je moet weten
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Partners
Veelgestelde vragen

Als er al een eHerkenningsmiddel wordt gebruikt in de
organisatie, kun je twee dingen doen 1) een nieuwe
eHerkenning niveau 1 aanvragen of 2) nagaan of er intern
een beheerder is die jou kan machtigen. Je kunt ook een
intermediair machtigen om voor jouw bedrijf te rapporteren
in het eLoket.

WATT heb ik nodig om te
rapporteren in het eLoket van RVO?

Om te rapporteren in het eLoket moet je de volgende
gegevens bij de hand hebben:
• eHerkenningsmiddel, met b
 ijbehorende login-gegevens
(gebruikersnaam en wachtwoord)
• Adresgegevens per vestiging
• Contactgegevens van de v erantwoordelijke
• Meest recente energieverbuik
- Kleinverbruik: zie de laatste jaarafrekening
- Grootverbruik: maandfacturen opgeteld over 1 jaar
-E
 igen opwekking via zonnepanelen of windmolen over
zelfde periode
- Omrekenfactoren voor alternatieve brandstoffen of warmte
Bekijk ook de Handleiding eLoket Informatieplicht
energiebesparing van RVO.

Hoe vraag ik een eHerkenning aan?

Om in te loggen op het eLoket heb je een eHerkennings
middel niveau 1 (of hoger) nodig. Als je dit nog niet hebt, kun
je dit a
 anvragen bij verschillende leveranciers. Doe dit wel op
tijd, want het duurt gemiddeld 1-5 werkdagen en er zijn kosten
aan verbonden, variërend van 5-20 euro per jaar. Ga voor een
overzicht van leveranciers naar www.eherkenning.nl.

WATT wil men met deze
energiebesparings- en informatie
verplichting bereiken?

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland bijdraagt aan
energiebesparing. Ook ondernemingen. Daarom moeten zij
vanwege de Wet milieubeheer energiemaatregelen uitvoeren
met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli
2019 komt daar de verplichting bij om de getroffen maat
regelen ook te rapporteren.

Deze organisaties
helpen jou met de
Informatieplicht
Energiebesparing:
Branches

WATT als ik niets rapporteer in
het eLoket?

Dan is de kans groot dat jouw g
 emeente of omgevingsdienst
een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle maak jij
afspraken over hoe jouw bedrijf alsnog kan voldoen aan de
Informatieplicht en/of de energiebesparingsplicht. Wil een
ondernemer echt niet meewerken, dan kan de gemeente een
last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat je
moet betalen als je de overtreding niet binnen de gestelde
periode herstelt.

Regio’s

Bekijk meer veelgestelde
vragen op pagina 9 of ga naar
wattjemoetweten.nl/faq

Bezit je meerdere ondernemingen? Dan kan je deze aan één
eHerkenningsmiddel koppelen. Echter, het eHerkennings
middel is persoonsgebonden en niet overdraagbaar of te
delen met andere personen. Denk bij het aanvragen hiervan
goed na aan wie je de eHerkenning toewijst.
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nu?

Ga naar WATTjemoetweten.nl
en ga aan de slag.

DEZE UITGAVE IS EEN INITIATIEF VAN

EN

