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Energieakkoord voor duurzame groei

• Breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en 
klimaatbeleid en meer duurzame economische groei

• belangrijke stap naar minder afhankelijkheid van fossiele 
energie



Borgingscommissie

• De SER heeft  bijzondere commissie Borging Energieakkoord (BEA) 
ingesteld. 

• commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle 
organisaties die het Energieakkoord voor duurzame groei hebben 
ondertekend.

• Onafhankelijk voorzitterschap: Ed Nijpels



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 (EML) en wordt 
handhaving gemakkelijker doordat bedrijven voortaan moeten 
rapporteren welke maatregelen zij hebben genomen, de informatieplicht”
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ENERGIEBESPARING

Waarom werkt(e) het nog niet zo lekker?

Geen hoge prioriteit bij bedrijf

• Redenen: onbekendheid, energie kost niet veel, weinig kennis 
over energie zelf, weinig kennis over hoe het moet en wie het 
kan, weinig vertrouwen in de uitvoerders, de afnemers vragen 
er niet om, de toezichthouder vraagt er niet om, de 
financiering is lastig ...

Geen hoge prioriteit bij toezichthouder 

• Redenen: politiek niet interessant, waardoor weinig aandacht 
bij de uitvoering, weinig kennis over energie zelf, weinig 
kennis over hoe het moet en wie het kan, weinig vertrouwen in 
de uitvoerders, te ingewikkelde regels, te veel discussie met 
de ondernemer ...



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
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ERKENDE MAATREGELENLIJSTEN 

• Geen discussie meer over 5 jaar terugverdientijd

• 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

• Dankzij EML meer controles bij bedrijven

• EML levert belangrijke bijdrage aan energiebesparing

• Maatregelen in EML schieten hier en daar 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

• 3 maart 2019 gepubliceerd, thans in werking getreden
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(Nog) niet gehaalde erkende maatregelen

Warmtepomp

Dynamisch waterzijdig inregelen

Criteria voor erkende maatregel:

• Technische maatregel

• Energie besparend

• Binnen vijf jaar terugverdiend

Onafhankelijk onderzoek naar (voorjaar/zomer 2019):

• Gemiddelde TVT voor 19 branches

• Definiëring maatregel

• Definiëring technische en economische randvoorwaarden
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Informatieplicht EML

• De informatieplicht en de wijziging van artikel 2.15 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer

• Formeel in werking getreden
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• Onvoldoende inzicht in 
energiebesparing bij bedrijven

• Weinig prioriteit 
energiebesparing bij bedrijven

• Discussie over te nemen 
maatregelen

 Informatie-gestuurde
toezicht en handhaving

 Passieve verplichting wordt 
actieve verplichting

 Nadere duiding over 
terugverdientijdmethodiek, 
te gebruiken 
randvoorwaarden / 
parameters

Waarom?
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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.

Wijziging Activiteitenbesluit Wet milieubeheer
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• 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

Informatieverplichting en 
energiebesparingsverplichting
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Registratiesysteem
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• Bedrijven met meer verbruik dan 50.000 kWh of 25.000 m³ 
gas(equivalent).  

• Uitgezonderd zijn:

– Categorie C-bedrijven (vergunningplicht)

• 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 februari-juni 
2019 melden. Op 1 juli 2019 is een bedrijf anders in overtreding 
van de informatieplicht.

Wie moeten zich melden?
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• E-loket

• Energieverbruik

• Gegevens inrichting

• Genomen maatregelen

• Rubricering door RVO voor bevoegde gezagen

 Geopend eind februari 2019

Informatieplichtsysteem
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• RVO voert – in samenwerking met MKB-NL – een communicatieplan uit

• RVO vormt de vraagbaak voor instellingen die informatie willen over de 
informatieplicht en/of de energiebesparende maatregelen

• RWS/Infomil is de vraagbaak voor het bevoegd gezag

• Sinds 19 maart 2019 draaggolfcampagne in de landelijke media

Communicatie
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Meer weten?
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“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.”


