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Doelen 2050
• 95% reductie uitstoot broeikasgassen
• 100% circulair
Tussendoel 2030
• 49% reductie uitstoot / 50% circulair

Gevolg
• Extra Wetgeving
• Handhaving



Informatieplicht Energiebesparing

• Sinds 1992 energiebesparingsplicht
• 1 juli 2019 informatieplicht



Verplichtingen Energie



Informatieplicht



NRK Aanpak



NRK aanpak

• NRK ontzorgt:
–Belangenbehartiging
– Informatievoorziening

• WATTjemoetweten.nl

• NRK E-Comply voor de RKI
–Opzet NRK iswm BlueTerra



NRK E-Comply



EML



Maatregel FA1



NRK E-comply pilot

Jos Lenselink,
senior consultant BlueTerra
“Wij helpen bij het maken 
van de juiste keuzes” 

Bart Zuiddam,
directeur RiZZ Plastics
“De EML staat prominent 
op de agenda”

Han Ariëns, 
factory manager
Freudenberg Household Products
“Tot 2023 gaan we grote stappen 
maken”

Liesbeth Bus,
directeur Zuiderplastics
“We kunnen de hulp goed 
gebruiken”

Rob Tesselaar, 
hoofd product- en procesontwikkeling
Veritex
“Energiebesparing is vast onderdeel 
van onze bedrijfsvoering”



NRK E-Comply



NRK E-Comply (voor 4 jaar, for info only)

E-Comply MKB klein € 4.800
E-Comply MKB groot € 5.800
E-Comply EED € offerte
E-Comply Solo 26 juni 2019

• NRK leden € -1.000
• Bedrijven Gelderland € -1.000
• NRK lid & Gelderland € -2.000

Wilt u meedoen? Mail naar vandord@nrk.nl



inhoud

Jaar 1
• een bedrijfsbezoek consultant
• toetsing erkende maatregellijst 

(EML) en Doelmatig Beheer en 
Onderhoud (DBO) maatregelen  
én een rondgang door het 
bedrijf

• voldoen aan de informatieplicht;
• maatregelen met een 

terugverdientijd van vijf jaar of 
minder worden gepland voor 
uitvoering 

• uitvoeren maatregelen: 
verplichting van het bedrijf,  

• de consultant beoordeelt offertes 
die door het bedrijf zijn 
aangevraagd, 

• controle of de geplande 
maatregelen zijn uitgevoerd,  

• registratie  (vordering 
maatregelen, energiegebruik en 
informeren OD) 

• brancheoverzicht en mogelijke 
NRK collectieven

Jaar 2,3,4





Toekomst
NRK CO2-Comply? Extra ambitie?



NRK E-Comply

• 11 juni infomeeting Nootdorp
• 26 juni workshop E-Comply Solo

• Meer info
–NRK site
–Wattjemoetweten.nl

• Vragen? vandord@nrk.nl


