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Vijftig maatregelen voor energiebesparing
Op 1 juli 2019 gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Op dat moment moeten
bedrijven hebben aangetoond wat zij precies aan energiebesparing doen. De NRK helpt
bedrijven om aan de verplichting te voldoen. In dit ebook leest u er alles over.
Bedrijven die vanaf 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken,
hebben een energiebesparingsplicht. Dat betekent dat zij alle energiebesparende maatregelen
moeten nemen met een terugverdientijd tot vijf jaar, de termijn waarop de investering middels
de besparingen is terugverdiend. In 2019 verandert de wet: naast deze energiebesparingsplicht
komt er ook een informatieplicht. Bedrijven moeten vóór 1 juli in een online register hebben
aangegeven welke maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst (EML) zij hebben uitgevoerd en
welke niet.
Vijftig maatregelen
Voor de rubber- en kunststofindustrie bestaat de Erkende Maatregelenlijst (EML) uit vijftig
maatregelen. Dit zijn energiebesparende maatregelen die voor bedrijven in onze sector in bijna
alle situaties een terugverdientijd hebben van 5 jaar. Voorbeelden zijn het isoleren van de
gebouwschil, het per ruimte naregelen van de temperatuur en het energiezuinig opwekken van
perslucht. De EML geeft behalve een omschrijving van de maatregelen ook informatie over de
techniek en de technische en economische randvoorwaarden.
Vrijstelling
Deelnemers aan het convenant MJA3 (Meerjarenafspraken
energie-efficiëntie) voldoen automatisch aan de informatieplicht en de uitvoering van de maatregelen via hun EEP
(energie-efficiencyplan). Heeft het bedrijf naast de
energiebesparingsplicht ook een plicht tot het uitvoeren
van een energie-audit (EED), dan geldt de informatieplicht
wel, maar uiterlijk per 5 december 2019.
Actieve ondersteuning
Om de bedrijven in de sector te ondersteunen bij de energiebesparings- en informatieplicht, is
NRK gestart met NRK E-comply. Dit geeft lidbedrijven optimale steun om zo effectief mogelijk
te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook bij het realiseren van ambitieuze doelstellingen.
Meer over NRK E-comply op pagina 4.
NRK organiseert in 2019 verschillende regiobijeenkomsten om werkgevers voor te lichten. Heeft
u nog geen of weinig aandacht geschonken aan de Informatieplicht Energiebesparing? Ga dan
naar een van de bijeenkomsten in uw regio. Kijk op www.nrk.nl/agenda voor meer informatie.

Samen met diverse energie-experts ondersteunt NRK de bedrijven bij
het invullen van de verplichtingen. Vier bedrijven doen mee aan een pilot
en nemen tal van maatregelen om het energieverbruik te verlagen.
In dit ebook leest u over hun positieve ervaringen.
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Han Ariëns, factory manager bij Freudenberg Household
Products:
“Tot 2023 gaan we grote stappen maken”
“De zorg voor een beter milieu is een van de kernwaarden
van het familiebedrijf waar we voor werken. Het is gewoon
ontzettend belangrijk om de planeet op een goede manier
door te geven. Tegelijkertijd moet je realistisch zijn over de
termijn waarop je de maatregelen van de EML kunt
uitvoeren.
Wij produceren 24/7 en er staan de komende maanden
enkele grote technische projecten op stapel. We krijgen
het druk, maar toch verwachten we tot 2023 met onze
energiebesparing flinke stappen te maken.

Voor onze machines hebben we al concrete plannen. We gebruiken de zomerstop om
aanpassingen te doen. Zo willen we de besturing en hardware van onze textieldroger
vernieuwen, waardoor we direct veel energie gaan besparen. Met Jos Lenselink van BlueTerra
hebben we iemand die veel bij andere bedrijven komt en in de praktijk een groot aantal
technische oplossingen ziet. Van zijn kennis willen we de komende jaren zeker gebruikmaken.”

De EML: Erkende Maatregelenlijst
Om energiebesparing voor bedrijven zo eenvoudig mogelijk te maken, is voor negentien
bedrijfstakken een ‘Erkende MaatregelenLijst’ (EML) opgesteld, ook voor de rubber- en
kunststofindustrie. Als u alle erkende maatregelen doorvoert die op uw bedrijf van
toepassing zijn, voldoet u automatisch aan de energiebesparingsverplichting. In januari 2019
zijn ze geactualiseerd en zijn nieuwe maatregelen toegevoegd. Alle huidige erkende
maatregelen blijven gelden.
U hoeft een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere
maatregel op de lijst komt. Daar zorgen de opgenomen randvoorwaarden en de
uitgangssituatie in de nieuwe EML voor. De nieuwe erkende maatregel geldt pas op het
eerstvolgende natuurlijke moment, zoals afschrijving of verbouwing.
Vijftig maatregelen voor de RKI
Voor de rubber- en kunststofindustrie bestaat de EML uit vijftig maatregelen. Wanneer u een
maatregel neemt die niet in de EML staat dan bent u verplicht te omschrijven wat het
energiebesparend effect ervan is. Heeft deze minder waarde dan de erkende maatregel, dan
valt toezicht en handhaving erop te verwachten. Een aanvullende vrijwillige toelichting,
bijvoorbeeld over bedrijfsspecifieke omstandigheden, kan nuttig zijn.
Neemt u geen of niet alle erkende maatregelen, leg dit dan uit. Aan de hand van uw toelichting
kan worden bepaald of u dan toch voldoet aan de energiebesparingsplicht.
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Let op: hernieuwbaar telt niet
Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel. Een bedrijf of instelling die
zonne- of windenergie opwekt verbruikt immers evenveel energie. Het gaat om maatregelen
die het verbruik van Joules, kWh en/ of m3 aardgas(equivalenten) verminderen.
>> https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/

NRK E-comply: support om energieverbruik te verlagen
Heeft u nog geen of weinig aandacht geschonken aan de Informatieplicht Energiebesparing
die per 1 juli van kracht is? Dan is het goed dat u lid bent! Wij informeren u er natuurlijk
sowieso over. Maar voor wie er tegenop ziet óf wie ambitieuzere plannen heeft is NRK Ecomply ontwikkeld: professionele support om uw energie-verbruik te verlagen.
Deelname aan NRK E-comply waarborgt dat u zonder veel rompslomp aan de informatieplicht
voldoet én forse energiebesparingen realiseert, nu én straks. Bovendien: NRK E-comply duurt 4
jaar. U krijgt dus tegelijkertijd steun om versneld grotere ambities waar te maken.
4 jaar professionele ondersteuning
Met NRK E-Comply sluit u voor 4 jaar een
contract en wordt u door energieadviseurs
begeleid met kennis en ervaring van onze
sector. Door deel te nemen voldoet u effectief
aan de geldende wettelijke verplichtingen en
bespaart u energie en geld. Tegelijk
ambitieuzere doelstellingen realiseren
betekent dubbel profijt.
Haak aan bij de voorlopers
Duurzame groei is hot in Nederland. Slim om
nu aan te haken bij de voorlopers. Met NRK Ecomply voldoet u moeiteloos aan de
informatieplicht en zet u de stap naar nog
meer voordeel, voor uw bedrijf én het milieu.
Meedoen? mail Martin van Dord:
vandord@nrk.nl

Gelderse maakbedrijven let op!
Doet u mee aan NRK E-comply dan krijg u subsidie/korting van 1.000 euro.
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Liesbeth Bus, directeur Zuiderplastics:
“We kunnen de hulp goed gebruiken”
“Het bezoek van BlueTerra was nuttig, het heeft veel meer
helderheid gebracht en het werk voor een groot deel verlicht. Samen
hebben we de energienota’s bekeken, de basisgegevens van het
gebouw doorgenomen en een rondje door het bedrijf gelopen. De
adviseur wist direct enkele irrelevante maatregelen van de EML te
schrappen.
Er moet best nog wat gebeuren, maar we hebben al het nodige
gedaan. De warmte van onze koelmachine brengen we terug in de
productiehal. En we gaan stapsgewijs over op ledlicht. Andere acties
pakken we op bij de aanschaf van nieuwe machines. Dan willen we
bijvoorbeeld kijken naar motoren die minder energie verbruiken. Het
is prima om zo een steentje bij te dragen aan een schoner milieu, al is
onze impact beperkt.
We zijn een klein bedrijf met een kleine overhead. We kunnen hulp
bij de energiebesparing dus goed gebruiken. Het is daarom fijn om er
nu een echte specialist bij te hebben.”

>> Campagne
WATTjemoetweten
extra zetje in de rug

Op WATTjemoetweten.nl vindt u als ondernemer praktische informatie over de
Informatieplicht Energiebesparing. U kunt direct checken of de Informatieplicht ook op uw
bedrijf van toepassing is en welke stappen u moet nemen om daaraan te voldoen. MKBNederland en VNO-NCW hebben het voortouw genomen voor de samenwerking tussen
partijen om de ondernemers die hiermee te maken krijgen te informeren en te
ondersteunen. De campagne WATTmoetjeweten is er een uitwerking van.
Het uitgangspunt van de gezamenlijke aanpak is dat ondernemers worden benaderd door
vertrouwde partijen die ze op onafhankelijke wijze van informatie en ondersteuning voorzien.
Dus dat is ook de insteek van NRK. En als branchevereniging kunnen wij over dit onderwerp nog
veel meer voor onze leden betekenen. Om onze leden professioneel te ondersteunen werken
wij samen met geselecteerde energieadviseurs die ruime ervaring hebben in de rubber- en
kunststofindustrie. De campagne WATTjemoetweten geeft u en ons daarbij een zetje in de rug.
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Informatieplicht versnelt energiebesparing door bedrijven
In 1993 werd de Wet Milieubeheer van kracht. Heeft u een bedrijf of instelling die valt onder
het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan komt er naast de energiebesparingsplicht in 2019
de informatieplicht bij. Doel is de energiebesparing door bedrijven te versnellen. We zetten
het hoe en wat voor u op een rij.
In 2015 is de milieuwetgeving aangepast. Vanaf dat najaar geldt voor de sectoren waarvoor een
zogenaamde Erkende Maatregelenlijst (EML) is opgesteld, dat bedrijven die hiervan gebruik
maken automatisch voldoen aan de energiebesparingsplicht.
Met ingang van 1 juli 2019 verplicht de Informatieplicht Energiebesparing ondernemers te
melden welke maatregelen zijn uitgevoerd. Dat moeten ze doen door dit aan te geven in het
eLoket van RVO [link]. De EML dienen als referentie: het bedrijf voldoet aan de
energiebesparingsplicht als alle van toepassing zijnde EML-maatregelen zijn uitgevoerd.
Bewuster omgaan met energie
De bedoeling van de Informatieplicht is dat MKB-bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat
kan al met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. Veel van deze
energiebesparende maatregelen verdienen zich binnen vijf jaar terug. U investeert zo dus op
een kostenneutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.
16 petajoule besparing
Voor de controle en het toezicht op de registratie zijn gemeenten en omgevingsdiensten
verantwoordelijk. De nu verplichte registratie maakt dat makkelijker en efficiënter. Er zijn sinds 1
januari 2019 20 extra toezichthouders voor de omgevingsdiensten actief. Betere controle levert
naar verwachting in 2023 ruim 16 petajoule besparing op.

Jos Lenselink, senior consultant BlueTerra:
“Wij helpen bij het maken van de juiste keuzes”
“De rubber- en kunststofindustrie scoort gemiddeld op
energieverbruik, tot circa 10 procent van de totale omzet.
Dat is niet heel energie-intensief, maar er valt wel
degelijk geld te besparen. Werkgevers in de sector
begrijpen dat maar al te goed. Zij maken echt werk van
hun energiebesparing, zoals met ledverlichting en
aanwezigheidssensoren. De EML bevat veel van dit soort
relatief eenvoudig te nemen maatregelen. Maar er staan
ook maatregelen in de lijst die meer tijd en aandacht
vragen en waarbij de timing ontzettend belangrijk is."

nrk.nl | 6

NRK ebook Informatieplicht Energiebesparing

"Binnen de pilot helpen wij de bedrijven bij het maken van de juiste keuzes. We inventariseren
de huidige situatie, brengen de actiepunten in kaart en ondersteunen bij de uitvoering van de
maatregelen, bijvoorbeeld door offertes op te vragen. De komende vier jaar gaan we honderd
bedrijven op deze manier begeleiden. En dat niet alleen, samen met NRK werken we aan een
nieuwe applicatie. Hiermee kunnen we de bedrijven nog beter ondersteunen.”

Deze infographic laat schematisch
zien welke stappen u moet nemen om
te voldoen aan de Informatieplicht
Energiebesparing.
Het stappenplan geeft houvast bij het
rapporteren van de uitgevoerde
energiemaatregelen in het eLoket
van RVO.
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Zo werkt het eLoket; vraag tijdig eHerkenning aan!
Het stappenplan op de vorige pagina is een hulpmiddel om u voor te bereiden. Het laat zien
of de plicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het
rapporteren in eLoket werkt. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
Om in te loggen in eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan
bij een leverancier. Dit duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden van tussen de 5
en 22 euro per jaar.

U kunt ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert in eLoket. Dan hoeft u niet zelf
een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de
rapportage.
Zoals u zult verwachten is het invullen van uw informatie geen fluitje van een cent. Doet u het
zelf, begin dan op tijd zodat u zeker weet dat u voor 1 juli klaar bent.
NRK heeft een uitgebreide handleiding voor u klaar liggen.

>> https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

Meld u aan voor een informatiebijeenkomst
De NRK helpt bedrijven te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Met
informatie online, met 4 jaar professionele support én met informatiebijeenkomsten.
Wilt u aan de slag en op tijd klaar zijn? Kom dan naar een van de
informatiebijeenkomsten in het land. Check nrk.nl wanneer en waar deze worden
georganiseerd. Graag tot ziens!
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Bart Zuiddam, directeur RiZZ Plastics:
“De EML staat prominent op de agenda”
“Als bedrijf zijn we constant bezig om zo efficiënt mogelijk te werken.
Dat geldt dus zeker ook voor ons energieverbruik. We zijn zelfs al een
behoorlijke tijd met dit onderwerp bezig. Om precies te weten waar
de schoen wringt, hebben we het verbruik van onze machines en
apparatuur gemeten. Op basis hiervan hebben we gerichte acties
benoemd. Zo zijn we van plan om timers te plaatsen op drogers en
tempereerapparatuur en houden hier bij vervanging direct rekening
mee. We willen geautomatiseerd meerdere maalmolens kortdurend
laten draaien, in plaats van een enkele molen 24 uur lang. Met
machinewarmte gaan we de productieruimtes verwarmen, met
ventilatoren die de lucht naar beneden stuwen. Een deel van de
machines is inmiddels volelektrisch, zodat we geen energieintensieve koelsystemen meer nodig hebben.
De EML staat bij ons al een tijdje prominent op de agenda. Hierbij
komt de deelname aan de pilot van NRK en BlueTerra goed van pas.
Het heeft ons extra op scherp gezet.”

Rob Tesselaar, hoofd product- en procesontwikkeling bij Veritex:
“Energiebesparing is vast onderdeel van onze bedrijfsvoering”
“Bij aanvang van de pilot heeft de adviseur een ronde door ons
bedrijf gedaan. Van de EML heeft hij direct veel kunnen
afvinken. Dat was totaal geen verrassing. Energiebesparing is al
jaren een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zo hebben
we timers op de apparatuur aangebracht, de ovens voorzien
van warmteregeling en dakventilatoren geplaatst. Overbodige
verlichting gaat ’s avonds uit. En bij de recente uitbreiding
hebben we spouwisolatie en dubbel glas in het ontwerp
meegenomen. Eigenlijk zijn het logische aanpassingen, waar we
elk jaar een bedrag voor reserveren.
Energiebesparing moet je zien als goed ondernemerschap, je
verdient de investering op termijn terug. Nu gaat het alleen nog
om de details, met uitzondering van onze persluchtinstallatie.
Deze zuigt warme lucht aan, maar met koude lucht is er veel
minder vermogen nodig. Dat vergt nog wat rekenwerk,
misschien dat de adviezen van BlueTerra hierbij van pas kunnen
komen. Een frisse blik kan altijd helpen.”

Uitgave NRK | Ook supp0rt om uw energieverbruik te verlagen? Mail vandord@nrk.nl
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