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1 juli 2019 | deadline Informatieplicht energiebesparing 
Kom in actie! Meld u nu aan voor de NRK regiomeeting op 22 of 26 november 

 
In Nederland zijn bedrijven verplicht om energie te besparen, de energiebesparingsplicht. Die verplicht u 
alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd tot 5 jaar. 
Op 1 juli 2019 komt er een verplichting bij: de informatieplicht energiebesparing. Hiermee geeft de 
overheid een impuls aan de transitie naar een CO₂-vrij Nederland.  

 
Wat betekent de informatieplicht? 
Alle bedrijven die onder de informatieplicht 
vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 via een 
internetapplicatie doorgeven welke 
energiebesparende maatregelen zij hebben 
getroffen.  
De overheid controleert op basis van de 
informatie die u doorgeeft of uw bedrijf voldoet 
aan de energiebesparingsplicht. 
 
De maatregelen met een terugverdientijd tot 5 
jaar zijn opgenomen op de Erkende 
Maatregelenlijsten (EML) per sector.  
 
Hoe pak ik dat aan voor mijn bedrijf?  
NRK organiseert de komende maanden diverse 
regiomeetings waarin de nieuwe informatieplicht 
en de energiebesparingsplicht centraal staan. We 
vertellen u: 

• welke verplichtingen u heeft 
• wat deze precies inhouden   
• op welke wijze u aan deze verplichtingen 

kunt voldoen. 
 
Pitches 
Naast het hoofdthema is er een pitch over WBSO 
en de innovatiebox en deelt een collega uit de 
sector zijn ervaringen met het samenwerken 
met mensen met een arbeidsbeperking.  
 
Filehap 
We sluiten af met de NRK filehap, zodat u na de 
file lekker snel thuis bent.

 
 

• Bedrijven die minder dan 50.000 kWh én 
minder dan 25.000 m³ aardgas gebruiken 
zijn uitgezonderd van de informatieplicht. 

• Deelnemers aan MJA3 voldoen via MJA3 
aan de informatieplicht 

NRK Energy Comply 
Tijdens de regiomeetings wordt NRK Energy 
Comply gelanceerd. Met Energy Comply 
voldoet uw bedrijf op effectieve wijze aan 
de wettelijke verplichtingen. Daarnaast 
bespaart u energie, verlaagt u uw 
energiekosten en wordt uw CO2 uitstoot 
minder! 
 
Bij NRK Energy Comply sluit u een 
abonnement af voor een cyclus van 4 jaar. 
Tijdens die periode wordt u ondersteund 
door energieadviseurs met kennis en 
ervaring in onze sector. Zij weten welke 
maatregelen u kan nemen om 
energieverbruik en energiekosten te 
verminderen en te voldoen aan uw 
verplichtingen. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/


 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NRK Energy Comply is ontwikkeld in samenwerking met BlueTerra met subsidie van de provincie 
Gelderland. De eerste regiomeetings zijn daarom in de provincie Gelderland, maar zijn toegankelijk voor 
alle bedrijven uit de rubber- en kunststofindustrie uit Nederland. 
 
U kunt u aanmelden via het bijgevoegde aanmeldformulier. 
Meld u snel aan want het aantal plaatsten is beperkt. 
 
 

 
donderdag 22 november 2018 maandag 26 november 2018 
Fletcher Epe-Zwolle Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem 
Dellenweg 115 Kabeljauwallee 35 
8161 PW Epe 6865 BL Doorwerth 
www.fletcherhotelepe.nl  www.hoteldoorwerth.nl 

 
15.00 uur Start bijeenkomst 

• Informatieplicht Energiebesparing 
 Uitleg energiebesparingsplicht,  informatieplicht & Erkende Maatregellijsten 
 Lancering NRK Energy Comply aanpak en aanbod provincie Gelderland. 

• WBSO & Innovatiebox 
 Welke voordelen biedt WBSO en welke voordelen biedt de innovatiebox? 

• Inclusief werkgeven: maatschappelijke opdracht of kans op de arbeidsmarkt? 
Veel bedrijven vragen zich af  of ze mensen met een arbeidsbeperking zouden willen 
aannemen. Met behulp van ervaringen uit onze eigen sector gaan we in op vragen als: 
Welke kansen biedt inclusief werkgeven? En welke hindernissen moet een bedrijf 
nemen? Voor wie is inclusief werkgeven mogelijk en hoe pak je dat eigenlijk aan? 

ca. 18.00 uur Wrap-Up & filehap 
ca. 19.00 uur Einde bijeenkomst 
 

http://www.nrk.nl/content/files/file/downloads/6098%20Aanmeldingsformulier%20regiomeeting%2020181122%20en%2020181126A.pdf
http://www.fletcherhotelepe.nl/
http://www.hoteldoorwerth.nl/

	1 juli 2019 | deadline Informatieplicht energiebesparing
	Kom in actie! Meld u nu aan voor de NRK regiomeeting op 22 of 26 november


