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Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 
gas, dan valt u onder de Wet milieubeheer. Dit betekent 
dat u energiemaatregelen móet treffen die zich in vijf 
jaar of minder terugverdienen. Daarbovenop komt nog 
eens de plicht om deze energiebesparende maatregelen 
te rapporteren per 1 juli 2019.

Energiebesparingsplicht
Er zijn 2 routes met betrekking tot de energie- 
besparingsplicht:

1. Via de erkende maatregelenlijst. Dit is een lijst 
met maatregelen opgesteld voor momenteel 19 
bedrijfstakken, waarbij overheid en de branche 
overeenstemming hebben bereikt welke algemene 
maatregelen binnen 5 jaar zijn terugverdient op 
gebied van bijvoorbeeld isolatie, koeling, verwar-
ming, ventilatie, verlichting en procesmatige maat-
regelen die verschillen per industrie. Hierbij gaat 
het om maatregelen die direct genomen moeten 
worden en maatregelen die op een natuurlijk mo-
ment genomen kunnen worden zoals bijvoorbeeld 
bij renovatie. Door de maatregelen op de lijst uit  
te voeren kan de ondernemer voldoen aan de ver-
plichting. Het gebruik van de erkende maatregelen 
is niet verplicht. Alternatieve maatregelen blijven 
mogelijk, maar de ondernemer moet dit dan wel 
motiveren (zie punt 2).

 
2. Zonder de erkende maatregelen, namelijk via een 

maatwerkonderzoek energiebesparing. Via een  
eigen pakketmaatregelen onderzoeken hoe er  
energie bespaard kan worden om op deze wijze  
te voldoen aan energiebesparingsplicht. • 

Informatieplicht
De energiebesparingsplicht staat dus echter niet 
langer op zichzelf als het aankomt op de wettelijke 
verplichtingen omtrent energie. Graag willen we u 
attenderen op de informatieplicht, deze wordt van 
kracht vanaf 1 juli 2019. Op deze datum moeten alle 
bedrijven die in 2018 meer energie gebruiken dan 
50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas melden wat ze 
gedaan hebben ten behoeve van energiebesparing. 
Het eLoket voor de informatieplicht energiebesparing 
is open vanaf 28 februari 2019.
 
Stappenplan:

1. Gebruik het Stappenplan informatieplicht energie-
besparing van RVO op http://infographics.rvo.nl/
informatieplicht/ of www.rvo.nl/informatieplicht om 
te controleren of uw bedrijf of instelling aan de 
informatieplicht energiebesparing moet voldoen.

2. Heeft u een informatieplicht bepaal dan met het 
stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor 
uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen 
inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel, het 
echte rapporteren, doet u in eLoket.

3. Schaf op tijd uw eHerkeningsmiddel niveau 1 aan.
Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan.

4. Loop voordat u gaat rapporteren de complete EML 
voor uw bedrijfstak door - op de door u genomen 
energiebesparende maatregelen. Is er voor uw 
bedrijf of instelling geen EML? Zet dan op een rij 
welke energiebesparende maatregelen u heeft  
genomen die voor uw bedrijf of instelling een 
terug-verdientijd hebben van 5 jaar of minder.

5. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u 
genomen maatregelen in eLoket. >>

De energiebesparing- en 
informatieplicht



Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ helpt u graag 
verder met een energiebesparingsdiagnose! Wij heb-
ben met onze technische samenwerkingspartners bij 
diverse klanten een maatwerk onderzoek uitgevoerd 
waarmee zij voldeden aan de wet- en regelgeving. 
Hier zijn erg interessante financiële en energiebespa-
ringen naar voren gekomen. De ervaring leert dat een 
dergelijk onderzoek zich altijd terugverdiend. • 

In 2018 zaten de energieprijzen dus helaas flink in de 
lift! >>
 

Ook veel analisten denken dat de energieprijzen  
de komende jaren verder zullen stijgen. Belangrijkste 
redenen:
• De overheid stuurt steeds meer aan op een ‘gasloze’ 

infrastructuur CO2 reductie en daarmee de  
‘elektrificatie van processen waar voorheen fossiele 
brandstof voor werd gebruikt, dus de vraag naar 
elektriciteit zal stijgen.

• De CO2 prijs zal verder omhoog gaan, bijvoorbeeld
middels overheidsplannen om de elektriciteitspro-
ducenten te belasten met een minimale CO2 prijs 
(welke weer zal worden doorberekend naar de  
consument en bedrijfsleven).

• De vijf kolencentrales die Nederland nog heeft, 
zouden normaalgesproken voor 2030 moeten  
sluiten. Omdat elektriciteit uit kolen nog relatief 
goedkoop is, zal hiervoor een duurder (gas)  
alternatief ingeschakeld worden.

• De totale kosten voor energieopslag nemen toe:
Er zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden 
hoe de huidige geproduceerde elektriciteit van  
zonnepanelen en windmolen in ons verouderde 
energienet ingepast kan worden. •

Energienota in 2019 omhoog
De verwachting is dat de energierekening voor 
consumenten en MKB bedrijven verder omhoog 
gaat,  en daarmee ook uw voorschot- of maandnota 
door andere door de bovengenoemde stijging van 
de leveringskosten, maar ook door een stijging van 
hogere energiebelasting op onder andere gas en een 
verhoging van de Opslag Duurzame Energie toeslag 
(ODE)

Dat uw energierekening in 2019 hoger zal uitvallen, 
dat lijkt al wel vast te staan. Aan de hoogte van de 
belastingen en de netbeheerkosten kunt u helaas 
weinig doen. Toch heeft u  invloed op de mate waarin 
uw energierekening stijgt, namelijk met de keuze voor 
de meest voordelige energieleverancier in combinatie 
met de juiste contractvorm. Hiermee kunt u er in elk 
geval voor zorgen dat u de leveringskosten zo laag 
mogelijk houdt.
 
Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’ ondersteunt 
u graag met de juiste inkoopstrategie en risicoafwe-
gingen waardoor er nog steeds kostenbesparingen 
mogelijk blijven. •

Wat deden de energieprijzen?

Zoals u weet wordt de energiemarkt gekenmerkt door 
volatiele prijsbewegingen. De prijs van energie komt 
tot stand op handelsmarkten, die net als financiële 
markten functioneren. Energietarieven fluctueren 
(dagelijks) en zijn onder andere afhankelijk van 
grondstofprijzen, geopolitieke spanningen, looptijden, 
winstmarges van energieleveranciers en het 
inkoopmoment. 

De dalende trend voor de elektriciteit- en gasprijzen 
van de afgelopen jaren lijkt voorlopig voorbij. Helaas 
is sinds april 2016 een stijgende lijn te zien en vanaf 
de zomer 2018 leek er zelfs sprake van een heel 
sterk opwaarts sentiment. Zo is de prijs van de CO2 
emissierechten in 2018 met bijna 200% gestegen.  
De elektriciteitsprijzen waren in de afgelopen 5 jaren 
niet zo duur als in 2018. In het eerste kwartaal van 
2019 is er sprake van een stabiel tot licht dalend 
marktsentiment. De handelsoorlog tussen de VS 
en China, de Brexit en het uitblijven van de winter 
zijn factoren die impact kunnen hebben op de 
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