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Energieflits 42:  
Informatieplicht energiebesparing 
 
Bent u al bezig met de informatieplicht energiebesparing? 
In 2019 verandert de Wet milieubeheer. Om energiebesparing te versnellen, komt er naast de 
bestaande energiebesparingsplicht een informatieplicht. Bereid u voor! 
 

Voor wie? 
Scholen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. 
U dient energiebesparende maatregelen te nemen, als u de kosten hiervoor in minder dan 5 jaar 
kunt terugverdienen.  
De huurder van het pand wordt als eerste aangesproken en kan met de eigenaar van het pand in 
overleg treden hoe het beste voldaan kan worden aan de verplichtingen. Een eigenaar kan vaak meer 
maatregelen treffen dan een huurder van een pand. 
 

Vooraankondiging: Wat betekent de informatieplicht voor u? 
Het is de bedoeling dat het eLoket van RVO.nl  vanaf begin januari 2019 beschikbaar is. U ontvangt 
dan bericht dat u dient te rapporteren. De erkende maatregelen zijn momenteel “onder constructie 
via de internet consulatie”. Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende 
maatregelen u heeft genomen. Neemt u geen maatregelen, moet daarvoor een reden worden 
ingevuld. De Omgevingsdienst werkt in opdracht van gemeenten en provincies en ziet erop toe dat 
scholen voldoen aan actuele wet- en regelgeving op onder andere het gebied van milieu(veiligheid). 
Indien nodig treedt zij handhavend (boete!)  op.  
 

Nu al aan de slag 
Om op tijd klaar te zijn, kunt u nu al aan de slag: alle huidige erkende maatregelen blijven gelden. 
Ook hoeft u een eerder genomen maatregel niet direct te vervangen wanneer er een betere 
maatregel op de lijst komt. Voor een nieuwe erkende maatregel geldt pas het eerstvolgende 
natuurlijke moment, zoals afschrijving of verbouwing. 
 

Voordelen van energie (-kosten) besparen 
✓ Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend: bedieningsgemak en comfort. 
✓ Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
✓ Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden. 
✓ Energie besparen is de eerste stap naar een CO₂-neutrale energiehuishouding. 

 

Wat doet Energie Voor Scholen voor u? 
Zodra het eLoket voor de melding open is, hebben wij een handleiding voor u, zodat u zelf de 
rapportage via het eLoket kunt uitvoeren. Ook is het mogelijk dat wij de uitvoering geheel of 
gedeeltelijk voor u doen. Daarover ontvangt u, volgens de planning van RVO, in januari 2019 meer 
informatie. 
 
Heeft u vragen over bovenstaande of andere energie-gerelateerde onderwerpen, neemt u dan 
contact op met Karin Michgels, michgels@hellemansconsultancy.nl, telefoon 030-2255010. 
 
Namens de Stuurgroep Energie, 
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