
De Wet milieubeheer 
en informatieplicht

VOLDOEN AAN

Wet- en regelgeving



Nederland heeft in het Energieakkoord het doel 
gesteld om in 2020 100 petajoule aan energie te 
besparen. Het grootste deel van de besparing wil 
de overheid realiseren via het bedrijfsleven. Voor 
de uitvoering en handhaving van deze afspraken 
gebruikt de overheid de Wet milieubeheer.

Voor wie geldt de Wet milieubeheer?
De Wet milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen 
die veel energie verbruiken om energiebesparende 
maatregelen te nemen. 

De Wet milieubeheer geldt voor alle bedrijven en 
instellingen die jaarlijks:
  >> meer dan 50.000 kWh of 
  >> meer dan 25.000 m³ gas gebruiken.

Informatieplicht per 1 juli 2019
De Wet milieubeheer ziet erop toe dat organisaties en 
bedrijven hun energieverbruik verminderen. 
Deze vermindering dient inzichtelijk gemaakt te worden. 
Vanaf medio 2019 komt daar een nieuwe verplichting bij. 
Bedrijven moeten per 1 juli 2019 zelf actief de overheid 
informeren welke energiebesparende maatregelen zij 
genomen hebben.  

Wat vraagt de wet van een bedrijf?
• Het energieverbruik te monitoren.
• De energiebesparende maatregelen in kaart te brengen.
• Gericht actie te nemen op energiebesparing.
• De overheid te (laten) informeren welke     
   energiebesparende maatregelen je genomen hebt. 

Informatieplicht
Met de informatieplicht wil de overheid de energie-
besparing bij bedrijven versnellen. Een nieuwe wet die 
voor veel bedrijven nog veel onduidelijkheid schept. 
Wat wordt er precies van mij verwacht? Wij adviseren je 
graag en kunnen het gehele traject voor je uit handen 
nemen.

De Wet milieubeheer en de 
Informatieplicht energiebesparing

Dit whitepaper geeft je inzicht in wat de Wet milieubeheer 
en de daarbijhorende informatieplicht inhoudt.



Hoe voldoe ik aan de informatieplicht?
Met deze checklist maken we het je zo eenvoudig mogelijk 
om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

Bepaal eerst of jouw bedrijf een 
Energiebesparings- en Informatieplicht heeft.

Bepaal welke lijst met erkende maatregelen 
voor jouw bedrijf van toepassing is.
 
Vraag eHerkenning aan. Om in te loggen op het eLoket 
heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Als je 
dit nog niet hebt, kun je dit aanvragen bij verschillende 
leveranciers.
 
Log nu in op het eLoket van RVO en rapporteer 
per vestiging de erkende maatregelen die je hebt 
genomen.

De gemeente of de omgevingsdienst kan 
jouw rapportage ophalen in het eLoket.

Bronnen rvo.nl | infomil.nl 

Ik wil graag meer weten
Je kunt ons bereiken op 0800 - 4297766 of via marketing@gazprom-energy.nl. 

We nemen direct contact met je op voor een vrijblijvend advies.

 
Sommige bedrijven zijn uitgezonderd 
van de informatieplicht.

 
• Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet 
milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het (Europese 
emissiehandelssysteem (EU ETS).

• Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-
vereveningssysteem.

• Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-
inrichtingen deelnemen aan het convenant 
Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

• Wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een 
omgevingsvergunning milieu hebben.

Let op: voor groter bedrijven die auditplichtig zijn onder de 
Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de 
Informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline 
gesteld op 5 december 2019.

Wist je dat...

...de maatregelen voor de Wet milieubeheer verschillen  
   per branche?
... de overheid steeds vaker en strenger controleert op 
   de Wet milieubeheer?
... inzicht in je energieverbruik kan zorgen voor een 
    snelle en forse energiebesparing?
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https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/

