
op de agenda.

• Inleiding.

• De Informatieplicht.

• De Erkende Maatregelen.

• Voordelen van besparen: Met welke energieprijs rekenen?



INLEIDING.  ‘SETTING THE SCENE’



















DEEL 1: INFORMATIEPLICHT.  

Training: Informatieplicht 25-4-2019





de 
informatieplicht.

Heeft uw organisatie vestigingen met een jaarlijks 
energieverbruik boven 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m3 
gas?

Dan in veel situaties verplicht tot per vestiging rapporteren over status 
Erkende Maatregelen, voor juli 2019!

Training: Informatieplicht 25-4-2019



Data richting (veelal verschillende) bevoegde gezagen

Online registratie status/voorgang besparingsmaatregelen: eLoket RVO

Organisaties met meerdere vestigingen boven verbruiksnormen





de 
informatieplicht.

Uitzonderingen

• Organisaties die deelnemen aan Europese emissiehandel (EU ETS)

• Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan CO2-vereveningsysteem

• Organisaties die deelnemen aan MJA3

• Type C-inrichtingen 

Training: Informatieplicht 25-4-2019



Selectie van EML.

Meerdere routes naar passende lijst

• Common sense – Wat zijn de hoofdactiviteiten in het gebouw?

• Middels SBI-code – Lijsten benoemen relevante SBI-codes

• Overleg met Omgevingsdienst – Bevoegd gezagen vinden het 
fántastisch om als adviesorgaan te fungeren, en niet (altijd) als 
politieagent

Training: Informatieplicht 25-4-2019



eHerkenning.
Training: Informatieplicht 25-4-2019

eHerkenning – Het DigiD voor bedrijven!







RECAP: 
informatieplicht.

in 5 stappen
1. Bepaal welke lijst met Erkende Maatregelen van toepassing is
2. Vraag op tijd eHerkenning aan
3. Log in op eLoket RVO
4. Vul per vestiging de Erkende Maatregellijst in 
5. Dien voor 1 juli 2019 officieel de rapportage in bij RVO

Training: Informatieplicht 25-4-2019



DEEL 2: ERKENDE MAATREGELEN.  

Training: Informatieplicht 25-4-2019







European Energy Efficiency Directive (EED)



de erkende maatregelen.
Training: Informatieplicht 25-4-2019

• Energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd 
van 5 jaar of minder. 

• 19 verschillende sectoren, opgesteld door consortium: 
overheid + onderzoeksinstanties + brancheverenigingen 

• Maatregelen rendabel op een ‘natuurlijk’ of ‘zelfstandig’ 
moment



19 sectoren EML.

1. Metalelektro en mkb-metaal
2. Autoschadeherstelbedrijven
3. Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
4. Kantoren
5. Onderwijsinstellingen
6. Commerciële datacentra
7. Rubber- en kunststofindustrie
8. Levensmiddelenindustrie
9. Agrarische sector
10. Mobiliteitsbranche

Mobiliteitsbranche
11. Sport en recreatie
12. Hotels en restaurants
13. Drukkerijen, papier en karton
14. Bouwmaterialen
15. Verf en drukinkt
16. Tankstations en autowasinrichtingen
17. Meubels en hout
18. Bedrijfshallen
19. Detailhandel



natuurlijk vs zelfstandig.
Workshop: Informatieplicht 14-5-2019

Natuurlijk moment: Een natuurlijk moment vindt plaats wanneer er 
een grote verbouwing uitgevoerd wordt, of als een installatie aan 
volledige vervanging toe is. Als het natuurlijk moment zich niet voor 
doet, hoeft de maatregel niet doorgevoerd te worden.
 
Zelfstandig moment: Sommige maatregelen hebben op ieder moment 
een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze dienen derhalve op 
korte termijn geïmplementeerd te worden, onafhankelijk van de 
huidige staat van de installatie. 



actualisatie EML.

• Erkende maatregelen zijn afgelopen 3 jaar ~jaarlijks herzien

• Laatste ‘actualisatie’ was april 2019

• Toen verandering in nummering/groepering maatregelen

• Veel maatregelen opnieuw doorgerekend > sommige 

maatregelen verdwenen, andere maatregelen toegevoegd, 
en veel bestaande maatregelen aangepast. 



Activiteiten Nummers Aantal

 Gebouw (G) 25

A. Isoleren van de gebouwschil GA1 t/m GA3 3

B. Ventileren van een ruimte GB1 t/m GB6 6

C. Verwarmen van een ruimte GC1 t/m GC4 4

D. In werking hebben van ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie GD1 t/m GD12 12

 Faciliteiten (F) 41

 A. In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de  lucht) FA1  t/m FA12 12

 B. In werking van een warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie FB1 1

 C. In werking hebben van een koelinstallatie FC1 t/m FC7 7

 D. Koelen van een ruimte FD1 t/m FD2 2

 E. In werking hebben van productkoeling FE1 t/m FE5 5

 F.  In werking hebben van een persluchtinstallatie FF1 t/m FF6 6

 G. In werking hebben van een stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie FG1 t/m FG4 4

 H. Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie FH1 1

 I. In werking hebben van een vacuümsysteem FI1 1

 J. In werking hebben van  elektromotoren FJ1 1

 K. In werking hebben van pompen FK1 1

 Processen (P) 2

 A. Verwarmen van producten en/of procesbaden PA1 t/m PA2 2

 Totaal 68

Voorbeeld overzicht EML: 
Bedrijfshallen



Activiteit In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de  lucht)

Nummer maatregel FA2

Omschrijving maatregel Energiezuinige  warmteopwekking toepassen.

Mogelijke technieken ten 
opzichte van uitgangssituatie

Hoogrendementsketel 107 (HR 107-ketel) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een 
referentie- techniek

a) Conventioneel-rendementsketel 
(CR-ketel) of 
verbeterd-rendementsketel 
(VR-ketel) is aanwezig voor 
basislast.

b) Hoogrendementsketel 100 (HR 
100-ketel) is aanwezig voor 
basislast.

Technische  randvoorwaarden Niet van toepassing.

Economische   randvoorwaarden Niet van toepassing.

Toepasbaar op een zelfstandig of 
natuurlijk moment?

a) Zelfstandig moment: Ja. Natuurlijk 
moment: ja.

b) Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk  moment: Ja.

Bijzondere  omstandigheden

In kantoorgebouwen met minimaal een energielabel C, of 
kantoorgebouwen met een bouwjaar vanaf 2003 of later wordt 
aangenomen dat de maatregel al is genomen. Het energielabel staat voor 
de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen.



Bijzondere omstandigheden.



DEEL 3: De baten van besparen  

ÉÉN CRUCIALE TIP!

Training: Informatieplicht 25-4-2019



Energiekosten.
Training: Informatieplicht



Energiekosten.
Tabel 1. Bepaling elektriciteitsprijs, 2019

Kostenschijf Range
Aantal in schijf

(kWh)
Kaal 

(€/kWh)
EB 

(€/kWh)
ODE 

(€/kWh)
Totaal 

(€/jaar)
Effectieve prijs

(€/kwh)

1
 0-

10.000 
                                  

10.000 
€ 0,06025 € 0,099 € 0,023 € 1.818 € 0,18178

2
 

10.001-50
.000 

                                  
40.000 

€ 0,06025 € 0,028 € 0,034 € 4.866 € 0,12165

3  50.000+ 43.061 € 0,06025 € 0,007 € 0,009 € 3.301 € 0,07665

Gemiddelde: € 0,107 per kWh.
In laatste schijf: € 0,077 per kWh. Baten in dit geval ~29% lager dan berekend!


