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Algemeen Wet- en regelgeving

EZK

Wet milieubeheer Bevoegd gezag: 

(informatieplicht, EML) gemeente/Omgevingsdienst

Energie Efficiency Directive Uitvoering en controle: RVO

BZK

Labelverplichting



1. Informatie- en energiebesparingsplicht

Wat is de Informatieplicht?

– Basis is Wet Milieubeheer van 1993

– Ontstaan uit afspraken in SER energieakkoord 2013

– Wiebes begin 2018: bedrijven en organisaties verplichten om de  

overheid te informeren

– Erkende Maatregellijsten (EML’s)

Voor wie?

– alle inrichtingen met een jaarlijks energiegebruik van

> 50.000 kWh of > 25.000 m3 aardgas e.q.

– Niet voor ETS bedrijven en type C inrichtingen



1. Informatie- en energiebesparingsplicht

Ook als ik al zonnepanelen heb? Of al heel veel heb gedaan?

– Ja, eerst maximaal besparen dan duurzaam opwekken

– Besparende maatregelen hebben een kortere tvt

– Denk ook aan de infrastructuur

Wat moet ik dan doen?

– E-loket RVO, aanvragen e-herkenning

– Of iemand machtigen

En dan?

– Invullen NAW en de EML

– Uitvoeren van maatregelen: energiebesparingsplicht



Erkende maatregelenlijst branches

▪ kantoren

▪ zorg- en welzijnsinstellingen

▪ onderwijsinstellingen

▪ metaalbedrijven

▪ commerciële datacenters

▪ rubber- en kunststofindustrie

▪ autoschadeherstelbedrijven

▪ hotels en restaurants

▪ mobiliteitsbranche

▪ sport en recreatie

▪ agrarisch

▪ levensmiddelenindustrie

▪ drukkerijen, papier en karton

▪ bouwmaterialen

▪ verf en drukinkt

▪ tankstations en autowasinrichtingen

▪ meubels en hout

▪ bedrijfshallen

▪ detailhandel



 

Activiteit Isoleren van de gebouwschil 

Nummer maatregel GA1 

Omschrijving maatregel Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken van de kantoorruimte 

beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 
Spouwmuren isoleren. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie- techniek Isolatie in spouwmuren ontbreekt. 

Gebouw wordt verwarmd en/of gekoeld. 

Technische  randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische   randvoorwaarden Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3  per jaar. 

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk moment? Zelfstandig moment: Ja. 

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. 

 



Doelmatig beheer en onderhoud (DBO)
1. Iedere EML lijst heeft een lijst met doelmatig beheer en onderhoud maatregelen

2. Opzet Identiek voor alle branches. DBO gekoppeld aan activiteiten

3. DBO heeft geen wettelijk kader.

Advies: Neem DBO maatregel op in de onderhoudscontracten

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-

energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/

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


Voorbeeld DBO maatregelen
Activiteit Doel DBO Maatregel(en) DBO Rubber- en 

kunststofindustrie

maatregel nr.

Inpassing (voor het bedrijf)

Techniek/ organisatie/ gedrag

Indien van toepassing

GEBOUW

Isoleren van de gebouwschil Warmteverlies beperken door 

naden, kieren en andere 

openingen in muren en gevels.

Warmteverlies beperken door naden, kieren en andere 

openingen in muren en gevels:

- Controleren op en het dichten van naden en kieren in 

muren en gevels.

- Controleren op en het beperken van onnodig 

openstaande buiten- en haldeuren.

- Instellen van de automatische schuifdeuren in een 

zomer- of winterstand.

- Periodiek controleren en herstellen van schade aan 

isolatiemateriaal.

- Voorkomen van koudebruggen en het beperken van 

warmteverlies via bestaande koudebruggen.

GA1 t/m GA2 1 Informeer naar de mogelijkheden en kosten voor een 

eenvoudig thermografisch onderzoek. (organisatie)

Controleer tochtstrips bij deuren en kozijnen. (techniek) 

1 Deurdrangers toepassen. (techniek)

Voorzieningen niet verwijderen/ blokkeren 

(deurdrangers/automatische deuren) (gedrag)

Zorg voor afsluitbare ventilatieroosters (techniek)

2 Controleer instelling van automatische deuren 

(organisatie)

3 Onderbrekingen (tussen isolatie- of isolatie-delen), 

slechte afdichtingen verhelpen (techniek) (zie 1)



1. Informatie- en energiebesparingsplicht

Van verplichting naar doe-lijst met kansen?

– Ja, het zijn allemaal bijzonder rendabele maatregelen en voor vrijwel 

iedereen toepasbaar.

– Het is geen straf, het loont de moeite om hier goed naar te (laten) kijken.

– Blijkt het aantoonbaar financieel niet interessant, dan niet uitvoeren.

Maar dan had ik dat toch al veel eerder moeten doen?

JAAAAAAA





‘Regie op Energie ’

18 oktober 2018 1. Algemeen Wet- en regelgeving

2. Regie op Energie

11 februari 2020



Betrokkenen



Regie op Energie

Wat is Regie op Energie? 

– Energie-ontzorgingsproces

– 4-jarig abonnement

– Hoogst mogelijke kwaliteit/prijs verhouding door training, 

samenwerking en grote aantallen

– Tenminste voldoen aan wet- en regelgeving

– Ook zon, inkoop, CO2 footprint….



Regie op Energie

Voor wie?

– Alle inrichtingen; ook met lage verbruiken

Door wie?

– GAdL in samenwerking met BlueTerra

– Consultants, getraind en gecontracteerd door GAdL

– Accountants, getraind door GADL in samenwerking met 

Stolwijk Kelderman

– Installateurs, getraind door GADL



Hoe werkt het?





Wat kost het?

Voor 4 jaar



Waarom RoE?

● Volledige ontzorging voor de komende 4 jaar door 

deelname aan RoE

● Ook type C, EED en MJA/MEE deelnemers

● Van Informatieplicht tot en met CO2 neutraal

● Omgevingsdienst op afstand; dus eigen 

uitvoeringsplanning

● Kwaliteit en continuïteit in dienstverlening

Meld je aan via de website of via het aanmeldformulier 
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