
 

 

FAQ Informatieplicht 

 
Onderstaand vindt u informatie over informatieplicht in de vorm van veelgestelde 

vragen en antwoorden. 
 

 INHOUD 

1. Waarom is er een energiebesparingsplicht? 

2. Waarom is er een informatieplicht? 

3. Wanneer moet ik aan de informatieplicht voldoen? 

4. Wat moet ik doen als er sprake is van meerdere aansluitingen in één gebouw? 

5. Wanneer treedt de informatieplicht energiebesparing in werking? 

6. Wanneer moet ik aan de informatieplicht voldoen? 

7. Wie moet de energiebesparende maatregelen nemen? 

8. Hoe weet ik welke energiebesparende maatregelen ik moet nemen? 

9. Hoe weet ik of het zinvol is om een bepaalde maatregel te nemen? 

10. Hoe kan ik aantonen dat ik aan deze verplichting voldoe? 

11. Wat gebeurt er wanneer er niet wordt voldaan aan de informatieplicht? 

12. Ik voldeed al eens aan de energiebesparingsverplichting, moet ik dat opnieuw doen? 

13. Wij hebben een energielabel C of lager voor de locatie, moeten we dan nog steeds aan de 

energiebesparingsverplichting voldoen? 

14. Hoe moeten we omgaan met voorgeschreven maatregelen die ook deel uitmaken van een 

geplande renovatie? 

15. Is er een mogelijkheid van voorfinanciering bij het nemen van maatregelen? 

16. Zijn er subsidiemogelijkheden voor het nemen van de energiebesparende maatregelen? 

17. Hoe krijg ik inzicht in mijn energiebesparende maatregelen? 

18. Hoe kan ik bepalen of een maatregel die ik neem in maximaal vijf jaar wordt terugverdiend? 

19. Hoe vinden wij een geschikte partij om de maatregelen uit te laten voeren? 

20. Wat is de bevoegdheid van de omgevingsdienst? 

21. Wat betekent deze verplichting in relatie tot het investeringsverbod? 

22. Waar kan ik praktijkvoorbeelden vinden van daadwerkelijk behaalde besparingen? 

23. Wat zijn de voordelen van de energiebesparingsverplichting voor onze school? 

24. Waar kan ik meer informatie vinden over energiewetgeving en de informatieplicht? 

 

 



 

 

 

1. Waarom is er een energiebesparingsplicht? 

In 2015 is op de klimaatconferentie in Parijs afgesproken dat er maatregelen genomen moeten 

worden om opwarming van het klimaat tegen te gaan. Beperken van CO2 uitstoot o.a. door 

verminderen van energieverbruik is één van de afspraken waar Nederland zich aan 

geconformeerd heeft. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt in het energieakkoord. De wetgever 

heeft een energiebesparingsplicht in het activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer opgenomen.  

Terug 
 

2. Waarom is er een informatieplicht? 

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 blijkt dat het toezicht op (en handhaving van) de 

energiebesparingseis tegen hindernissen aanloopt. Hiermee komt een belangrijk deel van het 

doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. Het niet hebben van voldoende 

informatie over een wm-inrichting (bedrijf of organisatie die onder de Wet milieubeheer valt) is 

een belangrijke hindernis. Het gaat om gegevens waarmee de controle op de 

energiebesparingsplicht gebeurt. Door een informatieplicht in te stellen, komt de informatie vrij 

waarmee handhaving beter mogelijk wordt. Het wordt duidelijk wat er al gedaan is en wat nog 

niet. Tegelijk moedigt de informatieplicht organisaties en bedrijven aan om energie te besparen. 

Terug 
 

3. Wanneer moet ik aan de informatieplicht voldoen?  

Indien de inrichting (uw schoolgebouw) een aansluiting heeft en daarmee op jaarbasis 25.000 m3 

of meer aardgas(equivalenten) of 50.000 kWh of meer elektra verbruikt, moet u voldoen aan de 

informatieplicht. U hoeft niet het verbruik van meerdere locaties bij elkaar op te tellen. U moet wel 

de eigen opwek bijvoorbeeld van zonnepanelen buiten beschouwing laten. Het gaat om het totale 

energieverbruik van het gebouw, zonder aftrek van de duurzaam opgewekte en-of 

teruggeleverde energie. Omrekening naar aardgasequivalenten is aan de orde wanneer uw 

school gebruik maakt van propaangas of is aangesloten op stadsverwarming (warmtenet). Kijk in 

deze tabel voor het omrekenen van aardgasequivalenten naar m3 of neem contact op met de 

helpdesk van RVO (088 042 42 42 of via www.rvo.nl/informatieplicht) voor vragen. 

Terug 

 

https://www.energieakkoordser.nl/
https://www.infomil.nl/link-aim/tabel/


 

 

4. Wat moet ik doen als er sprake is van meerdere aansluitingen in één gebouw?  

Voor scholen die onderdeel uitmaken van een gedeelde voorziening geldt dat er gekeken moet 

worden naar de aansluiting zoals deze is ingeschreven bij de netbeheerder. Een aansluiting kan 

maar geregistreerd staan op één aanvrager, veelal de hoofdgebruiker (juridisch eigenaar). Voor 

een gebouw met meerdere aansluitingen moet dus per aansluiting worden gekeken of er wordt 

voldaan aan de informatieplicht.  

Terug 

5. Wanneer treedt de informatieplicht energiebesparing in werking?  

De informatieplicht energiebesparing voor bedrijven en organisaties (door wetgever aangeduid 

als ‘de drijver van de inrichting’) treedt vanaf 1 juli 2019 in werking en dit is meteen ook de 

einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. De informatieplicht is een aanvulling op de 

energiebesparingsplicht (deze plicht staat al 25 jaar in de wetgeving opgenomen). 

Terug 

6. Wanneer moet ik aan de informatieplicht voldoen? 

Uiterlijk 1 juli 2019 moet melding worden gemaakt via eLoket op de website van RVO.nl.  

- U moet inloggen met e-Herkenning niveau 1, diverse informatie over uw organisatie en de 

betreffende inrichting(en) invullen en de gestelde vragen beantwoorden.  

Heeft u  veel vestigingen dan is er ook de mogelijkheid om een Excel bestand (.cvs) te uploaden 

zodat u versneld uw data kunt rapporteren.Deze mogelijkheid komt echter pas later  beschikbaar 

(april of mei). Dit kan het schoolbestuur zelf doen, maar u kunt ook iemand hiervoor machtigen. 

Daarna geldt dat minimaal eenmaal per vier jaar opnieuw gerapporteerd moet worden. Dit is 

geregeld in het toekomstige artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit.  

Terug 

7. Wie moet de energiebesparende maatregelen nemen?  

De drijver van de inrichting moet de maatregelen nemen. Wie dit in de praktijk is kan soms 

verschillen. In het onderwijs is meestal het onderwijsbestuur zelf de drijver van de inrichting. Voor 

meer informatie hierover kunt u op de website van Kenniscentrum Inomil kijken. 

Terug 

https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/handreiking-erkende/inrichting-huurder/


 

 

8. Hoe weet ik welke energiebesparende maatregelen ik moet nemen?  

Van u wordt verwacht dat u energiebesparende maatregelen neemt die u binnen 5 jaar terug kan 

verdienen. Om u te helpen zijn er voor 19 sectoren (waaronder het onderwijs) Erkende 

Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) opgesteld (bijlage 10 bij de Activiteitenregeling 

milieubeheer). Hoofdstuk 5 geldt voor het onderwijs. In deze lijst vindt u bijvoorbeeld maatregelen 

zoals het toepassen van LED-verlichting of energiezuinige Cv-ketels. Als u alle voor u van 

toepassing zijnde erkende maatregelen heeft uitgevoerd, dan voldoet u aan de 

energiebesparingsplicht. U mag ook zelf maatregelen (laten) bedenken die gelijkwaardig of beter 

zijn. Dan verlaat u echter wel de erkende maatregel systematiek.  U moet dan zelf een 

berekening toepassen waaruit blijkt dat de terugverdientijd van de maatregel 5 jaar of korter is. 

Wij adviseren daarom altijd de EML te gebruiken tenzij niet mogelijk. Bij iedere maatregel in de 

EML is genoemd wat de uitgangssituatie moet zijn, of er uitzonderingen zijn en wanneer u de 

maatregel moet uitvoeren zoals bijvoorbeeld direct of op een natuurlijk vervangingsmoment.  

Terug 

9. Hoe weet ik of het zinvol is om een bepaalde maatregel te nemen?  

Om te weten of een bepaalde maatregel voor uw gebouw(en) en situatie van toepassing is kunt u 

een deskundig adviesbureau inschakelen of eerst even contact leggen met één van de 

Energiebespaarders van het ondersteuningsprogramma Scholen Besparen Energie. Onze 

Energiebespaarders helpen u op weg om de juiste vragen te stellen.  

Samen met het schoolbestuur kijken we naar de mogelijkheden om energiebesparing onderdeel 

te laten zijn van het huisvestingsbeleid. Ook kunnen de Energiebespaarders andere tips geven 

die niet in de EML staan maar wel energie besparen zoals gedragsmaatregelen.  

Terug 

10. Hoe kan ik aantonen dat ik aan deze verplichting voldoe? 

Indien u aan de energiebesparingsverplichting moet voldoen, dient u ook aan de informatieplicht 

te voldoen. U moet als drijver van de inrichting voor 1 juli 2019 via eLoket op de website van het 

RVO rapporteren wanneer u welke maatregelen heeft uitgevoerd dan wel gaat uitvoeren.  

Om op deze website in te loggen heeft u e-Herkenning niveau 1 nodig. E-Herkenning is een soort 

DigiD maar dan voor bedrijven en instellingen zoals die voor het onderwijs. Als u eenmaal een e-

Herkenning heeft kunt u deze vaker gebruiken.  



 

 

Op basis van ervaringen onder schoolbesturen hebben wij een stappenplan ‘hoe vraag ik als 

schoolbestuur een e-Herkenning aan?’ opgesteld. Ervaart u toch nog problemen met de 

aanvraag van uw e-Herkenning dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze Helpdesk. Ook 

kunt u kijken op de website van het RVO of op de pagina van e-herkenning zelf.  

Terug 

11. Wat gebeurt er wanneer er niet wordt voldaan aan de informatieplicht? 

Wanneer u niet voldoet aan de informatieplicht bent u in principe in overtreding volgens de Wet 

Milieubeheer. Het bevoegd gezag wet milieubeheer kan handhavend optreden als een 

schoolbestuur zich na een hercontrole nog steeds niet aan de wet houdt. Bijvoorbeeld door het 

opleggen van een last onder dwangsom. De hoogte van de dwangsombedrag is afhankelijk van 

de aard van de overtreding. Veelal gaat het om een bedrag vanaf 1.000 euro per overtreding. 

* Het bevoegd gezag betreft niet het schoolbestuur welke ook bevoegd gezag wordt genoemd. Het bevoegd gezag is 

bijvoorbeeld de gemeente maar soms ook de provincie of de milieudienst zelf 

Terug 

12. Ik voldeed al eens aan de energiebesparingsverplichting, moet ik dat opnieuw 

doen?  

Energiezuinigheid is in voortdurende ontwikkeling. Was vroeger een TL buis nog de meest 

zuinige verlichtingsbron, nu is dat vaak een LED-lamp. De terugverdientijd van maatregelen 

wijzigt dan ook en om die reden houdt de overheid de lijst met erkende maatregelen (EML) 

actueel. Sinds februari is de nieuwe EML actueel en moet u aan deze lijst voldoen. Heeft u de 

afgelopen jaren al energiebesparende maatregelen genomen dan zullen bepaalde 

uitgangspunten voor u niet van toepassing zijn. Heeft u bijvoorbeeld overal LED-verlichting voor 

basisverlichting dan hoeft u niet nog zuinigere lampen aan te schaffen omdat de terugverdientijd 

dan automatisch langer dan 5 jaar is. Let er wel op dat indien u maatregelen heeft ingepland om 

in de toekomst te gaan nemen (bijvoorbeeld op een natuurlijk vervangingsmoment) u moet 

controleren of dat voor die maatregel is toegestaan. Van sommige maatregelen wordt verwacht 

dat u die direct neemt, dit ziet u terug in de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML).   

Terug 

 

https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/bestanden/ScholenBesparenEnergie/E-herkenning%20aanvragen.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/bestanden/ScholenBesparenEnergie/E-herkenning%20aanvragen.pdf
https://mijn.rvo.nl/inloggen-ondertekenen-en-machtigen
https://www.eherkenning.nl/


 

 

13. Wij hebben een energielabel C of lager voor de locatie, moeten we dan nog steeds 

aan de energiebesparingsverplichting voldoen?  

Het energielabel B (of ander label zoals A t/m G) ontslaat u niet van de verplichting tot het 

voldoen aan artikel 2.14 en/of 2.15 uit het activiteitenbesluit. Indien u grootverbruiker bent voor 

deze wet moet u nog steeds aantonen dat u alle energiebesparende maatregelen die zich binnen 

5 jaar terugverdienen heeft genomen. Het invullen van de EML-lijst gaat echter een stuk sneller 

omdat de meeste uitgangssituaties (bijvoorbeeld een oude CV ketel of gloeilampen) niet van 

toepassing zijn. De reden dat u – ondanks een laag energielabel nog steeds aan de 

informatieplicht energiebesparing moet voldoen is omdat de energiebesparingsplicht niet alleen 

over het gebouw gaat, maar ook over de processen daarbinnen (denk aan ict- en andere 

apparatuur). Indien een bepaald energielabel aanwezig is kan het zijn dat dit bij een specifieke 

maatregel als uitlsuitingsgrond geldt, dit wordt dan in de vigerende EML genoemd bij de 

betreffende maatregel.  

Terug 

14. Hoe moeten we omgaan met voorgeschreven maatregelen die ook deel uitmaken 

van een geplande renovatie? 

Landelijk spelen er ontwikkelingen op het gebied van renovatie. Dit ontslaat u er echter niet van 

maatregelen te treffen die u nu al dient te nemen, tenzij het is toegestaan de maatregel op een 

natuurlijk vervangingsmoment te nemen (zie EML). Uiteraard kan het helpen uw 

energiebesparingsmaatregelen gestructureerd aan te pakken vanuit een integraal plan. De 

Energiebespaarders uit het ondersteuningsprogramma laten het schoolbestuur graag zien hoe zij 

kunnen komen tot een integraal energiebespaarplan voor de gebouwen.  

Terug 

15. Is er een mogelijkheid van voorfinanciering bij het nemen van maatregelen? 

Er zijn meerdere marktpartijen die deze mogelijkheid bieden. De opgedane praktijkervaringen 

binnen de Green Deal Scholen hebben echter laten zien dat de meerderheid van schoolbesturen 

vanuit hun MI-vergoeding veelal kasstromen kunnen bundelen waardoor het inzetten van 

voorfinanciering met een terugbetalingsverplichting veelal niet nodig blijkt. 

Terug 

 



 

 

16. Zijn er subsidiemogelijkheden voor het nemen van de energiebesparende 

maatregelen?  

Op dit moment zijn er geen nieuwe subsidiemogelijkheden voor het nemen van 

energiebesparende maatregelen. Dit o.a. omdat deze maatregelen zich zo snel laten 

terugverdienen dat het verantwoord is hier in te investeren. Ook betreffen sommige maatregelen 

geen investeringen in nieuwe systemen maar vragen ze om een betere inregeling van bestaande 

systemen. Wel kan het zijn dat er regionaal specifieke subsidies vanuit de gemeente of de 

provincie zijn. Wij raden u daarom aan om voor de zekerheid hiernaar te informeren bij uw eigen 

gemeente of provincie. Ook bestaan er bureaus die dit voor u kunnen uitzoeken.  

Terug 

17. Hoe krijg ik inzicht in mijn energiebesparende maatregelen? 

Naast de Erkende Maatregelen Lijsten kan er worden geleerd van opgedane praktijkervaringen 

door collega schoolbestuurders tijdens de Green Deal Scholen. Deze zijn op deze pagina 

overzichtelijk gebundeld. Onze Energiebespaarders uit het ondersteuningsprogramma kunnen u 

meer vertellen over deze ervaringen. Daarnaast adviseren wij om u bij te laten staan door 

deskundige partijen op het gebied van energiebesparing. Onze Energiebespaarders kunnen u 

ondersteunen om de juiste vragen te stellen, bij het opstellen van een uitvraag of intern beleid. 

Wij kunnen uiteraard niet de partij voor u aanwijzen of het inkooptraject voor u regelen in verband 

met onze onafhankelijke rol.  

Terug 

18. Hoe kan ik bepalen of een maatregel die ik neem in maximaal vijf jaar wordt 

terugverdiend?  

Voor de erkende maatregelen hoeft u dit niet uit te laten zoeken, want uit onderzoek (en in 

overeenstemming met brancheorganisaties) is gebleken dat deze maatregelen aan dat criterium 

voldoen. Komt u zelf met alternatieve maatregelen dan dient u aan te tonen dat u met de 

genomen maatregel een minstens even grote energiebesparing bereikt. De toezichthouder 

bepaalt bij controle of uw maatregel wordt toegestaan, wij adviseren daarom zo veel mogelijk de 

EML te gebruiken om discussie achteraf te voorkomen De inspecteur kan bij grootverbruikers die 

vanaf 75.000 m3 gas of 300.000 kWh elektra verbruiken vragen om een aanvullend onderzoek 

zoals een erkend maatwerk adviesrapport energiebesparing. Wilt u hier meer over weten dan 

kunt u dat op de website van Infomil teruglezen.  

https://www.greendealscholen.nl/praktijkervaringen
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/vragen-antwoorden/overige-vragen/bereken/


 

 

Terug 

19. Hoe vinden wij een geschikte partij om de maatregelen uit te laten voeren? 

Belangrijk bij het vinden van een juiste marktpartij voor het laten uitvoeren van 

energiebesparende maatregelen is dat deze partij wordt geselecteerd op basis van een goede 

uitvraag en met de juiste garanties. Om u hierbij op weg te helpen, hebben wij een standaard 

uitvraag klaar liggen. Onze Energiebespaarders helpen u de juiste vragen te stellen, zodat u de 

keuze zelf kunt maken.  

Terug 

20. Wat is de bevoegdheid van de omgevingsdienst? 

De omgevingsdienst in uw regio krijgt straks een inzicht in het aantal instellingen dat ‘in 

overtreding’ is. De bevoegdheid van de omgevingsdienst kan per situatie verschillen. Dit is sterk 

afhankelijk van de taak en opdracht die gemeenten aan de omgevingsdienst hebben 

meegegeven.  

Terug 

21. Wat betekent deze verplichting in relatie tot het investeringsverbod? 

Er is meer ruimte om te mogen investeren in energiebesparende maatregelen dan 

schoolbesturen op grond van het investeringsverbod (artikel 143 WEC en artikel 148 WPO) 

denken. Ondanks het investeringsverbod in het PO zijn er namelijk een aantal uitzonderingen, 

waarin een schoolbestuur toch kan investeren in de onderwijshuisvesting en energiebesparende 

maatregelen in het bijzonder. Over deze uitzonderingen kunnen onze Energiebespaarders de 

schoolbesturen verder informeren. Neem contact op via 085-303 2602.  

Terug 

22. Waar kan ik praktijkvoorbeelden vinden van daadwerkelijk behaalde besparingen?  

Op de website www.scholenbesparenenergie.nl zullen komende periode praktijkervaringen 

verschijnen van schoolbesturen. Dit met informatie van genomen maatregelen en daarmee 

behaalde besparingen. Daarnaast zal de beslisboom verduurzaming scholen worden 

geactualiseerd. Hiermee krijgt een school voor een bepaald type gebouw op basis van een 

oorspronkelijk bouwjaar een eerste inzicht in kostprijs. Ook op Green Deal Scholen kunt u diverse 

praktijkvoorbeelden en ervaringen vinden.  

http://www.scholenbesparenenergie.nl/
http://www.greendealscholen.nl/


 

 

Terug 

23. Wat zijn de voordelen van de energiebesparingsverplichting voor onze school? 

- U verdient de kosten voor energiebesparende maatregelen van de EML binnen 5 jaar 

terug, de kosten voor exploitatie gaan dus per direct omlaag;  

- Veel energiebesparende maatregelen maken gebruik van nieuwere technieken die soms 

ook comfortverhogend zijn of meer gebruiksgemak geven;  

- Indien u energiebesparende maatregelen neemt, draagt dit bij aan het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en spaart u het milieu; 

- Indien u minder energie verbruikt, hoeft er ook minder energie vanuit duurzame 

energiebronnen opgewekt te worden. Dit kan uw bedrijf of instelling helpen om 

bijvoorbeeld energieneutraal of op termijn aardgasvrij te worden;  

- U voldoet aan wet- en regelgeving. U loopt dus ook geen risico op handhaving vanuit het 

bevoegd gezag (gemeente, omgevingsdienst, etc.). 

 

Terug 

24. Waar kan ik meer informatie vinden over energiewetgeving en de informatieplicht? 

- Op de website van het ondersteuningsprogramma Scholen Besparen Energie; 

- In het Kompas Energiewetgeving van Platform Duurzame Huisvesting; 

- Op de website van RVO; 

- Het webinar van RVO over de energiebesparings- en informatieplicht; 

- Op de website van Ruimte-OK;  

- Op de website van Kenniscentrum Infomil; 

- Op de website van Bouwstenen voor Sociaal; 

- Op de pagina Duurzaam Ondernemen van RVO;  

- Bij de FAQ lijst van RVO;  

- Artikel op de website van het Platform Duurzame Huisvesting of bij RVO over de 

mogelijke rol van de accountant 

 

 

Terug 

 

 

 

http://www.scholenbesparenenergie.nl/
http://kompasenergiewetgeving.platformduurzamehuisvesting.nl/
https://www.rvo.nl/informatieplicht
https://www.onlineseminar.nl/rvo/webinar/24260/informatieplicht-energiebesparing-wet-milieubeheer-wat-u-moet-weten/#watch-player
https://www.ruimte-ok.nl/actueel/informatieplicht-energiebesparing-op-komst
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/handreiking-erkende/energiebesparing-wet/activiteitenbesluit/
https://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/Informatieplicht-maatschappelijk-vastgoed-scholen-gemeenten
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer/veelgestelde-vragen-informatieplicht
https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/02/05/informatieplicht-energiebesparing-voor-bedrijven-de-rol-van-de-accountant/
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/de-accountant-als-uw-partner-bij-energiebesparing

