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Wettelijke Informatieplicht

uit te voeren voor 1 juli 2019

Erkende maatregelenlijsten

Verplicht voor:
Voor bedrijven en
instellingen die
in enig jaar een:
elektriciteitsverbruik
> 50.000 kWh
of
> 25.000 m3 gas
hebben
.

Ervaring
De Omgevingsdienst
IJmond plaatst al vele
jaren, ter controle op
de instellingen van
installateurs,
dataloggers van ons
bedrijf bij bedrijven en
daaruit blijkt:
in 95% van de
bedrijven wordt, tot
soms wel tot 2 keer,
teveel gas verbruikt.

De overheid publiceert jaarlijks, voor veel verschillende branches, een lijst van
energiebesparende maatregelen. Elke onderneming in die branche wordt, volgens
het Activiteitenbesluit milieubeheer artikel 2.15, geacht de maatregelen op deze lijst
uit te voeren. Omdat het maatregelen zijn met een financieel rendement van
minimaal 20% (maar vaak in de praktijk wel 50 tot zelfs 100%) per jaar mag
verwacht worden dat elke ondernemer deze maatregelen al heeft toegepast. De
maatregelen zijn voor elke branche anders.

Deskundigheid van uw eigen medewerkers

De lijst van wettelijke erkende maatregelen die jaarlijks in de Staatscourant
gepubliceerd wordt, kan door eigen deskundige medewerkers geanalyseerd en
vergeleken worden met de praktijk in uw organisatie. Van deze medewerkers wordt
deskundigheid verwacht op het gebied van:

Bouwkunde

Installatietechniek W

Installatietechniek E

Het kunnen vertalen van de wettelijke/ambtelijke taal uit de Staatscourant
naar uw praktijk.
De benodigde tijd, afhankelijk van de kennis van de betrokken medewerkers, is
meestal ca 2 werkdagen.

Nieuwe wetgeving waar u voor 1 juli aan moet voldoen

U bent wettelijk verplicht om voor 1 juli 2019 te voldoen aan ‘de informatieplicht’.
U dient op te geven, op de hiervoor beschikbare website bij RVO, welke
maatregelen u uit de erkende maatregelenlijst wel/niet hebt genomen. Het inloggen
op de website moet met behulp van e-herkenning (een soort digi-d voor uw bedrijf).

Aanbieding

voor ondernemer
Wat kunnen wij u bieden:

A. Verzorgen alle werkzaamheden voor de informatieplicht
Een ervaren senioradviseur die bij uw bedrijf langs komt en in ca. 2 uur alle
maatregelen doorneemt die in de erkende maatregelenlijst staan en waarvan u
een rapportage moet verstrekken aan de overheid. Samen met een
vertegenwoordiger van uw bedrijf worden ter plekke de gegevens ingevoerd in
de software van de rijksoverheid. Uw bedrijf heeft daarmee voldaan aan de
informatieplicht en weet welke maatregelen nog genomen moeten worden.
B. Advisering bij uitvoeren verplichte maatregelen (EML)
Een overzicht met een gedegen uitleg van de maatregelen die u nog moet
nemen, plus gebruik maken van de technische expertise van onze
senioradviseurs.
C. Actueel houden erkende maatregelen en informatieplicht
Een senioradviseur neemt jaarlijks telefonisch en/of per mail contact met u op,
en spreekt de veranderingen met u door. De veranderingen in de techniek gaan
immers snel. Elk jaar worden de maatregelen in de erkende maatregelenlijst
geactualiseerd. Daar waar gewenst kunnen wij ook de afmelding voor u
verzorgen.
D. Persoonlijke advisering
Een jaarlijks bezoek van een ervaren senioradviseur om alle mogelijke
energiezaken door te spreken. Natuurlijk wordt daarbij ook de verandering van
de erkende maatregelenlijst besproken, maar eventueel ook alle andere
mogelijke onderwerpen over energie-efficiency en de wetgeving hier bij (denk
aan bijvoorbeeld: vervanging van apparatuur, vervanging van verlichting, van
het gas los, etc.).

Andere werkzaamheden
Meijer Energie- & Milieumanagement

Naast ontzorging voor de informatieplicht heeft Meijer E&M al meer dan 40 jaar
ervaring met het verzorgen van opleidingen, uitvoeren van energieonderzoeken,
maken van energielabels en label verbetering (kantoren moeten op 1 jan 2023
verplicht minimaal label C hebben), etc.
Daarnaast kunnen wij uw energieverbruik monitoren middels onze dienst
www.Energy-Online.nl. Wij zijn gecertificeerd om uw elektriciteitsmeter uit te
lezen. Op deze wijze kunt u direct zien of uw energie- verbruik is zoals het
verwacht mag worden of dat energie verspilt wordt.
Mocht u interesse hebben in een van onze andere diensten kunt u ons tijdens
kantooruren bereiken op telefoonnummer: 070 - 3155715 of mail@meijer.nl.

Opdracht

Voldoen aan wettelijke informatieplicht

Opdrachtverstrekking
Ik geef hierbij opdracht voor de werkzaamheden om volledig te voldoen aan de
informatieplicht.
Uw naam: _________________________________________________
Uw Functie:________________________________________________
Namens het bedrijf:__________________________________________
Telefoonnummer:___________________________________________
E-mailadres:_______________________________________________
Omcirkel de gewenste onderstaande opties:
A. Verzorgen van de werkzaamheden voor de informatieplicht (jaar 2019).
Kosten: € 600,- (excl. BTW) per vestiging.
B. Advisering bij het uitvoeren van de verplichte maatregelen zoals
vermeld in de EML (Erkende Maatregelen Lijsten). Plus 1,5 uur advies
voor het verbeteren van de energie-efficiency van uw bedrijf en het
realiseren van alle maatregelen. Deze optie is alleen mogelijk als ook
optie A wordt afgenomen. Kosten: € 300,- (excl. BTW) per vestiging.
C. Actueel houden erkende maatregelen en informatieplicht
Abonnement (ingaande 2020) voor jaarlijkse actualisering van de
erkende maatregelen/informatieplicht, plus max. 1,5 uur per jaar
advisering van een senioradviseur. Kosten: € 235,- (excl. BTW) per
vestiging per jaar. Deze optie is alleen mogelijk tegelijk met optie A.
D. Persoonlijke advisering. Jaarlijks bezoek aan uw bedrijf en bespreking
aanpassingen EML (Erkende Maatregelen Lijsten) en het invullen van
de gegevens op de website + advisering over energie gerelateerde
verbetermogelijkheden.
Kosten: € 445,- (excl. BTW) per vestiging per jaar. Deze optie is alleen
mogelijk tegelijk met optie A.

_________________________
Datum

__________________________________
Handtekening

