
Informatieplicht energiebesparing 
stand van zaken tot en met 
16 januari 2022
algemene gegevens

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 



Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. Deze plicht geldt sinds 1993. Per 1 juli 2019 is er 
naast deze energiebesparingsplicht nu ook de informatieplicht energiebesparing. 
De informatieplicht geldt voor Wet milieubeheer-inrichtingen (Wm-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan 
verbruiken. Om aan de informatieplicht te voldoen moesten bedrijven uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparendemaatregelen met een terugverdientijd van 
5 jaar of minder ze hebben uitgevoerd. Voor meer informatie zie www.rvo.nl/informatieplicht
In dit document vindt u algemene informatie over de stand van zaken van de informatieplicht energiebesparing. Meer informatievindt u op de webpagina feiten en cijfers

Korte toelichting per figuur
• In figuur 1 staan het aantal ingediende rapportages en het aantal Wm-inrichtingen waarover is gerapporteerd. Het aantal rapportages is lager dan het aantal Wm-inrichtingen. 

Dat komt omdat een rapportage per organisatie wordt ingediend en daar kunnen meerdere Wm-inrichtingen onder vallen.
• Figuur 2 laat de verdeling van het aantal ingediende Wm-inrichtingen per bedrijfstak zien. Welke bedrijven en instellingen precies onder de verschillende bedrijfstakken vallen

kunt u nalezen in de Erkende Maatregelenlijsten (EML) per bedrijfstak. In figuur 2 staat ook de categorie Bedrijfstak zonder EML. Dit is voor bedrijven en instellingen die niet
onder één van de bedrijfstakken vallen waarvoor een EML is opgesteld.

• In figuur 3 staat de verdeling van het aantal ingediende Wm-inrichtingen van ondernemingen met een energie-auditplicht (EED).
• Figuur 4 laat zien hoe het indienen van de rapportages verliep in 2019 t/m 2022.
• In figuur 5 staat de verdeling van het aantal ingediende Wm-inrichtingen per provincie.
• In figuur 6 staat de verdeling over de verschillende omgevingsdiensten. Zij voeren in opdracht van gemeenten de toezichthoudende taken ui t voor het Activiteitenbesluit

milieubeheer. NB: sommige gemeenten voeren deze taken zelf uit. Figuur 6 is hier niet op gecorrigeerd.
• In figuur 7 staat per bedrijfstak het jaarlijkse gas- (m³) en elektriciteitsverbruik (PJ) door de Wm-inrichtingen waarover is gerapporteerd. 
• In figuur 8 staat per bedrijfstak het totale jaarlijkse energieverbruik in petajoule (PJ) door de Wm-inrichtingen waarover is gerapporteerd.
• Figuur 9: Aan de ingediende rapportages wordt voor het bevoegd gezag (gemeenten of omgevingsdiensten) een rubriceringscode meegegeven. Er zijn drie rubriceringen:       R1:

Hoogste prioriteit bij Toezicht; R2: Nadere Beoordeling; R3: In principe voldaan. Hoogste prioriteit bij toezicht krijgen inrichtingen die minstens één toepasselijke erkende
maatregel (nog) niet hebben uitgevoerd. De rubricering R1 is onderverdeeld naar het percentage van het totaal aantal toepasselijke erkende maatregelen dat (nog) niet is
uitgevoerd. Voor meer informatie over de rubricering zie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/informatieblad/deel-
voorbereiden/informatieplicht/

• In figuur 10 is de R1-R2-R3-rubricering per bedrijfstak weergegeven.
• In figuur 11 staat per bedrijfstak het aantal Wm-inrichtingen dat door een intermediair is ingediend.
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Figuur 9: Informatieplicht energiebesparing t/m 16 januari 2022

R2G: er is minstens één erkende maatregel 
Gedeeltelijk uitgevoerd.
R2A: er is minstens één Alternatieve maatregel voor 
een erkende maatregel uitgevoerd.
R2B: de rapportage is ingediend onder Bedrijfstak zonder EML.
R2AG: er is minstens één Alternatieve maatregel voor een 
erkende maatregel uitgevoerd én er is minstens één erkende 
maatregel Gedeeltelijk uitgevoerd.
Bij R2G, R2A en R2AG geldt dat alle andere toepasselijke 
maatregelen wel Volledig zijn uitgevoerd. 
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Figuur 11: Informatieplicht energiebesparing t/m 16 januari 2022
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