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Van: Pas, drs. F. van de (Frerik) <frerik.vandepas@rvo.nl>
Verzonden: woensdag 22 mei 2019 15:27
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Strik, ing. S.F. (Stef) <S.F.Strik@minezk.nl>; Everts, D.J. (Dirk-Jan) <Dirk-Jan.Everts@rvo.nl>
Onderwerp: Informatieplicht energiebesparing

Geachte relatie,
We stellen u graag op de hoogte dat op 1 mei jl. de wetswijzing, die de informatieplicht
energiebesparing regelt, in het Staatsblad gepubliceerd is.
De eisen waaraan een rapportage voor informatieplicht moet voldoen zijn op 13 mei jl. in het
Staatsblad gepubliceerd.
Afgelopen maandag heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat hierover een brief
gestuurd naar een deel van de doelgroep voor deze informatieplicht energiebesparing. Een kopie
van deze brief vindt u ter informatie bijgesloten.
Op woensdag 5 juni aanstaande zal deze brief op circa 44.000 adressen bezorgd zijn. Deze
adressen zijn bepaald op basis van een selectie op gebouwtype, bouwjaar en gebruiksoppervlakte
van gebouwen uit de Basis Administratie Gebouwen (BAG).
Met gegevens van ECN is bepaald welke gebouwen uit de BAG mogelijk boven de
energieverbruiksgrens van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas vallen.

Nieuwe versie Excel-hulpbestand beschikbaar (1.0.1)
Op 3 mei jongstleden hebben wij u gemeld dat er een XML-upload functionaliteit aan het
eLoketformulier voor de informatieplicht is toegevoegd.
We hebben deze week een onverwachte bug in het Excel-hulpbestand voor het aanmaken van een
XML-gegevensbestand gelijk weten op te lossen.
Op https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing is inmiddels een nieuwe versie van het
Excel-hulpbestand beschikbaar.
Wat is er opgelost?
In de vorige versie (1.0.0) gaat het aanmaken van het XML-gegevensbestand niet goed op het
moment dat er Wm-inrichtingen zijn opgenomen die niet voldoen aan de criteria voor de
informatieplicht energiebesparing. Het gaat om inrichtingen die onder de minimale
energieverbruiksgrens vallen en/of (Type C) inrichtingen die een omgevingsvergunning milieu
hebben. Deze bug is opgelost in versie 1.0.1.
Voor wie heeft dit gevolgen?
Dit probleem speelt alleen als al een Excel-gegevensbestand (1.0.0) is ingevuld en er één of
meerdere Wm-inrichtingen in de lijst op werkblad ‘Wm-inrichtingen’ staan waarvoor de
informatieplicht energiebesparing niet geldt.
Als er alleen Wm-inrichtingen in de lijst staan die voldoen aan de criteria van de Informatieplicht
kan het oude bestand gebruikt blijven worden.

Hoe hiermee om te gaan?
Download de laatste versie van het hulpbestand (1.0.1) op https://mijn.rvo.nl/informatieplichtenergiebesparing en open deze. Configureer het werkblad Wm-inrichtingen zoals dat ook in de
oude versie is gedaan. Kopieer vervolgens de reeds ingevoerde gegevens naar het nieuwe bestand.
Herhaal deze procedure voor de maatregelen.
U wordt verzocht deze informatie te delen met uw achterban. Voor vragen kunt u contact opnemen
met de helpdesk van RVO.nl: 088 042 42 42.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Dirk-Jan Everts, Jelte de Jong, Stef Strik, Frerik van de Pas
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