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Betreft Informatieplicht energiebesparing
en ophalen informatie uit eloket
Geachte directeur,
De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) informeerde de gemeenten
(en de omgevingsdiensten in kopie) d.d. 28 maart 2019 over de Informatieplicht
energiebesparing voor bedrijven en instellingen die vallen onder het
Activiteitenbesluit m ilieubeheer. Deze bedrijven en i nstelli ngen moeten u iterlijk
1 juli 2019 hun genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in eloket
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
De verstrekte informatie kan direct worden gebruikt voor toezicht in het kader van

handhaving van de energiebesparingsplicht. Via deze brief licht ik u graag toe hoe
u dat kunt doen.
Gemeenten kunnen het toezicht zelf ter hand nemen of laten uitvoeren door de
omgevingsdienst. Indien u als omgevingsdienst door een gemeente(n)
gemandateerd bent voor deze taken, kunt u de rapportages van de bedrijven en
instellingen binnen uw omgevingsdienst vanaf 2 juli 2019 zelf ophalen uit eloket
Hiervoor volgt u de stappen in deze brief.

1.

Vraag een eHerkenningsmiddel aan en meld u aan

bij eLoket

Voor de personen binnen uw omgevingsdienst die u toegang wilt geven tot
de rapportages in eloket, kunt u via www.e-herkenning.nl een
eHerkenningsmiddel niveau 2+ aanvragen. Deze personen moeten voor
deze aanvraag zijn gemachtigd door iemand binnen uw organisatie die
tekenbevoegd is volgens het handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Een machtiging is persoonsgebonden.
Let op: Het toekennen van een eHerkenningsmiddel niveau 2+ duurt
gemiddeld vijf werkdagen.
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2.

Vraag na of u gebruík wilt maken van een webseruice
Naast het handmatig ophalen van gegevens in eloket (waarvoor u inlogt
met een eHerkenningsmiddel, biedt RVO.nl ook een webservice aan op
basis van de hiervoor binnen de overheid afgesproken standaard
'Digikoppeling WUS'4e. Met deze webservice kunt u direct gegevens uit
eloket in uw eigen zaaksysteem (de software-applicatie die u voor uw
handhavende activiteiten gebruikt) inlezen.
Uw zaaksysteem zal hiervoor moeten worden aangepast, Het doorvoeren
van deze aanpassing kost tijd. Overleg daarom eerst met uw lT-afdeling
of deze route passend is. Om gebruik te kunnen maken van de webservice
moet u drie PKl-overheidscertificaten aanschaffen (voor TLS,
ondertekening en encryptieso). NB: aanschaffen van deze certificaten kan
enkele weken duren.

Als u van de webservice gebruik wilt maken, kunt u RVO.nl hiervan op de
hoogte stellen via informatieplicht-bg@rvo.nl. Hierbij heeft RVO.nl de
volgende gegevens nodig :
o De contactpersoon binnen uw omgevingsdienst met wie RVO.nl de
technische details van de koppeling kan bespreken.
o De naam van de leverancier van de applicatie waarmee u de
koppeling wil maken en of deze als een Software-as-a-serviceoplossing of 'on premise'wordt aangeboden.

Wij zullen dan contact met u opnemen om de technische specificaties van
de webservice te delen zodat u er mee aan de slag kunt.
RVO.nl dient zorgvuldig met (persoons)gegevens om te gaan. Op grond van de
Algemene Wet Bestuursrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming
zUn wtJ daarom genoodzaakt u te vragen een aantâl documenten

3.

te overleggen.

Stuur uw mandaat om informatie te ontvangen naar RVO,nl
RVO.nl mag alleen gegevens verstrekken aan de instantie die toezicht

houdt en besluiten neemt op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer. Bent u als omgevingsdienst gemandateerd om de
rapportages uit eloket te ontvangen? Stuur dan per gemeente een bewijs
van mandatering per e-mail naar RVO.nl, via informatieplicht-bg@rvo.nl.

Dit bewijs kan zijn:
o een door het college van B en W ondertekend mandaatbesluit
waarin staat dat de omgevingsdienst toezicht houdt en besluiten
neemt op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Geef
hierbij duidelijk aan waar in het mandaatbesluit de benodigde
informatie staat.

ae

Meer informatie over de WUS variant van de koppelvlakstandaarden vindt u in dit document:

https://www.

loo ius. nl/sites/defa ult/fi les/publ iclbestanden/diensten/Dioi

Koppel ino/Sta ndaa rden/Dioi koppel ino-

Koppelvlakstandaard-WUS.pdf
s0 U

kunt hier de PKI-overheidscertificaten aanschaffen: https://www.looius.nl/diensten/pkioverheid.
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o

of een door het college van B en W ondertekende brief met de
tekst:
"Hierbij verklaart de gemeente X dat de omgevingsdienst Y is
gemandateerd tot het inzien, verkrijgen en gebruiken van
informatie, die inrichtÌngen hebben verstrekt via eLoket van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van artikel
2. 1 5, tweede lid Activiteitenbesluit milieubeheer."

RVO.nl maakt in de rapportages geen onderscheid tussen meldingplichtige
(type B) en niet-meldingplichtige (type A) inrichtingen onder de Wet

milieubeheer. Ofwel : wanneer uw omgevingsdienst uitsluitend mandaat
heeft voor uitvoering van de energiebesparings- en informatieplicht voor
meldingplichtige inrichtingen (type B), kunnen wij u helaas geen gegevens
verstrekken. Dit betekent dat:
o de gemeente zelf de rapportages uit eloket ophaalt. De gemeente
kan daarna besluiten welke gegevens zij doorstuurt naar de
omgevingsdienst, met inachtneming van de afspraken uit de
Arvodi-gegevensleveri ngsovereenkomst; of
o de gemeente de mandatering aan u als omgevingsdienst uitbreidt
voor het inzien, verkrijgen en gebruiken van informatie die de
inrichtingen hebben gerapporteerd via eLoket van RVO.nl in het
kader van artikel 2.15, tweede lid Activiteitenbesluit milieubeheer.
NB: Stelt u RVO.nl dan op de hoogte van het uitgebreidere
mandaat.

4.

Stuur een gegevensleveringsovereenkomst naar RVO.nl
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
mag RVO.nl u toegang geven tot rapportages in eloket mits u als
omgevingsdienst met RVO.nl afspraken maakt over de uitwisseling van
persoonsgegevens. Dit kan door de bijgevoegde Arvodigegevensleveringsovereenkomst ondertekend aan ons te retourneren. De

ondertekening moet plaatsvinden door het bestuursorgaan bij wie de
uitvoering van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is
belegd.
U vindt een standaardovereenkomst als bijlage. U kunt een digitale versie
van de overeenkomst bij RVO.nl opvragen via informatieplicht-bg@rvo.nl.

Reageer op tijd
Wilt u de rapportages direct per 2 juli 2019 uit eloket ophalen? Vraagt u dan zo
spoedig mogelijk een eHerkenningsmiddel aan en lever de genoemde documenten
uiterlijk 15 juni 2019 bij ons aan via informatieplicht-bg@rvo.nl. Voegt u s.v.p.
ook de gegevens (naam, e-mail, telefoonnummer) toe van een contactpersoon
binnen uw organisatie met wie RVO.nl over dit onderwerp indien nodig contact
mag opnemen.
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Ter info: richtlijn 'drijver van de inrichting'
Wie is er binnen een bedrijf of instelling ('inrichting'onder de Wet milieubeheer)
verantwoordelijk voor energiebesparing? U vindt de richtlijn die hiervoor recent
werd opgesteld als bijlage bij deze brief. De richtlijn is gemaakt in overleg tussen
de koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en VGM, de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied en het Kernteam EED. U wordt verzocht conform deze

richtlijn te handelen.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd over de
Informatieplicht energiebesparing en het ophalen van informatie hierover uit
eloket. Meer informatie vindt u op www.rvo.nl/informatieplicht. Heeft u
aanvullende vragen, belt u dan onze helpdesk op 088 042 42 42.
Met vriendelijke groet,

Marco Kavelaars

Teammanager Industrie
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
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