
DMOP Brons

In geval van het DMOP 
Brons integreert Facilicom 
de zogenaamde Erkende 
Maatregelen in het MJOP 
waardoor de organisatie 
kan voldoen aan de 
informatieplicht. Locaties 
die jaarlijks meer dan 
50.000 kWh en/of 25.000 
m3 gas gebruiken moeten 
de Erkende Maatregelen 
implementeren en uiterlijk  
1 juli 2019 bij de overheid 
online aangeven wat de 
status is. 

DMOP Zilver

In geval van het DMOP 
Zilver voldoen uw locaties 
aan het DMOP Brons en 
integreert Facilicom de 
maatregelen welke nodig 
zijn om te voldoen aan  
de wettelijke Label
verplichtingen. Zo moeten 
al uw kantoren in 2023 
beschikken over minimaal 
een energielabel C en 
moeten al uw labelplichtige 
gebouwen in 2030 
beschikken over een 
energielabel A.

DMOP Goud

In geval van het DMOP 
Goud voldoen al uw 
locaties aan het DMOP 
Zilver en integreert 
Facilicom de maatregelen 
welke nodig zijn om op 
vastgesteld moment (2030, 
2040, 2050 of ander 
moment) CO

2 
neutraal te 

zijn.

DMOP Platina

In geval van het DMOP 
Platina voldoen uw locaties 
aan het DMOP Goud en 
integreert Facilicom de 
maatregelen welke nodig 
zijn om uiterlijk 2050 
gasloos te zijn.
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Facilicom integreert CO2 reductie  
in het MeerJaren OnderhoudsPlan

Voor organisaties met meerdere locaties is het verstandig per locatie een ander ambitieniveau te hanteren. Zo zijn er locaties die uw 

organisatie snel of minder snel gaat verlaten en afhankelijk van de termijn hanteert u een andere ambitie en bijbehorende aanpak. 

Zo hoeft u niets te doen voor locaties welke u binnen 2 jaar gaat verlaten en is minimaal Brons noodzakelijk voor locaties die u voor 

2023 gaat verlaten. Voor de strategische locaties waar de organisatie lang blijft zitten is het DMOP Goud de beste keuze. Platina is 

pas aan de orde als er betaalbare en structurele oplossingen zijn zoals een collectief warmtenet. Wij kunnen u helpen uw locaties 

over 4 segmenten te verdelen en te integreren in uw MJOP. 

Om de CO2 reductiedoelstellingen te realiseren 
is het verstandig om de energiebesparende 
maatregelen te integreren in het MeerJaren 
OnderhoudsPlan (MJOP). Hierdoor maakt de 
organisatie gebruik van de zogenaamde 
natuurlijke momenten en kan zij het bestaande 
investeringsbudget inzetten om te voldoen aan 
de wettelijke verplichtingen. Afhankelijk van  
de CO2 reductieambitie spreekt Facilicom over 
een Duurzaam MJOP (DMOP) Brons, Zilver, 
Goud of Platina.



U hoeft geen Erkende  

Maatregelen te nemen

Onderdeel van
Facilicom Group

Wettelijke informatieplicht

Jaarvolume locatie

> 50.000 kWh en/of

> 25.000 m3 gas

Huurder

Nee, valt niet onder informatieplicht

Ja

Ja Nee

Multitenant

U gaat locatie binnen 2 jaar verlaten?

Uw organisatie is EED plichtig?

Facilicom Energiemanagement

Nee
Eigenaar moet Erkende 

Maatregelen nemen.  

U moet meewerken.

Ja

Ja

Nee

JaNee

U moet uiterlijk  

1 juli 2019 aangeven  

welke Erkende Maatregelen 

u (per locatie) heeft genomen

U moet uiterlijk  

5 december 2019 aangeven 

welke Erkende Maatregelen  

u (per locatie) heeft genomen

Combineer het implementeren van de Erkende Maatregelen  

met het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP).

Geyssendorfferweg 5

3088 GJ Rotterdam

Tel: 088 298 67 00

energie@facilicom.nl

www.facilicomenergie.nl


