Informatieplicht
Energiebesparing.
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Doe de
check

Hoe ga je te werk?
Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks vanaf
50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan
ben je verplicht om energiebesparende
maatregelen te nemen. Met ingang van
1 juli 2019 is daar nog een wettelijke
verplichting bijgekomen. Volgens de
Informatieplicht Energiebesparing ben
je voortaan namelijk ook verplicht te
rapporteren in het eLoket van RVO
welke maatregelen je hebt uitgevoerd.
Wat betekent dit voor jouw bedrijf?
Je leest het in deze infographic.

Bepaal eerst of jouw bedrijf een
energiebesparings- en Informatieplicht
heeft. Dat doe je via het Stappenplan
Informatieplicht, een eenvoudige tool
van RVO. Je vindt het stappenplan op
WATTjemoetweten.nl.

Je hebt wel een
Informatieplicht





Ga verder met de
volgende stap.

Je hebt geen
Informatieplicht
Maar je kunt natuurlijk nog steeds energie
besparen. Ga naar www.energiecentrum.nl
voor bruikbare tips en adviezen.

WATT heb ik
hiervoor nodig?

Jouw jaarlijkse energieverbruik; deze vind je op de
jaarrekening of maandelijkse
afschriften van je energieleverancier.

Bepaal Erkende
Maatregelenlijst
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RVO eLoket
EHerkenning

RVO.nl-account

DigiD
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Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting
te voldoen, is voor negentien bedrijfstakken een Erkende
Maatregelenlijst (EML) opgesteld. Voer je deze maatregelen
door op jouw bedrijf? Dan voldoe je automatisch aan de
energiebesparingsverplichting. Op WATTjemoetweten.nl
staat een overzicht van alle EML’s.

Vraag
eHerkenning
aan

Rapporteer
in het eLoket
van RVO

nu?
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Om in te loggen op het eLoket heb je een
eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig.
Als je dit nog niet hebt, kun je dit
aanvragen bij verschillende leveranciers.
Aanvragen duurt circa 5 werkdagen en er
zijn kosten aan verbonden, variërend van
5-20 euro per jaar.

Log in op het eLoket van RVO en
rapporteer de erkende maatregelen die
je hebt genomen. Heb je andere energie
besparende maatregelen genomen?
Ook die kun je hier invoeren.

RVO eLoket
EHerkenning

Het belangrijkste is dat je aan de slag gaat. Wie niet
voldoet aan de Informatieplicht kan namelijk een b
 oete
of een dwangsom opgelegd krijgen. Voor een antwoord
op veel gestelde vragen, het Stappenplan Informatieplicht, de aangesloten partnerorganisaties en heel
veel informatie ga je naar: WATTjemoetweten.nl

DigiD

RVO.nl-account

Deze campagne
is een initiatief van

