
Wat is de informatieplicht?
Verbruikt uw bedrijf of instelling (inricht-
ing) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit 
of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent)?  
Dan bent u verplicht om energie-
besparende maatregelen te nemen met 
een terugverdientijd van 5 jaar of minder. 
Dit is de energiebesparingsplicht.

In 2019 komt daar de informatieplicht bij. 
Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 voor 

iedere inrichting moet rapporteren welke 
energiebesparende maatregelen u heeft 
genomen. Dit doet u in eLoket, van RVO.nl.

 Wie heeft geen informatie-
plicht? 

•  Bedrijven of instellingen waarvan alle in-
richtingen deelnemen aan het Europese 
emissiehandelssysteem (EU ETS). 

•  Glastuinbouwbedrijven die deelnemen 
aan het CO2-vereveningssysteem. 
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•  Bedrijven of instellingen waarvan alle 
inrichtingen deelnemen aan het 
convenant Meerjarenafspraken energie-
efficiëntie (MJA3).

•  Wet milieubeheer inrichtingen (Type C) 
die een omgevingsvergunning milieu 
hebben.

 Heeft u een informatieplicht en 
ook een EED-auditplicht (Energy 
Efficiency Directive)? 

Dan krijgt u meer tijd om aan de infor-
matieplicht te voldoen. U rapporteert 
uiterlijk 5 december 2019 in eLoket.

 Waarom is er een informatie-
plicht? 

In het Energieakkoord is afgesproken dat 
het bedrijfsleven zich inzet voor energie-
besparing. De overheid en het bedrijfs- 
leven willen met de informatieplicht deze 
besparing versnellen. 

 Hoe kunt u zich het beste voor-
bereiden? 
  Ga naar www.rvo.nl/informatieplicht 
en bekijk de introductiefilm.

  Gebruik het stappenplan om te  
controleren of uw inrichting aan de 
informatieplicht moet voldoen.

  Moet u aan de informatieplicht vol-
doen? Bepaal dan met het stappen-
plan welke Erkende Maatregelenlijst 
(EML) voor uw bedrijfstak geldt. Let 
op: het stappenplan is een hulp- 
middel. Het echte rapporteren doet  
u in eLoket.

  Schaf eHerkenningsmiddel niveau 1 
aan. Uitleg over hoe u dit doet, staat 
in het stappenplan. Let op: doe dit 
op tijd. Aanvragen van een eHerken-
ningsmiddel kost circa 5 werkdagen. U 
kunt ook een intermediair machtigen.

  Loop de complete EML voor uw 
bedrijfstak door en bepaal welke 
maatregelen u genomen heeft. Is er 
voor uw bedrijf of instelling geen 
EML? Zet dan op een rij welke 
energiebesparende maatregelen met 
een terugverdientijd van 5 jaar of 
minder u heeft genomen. 

  Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door 
u genomen maatregelen in eLoket. 
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 Welke gegevens heeft u nodig 
om te rapporteren? 

•  Logincode voor eHerkenning.
•  De maandfacturen of eindafrekening 

van uw energieleverancier van 2017 of 
2018 voor één of meerdere inrichtin-
gen van uw bedrijf of instelling. 

•  Uw KvK-nummer. 
•  De EML voor uw bedrijfstak, die u heeft 

nagelopen voor één of meerdere in-
richtingen van uw bedrijf of instelling.

 Wat kunt u verwachten na de 
rapportage? 

Uw gemeente of omgevingsdienst (het 
bevoegd gezag) kan vanaf 2 juli 2019 de 
informatie die u heeft ingeleverd, op- 
halen in eLoket. Naar aanleiding van uw 
rapportage kunnen zij vragen hebben, of 
een controlebezoek willen uitvoeren. 

Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rap-
porteert in eLoket, kan de gemeente 
handhavend optreden. Dat kan financiële 
gevolgen voor u hebben in de vorm van 
een dwangsom.

Waar vindt u meer informatie?
Meer weten? Kijk op de website van RVO: www.rvo.nl/informatieplicht of bel 
naar 088 042 42 42. Heeft u vragen over de inhoud van een maatregel, neem 
dan contact op met:

Naam   

Adres    
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Dit is een publicatie van:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag
T +31 (0) 88 042 42 42
F +31 (0) 88 602 90 23
E klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl

Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | maart 2019
Publicatienummer: RVO-022-1901/BR-DUZA

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en 
internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en 
regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Informatieplicht energiebesparing
Als u vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 

25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruikt

www.rvo.nl/informatieplicht

Flyer informatieplicht energiebesparing

Flyer informatieplicht energiebesparing1

mailto:klantcontact%40rvo.nl?subject=
http://www.rvo.nl
http://www.rvo.nl/informatieplicht

	 
	Als u vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 
	25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruikt
	Informatieplicht energiebesparing
	Dit is een publicatie van:
	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
	Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag
	Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag
	T +31 (0) 88 042 42 42
	F +31 (0) 88 602 90 23
	E klantcontact@rvo.nl
	www.rvo.nl
	 
	Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
	 
	© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | maart 2019
	Publicatienummer: RVO-022-1901/BR-DUZA
	 
	De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. 
Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministeri
	 
	RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
	www.rvo.nl/informatieplicht
	 
	Informatieplicht energiebesparing
	Wat is de informatieplicht?


	Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent)? 
Dan bent u verplicht om energie-
	besparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.
	In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 voor iedere inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket, van RVO.nl.
	�Wie heeft geen informatieplicht? 

	• �Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). 
	• �Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem. 
	>>  �Duurzaam, Agrarisch, Innovatief 
en Internationaal ondernemen

	• �Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
	• �Wet milieubeheer inrichtingen (Type C) die een omgevingsvergunning milieu hebben
	�Heeft u een informatieplicht en ook een EED-auditplicht (Energy Efficiency Directive)? 

	Dan krijgt u meer tijd om aan de informatieplicht te voldoen. U rapporteert uiterlijk 5 december 2019 in eLoket.
	�Waarom is er een informatieplicht? 

	In het Energieakkoord is afgesproken dat het bedrijfsleven zich inzet voor energiebesparing. De overheid en het bedrijfs-
leven willen met de informatieplicht deze besparing versnellen. 
	�Hoe kunt u zich het beste voorbereiden? 

	￼	�Ga naar www.rvo.nl/informatieplicht en bekijk de introductiefilm.
	￼	�Gebruik het stappenplan om te 
controleren of uw inrichting aan de informatieplicht moet voldoen.
	￼	�Moet u aan de informatieplicht voldoen? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor uw bedrijfstak geldt. Let op: het stappenplan is een hulp-
middel. Het echte rapporteren doet 
u in eLoket.
	￼	�Schaf eHerkenningsmiddel niveau 1 aan. Uitleg over hoe u dit doet, staat in het stappenplan. Let op: doe dit op tijd. Aanvragen van een eHerkenningsmiddel kost circa 5 werkdagen. U kunt ook een intermediair machtigen.
	￼	�Loop de complete EML voor uw bedrijfstak door en bepaal welke maatregelen u genomen heeft. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder u heeft genome
	￼	�Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket. 
	�Welke gegevens heeft u nodig om te rapporteren? 

	• �Logincode voor eHerkenning.
	• �De maandfacturen of eindafrekening van uw energieleverancier van 2017 of 2018 voor één of meerdere inrichtingen van uw bedrijf of instelling. 
	• �Uw KvK-nummer. 
	• �De EML voor uw bedrijfstak, die u heeft nagelopen voor één of meerdere inrichtingen van uw bedrijf of instelling.
	�Wat kunt u verwachten na de rapportage? 

	Uw gemeente of omgevingsdienst (het bevoegd gezag) kan vanaf 2 juli 2019 de informatie die u heeft ingeleverd, op-
halen in eLoket. Naar aanleiding van uw rapportage kunnen zij vragen hebben, of een controlebezoek willen uitvoeren. 
	Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan de gemeente handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.
	Waar vindt u meer informatie?

	Meer weten? Kijk op de website van RVO: www.rvo.nl/informatieplicht of bel naar 088 042 42 42. Heeft u vragen over de inhoud van een maatregel, neem dan contact op met:
	Naam  	￼
	Adres   	￼

	Naam: 
	Adres: 


