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Informatieplicht energiebesparing & eLoket

19 maart 2019

Informatieplicht energiebesparing: 

➢ Animatie

➢ Doel en doelgroep

➢ Werking volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer

➢ Wanneer voldoet u en wanneer voldoet u niet?

eLoket formulier: 

➢ Animatie

➢ Hoe bereidt u zich voor?

➢ Hoe vult u het formulier in?

De onderwerpen
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Animatie 1
bereid u goed voor!
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Rapporteren welke energiebesparende 
maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder 
zijn genomen. 

Uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl.

Op basis van de rapportage kan het bevoegd gezag 
beoordelen of voldaan is aan de wettelijke 
energiebesparingsplicht en de informatieplicht.

Doel informatieplicht
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen
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Bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh 
elektriciteit of vanaf 25.000 m3 aardgas(equivalent) 
verbruiken.

Geldt niet voor:

› Deelnemers aan het Europese Emissiehandelssysteem 
(ETS) 

› Glastuinbouwbedrijven met CO2-vereveningssysteem

› Type C-inrichtingen Wet milieubeheer

› Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken 
energie-efficiëntie (MJA3) 

Doelgroep informatieplicht
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Bedrijven die ook een auditplicht hebben vanwege de 
Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) rapporteren 
uiterlijk 5 december 2019 in eLoket.

Stappenplan informatieplicht 

Doelgroep informatieplicht
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http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/
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Bedrijven en instellingen rapporteren in eLoket van RVO.nl 
hun uitgevoerde energiebesparende maatregelen. 

De Erkende Maatregelenlijst (EML) is daarbij uitgangspunt. 

Voor 19 bedrijfstakken zijn er lijsten opgesteld. 

Erkende maatregelenlijsten

Het bevoegd gezag haalt de informatie op in eLoket:

› Informatie gestuurde toezicht en handhaving

› Prioriteiten stellen voor toezichts-/handhavingsbezoeken

Rapporteren in eLoket
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U kunt het formulier in eLoket stapsgewijs invullen en (tussentijds) 
opslaan

U heeft eHerkenningmiddel niveau 1 nodig: www.eherkenning.nl

U kunt ook een intermediair machtigen  

Tot en met 1 juli 2019 kunt u wijzigingen doorvoeren

Rapporteren in eLoket
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen/erkende-maatregelenlijsten-informatieplicht
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Animatie 2
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https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-
energiebesparing
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https://www.dropbox.com/s/kxgiwrb53p1n44m/190325_instructie_informatieplicht_energiebesparing.mp4?dl=0
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• Aanvullende info 
onder Rapporteren

• Handleiding eLoket
• Maatregelteksten in 

eenvoudige vorm

• Welkomst-
scherm

• Stappenplan
• Gebruikers-

handleiding 
openen

• Naar 
Volgende
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• Erkende 
maatregelenlijsten 
(EML) van 19 
bedrijfstakken
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• Activiteiten 
selectie 
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• ‘Meer informatie’ 
voor details 
volgens 
wetstekst EML

• Activiteit

• Mogelijke 
techniek(en)

• Uitgangssituatie

• Technische 
randvoorwaarden 

• Economische 
randvoorwaarden

• Natuurlijk of 
zelfstandig 
moment
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Rapporteer alle uitgevoerde energiebesparende maatregelen via 
eLoket.

› Uitgangspunt zijn de toepasselijke EML’s.

Andere maatregelen dan de EML’s getroffen, leg dan uit waarom.

› Bijvoorbeeld een motivatie van het alternatief 

Rapporteren is niet automatisch voldoen 

aan energiebesparingsplicht. 

Informatieplicht – wanneer voldoet u? 
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Link naar informatie RVO.nl

Link naar webinar 19 maart 

Telefonische Helpdesk:  088 042 42 42
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https://rvo.nl/informatieplicht
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-informatieplicht-energiebesparing

