
Sinds 1 juli 2019 moeten bijna alle 
bedrijven de maatregelen ook 
doorgeven aan de overheid.

INFORMATIEPLICHT
ENERGIEBESPARING

Nog maar tweederde van de onder-
nemers heeft aan de Informatie-
plicht Energiebesparing voldaan.

TWEEDERDE

Verbruikt jouw bedrijf 25.000 m3 
gas en/of 50.000 kWh elektriciteit?
Dan ben je verplicht om alle erkende 
energiebesparende maatregelen te 
nemen met een terugverdientijd van 
5 jaar of korter. Bekijk hier de 
Erkende Maatregelenlijsten.

WET MILIEUBEHEER

Energie besparen is goed voor het milieu en voor de portemonnee, maar voor veel
bedrijven ook verplicht. Wat moet je regelen en welke subsidies kunnen je helpen?

Met welke
ENERGIEWETTEN
moet je rekening houden?ONDERNEMERS

SPECIAAL VOOR

Log in bij
het eLoket van

RVO.

STAP 1

Voer de verificatie 
voor de informatie-

plicht uit.

STAP 2

Geef aan wie de 
rapportage

maakt.

STAP 3

Voer je (bedrijfs-)
gegevens in.

STAP 4
Maak een overzicht 
van al je vestigingen 

die verplicht
zijn.

STAP 5

Vul de
gegevens per
vestiging in.

STAP 6

Vul voor elke
erkende maatregel 

de status in.

STAP 7

HULP
NODIG?

Schakel een adviseur in!
Bijvoorbeeld via de
InfoPlichtService

van Essent Zakelijk.

HEB JIJ DIT AL GEREGELD?
Geef je maatregelen door en

voorkom een boete. Om je te
helpen vind je hieronder een

handig stappenplan.

Geef op tijd jouw maatregelen door 
via het eLoket.

IS JOUW BEDRIJF
EED-PLICHTIG?

JOUW ORGANISATIE IS
ENERGIE AUDIT (EED)
PLICHTIG ALS:

> 250 FTE
of

of
Jaaromzet van > 50 mln

Jaarlijkse balanstotaal van
> 43 mln

ENERGIEWETTEN 2019

DEADLINE
5 December 

2019
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen/erkende-maatregelenlijsten
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/


Extra voorjaarsronde
SDE+ 2020

Nieuw in 2020
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SDE++
De SDE+ richt zich alleen op 
duurzame energieproductie. 

Vanaf 2020 wordt dit uitgebreid 
met CO2-reductie. Deze verruimde 

regeling heet SDE++ (Stimuleringsre-
geling Duurzame Energietransitie) 

en vergoedt de onrendabele top 
van duurzame energie én 

CO2-reducerende 
technieken.

WIJZIGING
ISDE-REGELING

De subsidie voor
pelletkachels, biomassaketels 

en warmteapparaten in
nieuwbouwpanden vervalt

per 1 januari 2020.

VERBREDING 
EIA 

Vanaf 1 januari 2020
geldt de EIA (Energie-investerings-

aftrek) niet alleen voor energie-
besparende technieken en

bedrijfsmiddelen, maar ook voor 
investeringen die de uitstoot 

van CO2 verminderen.

Dit verschil 
noemen we de 'onren-
dabele top'. De SDE+ 

stimuleert de uitrol van 
duurzame energie door

de onrendabele top
te vergoeden.

Wil je als bedrijf zelf duurzame energie
opwekken, dan kun je gebruikmaken van de SDE+
(Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie).

Als gevolg van de PAS-uitspraak of 
een negatieve transportindicatie van 
de netbeheerder vallen sommige 
projecten net buiten de boot in de 
SDE+ najaarsronde 2019. Daarom 
is er een extra subsidieronde in het 
voorjaar van 2020.

EXTRA
SUBSIDIEMOGELIJKHEID

-  De belasting op aardgas gaat
    geleidelijk omhoog.
-  De belasting op elektriciteit gaat
    omlaag.
-  Bedrijven gaan meer bijdragen
    voor Opslag duurzame energie
   (ODE).

DE ENERGIEBELASTING
VERANDERT

Kostprijs 
duurzame 

energieMarkt-
waarde

geleverde
energie

Bijvoorbeeld
investeringen in 

warmte-
infrastructuur

Bijvoorbeeld
de benutting van 
restwarmte van

de industrie

ENERGIEWETTEN 2020

PER
1 Januari 

2020
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