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RELEVANTE WEBSITES

Erkende Maatregelen Lijst (EML)
mijn.bovag.nl/energiebesparing

E-loket Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO)
mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html

Leveranciers eHerkenningsmiddel niveau 1 
www.eherkenning.nl/leveranciers

DISCLAIMER

BOVAG heeft dit overzicht met de grootst mogelijke zorg opgesteld. 
Desondanks kan BOVAG niet instaan voor de volledige juistheid hiervan en 
aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.



De Nederlandse overheid wil vaart maken om het energie- 
verbruik in Nederland omlaag te krijgen. Om ondernemers tot 
actie te bewegen, geldt daarom vanaf 1 juli een informatie-
plicht. Als u onder deze plicht valt, moet u op een overheids-
website invullen welke maatregelen u heeft genomen om  
energie te besparen. Het gaat daarbij om alle maatregelen  
die zich binnen vijf jaar terugverdienen. 
 
U was al verplicht om maatregelen te nemen en daarbij bent u 
binnenkort ook verplicht om deze te melden. Tijd om nu echt 
in actie komen. Ziet u ertegenop? Begrijpelijk, maar BOVAG 
biedt hulp bij het voldoen aan uw informatieplicht. De maat- 
regelen die u neemt, moeten overigens leiden tot minder 
energieverbruik. De installatie van zonnepanelen of andere 
alternatieve energie-opwekkers telt dus niet mee. 

BOVAG maakt zich er hard voor om de informatieplicht 
werkbaar te houden voor onze leden. Niet-bewezen  

AAN DE SLAG 
MET UW ENERGIEVERBRUIK

ZIJN ER UITZONDERINGEN?
Een aantal maatregelen hoeft u niet te nemen als u een 
gebouw gebruikt dat na 2009 is opgeleverd. Want in 2009  
is het Bouwbesluit veranderd waardoor zo’n gebouw al 
voldoet aan de eisen.

WELKE MAATREGELEN  
MOET IK NEMEN?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft  
per branche een overzicht gemaakt, de zogenaamde  
‘Erkende Maatregelen Lijst’ (EML). Alle maatregelen op  
deze lijst verdienen zichzelf binnen vijf jaar terug. BOVAG  
heeft de lijst voor u in begrijpelijke taal opgeschreven,  
zodat u makkelijker vast kunt stellen welke maatregelen  
u moet nemen. U kunt de EML onder andere vinden op  
mijn.bovag.nl/energiebesparing

HOE PAK IK  
DIT NU CONCREET AAN?
Met de lijst van de Erkende Maatregelen loopt u uw bedrijf 
door. U stelt vast welke maatregelen op uw bedrijf van  
toepassing zijn. De maatregelen die u heeft genomen, geeft u 
door via het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO): mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html

Soms moet u de maatregelen op korte termijn nemen. In  
een aantal gevallen hoeft dat niet. U mag dan wachten  
op vervanging als gevolg van het einde van de levensduur, op 
de eerstvolgende verbouwing of zelfs op nieuwbouw.

IS HET E-LOKET  
VRIJ TOEGANKELIJK?
Het e-loket van de RVO gaat voor u open als u  
beschikt over een zogenaamd ‘eHerkenningsmiddel  
niveau 1’. Zes leveranciers kunnen u eraan helpen, voor  
een bedrag tussen 5 en 22 euro per jaar. Zie hiervoor  
www.eherkenning.nl/leveranciers. Vraag het middel op tijd  
aan want de levering duurt na aanvraag vijf werkdagen.

WIE KIJKT ER  
NAAR MIJN RAPPORTAGE  
IN HET E-LOKET?
Uw gemeente of omgevingsdienst kan uw rapportage 
opvragen en gebruiken om te controleren of u voldoet  
aan de informatie- en energiebesparingsplicht.  
De controleur kan extra informatie bij u opvragen of een 
controlebezoek uitvoeren.

IK HEB  
TWEE LOSSE GEBOUWEN,  
HEB IK DAN TWEE KEER  
EEN INFORMATIEPLICHT?
Leidend is uw aantal gas- en elektriciteitsmeters. Voor  
elke gas- en elektriciteitsaansluiting geldt de informatie- 
plicht. Als meerdere van uw gebouwen gebruikmaken van 
dezelfde gas- en elektriciteitsmeters, doet u een enkele 
melding bij het e-loket.

IS DE INFORMATIEPLICHT  
EENMALIG?
Nee, in 2023 moet u de overheid opnieuw informeren  
over de maatregelen die u denkt te gaan nemen en zo elke 
vier jaar weer.

WAT GEBEURT ER  
ALS IK NIETS DOE?
De lokale overheid of de omgevingsdienst controleert of 
bedrijven voldoen aan de informatieplicht. Als u niets doet, 
kunt u een dwangsom opgelegd krijgen. 
 
Bovendien is de kans groot dat u een termijn opgelegd  
krijgt waarbinnen u de maatregelen moet nemen.  
Daarom is het beter zelf het initiatief te houden. Kom  
daarom nu in actie.

IK HEB GEEN  
FINANCIËLE RUIMTE VOOR  
ENERGIEBESPARENDE  
MAATREGELEN, WAT NU?
De controlerende instantie houdt rekening met uw  
financiële mogelijkheden. Maar u moet dan wel op zijn minst 
over een offerte beschikken voor bepaalde maatregelen.  
Dan kunt u eventueel verdedigen dat u op het moment  
niet in staat bent om er uitvoering aan te geven. Vraag  
nu offertes aan, daarmee voorkomt u problemen  
bij een inspectiebezoek.
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VOOR 1 JULI 2019 MOET ELKE ONDERNEMER  
DIE OP JAARBASIS MEER DAN 50.000 KWH STROOM  

OF 25.000 M3 GAS VERBRUIKT, VOLDOEN AAN DE INFORMATIEPLICHT  
ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN. DAAR KOMT HEEL WAT BIJ KIJKEN.  

BOVAG HELPT U OM DAT OP EEN GOEDE MANIER TE DOEN.

energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de 
introductie van warmtepompen, hebben we daarom uit de 
voorgestelde maatregelenlijst weten te houden. 

Tegelijkertijd is de informatieplicht een flinke opgave voor 
ondernemers. Daarom proberen we u er op een zo een- 
voudig mogelijke manier doorheen te loodsen. Voor u is het  
voordeel dat u kunt besparen op uw energierekening. Hoe 
eerder u de maatregelen neemt, des te sneller u bespaart.  
Als u de maatregelen heeft doorgevoerd, is uw bedrijf 
bovendien een stuk duurzamer. Dat vinden steeds meer 
klanten belangrijk. 

WAT IS DE AANLEIDING?
De plicht tot het nemen van energiebesparende maatregelen 
is er al sinds 1998, maar de beperking van het energieverbruik 
gaat volgens de overheid te langzaam. Daarom is in Den Haag 
nu deze extra maatregel genomen.
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