Stappenplan invullen
Wet Milieubeheer: Energiebesparingsplicht/Informatieplicht
1. Aanmelden eLoket
Meld je aan bij het RVO eLoket (https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplichtenergiebesparing). Let op: je hebt hier een eHerkennings-middel voor nodig. Dit kan enkele weken duren om aan te vragen.

2. Openen formulier
Na de aanmelding bij het eLoket klik je op "nieuwe aanvraag".

Open het formulier met de naam: "Informatieplicht Energiebesparing (Wet Milieubeheer)"

3. Vul al jouw algemene info over jouw organisatie in
Vul jouw algemene info in onder het kopje "informatie".

4. Wet milieubeheer algemene vragen
Vul de volgende info in:
•
•
•
•
•
•

Gasverbruik
Elektraverbruik
Gegevens inrichting
Adres inrichting
Verantwoordelijke binnen de inrichting
Tekstvak invullen met aanvullende informatie

5. Aanvullende informatie over jouw locatie
Geef in het tekstvak aan dat Hero Balancer geïnstalleerd is op jullie locatie.
Gebruik hiervoor je eigen tekst of gebruik de onderstaande tekst:
"Wij hebben Hero Balancer geïnstalleerd op onze locatie. Deze fungeert als EBS
voor de verwarmingsinstallatie. Ook geeft Hero Balancer ons inzicht in het elektra
en gasverbruik. Hero Balancer optimaliseert de verwarmingsinstallatie iedere
vijftien minuten door vooruit te kijken. De warmte gerelateerde erkende
maatregelen zijn dan ook grotendeels of volledig uitgevoerd door Hero Balancer."

6. Kies je bedrijfstak
Klik op de drie puntjes om de lijst met bedrijfstakken te weergeven:

Kies jouw bedrijfstak uit de onderstaande lijst:

Niet zeker van welke bedrijfstak jij onderdeel bent? Op de website van "infomil"
kan je klikken op een branche en vervolgens de omschrijving van deze branche
bekijken. Kijk hier: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheidenergie/energiebesparing/erkende-maatregelen/

7. Kies welke energie verbruikende activiteiten niet van toepassing is
Kies uit een lijst welke energie verbruikende activiteiten er op deze locatie niet
uitgevoerd worden.

8. Energiebesparende maatregelen kiezen
Hier kies je de maatregelen die op jullie locatie zijn uitgevoerd. Voor de maatregelen die niet uitgevoerd zijn dien je aan te
geven waarom deze niet uitgevoerd zijn.
Hier is een voorbeeld van een erkende maatregel waar Hero Balancer aan voldoet en hoe dit moet worden ingevuld.

In de tabel hieronder zijn alle maatregelen waar Hero Balancer aan voldoet.
Ook staat er bij welke maatregelen Hero als ‘Alternatief’ geldt en bij welke maatregelen Hero Balancer als ‘Volledig’ geldt.

9. Controleren
Controleer je formulier stap voor stap.

10. Verzenden
Verzend je formulier naar de RVO.

Ik ben klaar, wat nu?
Allereerst, gefeliciteerd! Je hebt voldaan aan de plicht om jouw
besparingsmaatregelen te melden bij de RVO.
De RVO geeft het volgende vervolg aan het invullen van het formulier voor de
informatieplicht:

"Na rapporteren in eLoket ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging met
een referentienummer. Gebruik dit referentienummer voor vragen en
correspondentie.
Jouw gemeente of omgevingsdienst moet jouw rapportage zelf ophalen in eLoket.
Dat kan vanaf 2 juli 2019. Zij gebruiken de informatie uit je rapportage om te
controleren of je voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.
Naar aanleiding van je rapportage kan jouw gemeente of omgevingsdienst
aanvullende vragen over je Wm-inrichting hebben of een controle bezoek willen
uitvoeren. Wanneer je niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het
bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor je hebben
in de vorm van een dwangsom." Na de deadline van 1 juli 2019 moet er 1 keer in
de 4 jaar op dezelfde manier gerapporteerd worden.

