
Stap 1: Inloggen op het RVO eLoket

Stap 2: Het formulier Informatieplicht Energiebesparing vinden

Hoe vul je de wetgevingstool resultaten in bij het RVO eLoket?

Link naar eLoket Het eLoket kun je vinden via de volgende link: 

    • https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html of 

    • https://ehm01.iwelcome.nl/broker10/selectauthnservice 

e-Herkenning: Om in te kunnen loggen in het eLoket en daarmee je melding te doen, heb je eHerkenning nodig. 

Heb je nog geen eHerkenning? Vraag het aan en kies een leverancier op www.eherkenning.nl. Hieraan zijn wel kosten verbonden (€5-22 per jaar). 

Voor het aanvragen heb je de volgende gegevens nodig: 

    • KvK-nummer

    • Persoonsgegevens aanvrager

    • E-mailadres

    • Telefoonnummer

Formulier 

'Informatieplicht 

energiebesparing (wet 

milieubeheer)'

Selecteer het formulier 'Informatieplicht Energiebesparing (wet milieubeheer)' in de formulieren catalogus (zoals hieronder). 

Nieuwe aanvraag Zodra je bent ingelogd, kom je in het hoofdmenu van het RVO eLoket. Ga hier naar 'Nieuwe aanvraag', de tweede optie in het menu. 



Stap 3: Scherm 1 - Informatieplicht Energiebesparing

Uw antwoord: hoogstwaarschijnlijk nee. MJA3 is een convenant ontwikkeld door brancheorganisaties, de overheid (RVO) en bedrijven op gebied van 

energiebesparen en energiemanagement. Weet je niet of het bedrijf deelnemer is? Bekijk de deelnemerslijst hier: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-

ondernemen/energie-besparen/meerjarenafspraken-energie-effici%C3%ABntie/verplichtingen-mja3/mee/deelnemers-mja3/mee 

Introductie Lees de introductie indien nodig en klik op 'volgende' om naar het eerste invulscherm te gaan (zoals hieronder). 

Heb ik een 

Informatieplicht?

Bij dit scherm vul je onderstaande gegevens in.

Emissiehandelsysteem 

(EU ETS):

Uw antwoord: hoogstwaarschijnlijk nee. De EU ETS is alleen van toepassing op multinationals die handelen in broeikasgasemissies (opkopen/verkopen).

Europees Energie-

Efficientie Richtlijn 

(EED):

De EED is alleen van toepassing als je bedrijf meer dan 250 werknemers of 50mln omzet of 45mln balanstotaal heeft. 

TYPE C 

Omgevingsvergunning:

Uw antwoord: hoogstwaarschijnlijk nee. De omgevingsvergunning is alleen van toepassing op type C-inrichtingen, volgens wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo): https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2014-01-01/0/Hoofdstuk2#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.20

Hiermee wordt jouw bedrijfsruimte of gebouw bedoeld. Wm staat voor wet milieubeheer. In de meeste gevallen gaat het over een vestiging zoals een 

kantoor(verzamelgebouw), school, restaurant, etc. Het kan echter ook zijn dat een bedrijventerrein of recreatiepark door het bevoegd gezag als één Wm-

inrichting wordt aanmerkt. In dat geval telt het energieverbruik van alle verbruikers op dat terrein mee bij het totaalverbruik van de inrichting.

Wm-inrichting

Glastuinbouw Uw antwoord: nee. Alleen van toepassing op glastuinbouwbedrijven. 

Meerjarenafspraken 

energie-efficiëntie 

(MJA3):



Stap 4: Aanmaken van de Rapportage

Stap 5: Toevoegen van een inrichting

Inrichting informatie en 

bedrijfstak

Rol In dit scherm kun je aangeven of jijzelf de indiener bent of dat je het indient voor iemand anders (intermediair).

Indien je intermediair bent, dien je gemachtigd te zijn middels een rechtsgeldig getekende machtiging. Het machtigingsformulier vind je hier: 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/aanvraag-indienen

Een inrichting 

(bedrijfslocatie) 

toevoegen

Voeg je bedrijfslocatie toe door in het volgende scherm de naam van de locatie in te vullen. 

Vul je bedrijfslocatie gegevens in en kies de juiste bedrijfstak uit de lijst van 19 bedrijfstakken (zoals je in de wetgevingtool hebt gedaan). 



Stap 6: Maatregelen Activiteiten selecteren

Maatregelen 

Activiteiten

Kies vervolgens de maatregelen activiteiten die op jouw bedrijf van toepassing zijn. Gebruik hiervoor de sectie titels uit het pdf-rapport.

RVO eLoket

Pdf-rapport van de wetgevingstool

Inrichting informatie en 

bedrijfstak

Scherm bedrijfstak 

kiezen

Kies hier de voor jouw bedrijf relevante bedrijfstak. 

Sectie titel



Stap 7: Wetgevingtool resultaten pdf invullen

Resultaten invullen Vul vervolgens de resultaten uit je je wetgevingtool pdf-rapport in, in het voorbeeld scherm hieronder. 

Zo ziet het eruit in het RVO eLoket:

Meer informatie over de 

maatregel

Wil je de uitgebreide informatie per maatregelen bekijken dan kan dat door op de knop 'meer informatie' te klikken. 

E-Loket RVO                                                                                                                                               Pdf Rapport uit de toolDe juiste code vinden



Actie: Wel genomen Geeft het rapport aan dat je de actie al hebt genomen (reeds gedaan, groen), dan kies je in het eLoket 'Wel genomen'. 

• Kies vervolgens of je het 'Volledig' of 'Gedeeltelijk' hebt gedaan. Kies voor volledig als je de actie volledig hebt uitgevoerd. Geef daarbij aan welke variant je hebt 

uitgevoerd (indien van toepassing); A, B, C etc. (bijvoorbeeld GA1-A, GA1-B en GA1-C). 

• Kies voor gedeeltelijk als een deel van de actie is uitgevoerd en geeft daarbij een toelichting. 

RVO eLoket

Pdf Rapport uit de tool

Actie: Niet genomen - 

(Nog) niet uitgevoerd

Geeft het rapport aan dat je de actie nog niet hebt genomen (direct uitvoeren of natuurlijk moment, oranje en geel), dan kies je in het eLoket 'Niet genomen'. 

• Kies bij 'direct uitvoeren' (in rapport) voor 'Niet genomen' - '(Nog) niet uitgevoerd'.  

RVO eLoket

Pdf-rapport uit de wetgevingstool

Omschrijving van de 

maatregel vinden

E-Loket RVO                                                                                                                                               Pdf Rapport uit de tool



Actie: Niet genomen - 

Niet van toepassing

Geeft het rapport aan dat de actie 'niet relevant' is, kies je voor 'Niet genomen'.

• Kies bij 'niet relevant' (in rapport) voor 'Niet genomen' - 'Niet van toepassing: activiteit wordt niet uitgevoerd....'

RVO eLoket

Pdf-rapport uit de wetgevingstool

Actie: Niet genomen - Er 

is niet voldaan aan de 

randvoorwaarden

Geeft het rapport aan dat de actie 'Niet voldaan aan randvoorwaarden' is kies je voor 'Niet genomen'.

• Kies bij 'niet verplicht' (in rapport) voor 'Niet genomen' - 'Er is niet voldaan aan de randvoorwaarden zoals deze....'

RVO eLoket

Pdf-rapport uit de wetgevingstool

Geeft het rapport aan dat je de actie nog niet hebt genomen, (direct uitvoeren of natuurlijk moment, oranje en geel), dan kies je in het eLoket 'Niet genomen'.

• Kies bij 'natuurlijk moment' (in rapport) voor 'Niet genomen' - 'Natuurlijk moment nog niet geweest'.

RVO eLoket

Pdf-rapport uit de tool

Actie: Niet genomen - 

Natuurlijk moment nog 

niet geweest



Stap 8: Opslaan, Ondertekenen & Verzenden

Opslaan en naar 

verzenden

Heb je alles ingevuld dan kom je op het onderstaande scherm. Klik hier op 'opslaan' en vervolgens op 'naar verzenden'. 

Ondertekenen en 

verzenden 

Onderteken je rapportage door op het vinkje te klikken. En klik vervolgens onderaan de pagina op 'ondertekenen en verzenden'. Heb je dit gedaan dan ontvang je 

op je opgegeven emailadres een bevestiging van de melding van RVO. 

Actie: Alternatieven Als u denk op een andere manier aan de maatregel te voldoen kunt u bij Alternatieven uitleggen wat de situatie is. 


