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ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS 

Bedrijfsnaam:   Bedrijfstype / scope:  

KVGO-Lidnummer:  
(Geschat) jaarlijks 
elektriciteitsverbruik: 

 kWh 

Adres:   Vestigingsplaats:  

Aantal FTE:  
Aantal werkzame 

personen 
 

Naam 

tekeningsbevoegde:  
 Functie:  

Telefoonnummer:   E-mailadres:  

Naam contactpersoon:   Functie:  

Telefoonnummer:   E-mailadres:  

 

 

 

 

 

ALGEMENE PROJECTBESCHRIJVING 

De Informatieplicht Energiebesparing. De nieuwe energiewetgeving van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). 

Naast de bestaande energiebesparingsplicht voor bedrijven die een energieverbruik hebben vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 
25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar, moeten deze bedrijven voor 1 juli 2019 ook voldoen aan de wettelijke Informatieplicht 
Energiebesparing (NB: MJA-bedrijven en vergunningsplichtige bedrijven zijn vrijgesteld van de informatieplicht). 
Hiertoe opent de overheid in maart 2019 een e-Loket waar u moet aangeven welke maatregelen u heeft uitgevoerd. De 
Omgevingsdiensten (= bevoegd gezag) gaan beide verplichtingen handhaven en zullen dit als eerste doen bij de 
grootverbruikers, waar de meeste grafimediabedrijven onder vallen. 

Energie Campagne KVGO Grafimedia: tegen lage kosten de garantie krijgen van vrijstelling van handhaving. 

Begin 2019 beginnen wij met de landelijke voorlichtingscampagne: de Energie Campagne KVGO Grafimedia. Het doel van deze 
campagne is om bedrijven uit de Grafimedia, Sign- en verpakkingsbranche te stimuleren aan de slag te gaan met de wettelijke 
Informatieplicht Energiebesparing en daadwerkelijk aan energie- en kostenbesparing te werken.  

Aangezien niet alle bedrijven op eenzelfde duurzaamheidsniveau zitten, bestaat de campagne uit twee stappen: 

 STAP 0 (= Opstartpakket). Inhoud: bijwonen van de startbijeenkomst + toegang krijgen tot sectorspecifieke informatie (wo. 
Kennisplatform Energie + Energie RI&E). Eindresultaat: kennis opdoen over de consequenties van de Informatieplicht en het 
handhavingsbeleid van de overheid en Omgevingsdiensten. 

 STAP 1 (= Starterspakket). Inhoud: samen met uw adviseur regelt u uw aanmelding op de RVO-website met e-herkenning (= 
Informatieplicht Energiebesparing). Eindresultaat: inhoudelijk juiste aanmelding en daardoor geen onnodige problemen met 
uw Omgevingsdienst door slecht uitgevoerde aanmelding. 

 STAP 2 (= Aanhakerspakket). Inhoud: uitvoeren van een goede energie-analyse (de Energie RI&E), met bijbehorend 
EnergieBesparingsPlan (EBP) en advies op maat (via workshops en bedrijfsbezoek). Eindresultaat: via deze stap krijgt u advies 
op maat, met als voordeel dat u naar verwachting van uw Omgevingsdienst 1 jaar vrijstelling van handhaving krijgt. 

Uw eindresultaat na stap 2: 

Uw bedrijf voldoet aan de Informatieplicht en heeft een actueel EnergieBesparingsPlan, waarmee u aantoonbaar aan de 
Omgevingsdienst laat zien dat u energie serieus neemt. Zie voor meer informatie: www.kennisplatform-energie-kvgo.nl 
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STAP 0 + 1: AAN DE SLAG MET DE INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING (1e + 2e kwartaal 2019) 

Wat krijgt u in dit SUBSIDIE PAKKET 1) 

(Starterspakket v3.2) 

Bedrijfscategorie 
o.b.v. werkzame 

personen 2) 

Reguliere 
verkoopprijs 3) 
(zonder subsidie)  

NETTO eigen bijdrage 3) 4) 

 
(tijdelijk verlaagd) 

Speciaal KVGO-
ledentarief 

STAP 0 + 1: voldoen aan de Informatieplicht (= wet) 

Via deze stap kunt u op korte termijn (uiterlijk vóór 30 
juni 2019) voldoen aan de Informatieplicht 
Energiebesparing. U krijgt niet alleen inzicht in de 
energiewetgeving, maar gaat samen met een 
deskundig adviseur ook uw RVO-aanmelding (met e-
erkenning) regelen. Eindresultaat: een inhoudelijk 
juiste aanmelding en daardoor geen onnodige 
problemen met uw Omgevingsdienst. 

Uit welke onderdelen bestaat deze stap: 

 Informatiebijeenkomst (regionaal via KVGO). 
 Uitvoering van de Quick Scan Energiezorg. 
 1-jaarslicentie voor de Energie RI&E Creatieve 

Industrie (onderdeel van de ARBO RI&E). 
 Helpdesk t.b.v. de Energie RI&E. 
 Workshop Informatieplicht Energiebesparing: onder 

begeleiding invullen van de RVO-tool (met e-
herkenning). 

 Huiswerkbegeleiding bij uw aanvraag. 

□  1 – 15  € 1.650 

€ 650  

€ 575 
(65% subsidie) 

€ 575 
(65% subsidie) 

□  16 – 25  € 1.875 

€ 725 

€ 650 
(65% subsidie) 

€ 650 
(65% subsidie) 

□  26 – 50  € 2.100 

€ 800 

€ 725 
(65% subsidie) 

€ 725 
(65% subsidie) 

□  51 – 100  € 2.300 

€ 875 

€ 800 
(65% subsidie) 

€ 800 
(65% subsidie) 

□  101 - 150  € 2.525 

€ 975 

€ 875 
(65% subsidie) 

€ 875 
(65% subsidie) 

□  vanaf 151  € 2.750 

€ 1.050 

€ 950 
(65% subsidie) 

€ 950 
(65% subsidie) 

 

 

 STAP 2: AAN DE SLAG MET DE ENERGIE- EN KOSTENBESPARING (vanaf het 2de kwartaal 2019) 

Wat krijgt u in dit SUBSIDIE PAKKET 1) 

(Aanhakerspakket v3.2) 

Bedrijfscategorie 
o.b.v. werkzame 

personen 2) 

Reguliere 
verkoopprijs 3) 
(zonder subsidie)  

NETTO eigen bijdrage 3) 4) 

 
(tijdelijk verlaagd) 

Speciaal KVGO-
ledentarief 

STAP 2: Werken aan energie- en kostenbesparing 

Voldoen aan de Informatieplicht is één ding. Maar 
waar het de wetgever en handhaver (de 
Omgevingsdienst) uiteindelijk om gaat is het concreet 
uitvoeren van energiebesparende maatregelen. 
Hiervoor moet een goede energie-analyse (de Energie 
RI&E) worden uitgevoerd, met bijbehorend 
EnergieBesparingsPlan (EBP). Via deze stap krijgt u via 
workshops en bedrijfsbegeleiding advies op maat, met 
als voordeel dat uw Omgevingsdienst voor de 
aankomende tijd niet over gaat tot handhaving. 

Uit welke onderdelen bestaat deze stap: 

 Workshop “Werken met de Energie RI&E”. 
 Bedrijfsbezoek Energie RI&E (= energie-analyse). 
 Workshop “Afronden van de Energie RI&E”. 
 Deelname Certificaat Energiezorg + (bij positief 

resultaat) Diploma Energiecoördinator Basis. 

□  1 – 15  € 2.850 

€ 2.000 

€ 1.675 
(41% subsidie) 

€ 1.375 
(52% subsidie) 

□  16 – 25  € 3.200 

€ 2.150 

€ 1.900 
(41% subsidie) 

€ 1.525 
(52% subsidie) 

□  26 – 50  € 3.525 

€ 2.275 

€ 2.075 
(41% subsidie) 

€ 1.675 
(52% subsidie) 

□  51 – 100  € 3.850 

€ 2.450 

€ 2.275 
(41% subsidie) 

€ 1.850 
(52% subsidie) 

□  101 - 150  € 4.450 

€ 2.775 

€ 2.625 
(41% subsidie) 

€ 2.150 
(52% subsidie) 

□  vanaf 151  € 4.775 

€ 2.975 

€ 2.825 
(41% subsidie) 

€ 2.300 
(52% subsidie) 
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1. Het gehele project vindt plaats in 2019. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het 
Dienstencentrum heeft het recht te bepalen of de deelnemer mag toetreden. 

2. De deelnemer dient aan te geven binnen welke bedrijfscategorie het bedrijf valt. Elke bedrijfscategorie kent een “NETTO 
eigen bijdrage”, die door de deelnemer vooraf betaald dient te worden.  

3. Aangegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen. 
4. De getoonde “NETTO eigen bijdrage” is de laagst mogelijke eigen bedrage van bedrijven, waar subsidie(s) en/of extra 

kortingen reeds op in mindering zijn gebracht. Met extra kortingen wordt o.a. bedoeld: KVGO-ledenkorting, bijdrage 
Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie (Stichting OCI), provinciale subsidiebijdrage en/of maximaal 40% A&O-
fondsbijdrage m.b.t. de Stivako-opleiding ”Energiecoördinator Basis” en aanverwant certificaat (indien voldaan wordt aan 
de voorwaarden van het A&O-fonds). Neem voor een exacte berekening van uw eigen bijdrage contact op met het 
Dienstencentrum. 

 
 
Hierbij teken ik in voor (aanvinken voor welke stap of stappen u kiest): 

□  Alleen STAP 0 + STAP 1 

□  STAP 0 + STAP 1 + STAP 2 (let op: beperkt aantal subsidieplaatsen) 

 

OPDRACHTBEVESTIGING 

Door ondertekening verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden van het Dienstencentrum (gedeponeerd op 30 

juni 2017 onder nummer 47/2017 ter griffie van de Rechtbank Amsterdam) en de privacy policy van het Dienstencentrum.  

Datum: 
 

 

 

 

Plaats: 
 

Naam: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening: 
 

 
Mail uw inschrijving s.v.p. naar info@dienstencentrum.com. Het Dienstencentrum behandelt uw inschrijving op volgorde van 
binnenkomst en informeert u over de verdere uitvoering van het door u gekozen pakket. Met vragen bel: 020 – 5435688. 
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