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ENERGIEWETTEN: DIT VERANDERT ER IN 2020

Duurzame energie wordt in 2020 
nóg voordeliger voor uw bedrijf! 

Belasting op  
aardgas stijgt

Belasting op  
elektriciteit daalt

Bijdrage aan 
Opslag Duurzame 

Energie stijgt

Investeren in duurzame energieproductie? 

SDE+ wordt SDE++
De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie 
(SDE++) vergoedt de onrendabele top van duurzame 
energie én van CO2-reducerende technieken.

Nog SDE+ aanvragen? Doe mee met de extra  
inschrijfronde in het voorjaar van 2020!

Laat Essent uw subsidieaanvraag regelen

Energie-Investeringsaftrek (EIA) maakt naast 
energiebesparende technieken nu ook CO2- 
reducerende technieken fiscaal aftrekbaar. 

ISDE-subsidie voor biomassaketels en pellet-
kachels vervalt. De subsidie op kleine warmte-
pompen voor verwarming van tapwater, zoals 
warmtepompboilers, verandert.

Kies voor 
duurzaam 

- de overheid

https://www.essent.nl/content/grootzakelijk/duurzaam/sde-subsidie.html?ecmp=dik:wp:bra:wp::energiewet-sde:see:zak


CHECK

Jaarlijks verbruik is: > 50.000 kWh 
elektriciteit of > 25.000 m² gas

ENERGIE BESPAREN: OOK IN 2020 VERPLICHT VOOR BEDRIJVEN
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Energie besparen 
is verplicht en u heeft 
een informatieplicht

Uw bedrijf heeft 
> 250 fte of > 50 mln 

jaaromzet én > 43 mln 
balanstotaal

U moet ook een EED 
Energie-audit doen

Energie besparen
is niet verplicht 

Geen tijd? Met de InfoPlichtService regelt een adviseur alles voor u.

Deadline: 31 december 2020

Maar 
besparen 

loont 
altijd!

Hulp nodig? Schakel een adviseur in!

1 Log in bij het eLoket van RVO

2 Voer de verificatie uit

3 Geef aan wie het rapport maakt

4 Voer uw (bedrijfs)gegevens in

5 Maak een overzicht van alle locaties

6 Vul de gegevens per locatie in

7 Leg per maatregel de status uit

Is energie besparen 
verplicht en heeft u 

een informatieplicht?

Volg het stappenplan:

https://www.essent.nl/content/grootzakelijk/duurzaam/infoplichtservice.html?ecmp=dik:wp:bra:wp::energiewet-infoplicht:see:zak
https://www.essent.nl/content/grootzakelijk/duurzaam/infoplichtservice.html?ecmp=dik:wp:bra:wp::energiewet-infoplicht:see:zak

