
 

 
CHARTER ENERGIETRANSITIE MKB 

 
Ondergetekende, namens ……………………………………………., verklaart: 
 

• De energietransitie en uiteindelijk het streven naar meer duurzaam ondernemen is belangrijk voor onze 
organisatie.  

 

• Nut en noodzaak van de energietransitie is verbonden aan onze strategische doelen. Energiebesparing, 
het gebruik van restwarmte en/of de inzet van duurzame energiebronnen ziet onze organisatie als 
meerwaarde voor het bereiken van onze strategische doelen. 

• Het bedrijf laat binnen 2 maanden een energiescan uitvoeren/heeft reeds een energiescan recentelijk 
laten uitvoeren met bijbehorend adviesrapport energiemaatregelen. Deze maatregelen worden als volgt 
getypeerd: 
categorie 1:  Quick wins (snel uit te voeren met beperkte investering) 
categorie 2:  Maatregelen volgens de landelijke Erkende Maatregelen Lijst (EML) 
categorie 3:  Maatregelen met een terugverdientijd langer dan 5 jaar. 
Het bedrijf spant zich maximaal in om de geadviseerde energiemaatregelen behorende tot categorie 1 
en 2 (voor zover van toepassing) binnen 6 maanden resp. binnen 4 jaar tot uitvoering te brengen.  
Het bedrijf verwacht de komende 4 jaar minimaal €                 te investeren in energiemaatregelen. 

• Ondergetekende is bereid toe te treden tot de pool van ambassadeurs van de Charter Energietransitie 
MKB om van daaruit een voorbeeldrol te vervullen richting collega-ondernemers. De wijze waarop dit 
invulling krijgt in praktijk zal in overleg met de Charter Energietransitie MKB plaatsvinden. 

• Het bedrijf heeft zich aangemeld bij de e-portal van RVO als informatie-plichtig bedrijf (voor zover van 
toepassing) of zal zich direct na de energiescan (laten) aanmelden. 

• Onze medewerkers worden geïnformeerd over de genomen maatregelen op het gebied van 
energietransitie om zo een breed draagvlak in de organisatie te bewerkstelligen. 

• Het bedrijf doet jaarlijks verslag van de inspanningen en de resultaten die zijn gericht op het bereiken van 
de energietransitie. De gegevens worden digitaal aangeleverd op het e-portal van RVO.  

• Door tijdig uitvoering te geven aan de informatie- en energiebesparingsverplichting voldoet het bedrijf 
aan de landelijke voorschriften op energiegebied, conform artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit, en 
daarmee zal het bevoegd gezag geen tekortkomingen op dit gebied bij het bedrijf constateren en 
daarmee geen overtredingen. Dit zal vanuit het bevoegd gezag tot geen of minimale toetsing van de 
energietransitie verplichtingen leiden. Ondergetekende heeft er dan ook geen bezwaar tegen dat een 
kopie van deze overeenkomst naar het bevoegd gezag wordt gestuurd. 

 

Handtekening: 

 

Bedrijfsnaam:  …………………… 

Naam:  ……………………. 

Plaats:  ……………………. 

Functie:  ……………………..   Datum:  …………………. 20… 


