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Betreft; Niet voldaan aan de EED energle-auditplicht
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Bijlage(n)

Geachte directie,

Vanaf l juli 2019 is de uitvoering van de EED energie-auditplicht door het ministerie

van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bij de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO.nl) belegd. Voorheen lag de uitvoering van de EED energie-

auditplicht bij de gemeenten of de regionale omgevingsdiensten. Uw onderneming

valt zeer waarschijnlijk onder de EED energie-auditplicht. Consequentie is dat u

daarmee verplicht bent een EED energie-audit uit te (laten) voeren en hiervan

uiterlijk 31 december 2020 een verslag bij RVO.nl had moeten indienen.

Per brief heb ik u eerder geattendeerd op de EED energie-auditplicht. Ik heb echter

tot op heden geen melding van uw onderneming ontvangen.

In deze brief informeer ik u over de mogelijkheid om alsnog aan de EED energie-

auditplicht te voldoen en over de consequenties wanneer u niet aan de EED energie-

auditplicht voldoet,

EED energie-auditverslag indienen

Ik heb geen EED energle-auditverslag van uw onderneming ontvangen. U had het

verslag van de EED energie-audit van uw onderneming uiterlijk 31 december 2020

moeten indienen, U bent hiermee in overtreding van de verplichting die voortkomt

uit artikel 8 van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

RVO geeft u alsnog de gelegenheid om het auditverslag van uw onderneming in te

dienen via het formulier "Energie-audit EED" in eLoket. Doet u dat uiterlijk

31 maart 2021.

Heeft u al wel een melding gedaan en hebben wij dat niet herkend? Dan heeft u een

bevestiging met een ander kenmerk EED van ons ontvangen. Stuurt u in dat geval

een email naar eedaudit@rvo.nl onder vermelding van het kenmerk EED van deze

brief én het kenmerk EED van de bevestiging die wij u gestuurd hebben. Dan

kunnen wij dit rechtzetten.



Wanneer u niet voldoet aan de EED energie-auditplicht

Wanneer u niet voldoet aan de EED energle-auditplicht kan ik u een last onder

dwangsom opleggen.

eLoket

U dient het online formulier "Energie-audit EED" en het auditverslag in via eLoket bij

RVO. Hien/oor heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 2+ nodig

(www.eherkenning.nl). Als u nog geen eHerkenningsmiddel heeft; de gemiddelde

levertijd is 5 -10 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op www.rvo.nl/eed of mail naar eedaudit@rvo.nl.

Met vriendelijke groet,

De minister van Economische Zaken en Klimaat
namens deze;

Joost Nauta
Teammanager Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Dit bericht is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening.


