
 

 

 

 14 september 2021

 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) - 
meldcodes 
  
 

Geachte heer, mevrouw,  

     

U heeft een aanvraag ingediend met dossiernummer XXXXXXXXXX voor de Investeringssubsidie duurzame energie en 

energiebesparing (ISDE). Wij hebben uw aanvraag ontvangen en nemen deze in behandeling. U heeft in uw aanvraag meldcode 

“overig” gekozen. De afhandeling van aanvragen met meldcode “overig” vergt extra tijd. De behandeling van uw aanvraag duurt 

daarom langer dan de standaard 8 weken. Onze excuses. 

 

Wat kunt u doen? 

U kunt de behandeling van uw aanvraag versnellen door uw meldcode te achterhalen. Dit doet u door contact op te nemen met 

uw uitvoerder. Vraag naar de meldcode die hoort bij uw gekozen maatregel. De uitvoerder kan ook nog navraag voor u doen bij 

de fabrikant van de maatregel. Ook kunt u zelf kijken of uw maatregel in de lijsten staat. U vindt de meldcodelijsten in het 

stappenplan onder stap 2.  

 

Heeft u uw meldcode? 

Stuur een mail naar dew@rvo.nl o.v.v. Meldcode toevoegen. Vermeld in de mail duidelijk uw dossiernummer XXXXXXXXXX en 

de meldcode van de maatregel. RVO zal de meldcode toevoegen in uw aanvraag waarna deze kan worden beoordeeld en 

afgehandeld. 

 

 

 

 



Geen meldcode? 

De afhandeling van aanvragen zonder meldcodes duurt langer. Dit heeft te maken met de zeer grote hoeveelheid 

subsidieaanvragen. Door inzet van extra capaciteit werken wij onze achterstand in de afhandeling zo snel mogelijk bij. 

 

We hopen op uw begrip en dat we u op deze manier voldoende hebben geïnformeerd. 

     

Met vriendelijke groet, 

  

    

Klantcontact 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

                    

Dit is een algemeen geautomatiseerd bericht. Het kan voorkomen dat een brief over uw aanvraag zich kruist met dit bericht. 

Reageren op dit bericht is niet mogelijk. 
  

 

Colofon 

Contactgegevens 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Prinses Beatrixlaan 2 

2595 AL Den Haag 
 

Privacybeleid 

 

@RVO_Nederland 

Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland 

Rijksdienstvoor 

OndernemendNederland 

RVO.nl/rss 

   

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 

toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

  

  

 

 


