
Yvonne Feuerhahn (Veluwe Duurzaam) 

Hoe betaal ik de verduurzaming van mijn woning? 



Hoe betaal ik de verduurzaming van mijn woning? 

Zorg eerst voor een goed plan! 



Hoe betaal ik de verduurzaming van mijn woning? 

Spaargeld – veel energiebesparende maatregelen leveren meer rendement op dan de 
rente op de bank; ze verdienen zich terug 

 

Subsidies  

Leningen 



Voor wie? 
Particuliere huiseigenaren en bedrijven 
 
Waarvoor? 
• zonneboilers 
• warmtepompen 
• biomassaketels en pelletkachels 

 
Tot wanneer? 
1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 

Subsidies 
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

www.rvo.nl 



Budget? 

€ 100 miljoen in 2019. T/m mei 2019 al voor € 54.000.000 aan aanvragen binnen. 

 

Subsidie verkrijgbaar voor meerdere apparaten! 

 

 

Subsidies 
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

www.rvo.nl 



Hoeveel subsidie? 

subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie 

 

• Warmtepomp  

€ 1.000 – ca. € 2.500 

• Zonneboiler 

€0,68/kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage, indicatief vanaf € 500 per apparaat  

 

 

Subsidies 
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

www.rvo.nl 



Hoeveel subsidie? 

Subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie 

 

• Pelletkachel (moeten voldoen aan Ecodesign-eisen van Verordening (EU) 
2015/1185) 

€ 50 per kW vermogen, met een minimum van € 500 

• Biomassaketels 

afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie.  

 

 

Subsidies 
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

www.rvo.nl 



Subsidies 
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

www.rvo.nl 



Hoe aanvragen? 

• Binnen zes maanden na het installeren van de installatie 

• DigID: https://mijn.rvo.nl/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde-
particulieren 

• beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag 

• RVO: 088 - 042 42 42 

 

 

Subsidies 
Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) 

www.rvo.nl 
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Isoleert u een woning? 

• Isoleert u een woning? En is het doel hiervan dat de woning energiezuiniger 
wordt? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal 
aan vloeren, muren en daken onder het 9%-tarief.  

• Voor woningen ouder dan 2 jaar  

• Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn: Glaswol, steenwol, piepschuim, 
(isolatie)glas, polyurethaan (PUR/PIR) 

• Deuren, kozijnen en riet zijn voorbeelden van zaken die niet gelden als 
isolatiemateriaal. 

 

 

Belastingvoordeel 
Laag Btw-tarief op isolatiewerkzaamheden 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/diensten_9_btw/werkzaamheden_aan_woningen/woningen_ouder_dan_2_jaar


Wilt u zonnepanelen aanschaffen? 

• De btw op de aankoop en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. 

• Bij een investering van €3000,- aan zonnepanelen is de totale verwachte btw-
teruggave zo'n €500,- .  

• U wordt dan ondernemer – want u levert regelmatig energie terug 

• Ook nog met terugwerkende kracht mogelijk als u zonnepanelen na 19 juni 2013 
heeft aangeschaft. 

• Op de website van de rijksoverheid vind je veelgestelde vragen en antwoorden 
over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 

 

Belastingvoordeel 
Btw op zonnepanelen terugvragen 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/11/07/veel-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-btw-heffing-bij-particulieren-met-zonnepanelen.html
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• Voor particulieren en VVE’s 

• Vergoedingsvrij vervroegd aflossen 

• €2.500 tot maximaal €25.000 lenen  

• Zeer Energiezuinig Pakket tot maximaal €50.000 

• Nul op de Meter tot maximaal €65.000 

• Rente 1,9% (looptijd 10 jaar) 

• Nu ook mogelijk: Nieuwbouw Aardgasloos 

• U kunt maximaal 75% van de lening gebruiken voor het financieren van 
zonnepanelen (en eventueel de thuisbatterij). De overige 25% moet u investeren 
in een andere maatregel van de maatregelenlijst. 

 

 

Lening 
Energiebespaarlening www.energiebespaarlening.nl 

https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/energiebesparende-maatregelen/


Zeer Energiezuinig Pakket 

• U neemt de volgende maatregelen: isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en 
deuren, een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met 
warmteterugwinning, kierdichtheid. 

• De maatregelen voldoen aan de hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en 
kierdichtheid. 

• Een kierdichtheid die door een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/sm²] ten hoogste 
0,4 bedraagt. 

Lening 
Energiebespaarlening www.energiebespaarlening.nl 



maatregelenlijst 
• Maatwerkadvies 

 
• Vloerisolatie / bodemisolatie 
• Spouwmuurisolatie 
• Zolder- of vlieringvloerisolatie 
• Dakisolatie 
• Gevelisolatie 
• HR-glas 
• Isolerende deuren en gevelpanelen 

 
 
 
 

• Aansluiten op een warmtenet 
• Asbestsanering i.c.m. dakisolatie 
• CO₂-gestuurde ventilatie 
• Energiemonitor gekoppeld aan slimme meter 
• Gelijkstroomventilator 
• Gelijkstroompomp 
• Hoogrendementsketel 
• HRe-ketel 
• Lage temperatuurafgiftesystemen 
• Warmte-terugwinsysteem 
• Warmtepomp 
• Waterzijdig inregelen 
• Zonneboiler 
• Zonnepanelen (incl. thuisbatterij) 

Lening 
Energiebespaarlening www.energiebespaarlening.nl 



Nul Op de Meter 

• Aanvullend op Zeer Energiezuinig Pakket: 

• De energieprestatie moet door gecertificeerde partijen worden gegarandeerd. U 
moet daarom een Verklaring Aannemer/Installateur aanleveren.  

• Er dient een berekening van een aannemer of energie-adviesbureau aanwezig te 
zijn waaruit blijkt dat uw woning na verbouwing Nul op de Meter is (een 
zogenaamde EPC berekening). 

• U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken 
voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximum van €18.750,- (75% 
van de maximale reguliere Energiebespaarlening).  

Lening 
Energiebespaarlening 

 

 

www.energiebespaarlening.nl 



• Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)  

• Energiebespaarlening 

• Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) - tot 31-12-2019  

• Onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak – Gelderland – tot 31-
12-2019 – min. 10 wooneenheden – gebouw: gebouwd en opgeleverd voor 1990 

• Procesondersteuning VVE’s naar NOM-renovatie – Gelderland – subsidie: max. 
90% van kosten, max. €35.000 – voorwaarde: energiescan, min. 10 woningen  

• Lokale hernieuwbare energieprojecten - Gelderland – minimaal 50 adressen– VVE 
draagt zelf min. 25% van kosten – tvt min. 5 jaar – subsidie: max. 20% van kosten, 
min. €3.500, max. €100.000 

 

 

Subsidies  
Verenigingen van Eigenaren 



Energiescan van VVE-Belang – houdt rekening met de Subsidie Energiebesparing 
Eigen Huis 
 

 

 

Subsidies  
Vereniging van Eigenaren 

www.vvebelang.nl 


